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КІРІСПЕ 
    

     Ауылшаруашылық саласында мамандар дайындау үшін, Орман 
ботаникасы пəні фундаментальды жəне ғылыми теориялық негізі болады. 
     Өсімдіктер организімінің əр түрлі формаларының пайда болу деңгейіне 
байланысты, эволюциялық жəне онтогенетикалық дамулардың кезеңдерін 
адам өмірі мен биосфера тіршілігіндегі өсімдіктің ролін зерттеу, сонымен 
қатар агрономия,  агрохимия, биотехнология, өсімдік қорғау жəне карантин,  
экологиялық агробиология т.б. салаларындағы арнайы оқылатын пəндердің 
ғылыми негізін құрайды.  
     Орман Ботаникасын оқудан алған білім еліміздің өсімдіктер байлығын 
игеру жəне оны зерттеу үшін қажет. Одан алған терең білім негізінде ауыл 
шаруашылық практикасының көптеген мəселелерін шешуге болады.         
     Табиғатты қорғау мен өзгертуде, тиімді пайдаланудың мəселелерін 
шешуде ерекше көңіл бөлу қажет. 
     Өсімдіктің даму дəрежесіне, олардың түрлік құрамына қарап, қоршаған 
ортаның жағдайын дұрыс бағалауға болады. Болашақ орман шаруашылығы 
ісі маманы табиғатты жетік біліп, онда болып жатқан өзгерістерді байқап, 
жəне өсімдіктің өнімділігін жоғарлатуға мүмкіндік туғызуы керек.  
      Орман Ботаникасы пəнінің бағдарламасы мынадай бөлімдер оқытады:  
      Өсімдіктің вегетативтік жəне генеративтік мүшелерінің морфологиясы 
мен анатомиясы; əр түрлі систематикалық топтардағы көбеюдің жолдары; 
жынысты (гаметофит) жəне жыныссыз (спорофит) ұрпақтарының ауысу 
ерекшелігі;  төменгі жəне жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктер системати-
касының негіздері; жалаңаш жəне жабық тұқымды өсімдіктер; экологиялық 
факторлар, ботаникалық географияның элементтері; агрофитоценоздың 
құрылысы жəне геоботаника Қазақстан Республикасының өсімдіктер 
зоналары туралы ұғым.   
      Сабақ оқулық фильм жəне басқа да техникалық əдістемелерді  
көрсетумен жүргізіледі. 
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1. Дəріс тақырыбы: Орман Ботаникасы- өсімдіктер туралы ғылым. Орман 
ботаникасының табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызы.  Өсімдік дүниесін 
қорғау.       
Мақсаты: Өсімдіктер организімінің əртүрлілігін, олардың биосферадағы 
түзілу, сақталу маңызын, арнайы негізін құрау.  
Түйінді сөздер: эмбриология, экосистема, биосфера, гетеротрофты, 
автотрофты, атмосфера, фотосинтез, спора, литосфера. 
 
 Дəрісте қарастырылатын сұрақтар:  
1. Орман ботаникасы өсімдіктер туралы ғылым.  
2. Орман ботаникасының табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызы. 
3. Өсімдік дүниесін қорғау 
  

       1. Орман ботаникасы өсімдіктер туралы ғылым.  
Орман ботаникасы-ағаштар мен бұталарды, шөптесін өсімдіктерді, олар-

дың сыртқы құрылысын, биологиялық ерекшеліктерін, қоршаған ортамен 
қарым-қатынасын, таралуын жəне өсімдіктер түзіліміндегі маңызын 
оқытатын биологиялық ғылым. Ағаштардың əртүрлі жағдайындағы күйін: 
жапырағымен, жапырақсыз, гүлі, жемісі, тұқымы жəне өскіні бойынша айыра 
аламыз. Түрлік құрамы мен сапасы жақсы орманның тез өсуін қамтамасыз 
ететін əртүрлі орман шаруашылық шараларды жүргізу үшін ағаш 
өсімдіктерінің жəне олардың сыртқы ортаға қатынасының биологиялық 
ерекшеліктерін үйрететін білім.  Өсімдіктердің түрлік заңдылықтарын 
ұғындыратын филогенетикалық жүйені білу керек. Тірі организм мен өсімдік 
экосистемаларының даму деңгейіне байланысты (жасушалық, ұлпалық, 
мүшелік, ағзалық) морфологиялық жəне құрылымдық ерекшеліктерін білу 
қажет. Қазіргі Орман ботаникасының əдістері: салыстырмалы-анатомиялық, 
салыстырмалы-эмбриологиялық; эколого -генетикалық, онтогенетикалық т.б.  
    2. Орман ботаникасының табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызы. 
Өсімдіктердің табиғаттағы маңызы өте зор. Біздің ғаламшарымызда 
өсімдіктердің кездеспейтін жері жоқ, олар Африка мен Антрактиданың суық 
шөлдерінде, сол сияқты температурасы 70°С-ге жететін ыстық бұлақтарында, 
жер қыртысының 100 м-ге (2-3 км тереңдікте кездеседі) дейінгі терең 
қабаттарында жəне атмосферада 10-12 км-ге дейінгі биіктікте, ал суларының 
200-250 м-ге дейінгі тереңдігінде өте кең таралған, сондықтан олар 
биосфераның шекарасын анықтайды. 
     Өсімдіктерді жер бетіндегі тіршілік үшін маңызы үлкен. Олардың бірі 
органикалық заттар түзсе (автотрофты өсімдіктер), екіншілері оларды 
ыдыратып (гетеротрофты өсімдіктер), жер қойнауына минералдық заттарды, 
ауаға СО2 газын қайтарады. Жасыл өсімдіктер жапырақтан тамырлары 
арқылы суда еріген минералдық заттарды, жер беті бөліміндегі (өркен) 
(устьице) лептесік арқылы СО2 газын фотосинтездің ішкі заты ретінде 
қайтадан қабылдайды. Осы ретпен табиғатта заттар айналымы жүзеге асады. 
     Жасыл өсімдіктердің анорганикалық заттардан күн сəулесінің тікелей 
əсері арқылы органикалық заттар түзу процесі фотосинтез деп аталады. 
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Қарапайым реакция ретінде оны былай жазады: 
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О 6 + 6О2 - 2830 кДж 

Пайда болған глюкоза (С6Н12О6) одан ары күрделі көмірсуларына айналады. 
Өсімдік топырақтан азотты қабылдағаннан кейін ақуыздар жəне басқа да 
күрделі заттар синтезделеді. 
     Фотосинтез кезінде бөлініп шыққан оттегін барлық тірі организмдер 
демалу үшін пайдаланады. 
     Тірі организмдердің тыныс алу кезінде (бұл да жану процесі) 
органикалық қосылыстар қарапайым минералдық заттарға айналады, көмір 
қышқыл газы бөлінеді. Тыныс алу - фотосинтезге кері процесс: 

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О - 2830 кДж 

     Жасыл өсімдіктер фотосинтез процесі нəтижесінде органикалық заттар 
түзіп содан өздері қоректенеді, сөйтіп жер бетінде органикалық 
қосылыстардың қорын жасайды. Фотосинтездің жер бетіндегі жылдық өнімі 
10т-ға жетеді. Сөйтіп ол ғаламшарымызда тіршіліктің қайнар көзіне 
айналады. Көрнекті орыс ғылымы К.А. Тимирязев фотосинтез өнімдерін 
«күн сəулелерінің консервісі» деп аталады. 
     Өсімдіктер əлемі алуан түрлі жəне олардан алынатын өнімдер де əр түрлі. 
     Өсімдіктер ауылшаруашылық өнімдерінің ерекшеліктеріне жəне 
олардың пайдалануына қарай төмендегідей топтарға бөлінеді: 
      1) дəнді дақылдар - бидай, күріш, қара бидай, жүгері, арпа,  қарақұмық, 
сұлы, тары жəне т.б.;  
      2) ақуызға бай дəнді бұршақты дақылдар-үрмебұршақ, асбұршақ, ноқат, 
қытайбұршақ жəне т.б.;  
      3) көкөністер-қырыққабат, сəбіз, қызылша, картоп, шомыр, тарна (брюква) 
жəне т.б.; 
     4) жеміс-жидек дақылдары-алма, алмұрт, шырын жемістілер (цитрустар), 
таңқурай, бүлдірген, қарақат жəне т.б.;  
     5) майлы дақылдар- күнбағыс, мақта, зығыр, кенепшөп, қыша жəне т.б.;  
     6) талшықты дақылдар - зығыр, кенепшөп, мақта жəне т.б.; 
     7) дəрілік өсімдіктер-дəм-татымдық, бақша дақылдары, дəруменді 
өсімдіктер жəне т.б. 
    Адам шығу тегі өсімдіктер өнімі болып табылатын жердің қазба 
байлықтарын өз мүддесіне кең түрде пайдаланады. Оларға көмір, шымтезек, 
тақта тас (сланцы), шөгінді (сапропель) жатады. 
     3. Өсімдік дүниесін қорғау. Бізді қоршап тұрған табиғат географиялық 
орта тірі жəне өлі табиғат элементтерін қамтиды. Тірі табиғат элементтеріне: 
адам баласы, жануалар, өсімдіктер, ал өлі табиғатқа: ауа, су, жарық, жылу 
жəне т.б. жатады. Табиғаттың бұл аталған элементтері бір-бірімен тығыз 
байланысты. Өлі табиғат тірі табиғаттың тіршілік ететін ортасы. Мысалы, 
жердің қатты қабатының (литосфера) үгілуінен өсімдіктің негізгі өсу орны 
(субстраты) болып табылатын топырақ жамылғысы түзіледі. Бұдан өсімдік су 
жəне еріген минералдық тіршілікке қолайлысы тропосфера қабаты. Өсімдіктер 
аудан О2; қабылдап, онымен тыныс алса, СО2 органикалық қосылыстар 
түзудің шикі заты ретінде бойына сіңірді. Өсімдіктер тіршілік əрекетінің 



 6

барысында өзін қоршап тұрған ортаға əсер етеді. Оның бастысы-
өсімдіктердің басым көпші-лік бөлігі органикалық емес заттардан 
органикалық заттар түзуі. Органикалық заттар түзу барысында өсімдіктер 
ауадан  қабылдап, ауа құрамын тазартады, ал О2 бөліп шығарып, ауадағы 
оттегінің қорын толтырып отырады. Сол сияқты өсімдіктердің жер бетіндегі 
жəне жер астындағы бөліктерінің жылма-жыл түсіп, жер қыртысында 
жинақталып, шіруінен топырақ жамылғысы қалыптасып, оның құнарлығы 
артады. 
     Табиғаттың тірі элементтері орналасқан кабаты биосфера деп аталады. Жер 
бетіндегі тірі организмдердің тіршілік əрекеттері осы қабатта өтеді. 
     Биосфераны қорғаудың басты мақсаттарының бірі, оны ғылыми-
техникалық прогрестің зиянды əсерінен сақтау. Қазіргі кезде техникалық 
прогрестің əсері тимеген бірде-бір жер жоқ, өсімдіктер жамылғысының 
көптеген түрлері қайта қалпына келмейтіндей өзгерді. 
     Табиғаттың тиімді пайдаланудың негізі-биологиялық тепе-теңдікті сақтау, 
оның заңдылығын бұзбау. 
     Табиғатты қорғауда күрделі жəне негізгі мəселенің бірі-планетаның өсім-
діктер жамылғысын, сирек жəне жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін 
қорғау. Табиғатты қорғау мақсатында жүзеге асырылған шараларға: 
қорықтар, мемлекеттік заказниктер, табиғат ескерткіштері, қорықтағы 
аймақтар (жер) жəне табиғи ұлттық саябақтарды ұйымдастыру жатады. Бүгінгі 
таңда Қазақстанда 7 қорық, 62 заказниктер бар, оның 42-сі зоологиялық, 
18-і ботаникалық, бір ботаника-геологиялық, бір геологиялық Табиғат 
ескерткіші -24. Сол сияқты қорықтағы зона мен ұлттық парктер бар. 
     Қорықтар мен заказниктердің болуы барлық сирек кездесетін 
өсімдіктерді қорғай алмайды. Өйткені, бұл өсімдіктер шашыраңқы 
орналасқан. Сондықтан барлығымыздың міндетіміз-тек сирек кездесетін 
өсімдіктерді ғана емес, жиі өсіп, кең таралған, бірақ əсемдігі, əр түрлі 
ауруларға шипалығы үшін т.б. мақсаттарға кең түрде қолданылатын 
өсімдіктерді көпшіліктің жаппай жинауынан шектеу. Осы тұрғыдан алғанда 
жастарға экологиялық білім мен тəрбие берудің мəні зор. 
     Əрбір азамат жалпы халықтық табиғат қорғауды өз мүддесі, азаматтық 
борышы деп санауы керек. 
     Өсімдіктерді бір жүйеге келтіру мақсатында, олардың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын, туыстық қатынастарын, эволюциялық даму 
жолдарын зерттеуде палеоботаниканың (грекше палайос-көне) маңызы зор. 
Палеоботаника көне геологиялық заңдарда тіршілік етіп, біздерге тасқа 
айналған жəне тау жыныстарындағы таңбалар түрінде ғана жеткен өсімдік 
түрлерін зерттейді. 
     Фитоценология өсімдіктер бірлестігін-фотоценоздарды (грекше фитон-
өсімдік; кайнос - жалпы) зерттейді. 
     Өсімдіктер географиясы өсімдік түрлері мен фитоценоздардың жер 
бетінде таралу заңдылықтарын зерттейді. 
     Экология (грекше ойкос-үй) - өсімдіктердің орта жағдайларымен өзара 
қарым-қатынасын зерттейді. 



 7

     Генетика-тірі организмдердің, тұқым қуалаушылығы жəне 
өзгергіштігі туралы ғылым. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Автотрофты жəне гетеротрофты өсімдіктер дегеніміз не? 
2. Өсімдіктер географиясы нені зерттейді? 
3. Фитоценология дегеніміз не? 
4. Экология жəне генетика қандай ғылым? 
5. Биосфера дегеніміз не? 
6. Тірі жəне өлі табиғат элементтеріне не жатады? 
7. Өсімдіктер ауылшаруашылық өнімдерінің ерекшеліктеріне жəне пайдалануына 

қарай қандай топтарға бөлінеді? 
 
2. Дəріс тақырыбы: Оргонография негіздері. Вегетативтік мүшелердің 
пайда болу заңдылықтары. Полярлық жəне симетрия. Ортотроптық жəне 
плагиотроптық. Өркен жəне өркен жүйесі, бұтақтануы. 
 Мақсаты: Өсімдіктер мүшелерінің вегетативтік жəне репродуктивтік  
болып бөлінуін, өсімдіктердің мүшелеріне тəн кейбір жалпы заңдылықтарды 
атап көрсету. 
Түйінді сөздер: симметрия, полярность, геотропизм, вегетатив, репродуктив, 
метамерия, фотосинтез, симподиальды, моноподиальды, апекс. 
 
Дəрісте қарастырылатын сұрақтар: 
1. Вегетативтік  мүшелер. 
2. Өсімдіктердің мүшелеріне тəн кейбір  заңдылықтар. 
3. Өркен жəне өркендер жүйесі. 
4. Өркеннің бұтақтануы. 
 
        Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің  мүшелері вегетативтік жəне 
генеративтік  болып бөлінеді. 

1. Вегетативтік мүшелер  
   Қазіргі кезде жоғары сатыдағы өсімдіктер жер шарына кең таралып, 

өскен ортасының тіршілік жағдайларына қарай бейімделген. Құрылықта 
тіршілік ететін өсімдіктердің денесі жер астындағы жəне жер үстіндегі бөлігі 
деп екіге бөлінеді. Өсімдіктің екі бөлігінің бір-бірінен айырмашылығы бар. 
Сабақ ауа ортасында, тамыр топырақ ортасында орналасады жəне олар əр 
түрлі қызмет атқарады.  Сондықтан, жоғары сатыдағы өсімдіктерде 
атқаратын қызметі жəне морфологиялық құрылысы əр түрлі мүшелер 
қалыптасқан.  

Жоғары сатыдағы өсімдіктерде мүшелердің екі тобы бар. Олар: 
вегетативтік (латынша vegetatio-өсу, даму) жəне генеративтік (латынша 
generare –жасап шығару). Вегетативтік мүшелерге тамыр жəне сабақ пен 
жапырақтан тұратын өркен, генеративтік мүшелерге көбею қызметін 
атқаратын мүшелер жатады. Жабық тұқымдыларда бұл мүшелер-гүл, жеміс 
жəне тұқым. Вегетативтік мүшелер өсімдіктің   денесін түзеді жəне оның 
тіршілік əрекетінің негізгі қызметін атқарады. Вегетативтік  жолмен көбеюін 
де жүзеге асырады.   
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2. Өсімдіктердің мүшелеріне тəн кейбір  жалпы заңдылықтар. 
  Өсімдіктерге өсуі жəне вегетативтік мүшелерінің қалыптасуы 

барысында əр түрлі заңдылықтар тəн. Солардың ішінен полярлық жəне 
симметрия құбылысын айту керек. 

Полярлық (қарама-қарсы)  дегеніміз-кез келген жоғары сатыдағы, сол 
сияқты көптеген төменгі сатыдағы өсімдіктер денесінің физиологиялық 
қасиеттері жағынан айырмашылығын айтамыз. Өсімдік денесінің 
морфологиялық жоғарғы (үстіңгі)  немесе  апикалды жəне  базальды-төменгі 
бөлігі болады. Терминалды-апикальды бөлігінде тек сабақтар, ал базальды  
бөлігінде тамырлар пайда болады. 1-сурет.   
 

1-сурет. А-базальды ұшымен; Б-апикальды ұшымен отырғызылған 
тал қалемшелері 

  
Өсімдіктердің апикальды жəне базальды бөліктерінің физиологиялық 

айырмашылықтарын сүректі өсімдіктерді қалемшелері арқылы өсіру 
барысында байқауға болады. Егер  қалемшені топыраққа жоғарғы жағымен 
отырғызсақ, онда жер бетіндегі бөлігінен қосалқы тамырлар, жер астындағы 
бөлігінен өркендер өсіп шығады. Өсімдіктердің əр түрлі мүшелерінде белгілі 
бір симметрия құбылысы байқалады 2-сурет. Өсімдік мүшелерінің 
симметриясыз, моносимметриялы, биссиметриялы жəне полисимметриялы 
топтары ажыратылады.  

Симметриясыз немесе ассиметриялы құрылымды мүшелерінің бетімен 
бойлата бір сызық жүргізіп, тең екі бөлікке бөлуге болмайды. Мысалы, 
қарағаштың жапырағы (Ulmus L). 

Моносимметриялы құрылымды мүше арқылы бір ғана сызық түсіріп, тең 
екі бөлікке бөлуге болады. Мысалы, шынар ағашының жапырағы (Platanus L) 
жəне көптеген гүлді өсімдіктердің, асбұршақтың (Pisum L), үрме бұршақтың 
(Phaseolus) жəне т.б. гүлдері осындай. 

Биссиметриялы құрылымды мүше арқылы өзара перпендикуляр екі 
сызық түсіріп, тең бөліктерге бөлуге болады. Мысалы, грек жаңғағы, 
қырыққабат, серігүлдің гүлдері т.б. 
Полисимметриялы немесе радиальды симметриялы мүшелер арқылы бір 
жəне одан артық сызық жүргізіп бірнеше тең бөлікке бөлуге болады. 
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2-сурет.Симметрия түрлері: лимон жемісіндегі радиальды симметрия; 
Б-грек жаңғағы жемісіндегі бисимметрия; В-қарағаш жапырағындағы ассиметрия; 

Г-шынар жапырағындағы моносимметрия. 
 

Мысалы, лимонның (Citrus Iimonum) жемісі, жем тамырлар, көптеген 
гүлдер полисимметриялы.  

Жапырақтарға жəне жер бетіне көлбеу орналасқан төселмелі өркендерге, 
қыналарға дорсовентральды құрылыс тəн. Жапырақтың үстіңгі беті-бауыр 
жағы, астыңғы беті-арқа жағы деп аталады. Өйткені жапырақтың бұл екі 
жағы құрылысы, симметриялылығы жағынан бір-бірінен бөлек. Сол сияқты 
төселмелі өркен дорсовентральды құрылысты, оның арқа жағынан қосалқы 
тамырлар, ал бауыр жағынан өркендер өсіп шығады.  

Геотропизм. Бұл өсімдіктердің мүшелерінің кеңістікте белгілі бір 
бағытта өсуге қабілеттілігі. Өсімдіктің дəні  топырақта  қандай жағдайда  
жатпасын, тамыр барлық уақытта төмен қарай (дұрыс геотропизм) өседі. 

Жер бетіне тік бағытта өсетін мүшелер ортотропты (грекше «ортос»-тік, 
«тропос»-бұрылыс), ал көлбеу, яғни салыстырмалы түрде топырақ беткейіне 
параллель бағытта өсетін мүшелер плагиотропты (грекше «плагис»-қиғаш, 
көлбеу) деп аталады. Өсімдік қалыпты жағдайдағы өсу бағытынан қандайда 
бір сыртқы күштің əсерінен ауытқығанның өзінде де, ол өзінің жас бөліктерін 
кеңістікте бұрынғы қалпын сақтайтындай етіп иеді. Астық тұқымдастары 
сабақтары жатып қалғаннан кейінде, түгелімен қайта көтерілуге қабілетті 
болып келеді. Өйткені олардың меристемалары сабақтың буындарында 
орналасады. 
   3.Өркен жəне өркендер жүйесі. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
жапырақтар жəне бүршіктер орналасқан сабағы өркен деп аталады. 
Өркен негізінен сабақтан жəне онда орналасқан жапырақтардан 
тұрады. Сабақ пен жапырақ төбе меристемасынан бір мезгілде пайда 
болады да тұтас бір мүше өркенді түзеді.  
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     Бүршік-жаңа өркеннің бастамасы, бүршіктен өркеннің бұтақтануы 
мен өсуі, яғни өркендер жүйесінің қалыптасуы жүзеге асады. Өркен 
тамыр сияқты жоғары сатыдағы өсімдіктердің негізгі вегетативті 
мүшесі. Оның атқаратын қызметі-фотосинтез (жапырақтар арқылы). 
Споралы өркендер, сол сияқты гүлде көбею қызметін атқарады.  
     Өркеннің тамырдан басты айырмасы-жапырақтың болуы. Сабақтың 
жапырақ (бір немесе бірнеше) өсіп түрған тұсын буын деп атайды. 
Кейбір өсімдіктер тобында (астық тұқымдасында, қалампыр 
тұқымдасында, қырықбуындарда) сабақтың буын орналасқан жері 
білеуленіп айқын білініп тұрады. Ал кейбір өсімдіктерде ол нашар 
байқалады. Егер жапырақ немесе жапырақтар шоғы сабақты толық 
орап алса, онда ол жабық буын деп, ал жапырақ буынды қоршамай 
орналасса, ашық буын деп аталады. Сабақтағы бір буыннан екінші 
буынға дейінгі қашықтық буын аралығы делінеді. Сабақтың жапырақ 
орналасқан буындағы жапырақ жəне сабақ бөлімінің арасындағы 
бұрыш жапырақ қолтығы делінеді. Өсімдіктердің алуан түрлілігіне 
қарай буын араларының қашықтығы да түрліше. Егер буын 
аралықтары бір-біріне жақын болса, оны қысқарған өркен деп 
(қырыққабат, қызылша, сəбіздің бас бөліміндегі бірінші жылғы 
жертаған жапырақтары, бақ-бақтың, көксағыздың жəне т.б. жертаған 
жапырақтары), егер буын аралықтары бір-бірінен қашық болса, оны 
ұзарған өркен деп атайды. Ұзарған өркеннің буынаралығы алыс 
орналасқан. Қысқарған өркеннің буынаралығы жақын орналасқан (3-сурет). 

 
3-сурет. Ұзарған жəне қысқарған өркендер. 

 
     Қысқарған өркенде гүл бүршіктері жетіледі де, олар гүлдеп, 
вегетациялық дəуірінің соңында жеміс береді. Сондықтан оны 
жемістік өркен деп атайды. Ұзарған өркен бойлап өсе береді, жеміс 
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бермейді жəне өте аз береді.  
     Көктемде сүректі өсімдіктер бүршік жарғанда бүршік 
қабыршықтары өз қызметін аяқтап түсіп қалады. Əрбір қабыршақтың 
түскен орнында бүршік дағы қалады. Бүршік дақтары бір-біріне 
қосылып өркеннің өстік бөлімінде бүршік сақинасын түзеді. Өркенге 
тəн ерекшеліктердің бірі-оның метамерлі құрылысы. Əдетте өркен 
өсіп бойлап, оның негізінен ұшына дейін бірнеше, кейде көптеген 
буын, буынаралықтары, қолтық бүршіктер орналасады. Осылай 
құрылымның заңды қайталануы өркеннің метамерлігі деп аталады.  
     Өсімдіктің алғашқы өркені, тұқымның ұрық бөлігіндегі ұрық 
бүршігінен жетіледі. Ол тұқым жарнағының астыңғы қылтасынан, 
тұқым жарнақтарынан жəне негізгі өркеннің қалған метамерлері 
қалыптасатын бүршіктен тұрады. Орналасуы бойынша бұл-төбе 
бүршігі. Осы бүршіктен өркен бойлап өсіп, оның жаңа метамерлері 
пайда болады.  
     Өркеннің ұшы (апексі) алғашқы түзуші ұлпалардан тұрады. Осы 
ұлпаның белсенді бөлінуінен өркеннің алғашқы (түпкілікті) ұлпалары 
мен барлық мүшелері қалыптасады. Жас жасушалардың үздіксіз 
түзілуі апикальды меристемасының инициальды жасушаларының 
шексіз бөлініп, меристемалық қасиетін сақтауына байланысты.  
     Өркеннің бой конусы тамырдағыдай тегіс емес 4-сурет. Оның 
бетінде жапырақ примордиалары деп аталатын жапырақ 
бастамаларының төмпешіктері үздіксіз қалыптасады. Олардың пайда 
болуы акропитальды ретпен төменнен жоғары қарай жүреді.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

                         4-сурет. Сужапырақ (элодей) сабағының өсу конусы 
 
     Өркеннің ұшында жас өркен метамерлері пайда болады. Кезекті 
метамер пайда болғаннан кейін апекстің гистальды (апекстің ең 
жоғарғы ұшы) бөлігінің көлемі едəуір кішірейеді. Келесі метамерге 
дейін апекстің көлемі белгілі бір мөлшерге дейін ұлғаюы қажет.  Бұған 
кеткен уақыт аралығын пластохрон деп атайды. Пластохронның 
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ұзақтығы   барлық өсімдіктерде бірдей емес, өсімдіктің өсуіне қарай 
өзгеріп отырады.  
     Бүршік. Бүршік-өркеннің бастамасы. Бүршік бой конусының 
вегетативті бүршігімен аяқталатын сабақпен жетілу кезеңі əр түрлі 
болып келетін жапырақтардың бастамасынан тұрады. Вегетативті 
бүршікпен қатар бүршіктердің вегетативті-генеративтік (аралас) 
жəне генеративті немесе гүл бүршігі деген түрлері бар.  
     Вегетативті-генеративтік бүршікте вегетативтік мүшелердің 
бастамасы қалыптасады да, бой конусы гүлге немесе гүл шоғырына 
айналады. Мұндай бүршіктер шөптесін (құсық шөп) жəне сүректі 
өсімдіктерде (серігүл, ырғай) кездеседі. 
    4. Өркеннің бұтақтануы. Өркеннің өстік бөлігі өсімдік сабағының өсуі 
барысында бұтақтанады. Бұтақтанудың нəтижесінде өсімдіктің аумағы 
ұлғаяды. Бұтақтанудың өзіне тəн заңдылықтары бар. Сүректі өсімдіктерде 
бұтақтанудың нəтижесінде бөрікбасы (крона) пайда болады. Өркеннің 
бұтақтануының 4 түрі болады: дихотомиялы, моноподиальды, симподиальды 
жəне жалған дихотомиялы 5-сурет.   
     

 
5 - с у р е т .Өркендердің бұтақтану түрлері: 1-дихотомиялды; 

2-моноподиялды; 3- симподиялды бұтақтану. 
 

     Дихотомиялы (айыр) бұтақтану кезінде өсу конусы екі еселенеді де, екі 
өркен береді, əрі қарай оның əрбіреуі тағы екі өркеннен береді жəне т.с.с. Бұл 
бұтақтанудың ежелгі тəсілі (төменгі сатыдағы балдырларға, саңырау-
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құлақтарға жəне қыналарға, сол сияқты жоғары сатыдағы өсімдіктерден мүк,  
плаунтəрізділерге жəне ашық тұқымдылардың кейбір өкілдеріне тəн). 
Дихотомиялы бұтақтану-бұтақтанудың көне түрі. 
     Моноподиальды бұтақтану кезінде бірінші реттің негізгі білігінен жоғары 
қарай өсуі шектеусіз ұзақ болады, Мұндай жағдайда жанама өркендер негізгі 
сабақтың жанама бүршіктерінен жетіледі.  
      Сүректі өсімдіктер моноподиальды бұтақтанғанда олардың сабағы 
жуандап, ұзарып өсіп, қуатты дің пайда болады. Бұған майқарағай, 
балқарағай, қарағай, шамшат, самырсын, көктерек, емен мысал бола алады.     
     Симподиальды бұтақтану кезінде негізгі сабақтың төбе бүршігі біраз 
уақыт өткен соң өледі немесе өсуін баяулатады, бірақ оның жоғарғы 
жағының үстінен жанама бүршіктен жаңа өркен өсіп шығады. Бұтақтану 
осылай жалғаса береді, нəтижесінде негізгі дің қысқарып қалады. Оны 
жанама бұтақтар жалғастырады. Бұтақтанудың бұл тəсілі қайың, тал, алма, 
алмұрт, қараөрік, өрік, шие, шабдалы, үйеңкі, грек жаңғағы т.б. көптеген 
ағаштар мен бұталарға, шөптесін өсімдіктерден қызанаққа, картопқа тəн.   
     Жалған дихотомиялы бутақтану кезінде оның төбе бүршігі жыл сайын 
қурап қалады да, бір мезгілде оның қарама-қарсы орналасқан екі қолтық 
бүршіктері өсе бастайды, олардан қарама-қарсы орналасқан екі бұтақ 
дамиды. Жалған дихотомиялы бутақтану сасық меңдуана, қалампыр, серігүл, 
талшын т.б. өсімдіктерінде байқалады. 

Өсімдіктердің басым көпшілігінің өркендері бұтақтанады, сонымен қатар 
бұтақтанбайтын өсімдіктер де кездеседі (мысалы, бақ-бақ). 

Бұтақтанудың тағы бір түрі түптену деп аталады. Түптену бұталарға, көп 
жылдық, сол сияқты бір жылдық шөптесін өсімдіктерге, оның ішінде астық 
тұқымдасына тəн 6-сурет.  Мұнда негізгі өркеннің төменгі жағынан жанама 
өркендердің тобы пайда болады. Бұл жанама өркендер негізгі өркеннің жер 
астындағы немесе топырақ деңгейіндегі қысқарған буынданынан өсіп 
шығып, бұта тəрізді пішінге ие болады. 
     Түптену кезінде өсімдік сабағының буын аралықтары оның тіршілігінің 
соңына дейін қысқарған қалпында қалады.Астық тұқымдастары сабағының 
түптенуі кезінде жанама өркендер беретін буын түптену буыны делінеді 
жəне түптену буынынан өсіп шыққан əрбір өркен гүл шоғырымен аяқталады. 
Сондықтан астықтар тұқымдасының бұтақтанып өсетін сортары мол өнім 
береді.  

     Түптену ерекшелігіне қарай астықтар тұқымдасы борпылдақ түпті 
бұтақтану жəне тығыз түпті бұтақтану деп бөлінеді. Борпылдақ түпті 
бұтақтануда жанама өркендер мен қосалқы тамырлар сабақтың жер 
астындағы буындарынан, ал тығыз түпті бұтақтануда жер үстіндегі 
буындарынан өсіп шығады.Тығыз түпті астықтардың түптенуінен өте тығыз 
шым пайда болады. 
Бұтақтану барысында негізгі өске жанама бұтақтардың орналасуы жəне 

олардың жетілу ерекшеліктері өркендер жүйесінің сыртқы көріністеріне əсер 
етеді. 
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6-сурет. Астықтардың түптенуі. А-тығыз түпті бұтақтанған астықтар (аққылтан); 

Б-борпылдақ түпті бұтақтанған (қоңырбас, қара бидай); В-тамырсабақты (бидайық); 
1-дəн; 2-ұрық тамырлары; 3-қосалқы тамырлар; 4-түптену буыны; 5-негізгі өркен бірінші 

ретті өсі; 62, 63, 64, 65-екінші жəне одан кейінгі реттердегі өркендер; 7-тамырсабақ. 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары:  
І. Полярлық, геотропизм деген не? 
2. Метамерия қандай қызмет атқарады? 
3. Өсімдіктердің мүшелерінде қандай симметрия болуы мүмкін? 
4.Өсімдіктердің мүшелерінің қандайларын вегетативтік, ал қандайларын репродуктивтік 
деп атайды? 
5. Моноподиялды бұтақтанудың дихотомиялы бұтақтанудан қандай айырмашылығы бар? 
6. Дихотомиялы, симподиялды, жалған дихотомиялы бұтақтанулардың бір-бірінен 
айырмашылығы неде? 
7. Вегетативтік, генеративтік жəне аралас бүршіктердің айырмашылығы бір-бірінен неде? 
8. Ортотроптық жəне плагиотроптық дегеніміз не? 
9. Түптенудің қандай түрлері бар?. 
10. Түптену буыны дегеніміз не? 
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3. Дəріс тақырыбы: Жапырақ жəне оның  қызметі. Жапырақтың сыртқы 
құрылысы. Жəй жəне күрделі жапырақтар. Жапырақтың жүйкеленуі.  
Жапырақтың алуан түрлілігі. 
Мақсаты: Жапырақ морфологиясымен танысу. Жапырақ тақтасының 
пішіндерін жүйкеленуін, олардың сабаққа орналасуын атап көрсету. 
Түйінді сөздер: дерматоген, туника, бөбе жапырақ, тілше, гетерофиля, 
флоэма, ксилема,  фотосинтез, мозаика. 
 
 Дəрісте қарастырылатын сұрақтар: 
1. Жапырақтың  морфологиялық құрылысы 
2. Жапырақ пішіндері 
3. Жапырақтың жүйкеленуі  
4. Жапырақтың алуан түрлілігі 
      

Жапырақ дегеніміз өсуі шектелген бүйірлік мүше. Ол қыстырмалы 
меристеманың белсенділігінің нəтижесінде түп жағымен немесе барлық 
жағымен ұлғайып өседі. Ағаштар мен бұталарда жапырақ уақытша мүше. 
Жапырақтың атқаратын қызметтері: фотосинтез, газдың алмасуы жəне 
судың булануын реттеу болып табылады. Сонымен бірге жапырақтарда 
артық қор заттары жиналады, жекелеген жағдайларда жапырақ вегетативтік 
көбею қызметін де атқарады. Бір жылдық өсімдіктер жапырығының өмірінің 
ұзақтығы, сабақтың өмірінің ұзақтығымен бірдей, ал көп жылдық 
өсімдіктердің көпшілігінің жапырағы 1-1,5 жыл, кейбір жағдайларда оданда 
аз өмір сүреді. Мəңгі жасыл өсімдіктердің жапырағы 1 жылдан 5 жылға 
дейін, ал кейбіреулерінде 10-15 жыл өмір сүреді (шырша, араукария). Тек 
африка шөлінде өсетін вельвичияның жапырағы ғана, өсімдіктің тұрақты 
мүшесі болып келеді жəне ол 90-100 жыл өмір сүреді. 
      1. Жапырақтың морфологиялық құрылысы.  Жапырақтың мөлшері 
қатты өзгеріп отырады. Көп жағдайда тіптен  бір өсімдіктің өзінде мөлшері 
жағынан  əртүрлі жапырақтар кездеседі. Біздің флорада бірқатар түрлердің 
жапырақтары ұзындығы 1-1,5 мм-ден аспайтын, өте ұсақ болып келеді. 
Тропикалық жəне субтропикалық зоналардың өсімдіктерінің 
жапырақтарының ұзындығы 20-22м. дейін жетеді (пальмалар). Жоғарғы 
сатыдағы өсімдік өркендерінің немесе сабағының бойында ауданы мен 
құрылысы əр қилы келетін жапырақ түрлері кездеседі, оларды жапырақ 
категориясы деп атайды. Жапырақ категорияларының орналасқан деңгейі 
морфологиялық түзілісі, физикалық консистенциялары жəне физиологиялық 
мəні əр түрлі болады. Жапырақтың үш түрлі формациясы болады: төменгі, 
ортаңғы жəне жоғарғы. Жапырақтың төменгі формациясы əдетте арнаулы 
қызмет атқаруына байланысты (қорғаныштық, қор жинайтын) жетілмеген 
немесе түрі өзгерген болып келеді. Оларға тұқым жарнақтары, бүршіктердің 
қабықшалары, тамыр сабақтың, кейде жер беті сабағының редукцияға 
ұшыраған жапырақтары жатады. Жапырақтың ортаңғы формациясы 
өсімдіктердің жапырақтарының негізгі массасын түзеді. Бұл осы түрге тəн  
жапырақтар жəне осыған дейінгі формациясының жапырақтарының 
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айырмашылығы сол, оларда хлорофилл дəндері болады. Жоғарғы 
формацияның жапырақтары гүл беретін өркендерде (гүл шоғырында) 
орналасады. Бұлар жабындық жапырақтар, орама жапырақтар жəне т.б. 
олардың барлығы, əдетте нашар жетілген, сағақтары болмайды, боялған 
немесе түссіз болып келеді. Жапырақтың негізгі бөлімдері, қандай өсімдік 
жапырақтарын алсақ та өсімдіктің бой конусына орналасқан алғашқы 
меристема жасушаларынан экзогендік жолмен пайда болады.  Өркеннің бой 
конусында эмбрионалдық жасушалардың 3 түрлі қабатының ең 
сыртындағысы-дерматоген немесе туника. Осы дерматогеннің бет жағынан 
біртіндеп төмпешіктер пайда болады жəне мұнан бастапқы жапырақ шығады. 
Бастапқы жапырақтың  төбесі жəне түбі болады. Мұның түбі кейбір 
өсімдіктерде жөнді жетілмейді (қондырмалы жапырақтарда), кейбіреуінде 
қосалқы жапырақ (бөбешік жапырақ), жапырақ қынабы жəне жапырақ 
сағағының төменгі жағындағы жалпақтанған жері-қобысы пайда болады. 
Бастапқы жапырақтың төбе бөлімінен жапырақ тақтасы мен сағағы шығады. 
  Өсімдіктердің алуан түрлілігіне сай жалпы жапырақ құрылысы да əр түрлі 
болады.  Көп өсімдіктің жапырағында тақтасымен бірге оның сағағы да 
болады, ондай жапырақтар сағақты жапырақтар деп (талда, қайыңда, теректе 
т.б.); ал сағағы болмайтын жапырақтарды сағақсыз жапырақ немесе 
қондырмалы жапырақ (бидай, жүгері, алоэ) деп атайды 1-сурет. Кейбір 
өсімдік жапырағының сағағы түгел немесе оның тек төменгі жағы 
жалпақтана келіп қобыланып бітеді, оны қобылы жапырақ  дейді (балдырған, 
аскөк). Кейбір өсімдік жапырағының тақтасы негізгі сабақтың буын 
аралығын қаусыра орап жатады (арпа, бидай, жүгері), жапырақтың мұндай 
түрін қынапты жапырақ дейді. Кейбір өсімдікте  көптеген қынапты жапы-
рақтар бірінің сыртын бірі орап жатады да,  олардың барлығы бірігіп, 
өсімдіктің сабағы тəрізді болып көрінеді. Мұндай  қынап  түтіктерінен  пайда  
болған сабақты жалған сабақ дейді (ақ уқорғасын, лала гүл, банан т. б). 

1-сурет. Жапырақ бөліктері: 1-жапырақ тақтасы; 2-сағағы; 3-бөбе жапырақтар; 
                                                     4-жапырақ қынабы. 
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     Көптеген өсімдіктің нағыз жапырағының түбінен қосалқы жапырақтары 
өсіп шығады. Олардың кейбіреулері жақсы жетіледі де фотосинтез, 
транспирация жəне тыныс алу процесстеріне икемделіп кетеді (бұршақ, ноғат 
т.б.); қосалқы жапырақтар көп өсімдікте түрін өзгертіп, үш бұрышты тақта 
тəрізденіп (мақтада), үлпек, қабыршақ жəне тікенек сияқты болып (ақ 
қарағанда) кездеседі. Кейбір өсімдік жапырақтарында тілше болады. Ол 
көбінесе астық тұқымдас өсімдіктердің көпшілігіне тəн.  
     Тілше-жапырақ тақтасы мен қынаптың аралығынан өсіп шығады.  
Жапырақ тақтасынан кейінгі негізгі бөлімнің бірі-сағақ. Жапырақ тақтасы 
өсімдік сабағымен сағақ арқылы жалғасады. 
   2. Жапырақ пішіндері. Барлық өсімдіктің жапырақтары жəй жəне күрделі 
жапырақ болып бөлінеді. Жəй жапырақтар бой конусындағы примордиал-
дық төмпешіктен өсіп бір ғана сағақты немесе қынапты жапырақ тақтасы 
шықса, оны жəй жапырақ дейді. 
     Жапырақ тақталарын пішіндеріне қарай жіктегенде мынадай түрлері 
болады: қылқан жапырақ-құрылысы ине тəрізді болып келетін қарағайдың, 
шыршаның т.б. қылқанды өсімдіктердің жапырақтары.  
      Таспа немесе айыл тəрізді жапырақ астық тұқымдастарда болады. Бұлар 
еніне қарағанда ұзындығы əлденеше ондаған рет артық болатын қынапты 
жапырақтар; қандауыр немесе ланцет тəрізді жапырақтар талда, талгүлде 
кездеседі 2-сурет; дөңгелек жапырақ көктеректе болады, оның тақтасы 
дөңгеленіп біткен; сопақ жапырақ-енінен ұзындығы 2-3 есе артық  болатын 
ешкі талдың жапырағы; эллипс тəрізді жапыраққа ұшқаттың жапырақтары 
жатады; жұмыртқа тəрізді жапыраққа тартаржапырақ, шамшат 
жапырақтары жатады; ромба тəрізді жапырақ қара талда, қайыңда болады; 
жебе тəрізді жапырақ шырмауықта; т.б. түрлері кездеседі. Жапырақ 
тақтасының тілшеленуіне, жиегіндегі кедір бұдырларына жəне тіліктеріне 
қарай жапырақтар бөлінеді: бүтін жиекті жапырақ, бүтін жапырақ. 
 

           
2-сурет. Жапырақ тақтасының пішіндері: 1-дөңгелек; 2-сопақ; 3-ұзынша; 4-таспа  
тəрізді; 5-жұмыртқа тəрізді;  6-ланцетті; 7-теріс жұмыртқа тəрізді; 8-теріс ланцетті. 
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       Күрделі жапырақтар. Бір жапырақтың негізгі сағағына бірнеше жеке 
тақташалар орналасып, бұлар өз алдына жеке-жеке түсіп отыратын болса, 
оларды күрделі жапырақ дейді. Күрделі жапырақтар өсімдік түріне қарай əр 
түрлі болады: 1. үшқұлақ-күрделі жапырақ-беде, жоңышқа, соя жапырағы;  
2. салалы-күрделі жапырақ-бұршақ, қара сора, қазтабан, атбас талшынның 
жапырақтары; 3. қауырсын-күрделі жапырақ, ол екі түрлі болады. Жұп 
қауырсын-күрделі жапырақ-сары қараған; 4. тақ қауырсын-күрделі жапырақ-
ақ қарағанның жапырағы 3-сурет.  

             
3-сурет. Күрделі жапырақтардың түрлері: а-үшқұлақ күрделі күрделі; б-салалы 
күрделі; в-таққауырсын күрделі; г-жұп қауырсын күрделі; екі  рет қауырсын 

күрделі; е-үш рет қауырсын күрделі 
 

     3. Жапырақтың жүйкеленуі. Жапырақ тақтасындағы сосуд-талшық 
шоқтарының орналасу тəртібін жүйкелену дейді.  Жүйкеленудің мынадай 
түрлері белгілі (4-сурет). 

    Қарапайым  жүйкелену-бұл жағдайда жапырақ тақтасының түбінен 
жоғарғы ұшына дейін тек бір ғана жүйке (өткізгіш шоқ) өтеді; жүйкеленудің 
мұндай түрі жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктерге (мүк тəрізділерге, плуан 
тəрізділерге) жəне кейбір жабық тұқымдыларға (элодея) тəн. 
     Дихотомиялық жүйкелену-бұл жағдайда жапырақтың жүйкелері аша 
тəрізді болып тармақталады; жүйкеленудің мұндай түрі тұқымды 
өсімдіктердің ішіндегі гинкгоға тəн (жалаңаш тұқымдылардың ішіндегі 
жалпақ жапырақтылардың бірі).  
     Торлы жүйкелену-бұл жағдайда бір немесе бірнеше үлкен жүйкелер 
көптеген бүйірлік тармақтар береді, нəтижесінде олардан қалың тор түзіледі. 
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Жүйкеленудің бұл түрі табиғатта аса кең таралған; торлы жүйкеленудің 
қауырсынды жəне саусақ салалы түрлері болады. 
 

        
      4-сурет. Жапырақтың жүйкелену түрлері: 1-паралель; 2-доға, 3-салалы, 4-қауырсын. 
     
     

     Доғалы жəне параллель жүйкелену-бұл жағдайда жапырақ тақтасының 
түбінен жоғарғы ұшына дейін бірнеше мөлшері жағынан бірдей, жан-жаққа   
бүйірлік тармақтар бермейтін жүйкелер өтеді; кей жағдайда олар тек 
параллель (астық тұқымдасында, қияқөлеңдер тұқымдасында) ал екінші 
жағдайда-доға тəрізді болып келеді (ландыш, бақа жапырақ). 
     4. Жапырақтың алуан түрлігі. Жапырақты жай   жəне күрделі деп екіге 
бөледі. Егер бір сағаққа бір ғана жапырақ тақтасы орналасқан болса, онда 
мұндай жапырақтарды жай жапырақтарға жатқызады. Олар күзде түсіп 
қалып отырады, ал шөптесін өсімдіктерде көп жағдайда сол өсімдіктердің 
сабағымен өліп отырады.  
     Егер бір сағаққа бірнеше жапырақ тақтасы (екі немесе одан да көп) 
орналасқан болса, онда мұндай жапырақтарды күрделі жапырақтарға 
жатқызады. Күрделі жапырақ бірден түспейді, оның жеке-жеке бөліктері 
біртіндеп түседі. Алдымен əдетте жапырақшалары, содан соң сағағы түседі. 
     Жай жапырақтар шөптесін өсімдіктердің барлығына дерлік, ал ағаштар 
мен бұталардың басым көпшілігіне тəн. Жапырақтарды, олардың көптеген 
белгілерін ескере отырып жіктейді. Тақтасы тұтас болып келетін 
жапырақтар: тақтасының формасына (түріне) қарай жұмыртқа тəрізді, 
дөңгелек, ланцет тəрізді, элипс тəрізді, сопақша, таспа тəрізді жəне т.б. 
5-сурет.  
Тақтасының жоғарғы ұшының формасына қарай-доғал, үшкір, үшкірлеу, 

ұшы ғана үшкір, ойыстау; тақтасының түп жағының формасына қарай-
жүрек тəрізді, жұмыр, сына тəрізді, садақ тəрізді, сүңгі тəрізді (копье); 
тақтасының шеттерінің формасына қарай-шеттері тегіс, ара тəрізді, екі 
қатар ара тəрізді, тіс тəрізді, дөңес, ойыс болып келеді 6-сурет. 
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5-сурет. Жапырақтың төбесі мен негізінің пішіні: а-жапырақ төбесі: 1-доғал; 2-үшкір; 
3-үшкірленген; 4-үшкір төбелі;  Б-жапырақтың негізі: 5-сына тəрізді; 6- доғаланған; 

7-жүрек тəрізді; 8-жебе тəрізді; 9-садақ тəрізді. 

 
             6-сурет.  Жапырақ тақтасының жиегі: 1-бүтін жапырақ; 2-тісті жапырақ; 
                     3-ара тісті  жапырақ; 4-дөңес жиекті; 5-ойық жиекті жапырақ. 
  
    Күрделі жапырақтар, жапырақшаларының сағаққа орналасуына 
қарай жіктеледі; күрделі саусақ салалы жапырақшалары сағақтың басында 
бірдей деңгейде кейде радиальды бағытта шашыраңқы орналасады. Күрделі 
қауырсынды-жапырақшалары сағақтың ұзына бойына екі жағынан 
бірдей орналасады жəне оның жоғарғы ұшы, бір жапырақшамен (жұпсыз 
қауырсындалған) немесе екі жапырақшамен аяқталуы мүмкін (жұбымен 
қауырсындалған); үш құлақ жапырақ-мұндай жапырақтың сағағында тек 
үштен ғана жапырақша орналасады. Күрделі қауырсынды жапырақтың 
түрі кейде біршама күрделі болады-екі рет жəне бірнеше рет күрделі 
қауырсындалған болып келеді. 
 



 21

Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Жапырақ пішіндері қандай болып келеді? 
2. Жапырақ қандай қызмет атқарады? 
3.  Жапырақтың орналасуы қандай түрлері бар? 
4. Жапырақ жүйкесі жəне мозайкасы дегеніміз не? 
5. Жапырақ тақтасының санына қарай жапырақтар қандай түрлерге бөлінеді? 
6. Өсімдік жапырақтары қайдан өсіп шығады? 
7. Жапырақтың негізгі бөлімдеріне не жатады? 
8. Жапырақтың жүйкеленуі деген не? 
9. Күрделі жапырақ дегеніміз не? 
10. Жапырақ категориясы жəне жапырақ формациясы дегеніміз не? 
 
 
4.Дəріс тақырыбы:Өсімдіктердің көбеюі. Вегетативті, жыныссыз, жынысты 
көбею.   
Мақсаты: Көбеюдің түрлерімен танысу. Телу жəне қалемшелері арқылы 
көбейту жолдарын көрсету. 
Түйінді сөздер: таллом, хламидоспор, гамета, спора, зооспора, спорангий,  
зооспорангий, особь, капуляция, зигота, изогамия, гетерогамия, 
сперматозоид, гаметангия, антеридий, архегоний, спорофилл, гаметофит, 
спорофит. 
   
Дəрісте қарастырылатын сұрақтар: 

1. Вегетативті жолмен көбею  
2. Қолдан вегетативті  көбейту 
3. Қалемшелері арқылы көбейту  
4. Телу арқылы көбейту 
5. Жыныссыз жолмен көбеюі 
6. Өмірлік циклінде ядролық фазалардың алмасуы 

 

     1. Вегетативті жолмен көбею.  Барлық тірі организмдер сияқты 
өсімдіктерге де қоректену, тыныстау, қимыл, тітіркену, өсу, даму жəне көбею 
сияқты қасиеттер тəн. Бұл қасиеттер бір-бірімен өте тығыз байланысты. 
Осының ішінде көбею өзінің биологиялық мəні тұрғысынан басқа 
қасиеттерден ерекше. Өйткені көбею кезінде негізінен аналық особьке ұқсас 
жаңа организмдер пайда болады.  
     Көбею–тірі организмнің жеке санының артуы, өзінен кейін ұрпақ 
қалдырып, түрдің сақталып, табиғатта таралуын қамтамасыз ету қасиеті. 
 Көбеюдің бір-бірінен белгілі бір айырмашылығы бар үш түрі белгілі: 
жынысты көбею, жыныссыз көбею жəне вегетативтік көбею. 
     Вегетативтік көбею деп вегетативтік денеден тіршілікке қабілетті 
бөліктер бөліну арқылы түрдің жеке санының артуын айтамыз. 
Вегетативтік көбею алуан түрлі жəне өсімдіктердің барлық топтарында кең 
таралған. Бір жасушалы балдырлар мен бактерияларда вегетативтік көбею 
жасушаларының екіге бөлінуі арқылы жүзеге асады. Колониальды 
ё0ауымбалдырларда, олардың жасушаларының вегетативтік көбеюінен жас 
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колониялар пайда болады.  
     Көп жасушалы балдырларда вегетативтік көбею, олардың талломдарының 
кездейсоқ бөліктерге бөлінуі арқылы жүреді. Жіпшелі көк-жасыл 
балдырлардың кейбір түрлері (носток, анабена)  гетероцисталары арқылы көп 
жасушалы гормогонияларға бөлінеді. Көбеюдің мұндай  қарапайым тəсілі тек 
төменгі сатыдағыларға ғана емес, суда тіршілік ететін кейбір гүлді 
өсімдіктерге де (сужапырақ, мүйіз жапырақ, егеушөп) тəн.  
     Саңырауқұлақтарда вегетативтік көбеюдің қарапайым жолы-мицелийдің 
жеке бөліктерге бөлінуі, бүршіктенуі (ашытқы) арқылы жүрсе, арнаулы 
мамаданған түрі конидийлер, оидийлер жəне хламидоспоралар арқылы 
жүзеге асады. Оидийлер жəне хламидоспоралардың пайда болуы көбеюдің 
вегетативтік жолынан жыныссыз жолына өтпелі түрі ретінде қарастырамыз. 
     Қыналар, денесінің арнаулы бөліктері-соредийлері, кейде сирек 
изидийлері, ал бауыр мүктері өнімтал бүршіктері арқылы көбейеді. 
Өсімдіктердің  оның регенерациялық қабілетіне негізделген. Регенерация 
(латын.«регенерацио»-жандану, қалпына келу)-өсімдік денесінде жетіспейтін 
мүшелердің немесе тұтас өсімдіктің, өсімдік денесінің жеке бөліктерінен, 
тіпті жеке вегетативті жасушасынан қайта қалпына келуі.  
     Вегетативтік көбею табиғатта өздігінен жүретін табиғи жəне адамның 
қатысуымен жүзеге асатын-жасанды деп екіге бөледі. Бұл екеуінің арасында 
айтарлықтай айырмашылық жоқ. Өйткені табиғи вегетативтік көбею 
өсімдіктердің регенерациялық қасиетіне, ал екіншісі түрлі əдістерді қолдану 
арқылы қолдан вегетативтік көбейтуге негізделген. Жоғарғы сатыдағы, 
сабақты-жапырақты өсімдіктер тамыр атпалары, тамыр сабақтары, 
мұртшалары, түйнектері, столондары, жуашықтары, өнімтал бүршіктері 
арқылы табиғи вегетативтік жолмен көбейеді. Ауыл шаруашылығы 
практикасында көкөніс, жеміс-жидек жəне сəндік ретінде өсірілетін 
өсімдіктерді қолдан көбейтудің əр түрлі тəсілдері жетілдірілген. Ол үшін 
өсімдіктердің мынадай бөліктерін пайдаланады: түйнектерін (картоп, батат, 
георгиндер); тамырсабақтарын (құртқашаш-ирис, флокс); мұртшаларын 
(бүлдірген); баданаларын (пияз, қызғалдақ); тамырдың атпасын (таңқурай, 
шие).  
     Көптеген мəдени жағдайда өсірілетін өсімдіктер қалемшелерімен, сұлатпа 
иілген бұтақтарымен, бірге телу арқылы да көбейеді 1-кесте.  
 
Кесте 1. Қолдан (жасанды) көбейту 
 
№    Көбеюдің түрлері        Сипаттама 
1 Бөлу: 

-түп (жасмин, сирень); 
-көзше (картоп); 
-тамырсабақ (ирис); 
-тамырбүршіктері (георгин); 
-тамыр (желкек, таңқурай) 

Вегетативтік денеден тіршілікке қабілетті 
регенерацияланатын дарақты бөліп алу. 
Вегетативтік мүшелердің əрбір бөлігінде 
міндетті түрде шығу бүршіктері болуы керек, 
соның есебінде біртұтас өсімдік пайда болады 

2 Сұлатпа өркен арқылы (қарақат, 
қойбүлдірген, бүр-ген) 

Қалемше бойындағы бүршігі бар өркенді 
топыраққа көлбеу иіп көмеді, сосын оны 
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аналық өсімдіктен механикалық түрде бөліп 
тастайды. 

3 Қалемшелеу:-сабақты бөлме 
өсімдіктері жəне бұтақтар 
(раушан, сирень) 
-жапырақты (бегония)  
-тамырлы (хрен, таңқурай, 
алхоры) 

Сабақты қалемшесі бар, арнайы топырақта 
немесе суы бар ыдыста жас тамыршалары 
шыққанша ұстайды. 
Бүршігі бар жанама тамырларды аналық 
өсімдіктен бөледі. 
 

 
2 кесте. Қолдан  (жасанды) көбейту 
 

  
 
1 

  
Телу: 
-жанастыра телу; 
-кесінділеп телу; 
-көзшелеп телу 

Бір өсімдік бөлігін екінші өсімдік бөлігіне ұластыру. 
Қатар өскен екі өсімдікті біріне-бірін жанастырады. Бір 
өсімдік өркеніндегі бүршігі бар бөлігін кесіп алып, 
екінші өсімдікке ұластырады. Бір өсімдіктің бүршігін 
аздаған сүрек бөлімімен қоса кесіп алып, екінші 
өсімдіктің қабығын сүрегіне дейін «Т» əрпі 
тəріздендіріп тіледі. Бүршікті қабыққа кигізе жанастыра 
жөкемен байлап қояды. 

 
2 

 
Жеке ұлпа (сəбіз,  
қойбүлдірген, мəдени 
өсімдіктер) 

Бұл əдіс зертханалық жағдайда жоғары тазалықты талап 
етуге негізделген. Ол үшін түзуші ұлпаның бір бөлігін 
алады, оның құрылымы өсімдік ұрығы сияқты тез 
бөлініп, дамуға қабілетті болу керек. 

 
   Көптеген сүректі өсімдіктер жəне шөптесін өсімдіктердің кейбіреуі тамыр 
атпалары (тамырдың эндогенді қосалқы бүршіктерінен өскен жас өркендер) 
арқылы көбейеді.  
     Тамыр сабақтары арқылы көбею  көп жылдық шөптесін өсімдіктерге тəн. 
Тамырсабақты өсімдіктерге: жыланқияқ, шаңжапырақ, селеу, қамыс, 
қоңырбас, қияқ, жатаған бидайық, адыраспан т.б. өсімдіктер жатады.  
     Желі сабағы арқылы көбею асқабақ тұқымдастарының өкілдеріне тəн. 
Мысалы отырғызған асқабақ, қауын, қарбыз, қияр желілеріне өсімдік 
вегетациясының соңында ылғалды топырақ төгіп, сонымен жанастыру 
арқылы көбейтуге болады.   
     2. Қолдан вегетативтік көбейту. Адам əр түрлі əдістерді қолданып, 
өсімдіктерді өсіріп көбейтеді. Көбейтудің мынадай түрлері бар: бөлу, сұлатпа 
өркен арқылы, телу арқылы, ұлпаны жекелей алу (кесте1-2).  
    3. Қалемшелері арқылы көбейту. Қалемше деп аналық өсімдіктен кесіп 
алынған сабақтың, тамырдың, жапырақтың бір бөлігін айтады. Қалемшелері 
арқылы көбейгенде полярлық зандылықты естен шығармау керек. 
     Сабақтан кесілген қалемше қыстық немесе жаздық болуы мүмкін. Қыстық 
қалемше жапырақсыз (бірақ бүршіктері бар), 1-3 жылда ұзындығы 20-30 см 
болатын кесінді. Жаздық қалемше жапырағы бар ұзындығы 3-4 см болатын, 
осы жылғы сабақтан дайындалған кесінді. 
     Жапырақтан дайындалған қалемше жапырақ тақтасынан жəне сағақтан 
тұрады. Қосалқы тамырлары (придаточные корни) көп жағдайда жапырақтың 
төменгі бетінен, оның үлкен жүйкелерінің тарамдалған жерінен, ал 
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бүршіктері мен сабақтары оның үстіңгі бетінен кетеді.  
     Жапырақтан дайындалған қалемше арқылы өсімдіктердің аздаған түрлерін 
ғана (лалагүл -лилия, бегония, алоэ жəне т.б.) көбейтуге болады. 
     Тамырдан дайьндалған қалемшелер мен қосалқы бүршіктері (придаточные 
почки) оңай пайда болатын өсімдіктерді кебейтуге болады (таңқурай, шие, 
қараөрік, финик пальмасы, раушан, флокс т.б.). 
     4.Телу арқылы көбейту. Телу дегеніміз бір өсімдіктен ойып алған 
бүршіктің (көзшенің) немесе сол өсімдіктің сабағынан дайындалған 
қалемшенің екінші бір өсімдіктің сабағымен (тамыры жақсы жетілген) 
жымдасып бірігіп кетуін айтады. Бұл жағдайда көбейту үшін теліген 
(отырғызған) өсімдікті үстіңгі (привой), ал қалемшені отырғызған тамыры 
бар өсімдікті астыңғы (подвой) деп атайды. 
     Телудің 100-ге жуық əртүрлі жолдары бар (1-сурет). Дегенмен оларды үш 
түрге біріктіруге болады:  
1) екі өсімдіктің бұтақтарын жақындастырып байлап біріктіру арқылы 
(аблактировка) телу, бұл жағдайда үстіңгі өсімдік (привой) астыңғы 
өсімдікпен (подвой) толық бірігіп кеткенге дейін оның сабақтарын аналық 
өсімдіктен ажыратпайды;  
2) қалемшелер арқылы телу (немесе капилировка). Бұл жағдайда 2-3 бүршігі 
бар үстіңгі (привой) өсімдіктің сабағынан қиғаш кесінділер жасау арқылы 
қалемшелер дайындалады. Содан соң астыңғы өсімдіктің (подвой) сабағын 
сына тəрізді жарып,  оған  алдын  ала дайындалған қалемшелерді отырғызады 
(телиді). Бұл жағдайда привой мен подвойдың сабақтарының жуандығы 
шамамен бірдей болуы шарт, өйткені олардың камбий қабаттары бір-біріне 
дəл келуі тиісті. Егер привой мен подвойдың диаметрлері сəйкес келмесе, 
онда привойды подвойға қабықтың астын жарып отырғызады (телиді);  
3) көзшелері арқылы телу, немесе окулировка-бұл жағдайда привой ретінде 
сабақтың ортаңғы бөлігінде тыныштық қалыпта тұрған, немесе өсіп келе 
жатқан бүршіктер алынады. Оларды подвойдың қабығының астын жарып 
қондырады.  
     Егер привой мен подвой бір түрге жататын өсімдіктер, немесе бір туыстың 
жақын түрлері болса, онда олар оңай бірігеді, ал əр түрлі туыстық өкілдері 
болса бірігіп кетуі киынға түседі.   
     Вегетативтік жолмен көбеюдін ең жаңа түрі, ол өсімдіктердің ұлпаларын 
немесе жекелеген жасушаларын тазартылған (стерильный) камерада өсіру 
арқылы жеміс беретін өсімдіктер алу. 
     Бұл жағдайда арнайы қоректік ортада өсірілген ұлпаның жасушалары 
алдымен іріктеледі,  содан  соң барып  бөліне   бастайды.  
     Осындай өсірілген ұлпадан жекелеген жасушаларды бөліп алып, 
келешегінде олардан тұтас өсімдіктер өсіруге болады. 
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             1-сурет. Телудің, тəсілдері: А-жанастыра  ұластыру (аблактировка); 

Б-біріктіру (капулировка) (əдеттегдей сабақты жарып сына секілді отырғызу); 
В-телу;1- телінуші (прибой); 2-телітуші (подвой). 

 
  5. Жыныссыз жолмен көбеюі. Жыныссыз көбею споралары  немесе 
зооспоралар арқылы жүзеге асады. Споралар ( грекше spore-тұқым) құрылық 
өсімдіктеріне тəн, өз бетінше қозғала алмайды, салмақтары өте жеңіл 
болғандықтан олар желмен таралады. Зооспоралар (грекше «zoon»-жануар,   
zoospore-қозғалатын спора) суда, ылғалға қаныққан топырақта өсетін 
өсімдіктерге тəн. Зооспоралардың қатты қабықшасы болмайды жəне 
талшықтарының көмегімен қозғалады. Олар жыныссыз көбею мүшесі болып 
табылады жəне спорангилардың немесе зооспорангилардың ішінде жетіледі. 
Споралар арқылы төменгі сатыдағы өсімдіктердің басым көпшілігі 
(балдырлар, саңырауқұлақтар), жоғары сатыдағы мүк тəрізділер мен 
шаңжапырақ тəрізділер көбейеді. Бұл кейінгілерін тұқым арқылы 
көбейетіндерден (жалаңаш тұқымдылар мен жабық тұқымдылар) ажырату 
үшін жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер деп атайды. Өсімдіктерде 
споралардың пайда болуын споралану дейді. 
     Споралар-митоз немесе мейоз жолымен пайда болатын арнаулы 
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жасушалар. Митоз жолымен пайда болған спораларды митоспоралар, мейоз 
жолымен пайда болғандарын мейоспоралар деп атайды. Митоспоралар 
балдырларға ғана тəн, ал мейоспораларға жоғарғы сатыдағы өсімдіктер 
жатады. Спора жəне зооспоралар бір жасушадан, сирек жағдайда екі 
жасушадан тұрады, пішіндері: шар, эллипс немесе цилиндр тəріздес. Көпшілік 
жағдайда гаплоидты, кейбір өсімдіктерде ғана диплоидты немесе 
дикарионды. Споралар цитоплазмасы қоректік заттарға, əсіресе май мен 
дəрумендерге бай.  
    Споралар мен зооспоралар аналық өсімдіктен бөлінген соң қолайлы ортаға 
түссе, олардан жас өсімдік пайда болады. Мұны жыныссыз көбею деп 
атайды. Пайда болу орнына қарай, эндоспоралар жəне экзоспоралар деп 
бөлінеді. Эндоспоралар арнаулы орындарда (мүшелерде, ал экзоспоралар 
өсімдік денесінің бетінде) жетіледі. Эндоспораларға сəйкес зооспоралар 
пайда болатын жасушалар немесе мүшелер спорангий жəне зооспорангий деп 
аталады. Спораның түрі көп. Шығу тегіне жəне атқаратын қызметіне карай 
оларды екі топқа бөледі: жыныссыз көбеюге арналған споралар жəне 
жыныстық жолмен көбеюге арналған споралар. 
     Жыныссыз көбеюге арналған споралар (зооспоралар) митотикалық 
бөліністерден соң пайда болады жəне тікелей жаңа түрлер беруге қабілетті 
келеді. Пісіп жетілген спора аналық организмді тастап шығады да 
өсімдіктердің көбеюін жəне таралуын қамтамасыз етеді. Мұндай 
споралармен көбею төменгі сатыдағы өсімдіктерге тəн (балдырларға, 
санырауқұлақтарға жəне т.б.). 
     Жыныстық жолмен көбеюге арналған споралар аналық түрді бере 
алмайды. Олар гаплоидты (п), өйткені мейоздың негізінде пайда болады. 
Мұндай споралар саңырауқұлақтардың кейбір топтарында жəне жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктерде болады. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктерде спорадан 
алдымен өскінше (проталии, протонема) пайда болады, онда гаметалар 
жетіледі. Гаметалар қосылғаннан кейін хромосомдардың диплоидты саны 
қалпына келеді. 
ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН   КӨБЕЮІ. Жыныстық көбеюдің мəні өсімдікте арнайы 
маманданған жасушалардың-гаметалардың (п) түзілуімен, олардың екеу-
екеуден жұптасып қосылуымен (капуляция) жəне зиготаның түзілуімен (2п), 
одан жаңа өсімдіктің пайда болуымен байланысты. 
     Гамета дегеніміз ядросында хромосомдардың саны гаплоидты болатын 
жыныстық жасуша. Өзара қосылатын гаметалардың бір-бірінен құрылысы 
жағынан (формасы, мөлшері, қозғалғыштығы), міндетті түрде физиологиясы 
жағынан, яғни жыныстық жəне тұқым қуалаушылық қасиеттері жағынан 
айырмашылығы болады. Гаметалардың қосылуының нəтижесінде пайда 
болған организмде аналық пен аталықтың тұқым қуалаушылық қасиеттері 
бірігеді.    
     Егер қосылатын гаметалар формасы, мөлшері жəне қозғалтқыштығы 
жағынан бірдей болса, онда оларды изогаметалар, ал жыныстық процесті-
изогамиялық деп атайды. Егер гаметалардың формасы бірдей болса, бірақ 
аналық гаметаның мөлшері аталыққа қарағанда біршама үлкендеу жəне баяу 
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қозғалатын болса, ондай гаметаларды гетерогаметалар, ал жыныстық 
процесті гетерогамиялық деп атайды.  
      Жыныстық процесті оогамиялық деп атайды, егер аналық гамета үлкен 
шар тəрізді, қозғалмайтын (жұмыртқа жасушасы), ал аталығы өте ұсақ жəне 
қозғалғыш (сперматозоид) болса (2-сурет). Гаметалардың маманданған 
болуы эволюциялық деңгейдің бірден-бір көрсеткіші. Изогамиялық жолмен 
көбею жыныстық процестің ең қарапайым түрі болып табылады. 

 
2-сурет. Жыныстық процестің формалары (сызба-нұсқасы): А-изогамия; 

Б-гетерогамия; В-оогамия; Г-зигогамия; 1-изогаметалар; 2-гетерогаметалар; 
3-сперматозоид; 4-жұмыртқа жасушасы; 5-зигота; 6-біріктіру каналы. 

 
     Гаметалар гаметангиялар деп аталынатын мүшелерде жетіледі. Аталық 
гаметалары антеридийлерде, аналық гаметалары-төменгі сатыдағы 
өсімдіктер- де оогонийлерде, ал жоғарғы сатыдағы өсімдіктерде 
архегонийлерде жетіледі.  
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің гаметангилерімен спорангийлері бір 
қалыпты болады, ал жоғарғы сатыдағы өсімдіктерде олар көп жасушалы. 
     Балдырлар мен саңырауқұлақтардың кейбір топтарында тұрақты түрде 
жыныс процестері болғанымен жыныс мүшелері болмайды. Олардың 
зиготасы маманданбаған жасушалардың немесе олардың бір мүшелерінің 
косылуы арқылы пайда болады. Жыныстық процестің мұндай түрін 
зигогамиялық, немесе тіркесу арқылы (коньюгациялық) көбею деп аталады. 
     Егер гамета түзбейтін екі бір жасушалы түрлер қосылатын болса, онда 
мұндай жыныстық процесті хологамия деп атайды. 
6.Өмірлік кезеңінде ядролық фазаларының алмасуы. Өсімдіктердің 
өмірлік кезеңінде, жыныссыз жəне жыныстық жолдармен кебеюінің 
кезектесіп келіп отыратын, белгілі бір қалыптасқан жүйесі болады. Олар 
өсімдіктердің əр үрлі табиғи топтарында əр түрлі өтеді.  
     Көбею кезіндегі ядролық фазаларының алмасуына талдау жасаудың 
негізінде мынадай жағдай дəлелденді. Спорофит (спорофаза) дегеніміз 
хромосомдар саны жұп болып келетін (2п) жасушалардан тұратын жыныстық 
спораларды жəне олар түзілетін спорангиларды беретін (особьты) түрді 
айтады. Жьныстық көбеюге арналған споралар түзілгенде мейоз процесі 
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жүреді, сондықтанда олар барлық уақытта гаплоидты (п). Жыныстық 
көбеюге арналған споралардан гаметофиттер (гаметофаза) жетіледі, ал 
оларда жыныстық жасушаларды беретін, яғни гаметаларды беретін көбею 
мүшелері пайда болады. Гаметофиттің барлық жасушалары, оның ішінде 
гаметаларыда гаплоидты (п) болады. Жыныстық процестің нəтижесінде 
(гаметалар қосылғанда) зигота түзіледі (2п) (3-сурет). Бұл жерде жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктердің барлығына тəн, ал көптеген төменгі сатыдағы 
өсімдіктерде бірқатар ауытқуларға ұшырайтын жалпыға бірдей схема беріліп 
отыр. 

 
3-сурет. Түйрегішбасты плаунның даму кезеңі: М-мейоз: 1-зиготаның бөлінуі; 

2-спорофиттің ұрығы; 3-толық қалыптасқан үлкен спорофит, 4-спорофил 
спорангиясымен; 5-спора; 6-гаметофиттің талломы  антеридиясымен жəне 
архегониясымен;   7-архегония жұмыртқа жасушасымен; 8-антеридия 

сперматозоидымен;  9-сперматозоид; 10-ұрықтану. 
 

   Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Вегетативтік көбеюдің қандай жасанды жолдары бар? 
2. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің өмірлік кезеңінде жыныссыз жəне  
     тық көбеюлердің алмасып келіп отыруында қандай заңдылық бар? 
3. Жыныстық спора мен жыныссыз споралардың негізгі айырмасы неде? 
4. Жыныстық көбеюдің мəні неде?  
5. Жыныстық көбеюдің қандай түрлері бар? 
6. Жыныстық көбею мен жыныссыз көбеюдің басты айырмашылығы неде? 
7. Вегетативтік көбеюдің қандай жасанды жолдары бар? 
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5. Дəріс тақырыбы: Систематика биологиялық ғылым. Өсімдіктер əлемінің 
жүйелері. Бинарлық атау. Түр туралы ұғым.   
Мақсаты: Өсімдіктер əлемінің жүйелерін, систематикасын ғылыми түрде 
тани білу. Түр мен бинарлық атаумен танысу. 
Түйінді сөздер: түр, таксон, сорт, вирус, автотрофты, гетеротрофты, 
бинарлық атау, псилот, ринофит. 
 
Дəрісте қарастырылатын  сұрақтар: 

1. Систематика биологиялық ғылым. 
2. Өсімдіктер əлемінің жүйелері. 
3. Таксондар, бинарлық атау. 
4. Түр туралы ұғым. 
 

     1. Систематика биологиялық ғылым. Систематика-деген ғылым біздің 
ғаламшарымызда кездесетін өсімдіктердің түрлерін сипаттап жазып, оларды 
туыстық топтарға біріктірумен, жүйеде орналастырумен айналысады. 
Систематиктердің жұмысының қиындығы табиғаттағы түрлердің санының 
ересен көптігімен жəне олардың алуан түрлілігімен есептелінеді. Қазіргі 
кездегі өмір сүретін өсімдіктердің жалпы саны шамамен 500-мыңға жетеді. 
2. Өсімдіктер əлемінің жүйелері. Өсімдіктер дүниесі құрылысына 
байланысты төменгі сатыдағы жəне жоғарғы сатыдағы болып екі топқа 
жіктеледі. Екі топтың негізгі айырмашылықтары:  
1. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің денесі вегетативтік мүшелерден яғни, 
тамыр, сабақ жəнежапырақтан тұрады. Вегетативтік мүшелер құрылысының 
негізгі ерекшелігі-түрлі ұлпалардың болуы. Ал төменгі сатыдағы 
өсімдіктердің дене құрылысы қарапайым, бір жасушалы немесе көп 
жасушалы болады. Бірақ ұлпалар дамымағандықтан вегетативтік мүшелері 
болмайды. Көп жасушалардың денесі талломнан (қатпаршақ), яғни ұлпаларға 
жіктелмеген біртұтас жасушалардан тұрады.  
2. Барлық жоғары сатыдағы өсімдіктердің аталық жəне аналық жыныс 
(репродуктивті) мүшелері көпжасушалы болады. Ал төменгі сатыларда 
жыныс жасушалары (гаметалар) жəне спора түзетін спорангийлері бір 
жасушадан дамиды. 
3.Таксондар (систематикалық бірліктер). Өсімдіктерді жекелеген 
систематикалық топтарға біріктіру (жіктеу), жалпыға бірдей қабылданған 
таксондар деп аталынатын систематикалық бірліктің негізінде жүзеге асады: 
Түр (species)-морфологиялық жағынан ұқсас особьтардың жиынтығы;    
Туыс (genus)-жақын түрлердің жиынтығы;       
Тұқымдас (familia)-жақын туыстардың жиынтығы; 
Қатар (ordo)- жақын тұқымдастардың жиынтығы; 
Класс (classis)- жақын қатарлардың жиынтығы; 
Бөлім (divisio)- жақын кластардың жиынтығы. 
    Осы келтірілген таксондардан басқа, аралық қосымша таксондарда бар. 
Оларға туыс тармағы, тұқымдас тармағы т.б. жатады. Түрлердің ішінде түр  
(subspecies) жəне түр тармағы (varietas), ал мəдени өсімдіктерде-сорттар  
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(cultivar) болады. Сорт дегеніміз адамның селекциялық жүргізген 
жұмысының жемісі. Оның сапалық артықшылығы болады жəне ол қасиеті 
келесі ұрпағына беріліп отырады.  
    Өсімдіктер дүниесін арнайы бекітілген таксондардың рамкасынан тыс 
төменгі жəне жоғарғы сатыдағы деп бөледі. Туыстық жағынан жақындығы 
бар бірнеше бөлімдерді өсімдіктер дүниесінің жартылай тармағына 
біріктіреді.  

 

 Өсімдіктер дүниесінің жоғарғы таксондарының орналасу реттілігі 
 Төменгі сатыдағы өсімдіктер-Thallobionta  
Ι. Өсімдіктер дүниесінің жасушаға дейінгі тармағы-Procytobionta 
1. Вирустар бөлімі-Virophyta 
 
ΙΙ. Өсімдіктер дүниесінің талломды, ядроға дейінгі тармағы-
Thallobionta procaryota 
2. Дробянкалар бөлімі-Schizophyta  
3. Көк-жасыл балдырлар бөлімі-Cyanophyta  
 
ΙΙΙ. Өсімдіктер дүниесінің талломды, ядролы пластидті тармағы 
(төменгі сатыдағы автотрофты өсімдіктер)-Thallobionta eucaryota 
4. Жалтырауық сары балдырлар бөлімі-Chrysophyta 
5. Сары-жасыл, немесе əр түрлі талшықты балдырлар бөлімі-
Xanthophyta  
6. Диатомды балдырлар бөлімі-Diatomophyta 
7. Пирофитті балдырлар бөлімі-Pirrophyta  
8. Эвгленалы балдырлар бөлімі-Euglenophyta  
9. Қоңыр балдырлар бөлімі-Phaeophyta  
10. Қызыл балдырлар бөлімі-Rhodophyta  
11. Жасыл балдырлар бөлімі-Chlorophyta  
12. Хара балдырлар бөлімі-Charophyta  
13. Қыналар бөлімі-Lichenophyta.   
 

Ιv. Өсімдіктер дүниесінің талломды, ядролы пластидтері жоқ 
(төменгі сатыдағы гетеротрофты өсімдіктер) тармағы-Thallobionta 
aplastidae  

14. Кілегейлілер бөлімі-Myxophyta 
15. Саңырауқұлақтар бөлімі-Mycophyta  
 
Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер-Cormobionta 
v. Өсімдіктер дүниесінің өркенге дейінгі архегониялылар тармағы- 
Procormobionta archegoniatae  
16. Риниофиттер бөлімі-Rhyniophyta 
17. Псилот тəрізділер бөлімі-Psilotophyta 
18. Мүк тəрізділер бөлімі-Bryophyta 
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      vΙ. Өсімдіктер дүниесінің өркенді архегониялылар тармағы-  
          Cormobionta arhegoniatae 
        19. Плаун тəрізділер бөлімі-Lycopodiophyta 
        20. Қырықбуын тəрізділер бөлімі-Equisetophyta 

21. Шаңжапырақ тəрізділер бөлімі-Polypodiophyta 
22. Жалаңаш тұқымдылар бөлімі-Gymnospermata (Pinophyta) 
 
VΙΙ. Өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтар тармағы-Cormobionta 
gynoeciatae  
23.  Жабық тұқымдылар бөлімі-(магнолиялар)-Angiospermatophyta 

(Magnoliophyta) 
     Бинарлық атау. Өсімдіктердің түрлері екі сөзбен аталады, яғни 
белгіленеді:оның біріншісі осы түр жататын туысты білдіреді, ал екіншісі 
түрдің атауы (эпитеті). Екінші сөзден кейін, осы түрді ашқан жəне оған ат 
берген ғалымның фамилиясы қойылады (қысқартылған түрде, немесе 
толығымен). Мысалы, қатты бидайдың ғылыми атауы-Triticum durum L. 
Мұндай биологиялық атауды ғылымға алғашқы ендірген атақты швед 
ғалымы К. Линней (1707-1778) болған. 
 4.Түр туралы ұғым. Түр туралы ұғымның тарихы үлкен жəне ол бір-біріне 
қайшы келетін,аса шиеленіскен маңызды көзқарастарға толы болып келеді. 
Түр туралы талас-тартыс көп жағдайда флористер мен систематиктердің тек 
профессионалдық тұрғыдан қызығушылығының деңгейінен шығып кетіп 
отырады. Оның барлық уақытта жалпы биологиялық маңызды болған жəне 
табиғаттың дамуы жөніндегі мынадай екі түрлі көзқарастың, екі түрлі 
концепцияның материалистік жəне идеалистік көзқарастың арасындағы 
талас-тартысты көрсетеді. 

Өсімдіктердің түрлері туралы К.А.Тимирязевтің концепциясы көңіл 
аударуға тұрарлық. Түр деген сөзді организмдерге қолданудың екі түрлі 
мағынасы бар, осы көзқарастың екі жағын бірдей айқын ажырата 
білмегендіктен ғалымдардың арасында мəңгі бітпейтін түсінбеушілік пен 
талас тартыстар туып келеді. К.А. Тимирязевтің пікірі бойынша түрді барлық 
уақытта екі аспекте қарастыру қажет: биологиялық ұғым ретінде (табиғи 
тарихи тұрғыдан алғанда)-эволюцияның бағытының қалыптасуы мен 
тіршіліктің өзінің негізгі формасы ретінде жəне логикалық аспекте, таза 
формальды ұғым ретінде-ұқсас особьтардың жиынтығы тұрғысынан 
қарастыру.  

Биологиялық түр уақытқа байланысты азды-көпті өзгеріп жəне 
кеңістікте бір жерден екінші жерге жылжып ауысып отырады. Оны зерттеу 
көптеген қиыншылықтармен байланысты. Өйткені түр табиғатта дараланған 
жəне бір-бірінен айқын айырмашылығы болатын, көп жағдайда əртүрлі 
формалар мен популяциялар түрінде беріледі. Табиғи тарихи тұрғыдан 
қарағанда түрге анықтама беру өте қиын. Қандай болғанмен түрге берілген 
бірнеше ондаған анықтамалардан байқайтынымыз, түрдің мағынасын дəл 
беретіндей жəне көпшілік мойындаған бірді-бір анықтама жоқ.  
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Түрдің көпшілікке мəлім жəне қанағаттандырарлықтай анықтамасын 
В.Л. Комаров берген: «Түр деп жалпыға ортақ бір тектен, ортаның əсерінен 
жəне тіршілік үшін күрестің барысында, басқа тірі дүниелерден, 
сұрыптаудың негізінде дараланып шыққан ұрпақтардың жиынтығын айтады; 
сонымен бірге түр эволюциялық процестің белгілі бір кезеңі болып 
табылады». 

Түр туралы формальды-логикалық түсінік біршама қарапайым. 
Жекелей алғанда табиғаттың таусылмай жəне күрделі алуан түрлілігін, 
қарапайым логиканың заңдылықтарының негізінде көзге оңай елестейтіндей 
жүйеге келтіруге  болады. Түр туралы формальды-логикалық түсінік 
абстракты. Мысалы, жылқылар туралы түсінікті алып қарасақ, ол да 
абстрактылы, өйткені ол нақтылы бір ат туралы: оның тұрғасы, салмағы, 
жасы, түсі, биіктігі жəне т.б. туралы мəліметтерді беріп отырған жоқ. 
Формальды-логикалық түсініктің тұрғысынан қарағанда түрге анықтама 
берудің еш қиындығы жоқ: түр дегеніміз, практика жүзінде бір-бірінен 
айырмашылығы жоқ, ұқсас особьтардың жиынтығы. Əрине, ұқсастық бұл 
жерде шартты түрде жəне шамамен алынып отыр, мысалы, бір мақсаттың 
немесе бір бидайдың дəнінен өсіп шыққан өсімдіктер секілді. Бірақ табиғатта 
жалпы бағдар болу үшін, адамның қолымен жасалған мəдени ценоздарға 
(агроценоздарда), агроном мен ботаниктің практикалық жұмыстарында, 
өсімдікті анықтағанда біздер формальды-логикалық ұғымдарды 
пайдаланамыз. 

Құрылысы жағынан түрлер бірдей болмайды. Жаңа жетіліп келе 
жатқан түрлер, құрып бара жатқан түрлер жəне дамудың шарықтау шыңында 
тұрған түрлер деп бөледі. Өшіп бара жатқан түрлердің уақыт өткен сайын, 
жеке түр ретіндегі саны айқын азаяды, бұл əдетте олардың алып жатқан жер 
көлемінің азаюына əкеліп соқтырады. Оларда көзге түсерліктей түр ішілік 
өзгергіштік байқалмайды. Бұл түрлерді оңай ажыратады, өйткені туыстық 
жағынан жақын, аралас жатқан түрлерден олардың морфологиялық-
физиологиялық тұрғыдан айырмашылығы үлкен жəне аралық формалары 
болмайды. Бұлар əрине ертеде пайда болған түрлер. Жас түрлердің көп  
жерлерге таралуы айқын байқалады, олардың саны бірден тез көбейіп кетеді. 
Бұлар өзгергіш түрлер, олардан көптеген түр ішілік комплекстерді (жартылай 
түрлерді, түр тармақтарын, формаларды) бөлуге болады. Түр ішілік 
бірліктердің көп болуы, жаңа формалардың түзілу процесінің, түрдің 
өзгергіштігінің бірден-бір дəлелі.  Қазіргі кезде түр ішілік дифференциация 
5-7 тармаққа дейін жетті. Осы кездегі ең жаңа деп табылған бірқатар 
моделдерді келтірейік.  
Н.П.Дубининнің моделі бойынша-жартылай түр, түр тармақтары, нəсіл, 
микротопографиялық нəсіл, ұрпақ алудың жаңа жолы;  
К.М.Заводскойдың моделі бойынша- жартылай түр, түр тармағы, жергілікті 
популяция, экоэлемент, изореагент (морфологиялық топ, биотип);  
Н.И.Вавиловтың моделі боынша екпелі өсімдіктерге түр ішілік таксондардың 
тұтастай басқа сериялары қолданылады, мысалы, түр тармағының тобы, сорт.  
     Осы уақытқа дейін ғаламшарымыздағы түрлердің жалпы саны жөнінде 
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белгілі бір шешімге келген толық мəлімет жоқ. Шамамен осы кезде өмір 
сүретін түрлердің жалпы саны 500 мыңдай. Бұл цифрлардың шамамен 
алынғандығын мынадан айқын көруге болады. Тіптен ең жақсы зерттелген 
деген жабық тұқымды өсімдіктердің өзінің əртүрлі ғалымдар келтірген 
түрлерінің саны бірдей емес: 175 мыңнан-200 мыңға, 300 мыңға дейін 
барады, ал кейде оданда көп болады. 
      Өзіндік бақылау сұрақтары:  

1. Бинарлық атаудың мəні неде? 
2. Қазіргі өсімдіктер систематикасының мақсаты неде? 
3. Систематикалық бірліктер дегеніміз не? 
4. Түр, туыс, тұқымдас нені білдіреді? 
5.  Өсімдіктер əлемінің жүйелерін қалай түсінесің? 
6. Өсімдіктер дүниесінің таксономиялық бірліктері қандай болады? 
7. Қатар, класс, бөлім дегеніміз не? 

 
 
6. Дəріс тақырыбы:  Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Жоғарғы сатыдағы 
споралы өсімдіктердің сипаттамасы, олардың пайда болуы, 
құрғақшылықтағы тіршілікке бейімделуі. Жіктелуі.  
Мақсаты: Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктердің сипаттамасымен, 
олардың пайда болуы мен құрғақшылықтағы тіршілікке бейімделуімен 
танысу.   
Түйінді сөздер: гаметофит, спорофит, спорогон, гаусторий, протонема, 
пластинка, антеридий, архегоний, сперматозоидтар. 
 
Дəрісте қарастырылатын  сұрақтар: 
1. Жоғарғы сатыдағы  өсімдіктердің сипаттамасы, олардың пайда болуы, 
құрғақшылықтағы тіршілікке бейімделуі.   
2. Гаметофиті басым жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер. 
3. Спорофиті басым жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер 
 

1. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің сипаттамасы, олардың пайда 
болуы, құрғақшылықтағы тіршілікке бейімделуі.   

Жоғары сатыдағы өсімдіктер төменгі сатыдағы өсімдіктерден пайда 
болған. Олар төменгі сатыдағы өсімдіктерден құрылысының кейбір 
белгілерінің күрделі болуымен ажыратылады.  Бұлар  алғашқы  сулы  орта 
мен тікелей байланысын үзген, жер бетінде ауасы бар ортаны мекендейтін 
өсімдіктер. Құрылыққа шыққан соң, өсімдіктер ылғалдылығы тұрақты 
емес, оқтын-оқтын ауысып келіп отыратын, кейбірі тіптен ұзақ уақыттар 
бойы кұрғақшылық болып тұратын аймақтарда өседі. 
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РИНИОФИТТЕР 
 

                                   Жоғары сатыдағы өсімдіктердің арғы тегі болып табылатын балдырлар 
 

1-сурет. Жоғары сатыдағы өсімдіктер бөлімдерінің эволюциялық байланыстарының сызбасы. Гүлді өсімдіктер, ашық 
тұкымдылар, мезозойлық тұқымды папоротниктер, Палезойлық тұқымды папоротниктер, мүк тəрізділер, плаун тəрізділер, 
псилот тəрізділер, қырықбуын тəрізділер, папоротник тəрізділер, зостерофиллофиттер, ринофиттер, девондық карапайым 

папоротник тəрізділер, жоғарғы сатыдағы өсімдіктердІң арғы тегі болып табылатын балдырлар 

         ГҮЛДІ  ӨСІМДІКТЕР 

         АШЫҚ ТҰҚЫМДЫЛАР 

 
Палезойлық тұқымды 

папоротниктер 
 

ПАПОРОТНИК ТƏРІЗДІЛЕР, 

 

       МҮК ТƏРІЗДІЛЕР 

ПЛАУНТƏРІЗДІЛЕР      КЫРЫҚБУЫН ТƏРІЗДІЛЕР          
                ПСИЛОТ ТƏРІЗДІЛЕР 

   Девондык карапайым папоротннк  

       тəрізділер 

ЗОСТЕРОФИЛЛОФИТТЕР 
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Соған байланысты олардың төменгі сатыдағы өсімдіктерден айқын 
ажырататын көптеген арнайы белгілері қалыптасқан. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер құрылықта тіршілік етуге бейімделуінің 
бір белгісі-денелерінің мүшелер мен ұлпаларға бөлінуімен (мүк 
тəрізділерден  басқасы, оларда тамыр болмайды) сипатталады. Жоғары 
сатыдағы өсімдіктердің барлық бөлімдерінің систематикалық жағдайы 
олардың жер бетінде пайда болу ретін жəне тіршілік жағдайының 
өзгеруіне, олардың эволюциялық даму процесіне байланысты дене 
құрылыстарының күрделенуін көрсетеді.  
     Жоғары сатыдағы өсімдіктер денесі сабақтарға жəне жапырақтарға 
бөлінеді. Соған байланысты оларды жапырақты сабақты өсімдіктер деп 
атайды (Cormophyta).  

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің басым көпшілігінің тамыры 
болады. Мұндай күрделі бөліну төменгі сатыдағы өсімдіктерде 
болмайды. Олардың денесі сабаққа жəне жапыраққа бөлінбеген. Тек 
таллом немесе слоевище түрінде болады. 

Күрделі бөліністердің жүруі, сабақ, жапырақ жəне тамыр секілді 
мүшелердің пайда болуы, өсімдіктердің жер бетіндегі жаңа ортаға 
ауысуымен тікелей байланысты. Жаңа ортада өсімдікке жердің бетінен 
көтеріліп өсіп, үлкен мөлшерге жету қажет болған. Оған өсімдіктер 
жапырақтар мен сабақтардың пайда болып жақсы жетілуінің нəтижесінде 
мүмкіндік туған.   

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің мүшелерінің құрылысы күрделі 
болып келеді. Құрылыққа ауысқан өсімдіктер суды барлық денесімен 
сорып қабылдай алмаған. Алғашқы кездерде су мен минералдық тұздарды 
copy жəне өсімдікті субстратқа бекіту қызметін ризоидтар атқарған. 
Жапырақты сабақты құрылыстың қалыптасуына жəне жер бетіндегі 
өсімдіктердің мөлшерінің ұлғаюына байланысты тамырлар пайда 
болған. Олар ризоидтарға қарағанда суды, минералды тұздарды copy 
жəне өсімдікті субстратқа бекіту қызметтерін əлдеқайда жақсы 
атқарған.   

Тамырлар жоғары сатыдағы өсімдіктердің минералдық қоректенуін, 
ал жапырақтар ауадан қоректенуін қамтамасыз еткен. 

Кеңістікте бөлінген екі мүшенің-тамыр мен жапырақтың дұрыс 
жұмыс істеуі үшін судың жапыраққа жəне органикалық заттардың 
жапырақтан өсімдіктің басқа бөліктеріне тез жеткізіп тұру қажет болған. 

Жер бетіндегі ортада өсімдіктердің суды шамадан тыс жоғалтуынан, 
төменгі температурадан жəне т.б. (эпидермис, перидерма, қыртыс) 
қорғайтын күрделі система жабындық ұлпалар мен күрделі лептесіктер 
пайда болған. Лептесік газдың алмасуын жəне транспирация кезінде 
судың булануын реттеп отырады. Содан соң арқаулық   ұлпалар жақсы 
дамыған. Ауаға қарағанда біршама   тығыз   сулы   ортада   өмір   сүрген   
кезде   бұл   ұлпалардың өсімдікке онша көп қажеттігі болмаған. 

Қазіргі кезде кездесетін жоғары сатыдағы өсімдіктерді қарастыра 
отырып, олардың ішінен құрылықта өмір сүруге жақсы бейімделген, 
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жоғары деңгейде жетілген түрлермен бірге, құрылысы қарапайым болып 
келетін өсімдіктердің тұтастай қатарын кездестіруге болады. Қазіргі кезде 
өмір сүретін өсімдіктерді зерттеудің нəтижесінде қол жеткізген 
мəліметтерді палеонтологиялық мəліметтермен салыстыра отырып, 
жоғары сатыдағы өсімдіктердің тарихи дамуын толық сеніммен қалпына 
келтіре аламыз. Оны анықтауда көбею мүшелерінің, əсіресе олардың пайда 
болуы мен эволюциясының маңызы аса зор. 

Барлық жоғары сатыдағы өсімдіктердің ортақ белгісі-көбею мүшелерінің 
көп жасушалы болуы,  сонымен қатар, олардың даму кезеңдерінде 
гаметофит пен спорофиттерінің міндетті түрде алмасып отыруы. Əрбір түр 
өзінің онтогенезінде екі фазадан өтеді: жынысты жəне жыныссыз ұрпақ.  

Жынысты ұрпақ-гаметофит (өскінше). Ол спорадан түзіледі жəне 
хромосом жиынтығы гаплоидты болады. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
жұмыртқа жасушасы төменгі сатыдағы өсімдіктерге қарағанда сыртқы 
ортаның қолайсыз жағдайының əсерінен əлдеқайда жақсы қорғалған жəне 
өсімдік ағзасының күрделене түсуіне байланысты бұл қорғаныс мықтырақ 
болады. Егер көптеген балдырларда жұмыртқа жасушасы тек өз 
қабықшасымен ғана қорғалған болса, ал жоғары сатыдағы споралы 
өсімдіктерде жұмыртқа жасушасы көп жасушалы мүше архегонийде 
орналасқан. 

Жыныссыз ұрпақ-спорофит зиготадан түзіледі жəне хромосом 
жиынтығы диплоидты болады. Ол арнаулы мүшелер-спорангийлерде 
споралар түзеді. Спорангийлер ұлпаларында хромосом жиынтығы 
диплоидты болады. Ол мейоз жолымен бөлінеді, нəтижесінде споралар 
жетіледі. 
     Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жыныс мүшелері: аталығы-антеридий 
жəне аналығы-архегоний жоғарыда айтылғандай көп жасушалы. Осы 
жағынан олар төменгі сатыдағы өсімдіктердің көпшілігінің бір жасушалы 
жыныс мүшелерінен айқын айырмашылығы болады (тек хара 
балдырларында ғана көп жасушалы оогоний жəне кейбір қоңыр 
балдырларда көп жасушалы гаметангий болады). 
    Антеридий-онша үлкен болмайтын сопақтау немесе шар тəрізді денешік. 
Оның сыртын бір немесе бірнеше қатар жыныссыз жасушалар қаптап жауып 
тұрады (антеридийдің қабықшасы).  
     Антеридийде сперма түзетін жасушалар жетіледі, олардан келешекте 
аталық гаметалар-талшықтары бар қозғалғыш сперматозоидтар пайда 
болады. Антеридийлер пісіп жетілген кезде олардың қабырғалары жарылып 
ашылады да, ішіндегі сперматозоидтары сыртқа босап шығады. Олар судың 
тамшысында белсенді түрде қозғала отырып, архегонийге жүзіп келеді.  
     Архегоний-үлкен болмайтын бөтелке немесе колба тəрізді денешік. 
Архегоний төменгі, кеңейген бөліктен-құрсақтан жəне жоғары, жіңішке-
мойыннан тұрады 2-сурет. Антеридий мен архегонийлер бастапқы болып 
табылады жəне қарапайым  жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге тəн. Жоғары 
сатыдағы өсімдіктердің эволюциясының барысында олар редукцияға 
ұшырап қарапайым түрге ауысады. 
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Аса жақсы жетілген жабық тұқымды өсімдіктер мен кейбір ашық 
тұқымдылардың (Gnetum, Welwitschia-ларда) архегонийлері болмайды. 
Өсімдіктердің құрылыққа ауысуына байланысты олардың гаметангийлерін 
кеуіп қалудан сақтаудың қажеттігі  туды. Мұндай гаметангийлердің сыртқы 
қабатының жасушалары ұрықтануға қабілетсіз болып келеді. Дəлірек айтсақ 
мынадай жасушалар гаметалар түзу қабілетінен айырылып, қорғаныш 
қызметін атқаратын қабатқа-гаметангийдің қабырғаларына айналған. 
Алғашқы кездерде мұндай гаметангийлер шамасы бірдей немесе бір-бірінен 
айырмасы аз қозғалғыш гаметалар түзген (қоңыр балдыр Culteria–ның 
аталық жəне аналық гаметангийлеріне ұқсас). 
     Бертін келе жыныстық жасушалардың жіктелуі айқындала бастаған. 
Осындай гаметангийлерден антеридийлер мен архегонийлер пайда болған. 

                                             1                      2                                3 
2-сурет. Архегоний: 1-жас ашылмаған архегоний (құрсақта: 0-жұмыртқа 

жасушасы, б-құрсақ канал жасушасы мойында; ш-мойын канал жасушалар, оларды 
стерильді жасушалар қоршап тұрады (ұрпақсыз жасушалар); 2-пісіп жетіліп ашылған 
архегоний (канал жасушалары еріп кеткен); 3-ұрықтанған архегоний (мойны солып, 

ұрықтанған жұмыртқа жасушасы бөлінген). 
 

Сырт қарағанда қоңыр балдырлардың көп жасушалы гаметангийлеріне ұқсас 
антеридийлерде көптеген ұсақ қозғалғыш гаметалар-сперматозоидтар пайда 
болғандығы 3-суретте көрсетілген. Жоғары сатыдағы өсімдіктер  
балдырлардан пайда болған. Бұлар өсімдіктердің кейін пайда болған (жас) 
тобы. Өсімдіктердің құрылыққа ауысуы балдырлардың құрылысы алғашқы 
сулы ортада біршама күрделенгеннен кейін барып жүзеге асқан. Бұлар теңіз 
балдырлары болған. Өсімдіктердің құрылыққа ауысуы палеозой эрасының 
алғашқы кездерінде, шамасы кембрий дəуірінде жүзеге асса керек. 
     Жоғары сатыдағы өсімдіктер қазіргі кездегі емес, құрылысы қарапайым 
болып келген, ертеде жойылып кеткен қоңыр балдырлардың бірінен пайда 
болған. Құрылыққа ауысқан балдырларда, айқын байқалатын ұрпақ алмасу 
болған. 



 38

3-сурет.Антеридийлер мен архегонийлердің шығу тегі жəне аралық құрылымдар:1,3,5,7-
архегонийдің шығу тегі; 2,4,6,8-антеридийдің шығу тегі; 9-корсиния бауыр мүгінің (я-
жұмыртқа жасушасы, с-сперма түзетін ұлпа) аралық құрылымы (антеридий, архегоний). 

       
  Мысалы, ламинарияның даму кезеңінде спорофит басым болып келеді, ал 
гаметофиті микроскопиялық өсімдіктер. Фукустың даму кезеңінде 
гаметофит мүлдем жойылған, ал өсімдік тек спорофит түрінде ғана болады. 
Қарапайым жер бетіндегі өсімдіктер риниофиттердің қазба қалдықтары 
алғаш рет силурий дəуірінің қабаттарынан табылған. Олар құрылықта өсуге 
жақсы бейімделген өсімдіктер болған. 
     Біздерге риниофиттердің тек спорофиттері ғана белгілі. Олардың 
гаметофиттерінің қандай болғаны біздерге беймəлім.  
     Жер бетіне ауысқан соң жоғары сатыдағы өсімдіктер екі бағытта 
дамыған: олар эволюцияның екі үлкен-гаплоидты жəне диплоидты 
тармақтарын түзген. Оның біріншісіне мүк тəрізділер жатады (Bryophyta). 
Бұл топ гаметофиттерінің прогрессивтік бағытта дамуымен сипатталады. 
Гаметофит өзінің атқаратын қызметіне сəйкес келеді, яғни ол судың 
тамшысын қажет ететін мүктəрізділердің жыныстық процесін 
қамтамасыз етеді. Ол жерге жабысып өсетін алғашқы талломды өсімдік 
болған. Бүл түрлер біртіндеп жетіле келе күрделене түскен,   нəтижесінде   
олардың  ассимиляция   процесі  жүретін   бөлігі   ұлғайып, өсімдіктің 
қоректенуін жəне онда жетілген спорофиттен споралардың түзілуін 
қамтамасыз ету үшін тармақталып өскен. 

   Мүктəрізділердің даму бағыты талломды өсімдіктерден жапырақты 
сабақты өсімдіктерге қарай жүрген. 
     Эволюцияның екінші тармағын барлық қалған жоғары сатыдағы 
өсімдіктер түзеді. Бұл топтың даму бағыты спорофиттің жетілуімен 
байланысты. Спорофит жер бетінде өмір сүруге көп бейімделген. Жердің 
бетін жаулап алуда өсімдіктердің осы тобы үлкен жетістіктерге 
жеткен. Бұл өсімдіктердің спорофиттері көп жағдайда үлкен 
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мөлшерде, сонымен бірге олардың ішкі жəне сыртқы құрылыстары 
күрделі болып келеді. 
        Бұл топтың гаметофиттері, қарапайымдалып, редукцияға 
ұшыраған. Кейбір қарапайым түрлерінің (споралы өсімдіктердің) 
гаметофиттері əлі де өскінше түрінде  дербес өмір сүре алады жəне 
жасыл болады (Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta).  
       Бірақта, бұл бөлімдердің əр түрлі споралы өкілдерінің 
гаметофиттері аса қарапайым, редукцияға ұшыраған. Жақсы жетілген 
түрлерінің (тұқымды өсімдіктердің) гаметофиттері дербес өмір сүру 
мүмкіндігінен айрылған жəне спорофиттің ұлпаларында жетіледі. Ал аса 
жоғары деңгейде дамыған жабықтұқымды (гүлді) өсімдіктерде гаметофит 
жоқтың қасы деуге болады. 
Жаңа ортада біртіндеп жетіле түсудің нəтижесінде жер бетіндегі алғашқы 
өсімдіктер құрылықтың əр түрлі жағдайында өмір сүруге бейімделген 
бірқатар бөлімдерге бастама берген. 
     Қазіргі кезде 300000-нан астам түрлері бар, жоғары сатыдағы 
өсімдіктердің жер бетінде басымдығы айқын. Олар арктикалық 
облыстардан бастап экваторға дейін, ылғалды тропикалық ормандардан, 
сусыз құрғақ шөлдерге дейінгі аралықты мекендейді. Олар ормандарды, 
шалғындарды, батпақтарды түзеді, өзендер мен көлдерде өседі. Жоғары 
сатыдағы өсімдіктердің көпшілігі аса үлкен мөлшерге дейін өседі, гүлді 
өсімдіктерден мысалы, эвкалиптер 90-100м биіктікке дейін, алып 
қылқанжапырақтылардан секвойялар 100 м-ге дейін жетеді, кейде оданда 
биіктеу болады, ал бірқатар өкілдері мөлшері миллиметрден аспайтын, 
ұсақ өсімдіктер (мысалы, ряскалар, көптеген бауыр мүктері, жапырақты 
сабақты мүктер жəне т.б.). Бірақта сыртқы жəне ішкі құрылыстарының 
осындай алуан түрлілігіне қарамастан жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
барлығы дерлік құрылыстарының тұтастығын сақтаған. 
2.Даму кезеңінде гаметофиті басым жоғары сатыдағы споралы 
өсімдіктер. Мүктəрізділер бөлімі (Моховидные)- Bryophyta 
     Бұл бөлімге өмір сүруі ылғалы жеткілікті, көп жағдайда тіпті аса ылғалды 
ортамен байланысты болып келетін жоғары сатыдағы өсімдіктер жатады.  

Мүктəрізділердің қарапайым түрлері сабаққа жəне жапыраққа бөлінбейді, 
олардың вегетативтік денесі талломнан немесе слоевищадан тұрады. Жақсы 
жетілген мүк тəрізділер нағыз жапырақты сабақты өсімдіктер болып келеді, 
олар сулы орта тіршілігіне бейім. Мүктердің тамыры  мен сосудтары 
болмайды. Өсімдіктің субстратқа бекінуін жəне топырақтан ылғалды 
қабылдау қызметін ризоидтары атқарады.  
Ризоид дегеніміз сыртқы жасушаларда болатын өсінділер.  Мүктердің 

ерекшелігі көлемінің кішілігі: олардың биіктігі 20-30 см-ден аспайды.    
 Тіршілік формасы шөптесін. Мүктер споралары арқылы жақсы көбейеді. 

Споралардан ұсақ өскіншелер-протонемалар өседі, олардан мүк өсімдігі 
жетіледі. Көптеген мүктер екі үйлі өсімдіктер: аналық өсімдікте-архегонии, 
аталық өсімдікте-антеридий орналасады. 

Мүктəрізділерді басқа жоғарғы сатыдағы өсімдіктерден ерекше бөліп 
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тұратын негізгі бір белгі, ол бұлардың даму кезеңінде гаметофитінің 
(жыныстық ұрпақтың) басым болуы. Спорофит гаметофитке бағынышты 
жəне гаметофиттің есебінен дамиды  яғни қоректенеді.  

Спорофит мүк тəрізділерде спорогон деп аталады. Ол ішінде спорасы, 
төменгі жағында сағағы (тірсегі) бар қорапшадан тұрады, оны гаусторий 
деп атайды.  Осы гаусторий арқылы спорогон гаметофиттің денесіне еніп, 
одан өзіне қажетті қоректік заттарды алады.   

Мүктəрізділердің спораларынан протенема (өскінше) дамиды. Ол 
балдырларға ұқсас жіп немесе табақша пішінді денешік. Протонема тікелей 
мүк өсімдігіне айналады, не болмаса бүршіктер түзеді. Ол бүршіктерден 
келешегінде нағыз мүк өсімдігі пайда болады.  

Толық жетілген өсімдікте антеридилері мен архегонийлері пайда болады. 
Антеридийлерде екі талшығы бар сперматозоидтар жетіледі. Ұрықтанғаннан 
кейін зиготадан спорогон жетіледі.  

Эволюциялық тұрғыдан мүктер «тұйық» тармақ болып саналады, олар 
өсімдіктер əлемінде бірде-бір жаңа өкілге бастама бермеген. 

Bryophyta  өте ертеде пайда болған өсімдіктердің тобы. Мүк тəрізділердің 
қазба түріндегі қалдықтары тас көмір дəуірінен белгілі. Алайда олар ұзақ 
эволюциялық жолдан өткен, толық қалыптасқан өсімдіктер. Сондықтан 
олардың пайда болған уақытын əлде қайда кейінге-девон немесе силурий 
дəуірлеріне шегерген жөн.  

Кейбір Риниофиттердің (Rhyniophyta-ның) мүк тəрізділерге ұқсас 
белгілерінің бар екендігі белгілі (спорангийлері сфагнумның қорапшасының 
құрылысына ұқсас). Бұл дегеніміз мүктəрізділер мен бізге белгілі 
ринифиттердің ертеректе туыстық жақындықтарының болғандығын жəне 
олардың арғы тегінің бір екендігін көрсетеді. Ал Риниофиттердің қалған 
жоғары сатыдағы өсімдіктердің алғашқы бастамасы болып келетіні белгілі. 
Мүктəрізділер мен Риниофиттер жер бетіндегі өсімдіктердің ең қарапайым 
түрлерінен пайда болған. Шамасы ол өсімдіктердің гаметофиттері мен 
спорофиттері бірдей дамыған болса керек. 

 Одан əрі дамудың  барысында Bryophyta-ның гаметофиті негізінен жақсы 
жетіліп, ал қалған жоғары сатыдағы өсімдіктерде керісінше спорофиті 
прогессивтік бағытта дамып, гаметофиттері редукцияға ұшыраған. Сонымен 
Bryophyta эволюцияның дараланған жеке бір бұтағы болып есептелінеді. 

Мүктəрізділер бөлімі Bryophyta 3 кластан тұрады: бауыр мүктер класы 
(Hearticopsida), антоцероттар класы (Anthocerotopsida) жəне жапырақты 
сабақты мүктер класы (Bryopsida). Бірқатар бриологтар антоцероттарды 
бауыр мүктеріне жатқызып, оларды осы кластың бір тармағы немесе қатары 
ретінде қарастырады. Дүние жүзі бойынша шамамен 22000-нан 27000-ға 
дейін мүктəрізділердің түрлері кездеседі. Олардың 8500 дейін бауыр мүктері 
(280 туыс), 14500-ге дейін жапырақты-сабақты мүктер (700-ден аса туыс) 
жəне 300-дей түрін (3 немесе 6 туыс) антоцероттар түзеді. Жоғары сатыдағы 
өсімдіктердің ішінде түрлерінің саны жағынан мүктəрізділер гүлді 
өсімдіктерден кейінгі екінші орынды алады.  
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3.Спорофиті басым жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер. 
Бұл ертедегі өсімдіктерге жататын бөлімдер: Риниофиттер-Rhyniophyta, 

Псилоттəрізділер-Psilotophyta, Плаунтəрізділер-Lycopodiophyta, Қырық 
буындылар немесе Хвощтəрізділер-Eguisetophyta, Папоротник, немесе 
Шаңжапырақтəрізділер-Polypodiophyta.    

Бірінші екі бөлімнің өкілдері толыққа жуық жойылып кеткен. Қазіргі 
кезге дейін жеткен сирек өкілдердің бірі Псилот-Psilotum triguetrum) болып 
саналады. Бұл өсімдік тропиктерде кездеседі, оның биіктігі 100 см-ден 
аспайды, жер астында көлденең тамыр сабақтары (сабақтың түр өзгерісі) 
дамиды одан жер бетіне қарай ұш бұрышты, қабыршақ тəрізді ұсақ 
жапырақтары бар өркен шығады. Нағыз тамырлары жоқ, олардың қызметін 
ризоидтар атқарады. Споралары (бұтақтың ұшында пайда болатын) 
спорангийлерінде ұсақ төмпешік түрінде түзіледі. Спорадан ұсақ (2 см-ге 
дейін), қосжынысты өскінше-гаметофиттер жетіледі. Спорофит-псилот 
өсімдігінің өзі жəне ол тіршілік кезеңінде гаметофиттен əлде қайда 
басымдырақ. 
Псилоттəрізділер бөліміне осы кездегі флорада кездесетін екі туыс 

жатады:Псилот (Psilotum) жəне тмезиптерис (Tmesipteris). Түрлерінің жалпы 
саны 4-6 дан аспайды. Екі туыста жер шарының екі бөлігінің  тропикалық 
жəне субтропикалық аймақтарында кең таралған өсімдіктер.  
     Спорофиті эпифит ретінде ағаштардың діңінде, сиректеу жер бетінде 
өсетін шөптесін өсімдік. Теломының ұзындығы 5-40, кейде 100 см-ге жетеді. 
Көп жағдайда төбесінен дихотомиялы бұтақтанады. Қабық қабаты жақсы 
жетілген, ол фотосинтездің қызметін атқарады. Лептесігі қарапайым болып 
келеді. Жапырағы ұсақ, ұзындығы 1-5 мм-ден аспайды, біз тəрізді, жалпақ.  
Жер асты бөлігі ризоидтары бар тамыр сабақ түрінде берілген. Тамыры 
болмайды. Спорангийлері 2-3 тен бірігіп орналасады. Тік жарықшақтары 
арқылы қақырайды. Спораларының мөлшері бірдей болады. Псилот 
тəрізділердің спорофитінің құрылысы, олардың риниофиттермен туыстық 
жақындығының дəлелі.  
     Саңырауқұлақтармен селбесіп өмір сүреді (симбиоз) жəне солардың 
көмегімен сапрофит ретінде қоректенеді. Гаметофитінің сырты 
ризоидтармен қапталған. Көп жағдайда жердің астында өмір сүреді. 
Ұрықтануы сумен байланысты. Эволюциялық тұрғыдан қарағанда псилот 
тəрізділер риниофиттерден көп жоғары тұрады.    Псилоттəрізділердің даму 
кезеңін алдағы сабақтарда өтеміз. 
     Плаунтəрізділер-Lycopodiophyta. Плаундар жерге төселген, жанасқан 
сабағы дихотомиялы бұтақтанған (кейде ұзындығы бірнеше метрге жететін), 
ұсақ жіңішке жапырақтармен жабылған, сабақтан жіңішке дихотомиялы 
бұтақтанған тамырлары таралатын өсімдіктер. Таскөмір кезінде олардың 
алып ағаш тектес формалары (биіктігі 30 м-ге дейін жететін) болған 
өсімдіктер, олар үлкен ормандар түзген. Қазіргі кезде тек шөптесін түрлері 
ғана кездеседі. Плаундардың арасында тең споралы жəне əр түрлі споралы 
түрлері бар. Плаунтəрізділердің  даму кезеңін алдағы сабақтарда өтеміз. 
     Ертеде плаунтəрізділердің таскөмір қабатының түзілуінде маңызы зор 



 42

болды. Плаундар орман фитоценоздарының қалыптасуына қатысады. 
Олардың өскіншелері микоризаның түзілуіне қатысып, көптеген сүректі 
өсімдіктердің тамыры арқылы қоректенуін жақсартады жəне 
халықшаруашылығында да маңызы зор. Мысалы, плаундардың спораларын 
темір бөлшектерін құйғанда пайдаланады, сонымен қатар, медицинада 
балаларға себетін ұнтақтарды дайындауда қолданады т.б.  
   Қырықбуындар немесе Хвощтəрізділер-Eguisetophyta. Ертеде таскөмір 
дəуірінде бұл өсімдіктер тек ағаш түрінде кездескен. Қазіргі кезде бұл 
бөлімнің ағаш тəрізді өкілдері түгелдей жойылып  тек шөптесін түрлері ғана 
сақталған. Қырықбуынтəрізділер бөлімі 4 кластан тұрады: Гиениялар класы 
-Hyeniopsida, Сынажапырақтылар класы-Sphenophyllopsida, Каламиттер 
класы-Calamitopsida, жəне Қырықбуындар класы-Eguisetopsida. Алғашқы 3 
кластың өкілдері түгелдей жойылып кеткен. Қазіргі кездегі қырықбуындар-
бұл өсімдіктердің негізгі ерекшелігі бүйірінен бұтақтанады жəне бүйірлік 
бұтақтары сабаққа топтасып орналасқан. Қатқыл өркендерден, айқын 
байқалатын буындардан жəне буынаралықтардан тұрады.  Жапырақтары 
қатты редукцияға ұшыраған. Сондықтан да, ассимиляциялық аппараттың 
негізгі ролін жасыл өркендері атқарады. Қырықбуындардың кейбір 
түрлерінде барлық жер асты өркендері бірдей, ал басқаларында құрылымы 
жəне атқаратын қызметі жағынан ерекшеліктері бар (вегетативтік өркендері 
толық стерильді жəне спора түзетіні-фертильді). Қырықбуындар класы- 
Eguisetopsida, тұқымдасы-Eguisetaceae бір ғана туыстан-Eguisetum тұрады.  
Түрлерінің жалпы саны 30-35-тей болады, 8-і Қазақстанда кездеседі. Жер 
асты көлденең бағыттағы өркендерінің бөлігі мықты көп жылдық 
тамырсабақты болады, олардың буындарынан қосалқы тамырлар кетеді. 
Қырықбуындарда арқаулық ұлпа жақсы дамыған, өйткені олардың жасуша 
қабықшасына кремнезем сіңген. Көктемде қырықбуындардың көбісінде жер 
бетіндегі өркендерінің ұшында спора түзетін масақтары пайда болады. 
Қырықбуындардың даму кезеңін алдағы сабақтарда өтеміз. 
  Шаңжапырақтəрізділер (папоротник)-Polypodiophyta.  
Шаңжапырақтəрізділер  кеңінен таралған қауырсын тілімделген 
жапырақтары бар, ірілеу келген ылғалды тропикалық ормандарда өсетін 
өсімдіктер. Атап айтқанда, шаңжапырақтəрізділердің жапырағы вайялар деп 
аталады, шығу тегі сабақтан, оған дəлел, олар жапырақ сияқты өспейді, 
сабақ сияқты жоғары өседі. Шаңжапырақтəрізділердің спорангийлері 
жапырағының төменгі жағында орналасады. Спорангийлері жүйкелерінің 
айналасында бойлай сорустар түзеді. Сорустары (спорангийлердің 
жиынтығы) шаңжапырақ тəрізділердің көпшілігінде өзіндік жамылғымен-
индузиймен жабылған. Спорангийлері кіндікке (жатын-планцетаға) ұзын 
аяқшасы арқылы бекінеді жəне спораларының шашылуын қамтамасыз 
ететін арқаулық сақинасы бар. Арқаулық сақинаның жасушаларының 
қалыңдығы бірдей емес. Арқаулық сақинаның бір бөлігі жұқа қабырғалы 
болып келеді. Дəл осында, сақина жасушаларының тургорды жоғалтуымен, 
спорангийлер кеуіп жарылады. Жер үсті өркені болмайды. Тамырсабағы-өте 
күшті дамыған. Сперматозоидтары-көпталшықты болып келеді.  
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     Шаңжапырақтəрізділер өзінің жас шамасы жағынан ринифиттерден, 
псилоттəрізділерден, плаунтəрізділерден кейін тұрады. Олар шамамен 
қырықбуындылар бір уақытта девон кезеңінде пайда болған, тас көмір 
кезеңінде  өріс алды.  Егерде ринифиттер түгелдей жойылып кеткен 
өсімдіктер болса, олардың түрлерінің саны 10 мыңнан астам. 
Шаңжапырақтəрізділердің арғы тегі псилофиттер деген болжам бар, өйткені 
олардың сыртқы көрінісі балдырлар мен мүктерді еске түсіреді. Ылғалды 
тропикалық, жалпақ жапырақты ормандарда, қазіргі шаңжапырақ 
тəрізділердің ішіндегі шаңжапырақтардың шөптесін жамылғыларын 
қалыптастыруда маңызы зор. Көптеген шаңжапырақтəрізділер, мүктер 
сияқты, топырақтың жəне орманның түрлерінде жақсы индикатор болып 
табылады. Мысалы, кəдімгі еркек шаңжапырақ-Pteridium aguilinum жарық 
сүйгіш ормандарда құмды топырақта таралған, топырақтың құнарлығын 
орташа талап етіп өсетін Линней усасыры-Dryopteris Zinneanea, ал ылғалды 
жəне қоректік заттарға бай топырақта өсетіндері еркек усасыр 
шаңжапырағы-Dryopteris filix-mas жəне аналық таға шаңжапырағы- 
Dryopteris filix-femina. Көптеген шаңжапырақтар сəндік өсімдіктер ретінде 
өсіріледі. Шаңжапырақтəрізділердің эволюция барысында өсімдіктер 
əлемінде алатын орны зор екеніне дəлел, олар сұрыпталып бейімдеушілігі 
нəтижесінде тұқымды шаңжапырақтардың (бұрын жойылып кеткен) 
дамуына əкеліп жеткізді. Тұқымды шаңжапырақтар жалаңаш тұқымды жəне 
жабықтұқымды өсімдіктердің арғы тегі деген болжам бар.  
Шаңжапырақтəрізділердің даму кезеңін алдағы сабақтарда өтеміз. 
Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің денесі неден тұрады? 
2. Ринниофиттер бөліміне қанша туыс жатады жəне қалай жіктеледі? 
3. Псилот тəрізділер бөліміне қанша туыс жатады? 
4. Мүк тəрізділер бөлімінің жіктелуі негізгі өкілдері? 
  

7. Дəріс тақырыбы:  Өсімдіктердің генеративтік мүшелерінің 
морфологиясы. Гүл жəне оның бөліктерінің түзілуі. Аталық. Аналық.   
Мақсаты: Өсімдіктердің  генеративтік мүшелерімен, гүл бөліктерімен 
танысу.  
Түйінді сөздер: гиноцей, андроцей, тостағанша, күлте, гүл серік, 
бунақденелілер, жатын, актиноморфты, зигоморфты, бір үйлі, екі үйлі, қос 
жынысты, дара жынысты.  
 

Дəрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар: 
1. Гүл бөліктерінің түзілуі. 
2. Гүл бөліктерінің орналасуы. 
3. Гүл серігі, күлте. 
4. Аталық.  
5. Аналық. 

 

1. Гүл бөліктерінің түзілуі. Жабық тұқымды өсімдіктер əлемінің өте 
күрделі құрылысты өкілі. Ол эволюциялық даму барысында тіршілікке 



 44

бейімделудің əбден кемеліне жетіп, құрылымдық жəне физиологиялық 
жағынан сан алуан икемділігін бастарынан өткізген тіршілік иесі. Соның 
нəтижесінде мұндай өсімдіктерде гүл, жеміс сияқты мүшелер пайда болып, 
жер шарына өте кең таралған. 
     Гүл жабық тұқымды өсімдіктердегі қысқарған, бұтақтанбайтын, түрі 
өзгерген, өсуі шектелген, көбеюге қажетті жыныс мүшелері бар споралы 
өркен. Ботаниктердің көпшілігі, жақтайтын стробилярлы теория бойынша 
гүл эволюция барысында ашық тұқымдылардың стробилліне ұқсас мүшеден 
пайда болған. 
     Гүлде жеміс жапырақшаларының (мегаспорофиллдердің) жиегі кірігіп 
тұқымбүрлері орналасатын тұйық қуыс-жатын ұясы бар. Стробиллде тұқым 
бүрлері жеміс жапырақшаларында ашық жатады. Гүлде микроспорофиллдер 
(аталық) мегаспорофиллдер (жеміс жапырақшалары) бірдей. Ал, ашық 
тұқымдылардың стробиллдері даражынысты. Гүлде гүл қоршауы болса, 
стробиллде ол жоқ. 
    Гүл өркеннің апикальдық жəне қолтық меристемасынан пайда болады, 
сөйтіп арнаулы репродуктивті мүшелер құрайды да, өсімдіктің жынысты 
жолмен көбею қызметін атқарады. Гүлде спорогенез, гаметогенез жəне 
жыныс процессі өтеді. Тозаңданып, ұрықтанғаннан кейін гүл жемісіне, ал 
тұқым бүрі тұқымға айналады. Гүлсіз жемістің пайда болуы мүмкін емес, ол 
əр уақытта гүлден пайда болады. Гүлдің негізгі бөліктеріне-гүл жапырағы, 
гүл жапырақшасы, гүл сағағы, гүл кіндігі немесе гүл табаны, гүл серігі жəне 
жыныс мүшелері жатады 1-сурет.                          

         
1-сурет. Гүлдің құрылысы: 1- гұл табаны; 2-тостағанша жапырақша; 

3-күлте;  4-аталық;  5-аналық. 
      
      Гүл шығатын буында орналасып, оны қолайсыз жағдайдан қорғап, 
жауып тұратын жапырақты гүл жапырақ немесе жабын жапырақ деп 
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атайды. Бұл əдетте біреу ғана, ал кейде бірнешеу болады. Өркен бүйіріндегі 
гүлдің жабынжапыраққа, яғни сыртқа қараған бетін-алдыңғы жағы 
(астыңғы, абаксиальдық) ал керісінше оның ішінде яғни өркен сабағына 
қараған бетін артқы (үстіңгі, адаксиальдық) жағы дейді. Гүлдің негізгі 
бөліктері орналасатын сағақтың ұшы гүл кіндігі немесе гүл табаны   деп 
аталады; бұл өсімдік түріне қарай жалпақ та, ойыс та жəне дөңес те   болып 
кездесе береді.  Гүл кіндігі мен гүл шығатын буынға дейінгі сабақ бөлігін гүл 
сағағы дейді. Гүл сағағы барлары-сағақты гүл, сағағы жоқтары-сағақсыз немесе 
қондырмалы гүл. Өсімдік түрлеріне қарай гүл сағағының бойында кейде дара 
(дара жарнақтыларда) кейде қос-қостан (қос жарнақтыларда) ұсақ 
жапырақшалар орналасады; олар гүл жапырақша деп аталады. Бұл 
өсімдіктердің осы екі тобының негізгі жүйелік белгілерінің бірі болып 
есептелінеді. Өсімдік гүлінің құрылысын симметрия тұрғысынан алғанда əр 
түрлі.  
     Симметрия-гүл бөліктерін ортасынан тең жарып, бойлата тартылған 
сызықтың екі жағынан оның бөлімшелерінің орналасуы. Гүл симметриясын гүл 
серігіне қарап анықтайды. Егер бір гүлдің қақ ортасынан тең бөлінетіндей 
үштен артық сызық тартуға болса, ондай гүлді поллисимметриялды гүл немесе 
дұрыс гүл, я болмаса актиноморфты, не радиальды гүл дейді; мысалы, 
қалампырдың, наурыз гүлдің, итмұрынның, қызғалдақтың, алманың жəне т.б. 
өсімдіктердің гүлдері осындай.. Егер күлте арқылы екі ғана сызық жүргізуге 
болса, ондай гүлді бисимметриялы гүл дейді. Мысалы, бұған капустаның, 
серігүлдің жəне т.б. гүлдері жатады. Егер күлте арқылы бір ғана сызық  тартуға 
келетін болса, ондай гүлді моносимметриялы гүл немесе бұрыс гүл-
зигоморфты деп атайды. Мысалы, шегір гүл, бұршақ гүлі жəне т.б. ондай гүлді 
асимметриялы гүл немесе симметриялысыз гүл дейді. Мысалы, канна, 
валериана жəне т.б. гүлдері гүл кіндігіне орналасқан тостағанша мен күлтені гүл 
серігі дейді. 
      2. Гүл бөліктерінің орналасуы. Көптеген өсімдіктердің гүл бөліктері 
шеңберленіп орналасады. Əсіресе кең тарағандары 4-5 шеңбер құратындар. 
Бұларды пентациклді (грекше «пента-бес») жəне тетрациклді (грекше «тетра-
төрт») гүлдер деп атайды. Пентациклді гүлдер: лала гүлділер, амараллис, 
қалампыр, қазтамақ тұқымдастарына тəн; ал тетрациклді гүлдер: жылан 
қияқтар, орхидейлер, қаражемістер, бересклеттер, сабынкөктер, ерін гүлділер 
тұқымдастарына тəн. Шеңберінде гүл бөліктерінің саны əр түрлі болуы мүмкін. 
Даражарнақтыларда үш бөліктен, ал қосжарнақтыларда бес бөліктен, сирек төрт 
бөліктен (айқыш гүлділерде, көкнəр тұқымдасында) тұратын гүлдер кездеседі. 
Мысалы, көп аналықтыларда  (магнолия, сарғалдақтар) гүл бөліктері ациклді  
орналасады. Мұндай жағдайда, əдетте, гүл серіктерінің жапырақшалары, 
аталықтары мен аналықтары өте көп болып келеді. Осыған байланысты ациклді, 
циклді жəне гемициклді гүлдер деп бөледі. Сонғысында гүл серіктері циклді, 
аталықтары мен аналықтары серіппе тəрізді орналасады (сарғалдақ) немесе 
тостағаншасы серіппе тəрізді, ал гүлдің қалған бөліктері циклді (итмұрын). 
Осыған байланысты төмендегідей эволюциялық бағыт белгіленген: ациклді гүл 
бес бөлімді полициклді, бес бөлімді пентациклді; ациклді гүл үш бөлімді 
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полициклді, үш бөлімді пентациклді, үш бөлімді тетрациклді гүл. Сонымен 
серіппеліден циклді гүлге өту біртіндеп жүреді. 
     3. Гүл серігі. Гүл серігінің болуына немесе болмауына, сол сияқты оның 
құрылымына байланысты гүлдердің төмендегідей түрлерін ажыратады: 
1) гомохламидті гүл серігі қарапайым, жапырақшалары бірдей жəне олар 
серіппе тəрізді орналасқан, саны өте көп, тостағанша немесе күлте тəрізді 
(магнолия, жарық гүл, лала гүл);  
2) гетерохламидті гүл серігі қос қанатты, яғни өсімдік гүлінің құрамында 
тостағаншасы мен күлтесі бірдей кездеседі (қалампыр, қоңырау бас, бұршақ); 
3) гаплохламидті немесе монохламидті гүл серігінің жапырақшалары бір ғана 
шеңбер түзеді, тостағанша тəрізділер жиі кездеседі (қалақай, шегіршін, алабота); 
4) ахламидті гүл серігі болмайды, мұндай гүлді жалаңаш гүл деп атайды. 
(шетен, тал).  
     Егер бір гүлдің құрамында аналығы мен аталығы бірдей кездесетін болса, 
оны қосжынысты гүл, ал  гүлде не аналығы не аталығы ғана кездессе, оны дара 
жынысты гүл дейді. Тек аталығы ғана болатын гүл аталық гүл, тек аналығы  
ғана бар гүл аналық гүл.  
     Бір өсімдік данасының бір жерінде аналық гүлі, екінші жерінде аталық гүлі 
өссе, бір үйлі өсімдік (жүгері, қияқтың кейбір түрі, қайың, емен, қияр, асқабақ 
тағы басқалар), ал егер бір өсімдіктің аналық гүлі бір данасында, аталық гүлі 
екіншісінде өссе екі үйлі өсімдік дейді (тал, бəйтерек, көк терек, жаңғақ, сора, 
қымыздық т.б.).  
     Көптеген өсімдіктерде  қосжынысты гүлдер мен даражынысты гүлдер де 
кездеседі. Мұндай өсімдіктерді көп үйлі немесе көп некелі (полигамды) өсімдік 
деп атайды (үйеңкі, қарамықтар жəне т.б.).  
     Серігі, тостағаншасы мен күлтесі бар гүлді, қос қабатты гүл деп атайды. 
Кейде тостағаншасы бар, бірақ күлтесі жоқ, немесе керісінше, күлтесі ғана бар, 
тостағаншасы жоқ, гүлді жалаң қабатты гүл дейді. 
    Тостағанша өсімдік түріне қарай кейде өзара кірігіп кетсе, кейде бірнеше жеке 
жапырақшадан тұрады, олардың əрқайсысын тостағанша жапырақша деп 
атайды, мұның түсі жасыл болады жəне ол гүлдің басқа бөліктеріне алғашқы 
кезде қорғаныш қызметін атқарады.  
     Кейде тостағанша тек гүл шанағын ғана қорғайды, содан кейін ол түсіп 
қалады. Мысалы көкнəрдің екі тостағанша жапырақшасы, ал кейде жемістің 
жанында өседі де, пісу кезеңінде оған қорғаныш қызмет етеді, мысалы 
ерінгүлділерде осылай.  
     Кейде тостағанша түрін өзгертіп, қанат тəрізденіп өседі де, жеміс тарату 
қызметін атқарады. Мысалы күрделі гүлділерде жемістің желмен таралуына 
айдарша түкті тостағанша-бақ-бақ, қойжелкен əсер етеді.  
     Кейде тостағаншаның күлте сияқты ашық түсті болып келуі де мүмкін. 
Мысалы, тікенекті ксерофит Aсon tholimon. Мұның тостағаншасы ақшыл, күлтесі 
қызғылт, өте əдемі көрінеді, ал Түркменстан мен Кавказда кездесетін 
Hymenocroter ерін гүлділер тұқымдасына жататын бұталы өсімдіктің 
тостағаншасы қызыл, күлтесі көк түсті болып келеді. Тостағанша 
жапырақшалары жоғарғы жапырақтардан шыққан, оған дəлел олардың бір-
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біріне байланыстылығы жəне морфологиялық, анатомиялық құрылымының 
ұқсастығы. Тостағаншаның астында бір-біріне жақын жамылғы тəрізді 
орналасқан үш жапырақты көреміз, олар да тостағанша жапырақшалары тəрізді, 
бірақ ірі. 
      3а.Гүл серігінің екіншісі-күлте. Күлтенің тостағаншадан айырмашылығы 
желектері ірі, реңі өсімдік түріне қарай алуан түрлі, ашық түсті болып келеді. 
Күлте де тостағанша тəрізді, кейде кіріккен, кейде дара бөліктерден тұрады, 
олардың əрқайсысын желек немесе күлте жапырақша деп атайды, бұлардың 
саны көбінесе сол өсімдіктің түрі үшін тұрақты болады.  
     Кіріккен желекті күлтелердің кірігіп кеткен бөлігін түтік, ал оған 
перпендикуляр орналасқан енділеу бөлігін ернеу деп атайды. Түтіктің ернеуге 
өтетін жерін езу дейді.  Кейде күлте ернеуі анық көрінбейді (қоңырау 
гүлділерде), онда күлте түтікпен тісшелерден тұрады. Тісшелердің саны 
күлтенің неше желектен тұратынын білдіреді.  
       Күлте ернеулерде түрлі қабыршақтар қорғаныштық, ал күлте 
жапырақшасының қабыршақ, тісше түтікше сияқты өсінділері (қалампыр) өзіне 
тозаңдатқыштарды тартатын қызмет атқарады.  
     Күлтелерді түтіктерінің ұзындығына байланысты долихоморфты, 
мезоморфты жəне брахиморфты деп жіктейді (грекше («долихос»-ұзын; 
«мезос»-орташа; «брахис»-қысқа). Түтіктің ұзаруы ерекше тозаңданатын 
өсімдіктерде анық байқалады.  
    Гүлдің симметриясы күлтенің құрылысына байланысты. Актиноморфты 
күлтелер, əсіресе қарапайым ұйымдасқан мысалы, сарғалдақтар, қалампырлар, 
лала гүлділер сияқты тұқымдастарға тəн.  
     Кейбір аса дамыған тұқымдастарға шатырша гүлділер, қоңырау гүлділер, 
ойраншөптер мен кейбір күрделі гүлділер де осындай күлтелер кездеседі.  
     Бунақденелілермен тозаңданатын көптеген жоғары ұйымдасқан тұқымдастар 
зигоморфты болып келеді. Бұл жағдай гүлдің эволюциясында анық байқалады. 
Мысалы қарапайым ұйымдасқан сарғалдақтар тұқымдасының өкілдері тегеурін 
гүлден зигоморфты күлте тəрізді гүл серігі көрінеді.  
     Кірікпеген зигоморфты күлтелер  бұршақ гүлділер тұқымдасында кеңінен 
тараған, бұлардың құрылысы өзгеше, оның жоғары үлкен күлте жапырақшасы-
желкен, екі бүйір жапырақшалары-ескек жəне төменгі екі жапырақшаның 
кірігіп өскен бөлігі-қайықша деп аталады.  
    Кірікпеген зигоморфты күлтелерді шегір гүлде көре аласыз. Көптеген 
зигоморфты гүл құрамына тегеурін тəн. Тегеурін күлтеден не жəй гүл серігінің 
жапырақшаларынан пайда болады.  
     Тозаңдану ерекшеліктеріне байланысты тұқымдас келген сарғалдақтар, 
көкнəрлер, шегір гүлдер, бальзаминдер, орхидейлер сияқтылардың гүлдері 
тегеурінді.  Тегеурін алғашқыда қалташа тəрізді томпайып шығады да, кейіннен 
ұзарып өседі.  
    Филогенетикалық жағынан тегеуріннің алғашқы сатысын есінектен, ал нағыз 
тегеуріннің өзін осыған жақын туыс сиякөктен көреміз (2-сурет 1,2).    
     Гүл тегеуріні гүлде шырын бөлетін ерекше мүше шырындықтардың 
болуымен тығыз байланысты.  
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2-сурет. Есінек жəне сиякөк гүлдері.      Тозаңқаптың көлденең кесіндісі: 
                                                                         
1.есінек гүлі күлте негізінің                     А-бір тозаң ұясы, Б-жарылған тозаңқап;     
қалталанып ісінуі;                                                       2- эндотеций; 3- аралық қабат; 4- тапетум;                    
2- сиякөктің тегеуірінді гүлі.                                                     5- археспорий; 6- тозаңдар.   
 
    Шырынды күлте желектерінің негізінде гүл табанында, аталықтарда жəне т.б. 
болатын безді ұлпалар (шірнеліктер) немесе гүл тегеурінінің қабырғасы бөледі.   
     Шірнеліктерде қант (25-75 пайыз), аз мөлшерде органикалық жəне 
анорганикалық қосылыстар болады. Шірнеліктер бунақденелілерді өзіне 
тартатын тəтті шірнені бөледі, əрі гүлге хош иіс береді.    
     4. Аталық. Гүлдің бөліктері стерильді жəне фертильді болып 
ажыратылады. Стерильды-ұрпақсыз бөлігіне гүлдің серіктері, ал фертильді-
жемістілік бөлігіне-аталық жəне аналық жатады.  
     Аталық (андроцей)-гүлдің көбеюге қатысатын мүшесі. Гүлде бірден 
бастап жүздеген аталыққа дейін болады. 
      Дегенмен көптеген өсімдіктерде олардың саны онша көп болмайды. 
Мысалы, құртқашаштарда-3, күрделі гүлділерде-5, лала гүлділерде-6, 
бұршақ тұқымдастарында-10.  
     Аталығы (бөдене шөп, тал) екеу, тіпті біреу ғана болатын өсімдіктер 
белгілі. Əдетте өсімдіктердің белгілі бір туысында гүлдің аталық саны 
тұрақты. Əрбір аталық-аталық жіпшесінен жəне кеңейген жері тозаңқаптан 
тұрады.  
     Тек магнолия өсімдігінің гүлінде аталық жіпшесі болмайды. Тозаңқап 
бір-бірімен байланысқан екі бөліктен құралған. Əр бөлігінде екі тозаң 
ұясынан бар. Тозаңқаптың əрбір бөлігі ұзынынан тағы да екіге бөлінеді, 
мұның əрқайсысы тозаң ұясы деп аталады 3-сурет. Тозаң ұясында тозаңдар 
жетіледі.  
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           3-сурет.  Ашылған тозаңқап: 1-эпидерма; 2-фиброзды қабат; 3-өткізгіш шоқ. 
 
     Кейде аталық жіпшелері ұзын, гүл қоршауынан шығып тұрады,  кейде өте 
қысқа болады (картоп).  Тозаңқапта бірнеше мыңдаған тозаң түйіршіктері 
түзіледі. Тозаңқап əбден пісіп жетілгенде, тозаңдары сыртқа шашылады. 
Тозаңның сыртқы пішіндері де əр түрлі 4-сурет.   

 
4-сурет. Тозаңның əр түрлі пішіндері: а-шырмауықтың; б-қара сораның; 

в-қалампырдың; г-асқабақтың; д-цирцейдің; е-айдаршөптің;  
ж-көкгүлдікі; з-шалфейдікі. 
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     Тозаңдар сырттай қарағанда ұнтақ тəрізді. Əрбір тозаңның сыртында 
үшкір өсінділер, майда тікенектер, бұртиған төмпешіктер болады. 
Атқаратын қызметіне қарай сыртқы қабықшасы қалыңдап өзгереді. Сыртқы 
қабықшасында көптеген тесіктерінің болуы тозаң түтігінің өнуіне қажет. 
     Тозаңның құрамында май, қант, минералды тұздар, ақуыздар, дəрумендер 
болады. Бунақденелілер қоректену үшін гүлге қонады.  
     Жабық тұқымды-лардың ашық тұқымдылардан айырмашылығы олардағы 
микроспорофиллдері-аталықтар, ал микроспорангийлері тозаң ұялары деп 
аталады.   

5. Аналық. Аналық 3 бөлімнен тұрады. Олар: аналық аузы, аналық мойны 
жəне жатыны 5-сурет. Аналық аузы-аналықтың ең жоғарғы бөлігі, пішіні 
бүтін, не телімді болып келеді. Телім саны көбінесе жатынды түзетін жеміс 
жапырақшаларының санына сəйкес, кейде жеміс жапырақшаларының 
санына қарамастан тұтас болады. Аналық ауызы тəтті сұйықтықты бөліп, 
тозаңды ұстау жəне қоректендіру қызметін атқарады. Аналық мойны, 
аналық жатыны мен аузын байланыстырады. Аналық мойнының саны кейде 
жатынды түзетін жеміс жапырақшаларының санына сəйкес болады.  
Мысалы, алмада жəне алмұртта жатын бес жеміс жапырақшасынан пайда 

болған, оның мойны да бесеу. Ал кейбір өсімдіктерде мұндай сəйкестік бола 
бермейді. Мысалы, қалампырлар тұқымдасының көптеген өкілдерінде  
жеміс жапырақшаларының бесеу, ал аналық мойын үшеу ғана. Айқыш 
гүлділер жəне ерін гүлділерде жатын екі жеміс жапырақшасынан пайда 
болған, ал аналық мойын біреу ғана.  Аналық мойны кейбір өсімдіктерде 
қуыс, қайсы бірінде өткізгіш деп аталатын өте борпылдақ паренхимаға 
толы. Аналық мойнының үш түрі бар:  

1) ашық мойын-мұнда аналық мойыны ұзына бойына қуыс (кейбір дара 
жарнақтыларда);  

2) жартылай ашық мойын-мұнда аналық мойынның қуысы секреторлық 
борпылдақ өткізгіш ұлпамен жабылған;  

3) бітеу (жабық) мойын-мұнда аналық мойынның қуысы борпылдақ 
өткізгіш паренхимаға толы.  
Ашық жəне жартылай ашық мойында тозаң түтігі кедергісіз еркін өседі.    
Бітеу мойындарда аналық аузында өсуін бастаған тозаң аналық 

мойнындағы өткізгіш паренхиманың жасуша аралықтары арқылы жатынға 
бағытталады.  
Аналық мойынның ұзындығы өсімдіктердің түріне қарай əр түрлі. Кейбір 

өсімдікте ол қысқа болса, кейбіреуінде мойын мүлде болмайды. Ол кезде 
аналық аузы қондырмалы болады да, бірден жатынмен жалғасады. Аналық 
мойны мен ауызы жиектері арқылы кіріккен жеміс жапырақшаларының 
жоғарғы бөлігінен пайда болады.  
Жатын аналықтың ең маңызды бөлігі. Жатынның ішкі бетінде жеміс 

жапырақшаларының жиегінде тұқым бүршіктері жетіледі. Жатынның тұйық 
қуысы тұқым бүршіктерін жəне онда жүретін процестерді сыртқы ортаның  
қолайсыз жағдайларынан қорғайды.  
Тұқым бүршігі жиектері кірікпеген мегаспорофиллдердің қолтығында 
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ашық жататын жалаңаш тұқымдылардан жабық тұқымдылардың басты 
айырмашылығы осындай.  
Жалаңаш тұқымдылардағы сияқты, мұнда да ұрықтанудан кейін тұқым 

бүршігінен тұқым  пайда болады 5-сурет.  
Гүл бүршіктерінің орналасуына қарай жатын: үстіңгі, төменгі, жартылай 

төменгі деп бөлінеді 6-сурет. Үстіңгі жатын гүл кіндігіндегі (табанындағы) 
гүл серігімен кірікпей бос, дара орналасады, оның қабырғалары жеміс 
жапырақшаларынан ғана пайда болады. 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
6-сурет. Гүлдегі жатынның əр түрі: 1-үстіңгі жатын; 2-3-ортаңғы жатын; 

4-төменгі жатын; 5- жартылай төменгі жатын. 

 
     Егер осындай аналық жатынның түбіне гүл серігі, аталық сияқты гүлдің 
қалған бөлімдері орналасса, ондай гүл аналық асты гүлі деп аталады. Төменгі 
жатын ойыс гүл табанымен, гүл серігі жəне аталықтардың негізімен 
толығынан кірігіп кетеді. Гүл бөліктері жатынның жоғарғы деңгейінде 
орналасады.  
     Төменгі жатынды гүл аналык, үсті гүлі деп аталады. Егер жатын ойыс 
құмыра тəрізді гүл табанымен (гипантий) кірікпей орналасса, онда оны 
ортаңғы жатын деп, ал гүл деңгейлес гүл деп аталады.  
     Гипантий гүл серігі мен аталық жіпшелерінің кірігуінен пайда болады. 
Жартылай төменгі жатында оның жоғарғы бөлігі ғана бос болып, гүлдің қалған 
бөліктері жатынның орта деңгейінде онымен кірігіп орналасса, гүл жартылай 
аналық үсті гүлі деп аталады.  
     Аналық бір (бұршақтар тұқымдасы), екі немесе бірнеше жеміс 
жапырақшаларынан (ерін гүлділер, қалампырлар тұқымдасы), пайда 
болуы мүмкін. Егер гинецей жеке орналасқан жеміс жапырақшаларынан 
құралып, оның əрқайсысынан жеке аналықтар пайда болса, онда оны 
кірікпеген немесе апокарпты гинецей деп (сарғалдақтар тұқымдасы), ал 
керісінше бірнеше жеміс жапырақшаларының кірігуінен бір ғана аналық пайда 
болса, кіріккен немесе ценокарпты гинецей деп атайды. Жеміс 
жапырақшаларының кірігуі ерекшеліктеріне жəне тұқым бүрінің орналасуына 
қарай ценокарпты гинецей тағы үшке бөлінеді. Олар: синкарпты, паракарпты 
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жəне лизикарпты гинецейлер. 
      Синкарпты гинецейде жеміс жапырақшаларының жиектері терең еніп 
кірігеді де, көп ұялы жатын түзеді. Тұқым бүрінің плацентациясы бұрышты 
(лала гүлділер, алқалар) келеді.  
     Паракарпты  гинецей жиектері онша терең кірікпеген бірнеше жеміс 
жапырақшаларынан тұрады. Сөйтіп бір ұялы жатын түзеді. Тұқым бұрінің 
плацентациясы қабырғалық (асқабақтар тұқымдасы, қарлыған). 
     Лизикарпты гинецей паракарпты сияқты бір ұялы жатын түзетін 
бірнеше жеміс жапырақшаларынан тұрады. Айырмасы тұқым бүрінің 
плацентациясы бағаналы (қалампырлар тұқымдасының көптеген өкілдері). 
     Жабық тұқымды өсімдіктердің тұқым бүрі жоғары сатыдағы споралы 
өсімдіктердің мегаспорангиясы мен жəне жалаңаш тұқымдылардың тұқым 
бүршігімен гомологиялы. Бірақ бір айырмашылығы мегаспоралар мен 
гаметофиттің қалыптасуы мұнда басқаша өтеді. Тұқым бүршігі жеміс 
жапырақшасында пайда болатын меристемалық төмпешіктен қалыптасады.    
     Дамуының бастапқы кезінде тұқым бүршігінің негізінде сақиналы біліктер 
тəрізді болып интегументтердің бастамасы пайда болады. Толық 
қалыптасқан тұқым бүршігі екі, сирек жағдайда бір жабыны бар көп 
жасушалы дене.  
     Тұқым бүршігінің негізгі құрамды бөліктері мыналар: фуникулюс немесе 
тұқым тірсегі, нуцеллус, интегументтер, микропиле немесе тозаң саңылауы, 
халаза 7-сурет.   

7-сурет.  Түйіннің көлденең кесіндісі: а-бір жеміс жапырақшасынан түзілген 
бір  ұялы;  б-үш жеміс жапырақшасынан түзілген бір ұялы; в-екі жеміс 

жапырақшасынан  түзілген екі ұялы: 1-түйіннің қабырғасы; 
2-ұя; 3-тұқымбүршік 

     
      Тұқым тірсегі қысқа, ол арқылы тұкым бүршігі плацентаға бекінеді. Нуцел-
лус-тұқым бүршігінің ядросы. Интегументтер нуцеллусты бір жағынан, 
көбінесе тұқым бүршігінің жоғарғы жағынан, кішкентай саңылау қалдырып 
қоршап тұрады. Ол микропиле немесе тозаң саңылауы деп аталады.  
Тұқым бүршігінің микропилеге қарама-қарсы орналасқан жағы халаза делінеді.  
     Тұқым бүршігінің мынадай негізгі бес түрін ажыратады: 
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1) ортотропты немесе түзу тұқым бүршігі. Мұнда микропиле мен фуниклюс 
бір өстің бойында орналасады. Тұқым тірсегі əдетте өте қысқа (қарақұмық, 
бұрыш, алабота);  
2) анатропты немесе төңкерілген тұқым бүршігі. Бұлар 180°-қа бұрылып, 
микропиле мен тұқым тірсегі қатар жатыр. Жабық тұқымдыларда кең таралған 
тұқым бүршіктерінің түрі (шатырша гүлділер, валерианалар, тұқымдасы); 
3) гемитропты немесе жартылай төңкерілген тұқым бүршігі, Мұнда 
нуцеллус пен интегументтері плацента мен фуникулюс тұрғысынан алғанда 
900-қа бұрылған. Алдыңғы екі түрдің аралығын қамтиды (сабынкөктер 
тұқымдасының кейбір өкілдері);  
4) кампилотропты немесе бір жағына майысқан тұқым бүршігі. Нуцеллус 
жəне интегументтерінің бір жаққа қарай өсуімен ерекшеленеді (бұршақтар  
тұқымдасының көптеген өкілдері); 
5) амфитропты немесе екі жақты майысқан тұқым бүршігі. Нуцеллустің 
пішіні таға тəрізді. Кампилотропты тұқым бүршігі тəн тұқымдастардың 
кейбір өкілдерінде кездеседі. Жатында тұқым бүршігі біреуден бірнешеге 
дейін жетеді. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Гүлдің атқаратын қызыметі? 
2. Жыныс мүшелеріне қарай қандай гүлдер болады? 
3. Андроцей дегеніміз не жəне атқаратын қызметі? 
4. Гинецей дегеніміз не, қызметі? 
5. Аталықтың құрылысы мен негізгі мəні неде? 
6. Қандай өсімдіктерді бір үйлік, ал қандай өсімдіктерді екі үйлікке жатқызады? 
7. Қандай күлте жапырақшаларды актиноморфты деп атайды? 
8. Қандай күлте жапырақшаларды зигоморфты деп атайды? 
9. Қарапайым гүл серігінің қандай түрлері бар? 

 10.Тұқым бүршігінің негізгі 5 түрі жəне қандай? 
 

8. Дəріс тақырыбы: Тұқымды өсімдіктердің сипаттамасы. Тұқымның 
көбею  мүше ретіндегі ерекшелігі. Тозаңдану жəне ұрықтану, тұқым мен 
жемістің таралуы. 
Сабақтың мақсаты: Тозаңдану, ұрықтану, қосарлана ұрықтану 
жəне тұқым мен жемістің таралуымен танысу.                  
Түйінді сөздер:  микроспорангий, тұқымбүр, гамета, зигота, тозаң тесік. 
 

Дəрісте қарастырылатын сұрақтар: 
1. Тұқымды өсімдіктер. 
2. Тұқымның көбею мүше ретіндегі ерекшелігі. 
3. Тозаңдану.  
4. Ұрықтану.  
5. Тұқым мен жемістің таралуы.  

      
     1.Тұқымды өсімдіктер. Аталық жəне аналық жыныс мүшелерінде 
түзілген жыныс жасушаларының ұрықтануы нəтижесінде тұқым пайда 
болатын өсімдіктерді тұқымды өсімдіктер дейді.  
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     Тұқымды өсімдіктерде, шаңжапырақтар сияқты, айқын түрде көзге 
көрініп тұрған ұрпақ ауысу кезеңі болмайды.  
    Тарихи даму процесінде тұқым гүл мен жемістен бұрын пайда болған. 
Əуел баста тұқым мегаспорофилде (жеміс жапырағының үстінде) пайда 
болып, ашық жататын болған.  
     Ал тұқымы аналықтың жатыны қабырғасының өсуінен көрінбей, соның 
қоршауында жататын өсімдіктерді жабық тұқымды дейміз.  
     Тұқым ең алғаш девон дəуіріндегі тұқымды шаңжапырақтарда 
(папоротниктер) пайда болады. Бұл шаңжапырақтар біздің заманымызға тек 
қазбадан табылған тас қалдықтар күйінде ғана жетіп отыр. Тұқымды 
өсімдіктерді қазір негізінен екі үлкен топқа бөлеміз: ашық (жалаңаш) 
тұқымдылар жəне жабық тұқымдылар деп. 
     Ашық немесе жалаңаш тұқымдылар түріне жататын өсімдіктердің 
тұқымдары жеміс жапырағының-мегаспорофилдің үстінде ашық, яғни 
жалаңаш жатады (арша мен тиссадан басқаларында) жəне олардың гүл 
серіктері болмайды.  
     Ашық тұқымдылардың екі класының біріне тұқымды шаңжапырақтар,  
саговиктер, бенетиттер жатады да, екінші класына кордоидтар, гинкголар 
қылқандылар жəне қылша тұқымдастар жатады.  
     Ашық тұқымдылар бөліміне шамамен 700-дей түр жатады, олар-
тұқымдары арқылы көбейетін ағаштар мен бұталар.  
     Ашық тұқымдылар бөлімі 6 кластан тұрады, олардың екеуінің өкілдері 
түгелдей жойылып кеткен.  
     Қалған төрт класының (саговиктер, гнетовтар, гинкголар жəне 
қылқанжапырақтылар класы) өкілдері-қазіргі кезде кездесетін өсімдіктер.    
      Олардың ішінде дүние жүзінде, оның ішінде Қазақстанда кең тарағаны-
қылқанжапырақтылар класы. Бұлардың барлығы-ағаштар. Қазақстанда 
кездесетін қылқанжапырақтылар аса кең тарағандарына жəне негізділеріне 
шырша, қарағай, балқарағай, самырсын туыстары жатады. Қарағайлар 30-40 
метр биіктікке дейін жетеді жəне 350-400 жылдай өмір сүреді. 
Қарағайлардың жас бұтақтарында ұсақ қабыршақ тəрізді, қоңыр түсті 
жапырақшалары болады, олардың қолтығында қысқарған өркендер 
орналасады. Кəдімгі қарағайдың осындай өркендерінің əрқайсысында екі 
сұрлау, жасыл түсті, ине тəрізді жапырақтан (қылқандары) орналасады. 
Қылқандары  2-3 жыл өмір сүріп, содан соң қысқарған өркенімен бірге түсіп 
отырады. Қылқандары өте жіңішке жəне ұзын. Олардың сыртын қатты 
қабықша жауып тұрады жəне тыныс саңылауы аз болады. Сондықтан 
қарағайлар суды аз буландырады жəне құрғақшылыққа төзімді. Қарағайлар 
күннің жарығы көп түсетін ашық жерлерде жақсы өседі, қыста ылғал 
жетіспеуіне қарамастан тіршілігін тоқтатпайды. Қылқанжапырақтылардың 
ішінде кішілеу ағаштар немесе бұталар болады. Оларға кəдімгі аршаны 
жатқызамыз. Оның жапырақтары ине тəрізді, тікенекті. Бүрлері көк түсті, 
сыртын балауыз басқан, шырынды жеміске ұқсайды.  
   2. Тұқымның көбею мүше ретіндегі ерекшелігі. Тұқымы арқылы көбеюі 
ашық тұқымдыларды басқа споралары арқылы көбейетін өсімдіктерден 
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ажырататын негізгі белгі болып табылады. Гүлді өсімдіктердің ашық 
тұқымдылардан айырмасы-тұқымы жемістің ішінде пісіп жетіледі. Ашық 
тұқымдылар жеміс түзбейді. Қарағайдың тұқымы қалай пайда болатынын 
қарастырайық. Көктемде қарағайдың жас бұтақтарында кішкентай бүрлер 
(мыртық өркендер) пайда болады. Олардың біреулері сары, жасылдау түсті 
болып келеді, жас өркендерінің түп жағына тығыз топтасып орналасады. 
Екіншілері қызғылттау түсті, əрі жалғыздан орналасады. Əрбір бүр біліктен 
жəне оған тығыз орналасқан қабыршақтан тұрады. Жасылдау бүрлердің 
(аталық) қолтықтарында екі тозаң қабықтан (микроспорангий) орналасады. 
Микроспорангийде тозаңдар жетіледі. Əрбір тозаңқапта екі ауа қуысы 
болады. Мұндай тозаңдарды жел алысқа оңай ұшырып əкетеді. Қарағайдың 
қызғылттау бүрлері (аналық) сол жасылдау бүрлер орналасқан ағаштарда 
дамиды. Олар жас бұтақтардың жоғарғы ұштарында орналасады. 
Қызғылттау бүрлер қабыршақтарының қолтығында екіден тұқым бүршігі 
пайда болады. Пісіп жетілген тозаңдар микроспорангийдің қабықшасы 
жыртылуының нəтижесінде сыртқа шашылады. Оларды жел алып кетеді. 
Тозаңдануын тұқым бүршігінің саңылауына (тозаңтесік) келіп түскен тозаң 
жүзеге асырады. Тұқым бүрі тозаңданғаннан кейін, аналық бүрдің 
қабыршақтары бірігіп, шайырмен желімденеді. Тозаңдарда аталық 
гаметалар, ал тұқым бүршіктерінде аналық гаметалар жетіледі. Ұрықтану 
тұқым бүршіктерінде жүзеге асады. Зиготадан ұрық, ал тұқым 
бүршіктерінде тұқым пайда болады. Осыдан кейін аналық бүрдің көлемі 
ұлғайып, қайтадан сүректенеді. Қарағайдың тұқымдары тозаңданған 
уақытына бір жарым жыл өткен соң пісіп жетіледі, ал бүрден екі жылдан 
кейін шашылады. Ашық тұқымдылардың дəндерінде артық қор заттарын 
жинайтын ұлпа болады, ол ұрықты қоршап тұрады.    
      3.Тозаңдану. Аталық тозаңның аналық аузына барып түсуі тозаңдану деп 
аталады. Тозаңданудың екі тəсілі бар: өздігінен тозаңдану (автогамия грекше 
«авто»-өзім) жəне айқас тозаңдану (аллогамия грекше «аллос»-бөтен, басқа). 
Өздігінен тозаңдану кезінде бір гүлдің аталық тозаңы сол гүлдегі аналық аузына 
барып түседі. Өздігінен тозаңдану гүлдің құрылымы соған икемделген, қос 
жынысты гүлдерде жүреді. Мұндай гүлдерге тозаңқаптар аналық аузынан 
жоғары орналасады жəне олар аналық аузы жағынан ашылады да тозаңдар оған 
еркін төгіледі. Өздігінен тозаңдану үшін тозаң мен жұмыртқа жасушасы бір 
мезгілде пісіп жетілуі қажет. Өздігінен тозаңданған гүл өздігінен ұрықтанады. 
Өздігінен тозаңдану көптеген астық тұқымдастарына (бидай, сұлы, арпа), 
бұршақтар тұқымдасына (үрме бұршақ, ас бұршақ жəне т.б.) тəн. Арпада 
өздігінен тозаңдану масақтары қынаптан шықпай тұрып, ал көптеген 
бұршақтар тұқымдасында гүлдері гүл шанағында тұрған кезде болады.   
Кейбір өсімдіктерде өздігінен ұрықтану ешуақытта ашылмайтын гүлдерде де 
жүреді. Мұндай гүлдер клейстогамдылар (грекше «клейстос»- жабық) деп 
аталады. Жер жаңғағында, шегіргүлдің кейбір түрлерінің бір талында 
клейстогамды жəне хазмогамды (грекше «хасма»-жұтқыншақ, ашылмайтын 
гүлдер) гүлдер бар. Жұпар шегіргүлдің бунақденелілермен тозаңданатын 
көктемгі күлгін гүлдері-хазмогамды, ал сабағының төменгі жағындағы майда, 
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реңсіз жаздық гүлдері-клейстогамды. Клейстогамды гүлдерде тозаң 
ашылмайтын тозаңқаптарында аз мөлшерде ғана жиналады да, аналық аузымен 
жанасып жататын тозаң қабында өседі. Өсе келе тозаң түтігі тозаң қабынан 
аналық мойынына өтеді, одан тұқым бүршігіне жетіп, ұрықтану жүзеге асады 
жəне тұқым пайда болады. Жер жаңғағында ұрықтанудан кейін аналық тірсегі 
гинофф тездетіп өсіп жерге қарай иіледі де топыраққа еніп кетеді. Тұқымның 
жəне жемістің пайда болуы жер астында аяқталады. Сондықтан оны жер жаңғағы 
деп атайды. 
     Ч. Дарвин өсімдіктердің 55 түріндегі клейстогамияны сипаттап жазған. 
Өздігінен тозаңданудың өсімдіктердің сорттық тазалығын сақтауда маңызы зор. 
      Айқас тозаңдануда бір гүлдің аталық тозаңы екінші гүл аналығының 
аузына келіп түседі. Айқас тозаңдануға гейтоногамия да (грекше «гейтон»- 
көрші) жатады. Мұнда бір өсімдіктегі гүлдердің біреуінің тозаңы екіншісінің 
гүл аналық  аузына барып түседі, яғни тозаңдану бір өсімдікте жүреді. 
Айқас тозаңдану даражынысты, сол сияқты қосжынысты гүлдерде жүзеге 
асады. 
     Айқас тозаңданудың өздігінен тозаңданудан биологиялық артықшылығы, 
ол пайда болатын ұрықты физиологиялық қасиеттері жəне белгілері 
жағынан екі жақты толықтырады. Соның нəтижесінде түр ішіндегі əр 
түрлілік жəне бейімделушілік эволюциясы артады өсімдіктер жел, 
бунақденелілер, су, құстар, құмырсқалар арқылы айқас тозаңданады. 
     Жел арқылы айқас тозаңдану немесе анемофилия. Жел арқылы 
тозаңданатын өсімдіктердің гүлдері реңсіз, майда хош иіссіз, олар шырын 
бөлмейді. Бұл өсімдіктердің гүл құрылымында мынадай морфологиялық 
бейімделушілік байқалады:  
     1. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің тозаңдары өте жеңіл, 
шамалы ауа толқыны арқылы алыс қашықтыққа (3- 5 км) таралады.  
     2. Тозаңдар тым көп мөлшерде пайда болады да, аналық ауызына аздап та 
болса түсу мүмкіндігін арттырады. Мысалы, жүгерінің бір данасында 50 000 
000 тозаң дəндері бар.  
     3. Жел арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктердің басым көпшілігінің 
гүлдері сырға гүл шоғырын түзеді. Сырға гүл шоғыры төмен қарай иіліп, 
желге теңселгенде тозаңы ұша бастайды. Сол сияқты кейбір өсімдіктерде, 
мысалы, қара бидай гүлінің тозаңқаптары ұзын тозаң жіпшелеріне ілініп 
тұрады да, жел соққанда қозғалып тозаңдарын шашады.  
     Бунақденелілер арқылы айқас тозаңдану немесе энтомофилия. 
Бунақденелілер гүлден шырын, тозаң жинап бір гүлдің тозаңын екінші гүл 
аналығының аузына тасымалдайды. Сөйтіп өсімдіктерді айқас 
тозаңдандырады. Кең тараған тозаңдандырушы бунақденелілер-бал 
аралары. Бунақденелілермен тозаңданатын өсімдіктердің бейімделу 
ерекшеліктері өте алуан түрлі:  
     1. Бунақденелілермен тозаңданатын өсімдік гүлдерінің гүл серіктері 
алыстан көрінетіндей ашық түстерге боялады, кейде күлтелері барқыт тəрізді 
болады.  
     2. Көптеген энтомофильді өсімдіктердің гүлінде шырын бөлетін ерекше 
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бездер бар. Ол шырындық гүлде дербес дене түрінде, кейде гүл бөліктерінде 
қосымша ретінде жетіледі. Шырын бөлетін ұлпа айлаулықтарда күлте 
түтікшелерінің негізінде, лала гүлділерде аталық жіпшелері мен жатын 
қабырғаларында, раушан гүлділердің гүл табанының айналасында, сол 
сияқты тегеурін гүлдердің күлте тегеуріндерінде жетіледі. Көптеген 
өсімдіктердің шырындықтарының пішіні құс тұмсығы тəрізді. Сүттігендердің 
шырындықтары құрылысында өзіндік ерекшелік бар. Олар гүл 
бөліктерінің сырт   жағында көлемі едеуір, өзі аласа тостағанша тəрізді. 
Шырынға бай өсімдіктер балды өсімдіктер деп аталады. 
     3. Бунақденелілермен тозаңданатын өсімдік гүлдерінің тозаңқаптары ірі, 
тозаңдары жабысқақ бұл ерекшеліктер тозаңның бунақденелілер денесіне 
жабысуын жеңілдетеді.  
     4. Көптеген энтомофилді өсімдіктердің гүлдері хош иіс беретін эфир 
майларына бай. Гүл серіктері ашық алуан түсті болып келетін гүлдер 
бунақденелілерді жақын жерлерден еліктіретін болса, гүлдің хош иісі алысқа 
тарап, бунақденелілерді өзіне тартады. 
Өсімдік түрлерінің өзіне тəн хош иісті болады, ол өсімдіктегі эфир 

майларының кұрамына байланысты өзгеріп отырады. Жағымды хош иісті-
эфир майларының терпен тобы, жағымсыз иісті индол тобы береді. 
Жағымсыз иісті гүлдер шыбындар, қоңыздар, тағы басқа Бунақденелілер 
(ырғай, кирказон, долананың кейбір түрлері жəне т.б.) арқылы айқас 
тозаңданады. Тропикте өсетін паразитті өсімдік Раффлезияның диаметрі 0,5 
м-ге дейін жететін ірі ашық қызыл түсті бір гүлі болады. Одан өлексенің 
иісі шығады, бұл тек шыбынмен тозаңданады. 
Кейбір гүлдердің- Ммагнолия эфир майларының құрамында улы заттар 

болады. Сол сияқты нарғыз гүл, цинния жəне тағы басқа күрделі гүлділер 
иісі басты ауыртады. Кейбір өсімдік жұпар-темекі гүлдерінің хош иісі түнге 
қарай күшті сезіледі. 
Табиғатта тозаңдандырушы бунақденелілер мен тозаңданушы өсімдіктер 

арасында өзара күрделі бейімдеушіліктер өте жиі кездеседі. Мысалы, 
інжірдің гүлі бластофага арасымен тозаңданады. Бластофаганың 
тіршілік кезеңі інжірдің гүлдеу кезеңімен тікелей байланысты. 
Інжір ағашының екі түрін ажыратады. Жеміс беретін ағаштарды фигалар 

деп атайды. Бұларда ұзын мойынды аналық гүлдер жетіледі. Ағаштардың 
екінші түрінде аналық жəне аталық гүлдерінің екеуі де болады. Олар 
каприфигалар деп аталады. Каприфигалар-жеміс бермейді, олар фигаларды 
тозаңмен қамтамасыз етеді. Бластофага каприфигалардың гүл шоғырында 
көбейеді. 
  Каприфигалар гүл шоғырында аталық жəне қысқа мойынды аналық гүлдер 
болады. Фига гүл шоғырларында ұзын мойынды аналық гүлдері болады да, 
аталық гүлдері редукцияланады. Каприфигалар аталық гүл шоғырының, ал 
фигалар аналық гүл шоғырының қызметін атқарады. Інжір гүлдеген кезде 
бластофага аралары каприфигалар ішіне еніп, қысқа мойынды аналық 
гүлдердің жатынына жұмыртқаларын салады. Жұмыртқадан личинкалар 
шығады олардан қанатсыз еркек жəне қанатты ұрғашы бластофагалар 
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жетіледі. Ұрғашы бластофага ұрықтанғаннан кейін, еркектері өледі, ал 
ұрғашы ара каприфигалардан сыртқа шығарында аталық гүлдермен жанасып, 
өздерінің аяқтарына тозаңдар жабыстырып алады. Бұлар ұшып шығып, басқа 
каприфагалардың гүл шоғырларының қысқа мойынды гүлдерінің жатынына 
жұмыртқаларын салады, одан ары араның жоғарыдағы дамуы қайталанады. 
Осы мерзімге фигалар гүл шоғырындағы ұзын мойынды гүлдер жетіледі.  
Үстілеріне тозаң жабысқан аралар ұшып келіп фигалар гүл шоғырына енеді 
де, гүл мойнының ұлпасына жұмыртқаларын салады жəне гүлдерді 
тозаңдандырады. Гүл мойнынан жұмыртқалар жатынға жете алмай, сол 
жерде өледі. Тозаңданып, одан кейін ұрықтанған фига гүл шоғырының өсіп-
өнуін көп тұқымды етті шырынды салқын жеміс жетіледі. Каприфигаларда 
дерлік тұқым пайда болмайды. Сөйтіп араның даму кезеңі жəне інжір гүл 
шоғырының əр түрлі пішіндерінің гүлдеу ырғағы сəйкес келеді.    
     Орхидейлердің кейбір түрлерінде гүлдерінің тозаңдандырушы 
бунақденелілерге ұқсайтындығы байқалады (1-сурет).  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

    

  

 

 

 

1-сурет. Бунақденелілерге ұқсас офрис гүлі, ТЕ-төменгі ерін 

     Мысалы офрис орхидеясы гүлінің ашық түсті еріні, денесіндегі жолақтары 
мен дақтары, гүл серіктеріндегі тағы да басқа өзгерістері,  сыртқы көрінісі 
оны бунақденелілерге (ара, шыбын) өте ұқсас етеді. Офристің  гүлдеу 
мерзімі оны тозаңдандырушы аталық бунақденелілердің ұрғашысын іздеп 
ұшып жүруімен сəйкес келеді. Ұрғашы бунақденелілер саны көбейген кезде, 
олардың аталықтары орхидеяларға ұшып келуін азайтады. Жабық тұқымды 
өсімдіктердің гүлдері жануарлар дүниесіндегі бунақденелілер арқылы ғана 
емес, омыртқалылар арқылы, əсіресе құстар, жарқанаттар арқылы 
тозаңданады. 
      Құстар арқылы тозаңдануды орнитофилия деп атайды. Бұл, əсіресе 
тропик аймағының өсімдіктеріне тəн. Мысалы, Америка тропикасында 
кольриби, Австралияда бал сорғыш құстары өсімдіктерді айқас 
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тозаңдандырады. Орнитофильді өсімдіктердің гүлі ашық түсті, құрылымы 
мықты, серпімді жəне шырынды болып келеді. 
     Су арқылы айқас тозаңдану немесе гидрофилия. Су арқылы суда өсетін 
өсімдіктердің гүлі тозаңданады, мұнда өсімдіктердің көбісінің гүлі суға 
толығынан батырылып тұрады (мүйіз жапырақ, теңіз шөбі) ал 
кейбіреулерінің гүлдері су бетінде орналасады (элодея, су жұлдызы, 
ширатылған су таспа). Ерекшеліктері: гүлдері суға батырылып тұратын 
өсімдіктер гүлінің тозаңқаптарының эндотецииі өзгерген немесе мүлдем 
жоқ.  
     Тозаңдарында оны кеуіп кетуден сақтайтын экзина қабықшасы 
болмайды. Тозаңқаптары көбіне жіп тəрізді, құрт тəрізді болады, ол 
тозаңдануды жеңілдетеді.  
   Көптеген су өсімдіктерінің тозаңдануы суға байланыссыз жүреді. 
Мысалы, шыландарда масақ тəрізді гүл шоғырлары су бетінен жоғары 
көтеріліп тұрады да, жел арқылы тозаңданады. 
Дихогамия. Өсімдіктердің айқас тозаңдануына олардың кейбіреулерінің гүл 
құрылысындағы ерекшеліктер себеп болады. Соның бірі-дихогамия, ол өте 
кең тараған.  
     Мұнда гүлдердің тозаңқабы мен аналық аузы бір мезгілде пісіп 
жетілмейді. Гүлдің аталық тозаңдары бұрын пісіп шыққанымен, аналық 
аузы кешігіп жетілетіндіктен оны қабылдай алмайды, мұны протерандрия 
дейді.  
     Ал, керісінше гүл ішіндегі аналық аузы бұрын жетіліп, аталық 
тозаңының жетілуі кешіксе, оны протерогиния деп атайды. Протерандия 
қалампырлар, қазтамақтар, құлқайырлар, күрделі гүлділер жəне көптеген 
лала гүлділер де жиі кездеседі, ал протерогиния көптеген айқыш гүлділер, 
раушан гүлділер жəне қияқөлеңдерге тəн. 
     Гетеростилия. Кейбір өсімдіктердің бір даналарында ұзын мойынды 
гүлдер, екіншісінде қысқа мойынды гүлдер жетіледі. Сол сияқты 
тозаңқаптары да бірінде төмен, екіншісінде жоғары, ал үшіншісінде аналық 
аузы деңгейінде орналасуы мүмкін. Бұл құбылыс гетеростилия немесе əр 
түрлі мойындылық деп аталады. 
4.Ұрықтану. Аналық аузына түскен тозаң өсе бастайды. Тозаңның 
интинамен қоршалған бөлігі экзина арқылы сыртқа қарай жылжи келе тозаң 
түтігін түзеді. Тозаңдану мен ұрықтануға қажетті уақыт əр өсімдікте əр 
түрлі. Мысалы, кейбір емендерде 12, 14 ай, қандағашта 3-4 ай, 
орхидейлерде бірнеше апта. Өсімдіктердің басым көпшілігінде бұл кезең 1-
2 тəуліктен аспайды, қараотта 3-4 сағат, шытырлақта 1 сағаттан кем, ал көк 
сағызда 15-45 минутқа созылады. Тозаң түтігінің өсуіне температура 
ауытқушылығы əсер етеді. Мысалы, сасық меңдуана 33°С кезінде тозаң 
түтігінің өсуі 11°С кезіндегіден 3 есе тез жүретіндігі белгілі. 
Тозаң түтігі жатынға жеткеннен кейін өзінің өсуін жалғастырып, 
тұқым бүршігіне бағытталады жəне тозаң саңылауы арқылы нуцеллусқа, 
одан ұрық қалтасына енеді. Бұл тозаң түтігінің тұқым бүршігіне енетін 
əдеттегі жолы, ол порогамия деп аталады.Тозаң түтігінің тұқым бүршігіне 
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енуінін басқа да жолдары бар.  
     Тозаң түтігінің халаза арқылы енуі халазагамия-орман жаңғақ, қайың, 
қандағаш, ал интегумент арқылы енуі мезогамия-қара ағаш деп аталады. 
Ұрық  қалтасының қабықшасы тозаң түтігімен жанасқан жерде ериді, сөйтіп 
тозаң түтігі ұрық қалтасына енеді де, жұмыртқа жасушасына бағытталып 
өседі. Тозаң түтігі ұшының қабықшасы жарылып, одан 2 спермий шығады. 
Спермийдің біреуі жұмыртқа жасушасымен, екіншісі ұрық қалтасының 
орталық ядросымен қосылады. Сөйтіп ұрық қалтасына енген екі спермий 
қосарынан ұрықтануды іске асырады. Қосарынан ұрықтану ашық тұқымды 
өсімдіктерде кездеспейді, тек жабық тұқымды өсімдіктерге тəн 2-сурет. 
     Ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан диплоидты зигота, ал диплоидты 
орталық ядродан триплоидты (триплофаза) жасуша қалыптасады. Тозаң 
түтікшесінің вегетативті ядросы жəне цитоплазмасы ұрық қалтасының 
цитоплазамасына сіңіп кетеді. Дами келе зиготадан тұқымның ұрығы -
диплоидты, ал триплоидты жасушадан эндосперм-триплоидты пайда 
болады. Тұқым бүршігінен тұқым жетіледі. 
     Қосарынан ұрықтануды 1898 жылы орман лала гүлінің эмбриогенезін 
зерттеу барысында орыс ботанигі С.Г. Навашин ашты. Бұл XIX ғасырдағы 
табиғаттану ғылымдары саласында ең ірі жаңалықтардың бірі деп жоғары 
бағаланған. Қосарынан ұрықтанудың биологиялық маңызы зор. 
      Өйткені триплоидты эндосперм ұрыққа қажетті қоректік заттармен 
қамтамасыз етумен қатар ата-аналарының тұқым қуалаушылық қасиеттерін 
беріп, оны нығайта түседі. Егер ашық тұқымдыларда тұқымның эндоспермі 
аналық  гаметофиттің вегатативті гаплоидты ұлпасы ретінде ұрықтануға дейін 
пайда болса, керісінше жабық тұқымдыларда эндосперм ұрықтанудан кейін 
пайда болады жəне ол триплоидты.  
     Жабық тұқымды өсімдіктердің қосарынан ұрықтануының артықшылығы 
келешек ұрпақтың жоғары тіршілік сапасына ие болуында. Жабық тұқымды 
өсімдіктердің даму кезеңі жүгерінің мысалында берілді (2-сурет). 
     Апомиксис. Жабық тұқымды өсімдіктерде ұрықтанған жұмыртқа 
жасушасынан тұқымның пайда болуы қалыпты жағдай, бұл амфимиксис 
деп аталады. Мұнымен қатар кейбір өсімдіктерде жеміс жəне тұқым 
ұрықтанбай дамиды. Бұл құбылыс апомиксис делінеді. Апомиксис кезінде 
ұрық тұқым бүршігінің бөліктері нуцеллустен, интегументтерден жəне 
ұрық қалтасының элементтерінен (ұрықтанған жұмыртка жасушасынан 
емес) пайда болады. Апомиксистің бірнеше түрін ажыратады. Олар: 
партеногенез, апогамия жəне апаспория. 
     Партеногенез деп тұқымның ұрық бөлігінің ұрықтанбаған жұмыртқа 
жасушасынан пайда болуын айтамыз. Партеногенездің 2 түрі бар: 
Біріншісінде ұрық гаплоидты жұмыртқа жасушасынан, екіншісінде-
диплоидты жұмыртқа жасушасынан қалыптасады. Соңғысында 
редукциялық бөліну болмайды. 
Апогамия-ұрықтың синергидтерден немесе антиподтардан пайда болу 
құбылысы. Егер редукциялық бөліну болмаса, апогамия кезінде ұрық 
гаплоидты жəне диплоидты элементтерден жаратыла алады. 
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     Апоспория-ұрықтың нуцеллус немесе интегументтердің диплоидтты 
жасушаларынан қалыптасуы. 
     Полиэмброния (көп ұрықтылық). Тұқымда екі жəне одан көп ұрықтың 
пайда болуы полиэмбриония деп аталады. Полиэмбриония цитрустарда, 
пияздарда жиі кездеседі. Екі ұрықты болған жағдайда оның біреуі ұрықтың 
алғашкы жасушасынан қалыптасады. Кейде бір тұқым (мандарин) ішіндегі 
эбриондар саны 20-ға жетеді, бұлардың көпшілігі нуцеллус жасушаларынан 
ұрықтанбай-ақ (апомиксис) пайда болады. Мұндай ұрықтар нуцеллярлы 
эмбриондар делінеді. 
 

 
2-сурет. Жүгерінің даму кезеңі: А-спорофит; Б - гаметофит; М - мейоз: 

1-зигота; 2-тұқымды ұрық; 3-спорофиттің өскіні; 4-үлкен спорофит; 5-аталық гүл;  
6-аналық гүл (тікесінен жасалған кесінді); 7-8-микроспораның түзілуі; 

9-10-аталық гаметофиттің-тозаңның түзілуі; 11-12-мегаспораның түзілуі; 
13-16-аналық гаметофиттің-ұрық қалтасының түзілуі; 17-ұрықтану. 

   
       Партенокарпия. Жемістің тұқымсыз дамуы партенокарпия деп аталады. 
Партенокарпия кезінде тұқымсыз жеміс ұрықтануға немесе ұрықтанбауға 
байланыссыз өтуі мүмкін. Партенокарпиялы жемістсрге жүзімнің (мейіз) 
сорттары, құрманың тұқымсыз жемістері, тұқымсыз алмұрт, інжірдің тұқымсыз 
жемістері жатады. Партенокарпты жеміс беретін өсімдіктер тек вегетативті 
жолмен ғана көбейеді. Партенокарпияньң екі түрі бар: вегетативті жəне 
стимулятивті. Бірінші түрінде жеміс тозаңдануға дейін немесе 
тозаңсызданусыз (тұқымсыз алмұрт) пайда болады. Үдеткішті партенокарнияны 
аралық ауыз үдеткіштер (стимуляторлар) арқылы қолдан тітіркендіріп 
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тудырады. Үдеткіш ретінде пісіп жетілген туыстарының тозаңы жиі 
қолданылады. Мысалы, алма аналық аузын алмұрт тозаңымен, бұрышты картоп 
тозаңымен, қара өрікті өрік тозаңымен жəне тағы сол сияқты тозаңдандырады. 
Партенокарпияны аналық аузын химиялык реактивтерді, əлсіз электр тогы, 
рентген сəулелері жəне тағы басқа да тітіркендіргіштерді пайдаланьш туғызуға 
болады. 
5.Тұқым мен жемістің таралуы.  Өсімдіктердің піскен жемістері, өскен 
жеріне ғана түспей, жел (анемохория), су (гидрохория), жануарлар (зоохория) 
жəне адам (антропохория) арқылы алысқа таралады. Сол сияқты кейбір 
жемістер тұқымдарын əр түрлі қашықтыққа өздері де шаша алады (құтырған 
қияр, шытырлақ). Жеміс пен тұқымды алыс қашықтыққа таратушының бірі-
жел. Өсімдіктердің біраз топтарының (орхидеялар, сұңғылалар) тұқымдары өте 
ұсақ, жеңіл, миллиграмның мыңнан бір бөлігіндей ғана. Мұндай тұкымдар баяу 
ауа толқындарының ағысымен де тарала алады. Ірі салмақты анемохорлы 
тұқымдар түкті келеді. Мысалы, талдарда (тал, көк терек, терек) жəне 
күреңоттарда (иваншай). Астық тұқымдастарда мысалы, қау тұқымының өзінен 
ұзындығы бірнеше есе ұзын қауырсын тəрізді қылқаны оның ұшуын 
жеңілдетеді. Сол сияқты көптеген күрделі гүлділердің тұқымдарының 
айдаршалары, оларды алып ұшатын парашют қызметін атқарады (мысалы, бақ-
бақ). Мұндай тұқымдар жел арқылы едəуір қашықтыққа ұшып барады. Қарағаш, 
шаған, үйеңкі, қайың жəне тағы да басқа сүректі өсімдіктердің қанатты 
жемістері жел арқылы таралады.  
     Су арқылы гигрофильді жəне гидрофильді өсімдіктер тұқымы таралады. 
Бұлардың жемістерінде əр түрлі өскіншелер бар. Мысалы, қиякөлеңдердің 
ішінде жемісі бар үрленген қалташалары болады. Сумен таралатын кейбір 
өсімдік тұқымдары мен жемістерінің сыртында су жұқпайтын түктері немесе 
ішіне су кіргізбейтін тоз қабаты болады. Мұндай жемістер мен тұқымдар суда 
қанша жүзсе де батпайды жəне шірімейді, өнімділігін де сақтайды. 
     Жануарлар арқылы таралатын жемістер сыртқы көрінісі құрылысы жағынан 
өтe алуан түрлі, олар құрғақ күйінде, кейде шырынды күйінде болады. Құрғақ 
зоохорлы жемістердің сырты əр қилы: ілмекті, қылшықты, қармақшалары түкті 
келеді. Осылар арқылы жануарлардың жүніне жабысады да, бір жерден 
екінші жерге кейде өте алысқа тарайды. Мұндай жолмен: ошаған, кəріқыз, 
шоңайна, қаратамыр, жабайы сəбіз, ит ошаған жəне тағы басқалар. Барлық 
шырынды жемістер-зоохориялы. Бұларды жануарлар, немесе құстар -
(орнитохория) жеген жағдайда олардың ас қорыту мүшелерінде, əсіресе 
сүректі жемістердің тұқымдары, өзгеріске ұшырамай түсіп қалады. Көптеген 
өсімдіктердің, негізінен орман өсімдіктерінің тұқымы құмырсқалар 
(мирмекохория) арқылы таралады. Мұндай өсімдіктердің жеуге жарайтын 
өскіншелері болады. Мирмекохорлы өсімдіктерге шегіргүл, айдаршөп, 
сүйелшөп, жалтыршөп, қазжуа жəне т.б. жатады. 
Қаңбақ дала мен шөлейтті аймақты өсімдіктеріне (бұршақтар, қорғасын 
шөптер, сорандар) тəн. Бұл өсімдіктердің бұтақтануы жиі, пішіндері шар 
тəрізді домалақ. Бұлар жер асты бөліктерінен үзіліп, жел айдайды да, 
қашықтыққа домалап барады. Жол жөнекей тұқымдары шашылып, орта 
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жағдайы қолайлы болса, өніп-өсіп таралады. Адам өсімдік тұқымдары мен 
жемістерін саналы түрде белгілі бір мақсатпен таратады.                                                                    
Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Ұрық қалтасы дегеніміз не? Оның құрлысы қандай? 
2. Ұрықтың ұрықтану процесінсіз пайда болуының қандай жолдары бар? 
3. Тозаңданудың қандай жолдары бар?  
4. Тозаңдану, ұрықтану дегеніміз не? 
5. Қосарланып ұрықтанудың негізінде тұқым бүршігінде қандай өзгерістер жүреді?  
6. Қосарлана ұрықтану процесі дегеніміз не? 
7. Тұқымның көп ұрықтылығы қандай процестің нəтижесінде түзіледі? 
8. Қаңбақ қандай өсімдікке жатады? 
9. Орнитохория, зоохория, мирмекохория дегеніміз не? 
10. Гигрофильді жəне гидрофильді өсімдіктер-ол не? 
11. Адам арқылы таралу дегенді қалай түсінесіз? 
12.  Тұқым мен жемістің таралуы қалай жүреді? 
 

9. Дəріс тақырыбы:Тұқымдастардың сипаттамасы: магнолия жəне 
сарғалдақтар   
Сабақтың мақсаты: Магнолия жəне сарғалдақ тұқымдасының сипат-
тамасымен, ерекшеліктерімен танысу 
Түйінді сөздер:  магнолия, трахеид, саңылау, стробилл, эволюция,   
перфорация, симметрия, диаграмма.  
Дəрісте қарастырылатын сұрақтар: 
1. Көп жемістілер, магнолия тəрізділер тобы. 
2. Магнолия тұқымдасы. 
3. Сарғалдақ тұқымдасы.   
 

1.Көп жемістілер, немесе магнолия тəрізділер қатарлар тобы - Polycarpicae, 
Magnoliaceae. Көп жемістілерге 30-дай тұқымдас жатады, олардың біреулері 
негізінен ағаштар, сиректеу бұталар, ал екіншілері суда жəне  құрғақта өсетін 
шөптесін өсімдіктер, сиректеу бұталар. 

Көп жемістілердің гүлінің сыртқы құрылысы ашық тұқымдылардың 
стробилдеріне (шишки) ұқсас болады.  

Гүл табаны ұзынша болып келеді, оған спиральдің бойымен саны жағынан 
аса көп болып келетін гүлдің əртүрлі мүшелері орналасады.  

Кейбір жағдайларда олардың вегетативтік мүшелерінің 
микроскопиялық құрылысында ашық тұқымдылармен ортақ белгілері 
сақталған. Мысалы, діңінің сүрегі тек трахейдтерден тұрады, олардың суды 
жəне басқада ертінділерді өткізуге арналған қабырғаларының жиектелген 
саңылаулары болады. Сонымен бірге эфир майлары жиналатын қуыстары 
да болады.  

Өмірлік формаларының басым көпшілігі ашық тұқымдылар секілді 
мəңгі жасыл ағаштар. Көп жемістілер Евразияның, Солтүстік жəне 
Оңтүстік Американың тропикалық жəне субтропикалық аймақтарында 
кеңінен таралған өсімдіктер.  

Осылардың барлығы олардың қарапайымдылығын жəне ертеде пайда 
болғандығын көрсетеді. 
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Көп жемістілер жабық тұқымдылардың ішіндегі ең көрнекті топ, онымен 
қосжарнақтылардың да, даражарнақтылардың да шығу тегінің эволюциялық 
жолдарына байланысты. 
2. Магнолиялар тұқымдасы (магнолиевые)-Magnoliaceae. Бұл тұқымдаста 
200-ден аса түр бар (20 туыс).  
     Олардың көпшілігі жойылып кеткен өсімдіктер. Магнолиялар өткен 
геологиялық кезеңдерде кең таралған өсімдіктер болған, олар солтүстікте 
поляр шеңберіне жақын орналасқан елдерде, тіптен Щпицберген, Гренландия 
аралдарына таяу жерлерге дейін, ал оңтүстікте Австралияға жеткен.   
     Кейіндеу климаттың салқындауына байланысты олардың ареалының 
солтүстік бөлігі жойылған. Қазіргі кезде магнолиялардың ареалы үзік, оның 
өзі осы тұқымдастың бүтіндей ертеде пайда болған өсімдіктер екендігін 
көрсетеді. 
      Қазіргі кездегі түрлерінің ең көп таралған орталығына Қытай, Индоқытай, 
Индия жатады. Ксилемасының əртүрлі гистологиялық элементтері 
трахеидтерден жəне баспалдақты перфорациясы (тесіктері) бар қарапайым 
түтіктерден бастап, қарапайым перфорациясы бар маманданған түтіктерге 
дейін болады.  
     Гүлдері үлкен, əдетте өсімдіктің сабағының жоғарғы жағында орналасады, 
гүл серігі қарапайым немесе қосарланған болып келеді жəне шеңбердің 
бойымен орналасады.  
     Аталықтары мен аналықтары жеке-жеке тұрады, олардың сан мөлшері 
ерекше көп жəне спиральдың бойымен орналасады.  
     Жемістерінің дəні көп жағдайда үлкен болады. Олар таптамалардың 
жиынтығынан (сборная листовка), сиректеу жаңғақшалардың жиынтығынан 
тұрады.  
Магнолия туысы (магнолия Magnolia). Бұл туыста 70-тей түр бар, 

олардың 20-сы сəндік өсімдіктер ретінде мəдени жағдайда өсіріледі (1,2- 
сурет). Солтүстік Америкада (мəңгі жасыл түрлері) жəне Азияның Оңтүстік 
шығысында (жапырақты түрлері) кең таралған.   

 Гүлінің формуласы: *Са3 Co∞ A∞ G∞. Бұрынғы одақтас республика 
территориясында табиғи жағдайда сібір магнолиясы (магнолия сибирская-
M.obovata) деп аталынатын бір ғана түр өседі (курил аралдарында).  

Мəдени жағдайда ең көп отырғызылатын түріне үлкен гүлді магнолияны 
(магнолия крупноцветковая - M.grandiflora) жатқызуға болады. 

 Ол Флоридадан шыққан мəңгі жасыл ағаш, гүлі үлкен, түсі балауыз 
(воска) тəрізді ақ жəне жағымды иісі болады.  

Магнолияның кесілген бөренелері əртүрлі бұйымдар жасауға қажетті аса 
құнды материал болып саналады.  
     3.Сарғалдақ тұқымдасы-Ranuncuiaceae. Жалпы жер бетінде тараған бұл 
өсімдіктердің 2000-нан астам түрі белгілі. Қазақстанда 29-дан аса туыстары 190 
түрлерін біріктіреді. Мұнда тек сарғалдақ туысының 57 түрі кездеседі. Бір 
жылдық түрлері аз ұшырасады. Негізінен томарша тамырлы көп жылдық 
өсімдіктер. 



 65 

 
1- сурет. Кемпбелла магнолиясы (Magnolia): А-гүл; Б-гүлсерігі жоқ гүл; 

В-аталық; Г-гүлдің диаграммасы; Д-жемісі бар өркен-біріккен топтама; Е-тұқым. 
 

              
2-сурет. Көктемгі жалынгүл 

 



 66

    Өткізгіш ұлпаларының құрылысына қарағанда сарғалдақтар даражарнақты 
өсімдіктермен ұқсастығы байқалады. Мысалы, Маралоты (василистник) 
сабағының көлденең кескінінде түтікшелер тобы шашыраңқы орналасқан жəне 
олардың камбилік қызметі өте нашар жүреді. Жапырақтары кезектесіп 
орналасқан,  кейде қарама-қарсы орналасқан түрлері де бар. 
     Қарапайым жапырақтары саусақ тəріздес немесе қауырсынды тілімделген 
болады. Бүтін немесе күрделі жапырақ түрлері де белгілі (киікоты). 
Гүлі цимозды, ботрикалық жəне аралас гүлшоғырынан тұрады, дара күйінде 
сирек кездеседі (ұйқышөп).  
     Сопақша, дөңестеу келетін гүл орны ациклді (күнгелді) немесе гемициклді 
(сарғалдақ) келеді. 

Гүл серіктері жекеленген, қарапайым жəне екі шеңберлі орналасқан 
актиноморфты келеді, немесе анық зигоморфты болады. Екі шеңберге айнала 
орналасқан гүл серіктері 5 күлте жапырақтардан тұрады немесе оданда көп 
болады. Кейде екі қабат шеңберлерде 3-тен жапырақша орналасса (ұйқышөп), 
гүл тостағаншаларға сəйкес шеңберлерге бірнеше күлте жапырақтарда 
орналасуы мүмкін (күнгелді). 5 мүшеден тұратын фикария деген түрлерінде гүл 
тостағаншалары мен күлте жапырақшалары саны сəйкес келмеуі мүмкін. 

Қарғашөп туыстарының тостағаншалары күлте жапырақшаға ұқсас 
болуымен бірге, дулығасы кейде топша тікенге (тегеурінгүл) ұқсайды. Кейбір 
түрлерінің күлтелерінде де топша тікен байқалады (шөмішгүл). 

Сарғалдақтардың көп жіпшелі аталықтары (андроцей) спираль бойына 
орналасқан, дегенмен олар кейде, сирек көп шеңберлі (шөмішгүл) келеді. 
Жылжымайтын тозаңқаптар орналасқан аталық жіпшелері, бір-біріне жабысып 
тұрғанымен төменгі жағы, толықтау келетіндігімен ажыратылады. 

Апокарпты аналықтар (гинецей) тобы анықталмаған мөлшердегі жеміс 
жапырақшалардан түзілген (сарғалдақ), ең аз дегенде олар 10-12-ден кем 
болмайды.  Тек кейбір түрлерінде ғана, олардың саны тұрақты болады. 
Мысалы: шөмішгүлде-51, қарға шөпте-3, тегеурін гүлде-1 болады. Содана 
(чернушка) түрі 3-5 жеміс жапырақшаларынан құралған, олар жеміс түйінінен, 
мойындардан жəне аналық ауыздардан тұрады.  

Ұзын мойынды аналық аузы бар жеміс түйіні жоғары орналасқан, ал 
төмен орналасқан тұқым бүрлерінің аналық аузы жеміс түйінімен кірігіп 
орналасқан. Тұқым жапырақтарының ішкі жағына жабысып орналасқан тұқым 
бүрлері бірнешеу немесе 1-2 болады. Тұқымы кішкентай ұрықтан жəне 
эндоспермнен тұрады. Кейде сарғалдақ, фикария сияқты туыстарының екі 
ұрығы бірігіп, дара жарнақты тұқым түзеді.  

Сарғалдақтардың жемістерінің құрылысына қарай екі тұқымдас тармаққа 
бөлінеді: 1. суықтылар- (жапырақты-жемістер түзетін). 

      2. сарғалдақтар- (жаңғақшалы-жеміс түзетін).  
Жалпы Сарғалдақтар туысы глюкозидтер мен алкалоидтарға бай келеді. 

Сондықтан да олардың ішінен улы да, дəрігерлік те өсімдіктер тобын 
кездестіреміз. Кейбір түрлерін сəндік үшін егетін болса, содана (чернушка) 
жəне қалтагүл (калужница) түрлерінің тұқымын тағам ретінде пайдаланады.  

Сарғалдақтардың морфологиялық ерекшеліктерінде, ұрығының дара- 
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жарнақты болуы, кейбір түрінің тамыр жүйесінің түбіршекті келуі өткізгіш 
ұлпалары шашыраңқы орналасуы жəне камбийлерінің қызметін ерте 
аяқтайтындығы, қарапайым 3 мүшелі гүл серіктерінен тұруы, желайдар, 
ұйқышөп сияқты түрлерінде анық байқалуы сарғалдақтардың жабық 
тұқымдастардың ата тектерімен жақын туыстық байланысын дəлелдеумен 
бірге, олардан, тек қосжарнақтылардың таралуы ғана емес, 
даражарнақтылардың  да  дамуы мүмкіндігін байқалтады. 

2.Тегеурін туысы. 200-дей түрі бар. Табиғатта кең таралған жерлері-
жер шарының екі бөлігінің не қоңыржай климатты белдеулері болып 
табылады.  Қазақстанда 28 түрі бар.  

Бір жылдық жəне көп жылдық өсімдіктер, жапырақтары азды-көпті 
тілімделген болып келеді. Гүлдері зигоморфты, гүл серігі 5 мүшелі, 
тостағанша жапырақшалары күлте жапырақшаларына ұқсас, оның үстіңгі 
түп жағынан іші қуыс жартылай гүл тепкісіне ұқсас созылған болып келеді.    

Күлте жапырақшаларының саны 1-3, олар шырындыққа айналып 
кеткен. Олардың біреуі ұзарып гүл тепкісіне айналған жəне ол тостағанша 
жапырақшаның ішіне еніп жатады.  

Аталықтары көп болады, ал аналықтарының саны əр түрлі. Бір 
түрлерінде аналықтарының саны біреуден болса, ал екіншілерінде ол 3-5 
дейін болады.  

Бір аналығы бар түрлері ерекше сокирки деп аталынатын туысқа 
біріктірілген. Ең көп таралған өкілдерінің бірі дала сокиркиі, ол жаздық 
жəне күздік дақылдардың арамшөбі. 

3.Уқорғасын туысы. Туыстың құрамында 60-тай түр бар. Қазақстанда 
14 түрі кездеседі. Бұлар көп жылдық шөптесін өсімдіктер, тамыры жалпақ 
тор секілді.  

Гүлі зигоморфты, шашақ гүл шоғырына жиналған. Тостағаншасының 
саны 5, олар ашық-көк түске боялған күлте жапырақшалар тəрізді болады, 
оның үстіңгісі ұлғайып өсіп, бүркіттің томағасы тəрізді формаға келеді, ал 
астыңғы екеуі көп жағдайда тең болмайды.  

Күлте жапырақшаларының саны5-8 (көбіне 8), бірақ оның тек жоғары 
екеуі ғана жетіледі жəне олар үлкен тəтті шырындыққа айналады. 

 Тəтті шырындар тостағанша жапырақшаның үстіңгі томаға тəрізді 
ұлғайған бөлігінің ішінде орналасады, ал қалғандары азды-көпті редукцияға 
ұшыраған.  

Аталықтарының саны көп, аталықтарының саны 3-7-ге дейін болады. 
Жемістері таптамалардың жиынтығынан тұрады 1-сурет. Өсімдіктің 
бойында өте улы аканитин алкалоиды болады.  

Кейде оларды дəрілік немесе сəндік өсімдіктер ретінде отырғызады. 
Қазақстандағы кең таралған түрлеріне ақуыз укорғасынымен жоңғар 
уқорғасыны жатады.   

Маралоты туысы. Қазақстанда 8 түрі өседі. Қазақстанда кең таралған 
өкілдерінің бірі шөмішгүл-жапырақты маралоты, ол биіктігі 1 м-дей 
болатын көп жылдық шөптесін өсімдік.  
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1-сурет. Дəрілік уқорғасын: А-гүлдеп жеміс беретін өркен; Б-гүл (жалпы көрінісі, 

тікесінен жасалған кесіндісі жəне тостағаншасы жоқ); В-гинецей; Г-гүл түйіні 
(тікесінен жəне көлденеңінен жасалған кесінділері); Д-аталығы; Е-гүлдің 

диаграммасы; Ж-жемісі біріккен таптама: 1-шірнелік. 
 
 Сарғалдақ туысы (лютик-Ranunculus) 600-дей түрі бар. Бұлардың 

көпшілігі өте кең таралған жəне ылғалы мол жерлердің өсімдіктер 
жабынында, ылғалы мол жайылмаларда, батпақтарда жəне т.б. жерлерде 
доминант болып саналады.  

Сарғалдақтың түрлері барлық континенттерде кездеседі. Олардың 
ішіндегі ең кең таралғандары күйдіргі сарғалдақ (лютик едкий-
Ranunculus acris), сарғылт сарғалдақ (лютик золотистый-R. auricomus), 
улы сарғалдақ (лютик ядовитый-R. sceleratus) жəне басқалар. Барлық түрлері 
негізінен көп жылдық шөптесін өсімдіктер, сиректеу бір жылдық, барлық 
уақытта дерлік улы деп айтуға болады.  

Сарғалдақ тұқымдасқа мысал ретінде күйдіргі сарғалдақты 
(Ranunculus acris) (1-сурет) аламыз, бұл шалғынды, алаңды жəне 
басқа да жерлерде өсетін өсімдік. Күйдіргі сарғалдақтың биіктігі 30-100 см 
болатын көп жылдық шөптесін, өсімдік.  

Тамырсабағы қысқа, жуан болады, қосалқы тамырлары топтанып 
өседі. Сабағы бұтақтанған, тік, көлденең кесіндісінде дөңгелек, іші қуыс 
болып келеді.  

Жапырақтары жай, кезектесіп орналасады. Төменгі жапырақтары 
ұзын сағақты саусақ салалы болады, ал жоғарғы жапырақтары қысқа 
сағақты немесе қондырмалы түрінде болады.  

Гүлдері ұзын сағақты, жеке күйінде немесе симподиальды 
гүлшоғырында аздаған гүлдері өседі, актиноморфты. Гүлсерігі қосарланған. 
Тостағаншасы жасыл немесе сарғыш-жасыл түсті бірікпеген бес 
тостағанша жапырақшалардан тұрады.  

Күлтесі-бес бірікпеген күлте жапырақшалы болып келеді. Күлтесінің 
түсі сары, түбінде шірне жиналатын ойысы (шұңқыры) болады, ол 
қабыршақпен жабылып тұрады. 
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1-сурет. Күйдіргі сарғалдақ: A-өсімдіктің жалпы көрінісі; Б-жемісінің жалпы 

пішіні жəне ұзыннан кесіндісі; В-гүлінің ұзыннан кесіндісі;Г- күлтесі; Д-аталық; 
Е-көп бөлікті апокарпты гинецей; Ж-аналық; гүл диаграммасы; 1 - қабыршақпен жабылған 

бал шырыны бар ойыс. 
           

 Андроцейі көп аталықтан тұрады, бірікпеген спираль тəрізді орналасқан 
болып келеді. Гинецейі-көп аналықты, апокарпты, бұл да гүл тұғырына 
спираль тəрізді орналасқан болады, үстіңгі жатын, бір ұялы, бір тұқым бүрі 
болады. Гүл формуласы:  * Са5 Со5 A∞ G∞ . Жемісі жаңғақ. 
Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Магнолия тұқымдас өсімдіктердің қандай түрлерін білесіңдер? 
2. Аталық, аналық гүлдері, жемістері қандай?  
3. Сарғалдақ тұқымдас өсімдіктердің қандай түрлерін білесіңдер? 
4. Гүлінің аталық, аналық саны қанша? 
5. Тіршілік формалары? 
 
10. Дəріс тақырыбы: Геоботаника элементері. Өсімдіктердің  тіршілік 
формасы. Өсімдіктердің географиялық элементтері: Фитоценоз, Ареал, 
Флора. 
 Сабақтың мақсаты : Өсімдіктердің тіршілік формасымен, фитоценоз, 
флора ареалымен таныстыру. 
Түйінді сөздер: фанерофиттер, хамефиттер, гемикриптофиттер, 
критофиттер, терофиттер, мезофиттер, гигрофиттер, гидрофиттер, 
фитоценоз. 
 
Дəрісте қарастырылған негізгі сұрақтар: 
1. Өсімдіктердің тіршілік формаларының жүйесі 
2. К. Раункиердің жүйесі 
3. Өсімдіктердің географиялық элементтері. 
4. Ылғалға байланысты экологиялық факторлар 
         



 70

       Өсімдіктер мен ортаның тарихи ұзақ қарым-қатынасының нəтижесінде 
табиғатта өсімдіктердің экологиялық топтары (ксерофиттер, гигрофиттер 
мезофиттер жəне басқалар) ғана емес, тіршілік формалары да қалыптасқан. 
Жер бетін жауып тұрған өсімдіктер жамылғысының негізгі құрылым 
бөліктеріне «өсімдік формасы» деген түсінікті алғаш рет ендірген ботаник 
ғалым А. Гумбольт еді. Ол əуелі 19 өсімдік формасын ажыратқан, олардың 
кейбіреулері: банан, сүректі шаңжапырақ, астық, мүк.  А. Гризебах өсімдік 
формасының санын 60-қа дейін жеткізіп оларды «өсімдіктер формасы» деп 
атады. 
    Тіршілік формасы дегеніміз-формалар түзетін процестің ең қарапайым 
бірлігі. Дəлірек айтқанда тіршілік форма дегеніміз - ол жекелеген өсімдіктің 
сыртқы ортаның əртүрлі жағдайына бейімделушілігін көрсетеді. Тіршілік 
формасының оқшаулануы, генетикалық кодтың бақылауымен жүреді. 
Генетикалық кодтың қызметінің нашарлауына, сонымен бірге химиялық 
немесе сəулелердің əсерінің шамадан тыс күшті болуына байланысты 
түзілетін мутацияның, қайта түзудің негізінде өсімдіктерде серпінді 
өзгерістер жүреді. 
1.Өсімдіктердің тіршілік формаларының жүйесі. Өсімдіктердің сыртқы 
бейнесіне негізделген жүйесі мынадай: 
1. Ағаштар-жер бетіндегі бөліктері толық сүректенетін көп жылдық 
өсімдіктер, қуаты жетілген бір діңі болады. 
2. Бұталар-жер бетіндегі бөліктері сүректенетін көп жылдық өсімдіктер. 
Ағаштардан айырмашылығы, ерекше жеке-дара діңі болмайды, өзара 
шамалас бірнеше діңі бар, бұтақтануы жер бетіне таяу басталатын сүректі 
өсімдіктер. 
3. Бұташықтар-бұталарға ұқсас, бірақ бойы аласа, 50 см-ден аспайды (қара 
жидек, береск). 
4.Жартылай бұталар-өркендерінің төменгі бөліктері ғана сүректеніп, 
жоғары бөліктері жылма-жыл қурап түсіп отырады (жусандар, жебір). 
5. Лианалар-сабақтары арқылы өрмелеп, жармасып жəне шырмалып өсетін 
өсімдіктер (жүзім, құлмақ, барқыт шөп, шырмауық). 
6. Жастықша өсімдіктер-қоректік заттарға кедей, тасты, құмды, 
шымтезекті жəне суық жерлерде өсуге бейімделген.  
     Негізгі ерекшелігі: тығыз бұтақталған, ұзарып өсуі шектелген, 
аласа,өркендері бір-біріне тығыздалып, жақындаған, өркеннің жоғарғы жағы 
дөңгеленіп шырпылған, жастық  тəрізді болады. Іш жағында ылғал, жылу 
сақтайды. Бұлар тауларда, мұхиттарда, шыңдарда өсетін арктикалық тундра 
өсімдіктері. 
7. Суккуленттер-су қорын сақтайтын шырынды, өркенді көп жылдық 
өсімдіктер (түбіртек, кактустер, агавалар). 
8. Шөптесін өсімдіктер бір-көп жылдық, бұлар тіршілік формаларының 
мынадай топтарына бөлінеді: кіндік, шашақ тамырлылар, ұзынды-қысқа 
тамыр сабақтылар, жуашықтылар, шымдылар, түйнек түзушілер, жер 
бетінде төселмелі жəне столондылар. 
     2. К. Раункиердің жүйесі. Барлық жабық тұқымды өсімдіктердің 
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тіршілік формаларын ескере отырып Дания ғалымы К. Раункиер (1905ж.) 
өзінің жүйеленуін ұсынды. Бұның негізіне өсімдіктердің сыртқы бейнесі 
емес,  негізгі морфолого-физиологиялық ерекшеліктері алынды. Бұл жүйе 
жабық тұқымдылардың тіршілік формаларының эволюциясын, ағаштардан 
бастап шөптесін өсімдіктерге дейін, зоналар бойынша көрнекілейді. 
    И. Джеффридің, А.Н.Красновтың, сонымен бірге Э.Сината мен Бейлидың 
(1914ж) салыстырмалы анатомиялық зерттеулері ағаштардың шөптесін 
өсімдіктерге қарағанда ерте пайда болғанын дəлелдеді. Тіршілік 
формаларының құрамы климаттық жағдайлардың көрсеткіші болады. 
     К. Раункиердің  жүйеленуі жылдың қолайсыз мезгілінде өсімдіктің қайта 
көктеуге арналған бүршіктерінің орналасуы мен қорғану тəсілдеріне 
негізделген, олардың ірі бес тобын ажыратады: 
 1. Фанерофиттер - ашық, анық)- бұған ағаштар, бұталар, сүректі лианалар, 
эпифиттер жатады. Өсімдіктің бүршіктері топырақ бетінен 25см-ден жоғары 
орналасады, олар қыстайды немесе құрғақшылықты басынан өткізе алады; 
2. Хамефиттер-бұған   бұташықтар, жартылай бұталар, жартылай бұташық-
тар, төселмелі  жəне жастықша өсімдіктер  жатады. Өсімдіктің қайта 
көктеуге арналған бүршіктері төмен орналасады (25см-ден жоғары емес) 
жоғары орналасады, суықта немесе қоңыржайда бүршіктері қар астында 
қыстап шығады; 
3. Гемикриптофиттер-жартылай жабамын-көп жылдық шөптесін өсімдік-
тер. Олардың бүршіктері, топырақ бетінің деңгейімен бірдей орналасады 
жəне оларды өсімдіктің қурап түскен қалдықтары немесе топырақтың 
жоғарғы қабаты жауып, қорғап тұрады. Қыста жертағанның сабағы жер 
бетіндеқалатын бүршікті топыраққа қарай тартып орналасады. 
4. Криптофиттер. Олардың бүршіктері жердің немесе судың астында 
орналасады; Олар геофиттер (жер) жəне гидрофиттер деп 2-ге бөлінеді. 
Оларға тамырсабақты, түйнекті, жуашықты өсімдіктер жатады. 
Гидрофиттердің вегетативтік бүршіктері суға батып тұрады, сондықтан су 
астында қыстайды. 
5. Терофиттер (жаздық)-бір жылдық өсімдіктер. Бұлардың тіршілігі  бір 
вегетациялық кезеңде аяқталады. Жылдың қолайсыз мерзімін  тұқым 
түрінде ғана басынан өткізеді.  
      Бұл жіктелу басқаларынан құрылысының таңқаларлықтай 
қарапайымдылығымен жəне жүйелілігімен  ажыратылады. Оның 
физиологиялық мəні-өсімдіктің қайта көктеуге арналған бүршіктерінің 
жердің бетіне қарай орналасуы мен олардың жылдың қолайсыз мезгілінде 
қорғану тəсілдері. 
     К Раункиердің  жүйеленуі жан-жақты, ол жер шарының барлық  
аудандарында таралған барлық тіршілік формаларын қамтиды. Соны-мен 
бірге бұл система нақтылы, жақсы жүйеге келтірілген систематикалық 
топтардың: туыстың, туыстардың топтарының, немесе тұқымдастардың 
деңгейінде негізге алынады. Тіршілік формаларының таралуы мен бөлінуін 
зерттеу барысында К. Раункиер, статистикалық талдау тəсілін  қолданған. 
      3. Өсімдіктердің географиясының элементтері-бұл ботаниканың ең 
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маңызды бөлімі, оның міндеті біздің планетамыздағы өсімдіктердің таралуы 
мен бөлінуінің заңдылықтарын зертеу болып табылады. Өсімдіктердің 
географиясы-биографиясы деп аталынатын жалпы ғылымның бір бөлігі 
болып табылады.  Ал, «биогеография» биосферадағы организмдердің 
таралуы мен табиғи үйлестіктерін-биоценоздарды зерттейді. 
 Биоценоз дегеніміз, осы территорияны мекендейтін жəне бір-бірімен 
күрделі қарым-қатынаста болатын өсімдіктер мен жануарлардың жиынтығы. 
 Флора мен оның жекелеген компоненттерінің-түрлердің шығу тегі мен 
тарихи даму барысын зерттеу, осы түрлерді пайдалану мен оларды 
қорғаудың ең қажетті ғылыми негізі болып табылады. Себілетін 
ауылшаруашылық дақылдарының ассортиментін пайдалану жабайы 
өсімдіктерді мəдени жағдайға ендіру  арқылы байыту,олардың ботаникалық 
географиялық ерекшеліктерін ескермейінше іске асыру мүмкін емес. Бұл 
мəселелерді шешу үшін  палентологияның, өсімдіктер морфологиясы мен 
физиологиясының  негізгі тұжырымдары мен озық тəсілдерін пайдалану 
қажет. 
Флористикалық география, немесе флорография, негізгі екі проблеманы ше-
шеді. Біріншісі-жекеленген түрлерді, систематикалық бірліктерді 
(туыстарды, тұқымдастарды) флорасының таралуын зерттеу. Белгілі бір 
жерде өсетін өсімдіктердің түр құрамын флора деп атайды. Жекелеген 
территорияның флорасын зерттеу, жер бетін флоралық аудандарға, 
флоралық облыстарға бөлуге  жəне біршама бөлшектенген флоралық 
кеңістердің  бірліктерін-облыстарды т.б. бөлуге қажетті материал береді. 
Ареал дегеніміз құрылықтың алып жатқан жер көлемінің бір бөлігі, онда осы 
түрді немесе өсімдіктер тобын кездестіруге болады. Зерттелетін түр алып 
жатқан, жекелеген жерлерді ареалдің бөлігі деп атайды.  
Түр дегеніміз, бір-бірінен айырмашылығы жоқ, ұқсас особьтардың 
жиынтығы. 
 Эфемерлер-көктемде жəне жаздың басында жеміс беріп, құрғақшылық 
кезде тұқымын қалдырып қурайтын бір жылдық өсімдіктер. 
 Эфемероидтар-даму мерзімі қысқа көп жылдық өсімдіктер. Олар жазғы 
құрғақшылыққа дейін гүлдеп, тұқым береді де, жер бетіндегі бөліктері 
қурап, топырақта түйнектері немесе пиязшықтары қалады.   
Космополиттер-жер шарының барлық құрлықтарында кең тараған өсімдік-
тер түрлері. 
     Эндемиктер-жер шарының белгілі бір шағын ауданында ғана болатын 
басқа  жерде кездеспейтін организмдер түрі. 
    Индикатор өсімдіктер-белгілі бір аймақтың топырағының тұздануын 
жəне шөл    жерлерде тұщы сулардың, қазба байлықтарды, экологиялық 
өзгерістерді айқындайтын өсімдіктер. 
4. Ылғалға байланысты экологиялық факторлар.  
Ылғалдың əсеріне байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары 
төмендегідей жіктеледі. 
1. Ксерофиттерге ылғал тапшы аймақтардың өсімдіктері (шөл, шөлейт, 
дала) жатады. Олардың жапырағы, сабағы түрін өзгертуге бейімделген 
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(сексеуіл, жүзген, жусан, қызылша, теріскен, селеу, күйреуік, т. б.). 
2. Суккуленттер-ксерофиттерден де ылғалы тапшы аймақтың өсімдіктері. 
Олардың жапырақтары, сабақтары етженді болып жұмырланған немесе 
тікенектерге айналған. 
3. Мезофиттер-жартылай ылғалды аймақтарда өседі. Жапырақтары ашық 
əрі ірі болып келеді (қайың, алмұрт, шалғындардағы өсімдіктер). 
4. Гигрофиттер-ылғалы мол ортада өсетін өсімдіктер. Суды мол қажет етеді 
(қамыс, қоға, күріш, тұңғиық т.б). 
5. Гидрофиттер-су өсімдіктері. Су ішінде өседі (элодея, балдырлар т.б.). 
Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Өсімдік географиясы элементтеріне не жатады? 
2. Фитоценоз дегеніміз не? 
3. Тіршілік формасы дегеніміз не? 
4. К. Раункиер тіршілік формасын қалай жіктейді? 
5. Қандай өсімдіктерді индикаторлар деп атайды? 
6. Флора, ареал, түр дегеніміз не жəне анықтамасы қандай? 
7.Экологиялық топ дегеніміз не? Ылғалға жəне жарыққа байланысты өсімдіктердің 
қандай  экологиялық топтары  бар? 
8. Эфемерлер, эфемероидтар, космополитер дегеніміз не?  
9. Экологиялық факторлар дегеніміз не? Оларды қалай жіктейді? 
10. Суккуленттер дегеніміз не? 
 
1. Зертханалық сабақ 
Тақырыбы: Даражарнақты жəне қосжарнақты өсімдіктер тұқымының  
құрылысы (эндоспермді жəне эндоспермсіз, периспермді тұқым).   
Сабақтың мақсаты: Тұқым құрамындағы ұрықтың өсімдік негізі 
екендігіне көз жеткізу. Дара- жəне қосжарнақтылар тұқымдарының, өзара 
құрылыстық ерекшеліктерін анықтау. 
Қажетті материалдар: күні бұрын өсірілген бидай, жүгері, үрмебұршақ 
бұршақ, тұқымдары, бидай апликациясы немесе дəндерінің тұрақты 
препараттары, қарағай тұқымы. 
 
     Гүлді өсімдіктер денесінің қалыптасуы бір жасушадан, ұрықтанған 
жұмыртқа жасушасынан немесе зиготадан басталады. Зиготадан 
тұқымның негізгі бөлігі, жаңа организмнің бастамасы ұрық пайда болады. 
Өсуі мен дамуына қажетті жағдайлар болмай тұрғанда, ұрық тыныштық 
қалыпта болады. Бұл тыныштық  əр түрлі өсімдіктерде түрліше  мерзімге 
созылады. Тұқымның өне бастаған ұрығы-бұл өсімдіктің жеке дамуының, 
яғни онтогенездің бастапқы кезеңі. 
     Тұқым-гүлді өсімдіктердің қосарынан ұрықтануының нəтижесінде   
тұқым бүрінен пайда болатын, көбею  жəне таралу қызметін атқаратын 
мүшесі. Тұқым гүлді өсімдіктерде жемістің ішінде жетіледі. Сондықтан 
гүлді өсімдіктер жабық тұқымдылар деп аталады.  

     Қосарынан ұрықтану аяқталғаннан кейін ұрық қалтасының жұмыртқа 
жасушасынан (зиготадан) тұқымның ұрығы, ал орталық ядросынан 
тұқымның қоректік ұлпасы-эндосперм пайда болады. Интегументтер 
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тұқымның қабығына айналады, синергидтер мен антиподтар еріп кетеді 
де, нуцеллус көптеген өсімдіктерде ұрықтың қалыптасу барысында 
қоректік зат ретінде жұмсалып, сирек жағдайда қорктік ұлпа-периспермге 
айналады. 

 Өсімдіктер тұқымдарының пішіні, түсі, көлемі, түктенуі т.б. əр түрлі 
болады. Олардың салмағы милллиграмның жүзден бір бөлігінен 
(орхидеяларда) кейбір пальмаларда 15-кг-ға жетеді. 
Көптеген гүлді өсімдіктердің тұқымы тұқым қабығынан, ұрықтан жəне 
эндоспермнен тұрады.  
Тұқымның қабығы (спермодерма)-тұқымның сыртын жауып тұратын, 

тұқым бүрінің жамылтқысынан (интегументтерден) пайда болатын бөлігі 
жəне бір немесе бірнеше қабат жасушалардан: эпидерма, гиподерма жəне 
паренхималық жасушалар қабатынан тұрады. Кейде оның пайда болуына 
нуцеллус қалдықтары қатысады.  

     Эпидерма ұрықты зақымданудан, микроорганиздердің енуінен, кеуіп 
кетуден, мезгілінен бұрын өсуінен сақтайды. Қауыздың немесе қабықтың 
сырты біртегіс, тікенді, қылтықты, бұжырмақты болуы да мүмкін. 
Сонымен қатар тұқым қабықшасында оның жел арқылы таралуын 
жеңілдететңн əр түрлі түктері (тал, терек т.б.) құстарды, қоңыздарды мен 
құмырсқаларды еліктіретін етті өскіндері (бересклет-Euanymus, 
құсықшөп-Asarum, шегіргүл-Vila) болады. Тұқымның өнуінің бастапқы 
кезеңінде оның қабығының жасушалары сілемейленіп, тұқымның 
топыраққа бекінуіне жəне ылғал жинауына əсерін тигізеді мысалы, 
зығырда. 

    Тұқымның сабақпен жалғасқан жерінде ізі-кіндігі болады, ал оның 
айналасын өте ұсақ тесіктер-тозаң жолы (микропиле) қоршап тұрады. 
Микропиле арқылы тұқымға ылғал өтеді.  
      Тұқымның ұрығы (эмбрионы)-өсімдіктің бастапқы өсімтал жұрнағы, 
ол ұрықтанған аналық жасушадан дамиды. 
     Ұрық-тұқым жарнағының ұсақ тамырларынан жəне бүршіктен тұрады. 
Тұқым өнген кезде ұрық тамырынан негізгі тамыр түзіледі. Ұрықтың 
тұқым жарнақтары-өсімдіктің алғашқы жапырақшалары. Алғашқы 
жапырақтың құрылысы мен атқаратын қызметінің  нағыз жапырақтардан 
айырмашылығы зор.  
     Қосарынан ұрықтанудың нəтижесінде тұқымбүрінде (тұқымда) əдетте бір 
ұрық дамиды. Сол сияқты екі, одан да көп ұрықтың қалыптасатыны белгілі, 
бұл құбылыс полиэмбриония деп аталады.  
     Полиэмбриония апомиксистен кейін байқалады. Кейде полиэмбриония 
жалған болып шығады, онда тұқым бүрінде екі немесе одан да көп ұрық 
қалтасы жетіледі. Бұған беде, раушан т.б. мысал бола алады.  
     Ұрықтың негізгі екі тобы ажыратылады. Алғашқысы екі тұқым жарнағы 
бар ұрық, бұған қосжарнақты жабық тұқымдылардың ұрығы, екіншісіне бір 
тұқым жарнағы бар ұрық, бұған даражарнақты жабық тұқымдылардың 
ұрығы жатады. Бұлардың арасында ашық тұқымдылардың (қылқан 
жапырақтылар) тұқымының ұрығы-көп жарнақты.  
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     Даражарнақты өсімдіктерде (астық тұқымдастарда) бір жарнақ, 
қосжарнақтыларда (бұршақ) екі жарнақ болады ал көпжарнақтыларда үш 
жəне одан да көп тұқым жарнағы болады.  
     Қоректік заттар қорының жиналған орнына қарай тұқымның төрт топқа 
бөледі.  Олар эндоспермді, эндоспермсіз, периспермді, эндоспермді жəне 
периспермді тұқым. Эндоспермді  тұқымдарда қоректік заттар қоры 
арнаулы ұлпаларда–эндоспермде жиналады да, тұқымның ұрығы 
солардың ішінде батып тұрады. 
     Эндосперм  дегеніміз гүлді өсімдіктердің көпшілігінің тұқымдарында 
болатын ұлпа, онда тұқым өнген кезде ұрықтың дамуына қажетті қоректік 
заттар жиналады.   Эндоспермнің   жасушаларында ақуыздар, крахмалдар 
жəне майлар болды. Эндоспермді  тұқымдар қосжарнақтыларға да, 
даражарнақтыларға да тəн.  
     Эндоспермсіз  тұқымдар қосжарнақты өсімдіктерде болады. Осы 
тұқымдарда қоректік заттар қоры арнаулы ұлпаларда емес, тікелей 
ұрықтың өзінде, яғни оның ірі көлемді тұқым жарнағында болады.  
     Периспермді тұқымдарда перисперм тұқым бүрінің өзегінен түзіледі. 
Онда ақуыздар мен майлар аз, негізінен, крахмал болады. Перисперм 
алабота тұқымдастарға тəн.  
     Эндоспермді жəне периспермді  тұқымдар сирек кездеседі. Олардағы 
ұрық эндоспермнің, сондай-ақ нуцеллюстің жасушаларында жиналған 
қоректік заттармен қамтамасыз етіледі.  
     Қоректік заттар қорының химиялық табиғатына қарай, өсімдік 
тұқымдарын төмендегідей топтарға жіктеуге болады: 
1) Крахмалды тұқымдар (қара бидайда крахмал 67 пайызға, бидайда 66 
пайызға дейін болады); 
2) Майлы тұқымдар (үпілмəлікте май 70 пайыз, зығырда 48 пайыз, 
шаршыгүлде 40 пайызға дейін болады); 
3) Ақуызды тұқымдар (бұршақ тұқымдастарда көп болады, мысалы, 
бұршақта 22-34 пайыз, сояда 34-45 пайыз); 
4) Клечатка қоры бар тұқымдар (пальмада, кофе ағашында). Майлы 
тұқымды өсімдіктер көп таралған (90 пайыз); крахмалды тұқым 
өсімдіктер көбірек егіліп өсіріледі. 
   Қосжарнақты өсімдіктердің эндоспермді тұқымының ұрығы көбіне 
нашар салаланған əрі кішкентай болып келеді, (үпілмəлік, темекі жəне 
т.б).      
     Даражарнақтылардың мысалы, астық тұқымдастар дəнегінің 
тұқымындағы ұрық жақсы дамыған, шын мəнінде олар көбіне тұқым емес, 
жеміс-астық  тұқымдастардың дəнегі болып табылады.  
     Дəнек жемісінің ұлпалары тұқымның қауызымен бірігіп өскен 
жемісқап ретінде белгілі. 
     Бидайдың дəнегін ұзынынан кессек, ол ұрықтан, эндоспермнен жəне 
тұқым қауызынан тұрады, тұқым қауызының сыртында жемісқап 
болады. 
      Бидай дəнінің құрылысы. Бидай дəні де өсімдіктің тұқымы жəне ол бір 



 76

тұқымды жеміс. Оның тұқымға  тығыз жабыса біткен жұқа ұрық қабы бар.   
 Дəннің ортасында ұзынынан тартылған едəуір терең сызықшасы болады. 
Дəннің осы сызықшалы беті бауыры, ал оған қарама қарсы беті арқасы 
деп аталады. Оның сыртын жеміс қабы қаптап тұрады. 
      Бидай дəнінде ұрық үлкен орын алады, оның негізгі массасы 
эндоспермнен тұрады, оның жасушаларында қоректік заттар қоры 
болады. Қара бидай мен бидайдың, сұлының тұқым қауызының 
астындағы эндоспермде бір қабат орналасқан жасушаларда ақуызды 
заттар түйіршіктері жиналған.  
      Бұл алейронды қабат деп аталады, ал оның астындағы ішкі бөлігінің 
бəрі крахмал түйіршіктерімен  жəне клейковинамен толтырылған 
паренхималы ұлпа болады 1-сурет.                    
       Ұрық бөлінуге қабілетті бастапқы меристемалық жасушалардан 
тұратын өсімдік бастамасы болып табылады. Онда  мынадай бөліктер бар:  
бүршікше, сабақша, тамырша, қалқанша, колеоптиль, эпибласт жəне 
колеориза. 
    Қалқанша-ұрықтың эндоспермге жанасып тұратын бөлігі. Ұрықтың 
айрықша дамыған бірінші жапырағы, яғни оның бірден-бір тұқым 
жарнағы. Қоректік заттар қалқанша арқылы эндоспермнен ұрыққа өтеді, 
өйткені, дəн өнген кезде қалқанша эпидермисінің жасушалары 3-4 есе 
ұзарып, эндоспермге өтеді де, ондағы қоректік заттарды сорып алады.        
 

 
1-сурет. Дəнектің құрылысы:1-тұқым қауызымен біріккен жеміс серігі; 

2-эндосперм; 3-алейрон қабаты; 4-ұрық; 5-тамырша; 6-бүршік; 7-қалқанша. 
 
      Ұрықтың бүршікпен аяқталатын сабақшасы болады, ол өсу конусы 
мен бірнеше ұрық жапырақтарынан құралады.  
     Оның бірінші жапырағы-конус тəріздес қалпақша-колеоптиль. 
Ұрықтың негізгі тамырын қынап колеориза қоршап тұрады.                        
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     Эпибласт-екінші тұқымжарнақтың бастамасы, қалқаншаның қарама-
қарсы бөлігіне орналасып, ұрықтың сабақшасына бекінеді. Бидайдың, 
сұлының, қарабидайдың дəнектерінде орта есеппен алғанда 11-13 ақуыз 
болса, олардағы крахмалдың мөлшері – 66 пайызға жетеді. Тұқым қауызы 
оны қолайсыз жағдайлардан қорғайды. Ол жасушалардың бір немесе 
бірнеше қабатынан тұрады. Қауыздың беті жылтыр немесе кедір-бұдыр 
келеді, мұндай кедір-бұдырлылық тұқымның бетіне оның осы түріне тəн 
өрнек салады. Тұқым қауызының реңі түрліше.  
      Қосжарнақты тұқымды өсімдіктерге бұршақ тұқымдастар (үрмебұршақ, 
асбұршақ т.б.) өкілдері жатады.  
     Үрмебұршақ-ақ немесе əртүрлі түсті, сопақша имектеу болады. 
Тұқымның ойыс жағында ағарған дағы болады. Осы ағарған дақта иненің 
жасауындай ғана кішкентай тесігі болады, мұны тұқым тесігі немесе 
микропиле деп атайды. Тұқымның жеміске жабысып біткен жері-дəн кіндігі. 
Дəн кіндігінің астында тұқым тесігі болады.  Су-тұқымға, тұқым тесігі-
микропиле арқылы өтеді. Өнген үрме бұршақтың қауызын аршып алсақ, 
ұрықтың тамыршасы қауыздың қылтасында болады. Қауыз-ақ, əр түрлі 
түсті, мөлдір, суды нашар өткізетін қабық. Қауыз тұқымның ішкі бөлігін 
қорғайды. Тұқымның бүкіл ішкі бөлігі-ұрық, ұрық сабағына жабысып біткен 
екі етті тұқым жарнағынан тұрады, ұрық сабағының қысқа жарнақ асты 
буыны болады, оның астында ұрық тамыры орналасқан. Тұқым 
жарнақтарының бекініп тұрған жерінен жоғары бүршікше болады. Бұдан 
өсімдіктің өркені өсіп дамиды 2-сурет.  

  
2-сурет. Үрмебұршақ тұқымы:а-қырынан көрінісі; б-кіндік жағынан көрінісі; 

в-екі тұқым жарнаққа бөлінген тұқым; 1-тұқым тесігі; 2-тұқым кіндігі; 
3-тұқым жарнақ; 4-жапырақшасы бар бүршік; 5-ұрық тамыршасы; 6- сабақша. 

 
Тұқымның көктеуі. Пісіп жетілген тұқым қолайлы жағдай болғаннан кейін 
көктей бастайды. Алдымен ұрық тамыршасы пайда болады. Соның 
көмегімен өскін топыраққа бекінеді де, ондағы суды сіңіреді. Бұдан соң 
ұрықтың өркені өсе бастайды. Кейбір өсімдіктердің, мысалы, лобияның, 
күнбағыстың т.б. өскіндерінің тұқым жарнағы топырақтың бетіне шығып, 
көгереді. Сабақтың тұқым жарнағы мен тамыр мойны аралығындағы бөлігі 



 78

тұқым жарнақтың астыңғы қылтасы немесе эпикотиль деп аталады. 
     Астық тұқымдастары өнгенде тұқым жарнағы (қалқанша) тұқымда 
қалады, ал бүршікшені зақымдалудан қорғайтын колеоптиль топырақты 
тесіп шығады. Бірінші нағыз жапырақ колеоптиль арқылы сыртқа шығады. 
Көктеп шыққан астық дақылдарында ұрық тамыршаларының саны тұрақты 
жəне түрдің өзіне тəн мөлшерде болады. Мысалы, ол бидайда-3, арпада-5-7, 
қара бидайда-4, жүгері мен тарыда-1. 
  Тұқымның құрылысы: 
Сабаққа қажетті құрал жабдықтар:  
1. Алдын ала жібітілген кəдімгі  үрмебұршақ (Phaseolus vulgaris), жұмсақ бидай (Triticum 
aestivum), кəдімгі арпа (Hordeum vulgare), егістік сұлы (Avena sativa), егістік асбұршақ 
(Pisum sativum), бір жылдық күнбағыс (Helianthus annuus) жəне кəдімгі қарамық  
(Agzostemma githago) тұқымдары.  
2. Бидай, арпа жəне сұлы дəндерінің ұзынынан кесіндісінің тұрақты препараттары.  
3. Қол лупасы. 
4. Микроскоп жəне онымен жұмыс жасауға қажетті жабдықтар. 
Тапсырма.  1. Бидай немесе астықтың өкілдерін мысалға ала отырып, дара 
жарнақты өсімдіктердің эндоспермді тұқымының құрылысын зерттеу:  
 а) бидай дəнінің сыртқы құрылысымен танысу;    
ə) бидай дəнінің ұзынынан кесіндісінің дайын препаратынан жеміс серігін, 
тұқымның қабығын, ұрықтың бөлімдерін табу. 
2.Мысал ретінде кəдімгі үрмебұршақ немесе бұршақтар тұқымдасының  
басқа өкілдерін алып, қосжарнақты өсімдіктердің эндоспермсіз тұқымының 
құрылысын зерттеу:  
а) тұқымның сыртқы құрылысынан дақ, тұқым саңылауын (микропиле) 
табу;  
ə) тұқым қабығын сыдырып алып, ұрықтың екі тұқым жарнақтарын, ұрық 
тамыршасын, ұрық сабақшасын жəне бүршігін қарау. 
3. Суреттерін салып, тиісті белгілерін жасау, қысқаша қорытынды жасау. 
     1.Дара жарнақтылардың эндоспермді тұқымы. Даражарнақтылардың  
басым көпшілігінің тұқымы өзінде қоректік заттардың  жиналуына қарай 
эндоспермді тұқымға  жатады. 
  Сабақта бидай дəнін зерттеу үшін сыртқы қабыршақтарынан тазартып, 
шынының үстіне қойып,  лупа арқылы қараймыз. Сонда тұқымның сыртын 
жауып, тұқым қабығымен тығыз кіріккен едəуір жұқа, үлпек, жылтыр 
қабатты көреміз. Ол-бидайдың жеміс серігі. Өйткені бидайдың дəні бір 
тұқымды жеміс. Тұқымның анатомиялық құрылысын анықтау үшін 
бидайдың жібітілген дəнін өткір ұстарамен ұзынынан тіліп, жұқа кесіндіден  
уақытша препарат дайындап, микроскоптан кіші үлкейтуінде (7*8, 15*8) 
қараймыз. 
Бұл үлкейтулерде дəн бөлімдері бірден толық қамтылмайды, сондықтан 
препаратты сырт жағынан (жеміс серігінен) бастап, біртіндеп ішке қарай 
жылжыту арқылы микроскоп арқылы қараймыз. Зертханалық сабақтарда 
уақыттан ұту үшін қолайлылығын ескеріп, бидай дəнінің ұзынынан 
кесіндісінің  дайын препараты микроскоп арқылы көруге болады.  
Препаратты микроскоп арқылы қарағанда дəннің тағы екі бөлімі, ұрық жəне 
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эндосперм жақсы байқалады. Ұрық эндосперммен бір бүйірі арқылы 
жанасып, онымен салыстырғанда шамалы көлемді ғана алып жатыр. Бұдан 
қоректік заттардың қоры ұрықта емес, эндоспермде жиналатындығын 
анықтаймыз. Ұрық алғашқы  меристемадан тұрады, онда: ұрық тамыршасы, 
оның тамыр оймақшасы, тамыр қынабы-колеориза, ұрық сабақшасы 
(гипокотиль) жəне бүршік бөлімдері бар. Бүршік-ұрық жапырақшаларымен 
жабылған сабақтың бой конусы. Сыртқы ұрық  жапырақшасы колеоптиль 
деп аталады. Ол бүршікті өсу  барысында топырақ қабаттарының зақымдық 
əсерінен сақтайды. Түрі өзгерген тұқым жарнағы-қалқанша эндоспермге 
жанасып орналасады. Редукцияланған екінші тұқым жарнағы-эпибласт 
қалқанша барысында топырақ қабаттарының зақымдық əсерінен сақтайды. 
Түрі өзгерген тұқым жарнағы- қалқанша эндоспермге жанасып орналасады. 
Редукцияланған екінші тұқым жарнағы-эпибласт қалқаншаға қарама-қарсы, 
ұрық сабақшасы жағында жатады. Кейбір астық тұқымында эпибласт 
болмайды. 
     Препаратты жылжытып, эндоспермді қарайтын болсақ, оның шет 
жағында бір қатар жасушалардан тұратын алейрон қабаты жатыр. Ол 
ақуыздың майда түйіршіктерінен, алейрон дəндерінен тұрады. Бұл қабаттан 
ішке қарай тұқымның орталық бөлімін күрделі крахмал дəндері алып жатыр. 
2.Қосжарнақтылардың эндоспермсіз тұқымы. Қосжарнақтылардың 
эндоспермсіз тұқымының құрылысын зерттеу  үшін тұқымды ұзақ жібітуге 
болмайды, өйткені бөртіп кеткен тұқымның тұқым қабықшасы сыдырылып, 
тұқым жарнақтары бөлініп қалуы мүмкін (үрмебұршақ тұқымын алып,  зат 
шынысына қоямыз). 
      Қол лупасының көмегімен тұқымның сыртқы құрылысын қарастырамыз. 
Тұқымның сырты едəуір қалың тұқым қабықшасымен (спермодерма) 
жабылған. Тұқымның ойыстау келген бауыр жағында ақшыл сопақша тұқым 
дақты (рубчик) табамыз. Тұқымдақпен бір сызық бойында көлемі иненің 
жасуы тəрізді микропиле (тұқым саңылауы) көрінеді. Микропиле арқылы 
тұқымға су жəне ауа енеді. Микропилеге таяу, оның үстіңгі жағында ұрық 
тамыршасынан пайда болған төмпешік көрінеді. Тұқымдақтан төменірек  
тұқым бүрінің тұқым тірсегімен кірігуінен пайда болған сызат өтеді, ол 
тұқым тігісі деп аталады. Енді бөрткен тұқымды зат шынысына қойып, 
сапты екі иненің көмегімен тұқым қабығын сыдырамыз. Оның іш жағында 
ұрық тамыршасы, ұрық сабақшасы жəне бүршіктен тұратын  пішіні бүйрек 
тəрізді ірі екі тұқым жарнағы жатады.  Тұқымда эндоспермнің жоқ екенін 
көреміз. Қоректік заттар ұрықтың тұқым жарнағында жиналған, оның 
жасушалары крахмал жəне алейрон дəндеріне толып тұрады. Қоректік 
заттардың  құрамын тұқым жарнақтарының жұқа кесінділерінен жасалған 
препаратқа йод ерітіндісімен əсер ету арқылы анықтаймыз, йод əсерінен  
ақуыз дəндері сары, крахмал дəндері көк түске боялады. 
    Периспермді тұқымның құрылысын кəдімгі қарамық, ал эндоспермді- 
периспермді тұқымның  құрылысын бұрыш тұқымы мысалынан қарастыруға 
болады. Жұмыстың барысы жоғарыда көрсетілгендей. 
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Тапсырмалар: 
1. Бидай апликациясынан алейрон қабатын, эндоспермді, ұрықты анықтап, ұрықта 
қандай мүшелердің бастамаларының бар екенін білу, суретін салу. 
2. Бұршақ, үрмебұршақ яғни қос жарнақты тұқымдардың құрылысындағы 
ерекшеліктерді анықтау, суретін салу. 
3. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріңе талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.  Тұқым  қандай қызмет атқарады?  
2. Ұрық ненің туындысы болып табылады? 
3. Толық жетілген тұқым қандай бөліктерден тұрады? 
4. Тұқым құрылысына қарай қандай топтарға бөлінеді? 
5. Тұқымның (тұқым қабығы, ұрық, эндосперм) тұқым бүрінің қандай бөліктерінен жəне 
қай уақытта пайда болады? 
6. Колеоптиль, колеориза, эпибласт дегеніміз не, олар қандай өсімдіктердің тұқымдарына 
тəн? 
7. Үрмебұршақ пен бидай ұрықтарының құрылысында қандай ерекшеліктер бар? 
8. Үрмебұршақ пен бидай  тұқымы жарнақтарының  атқаратын қызметі қандай? 
9.Тұқымның микропилесі дегеніміз не? 
10. Тұқымның өсуі үшін қандай жағдайлар қажет? 
11. Перисперм қайдан пайда болады, оның эндоспермнен қандай айырмашылығы бар? 
12. Толық жетілген тұқым қандай бөлімдерден тұрады? 
 
2. Зертханалық сабақ 
Тақырыбы:Дорсовентральды камелия жапырағы, изолатериальды жүгері 
жапырағының анатомиялық құрылысы. Қарағай қылқанының 
анатомиялық құрылысы. 
Сабақтың мақсаты: Дара-қосжарнақты өсімдіктер  жапырақтарының  
анатомиялық құрылыстарындағы ерекшеліктерімен танысу. 
Қажетті құралдар: шайшөп (камелия), қарағай қылқанының, қара бидай 
жапырақтарының көлденең кесінділерінің тұрақты препараттары. 
 
      Өсімдіктердің жапырақ тақтасының анатомиялық құрылысынан мынадай 
бөліктерді көруге болады:  
     1. жапырақтың сыртын қаптап жатқан алғашқы жабындық ұлпа-өң 
(эпидермис); 
      2. жапырақтың ең маңызды бөлігі ассимиляциялық ұлпалардан тұратын 
мезофилі, яғни оның жұмсағы;  
     3. өткізгіш шоқтары-бұлар коллатеральды жабық болғандықтан, камбий 
болмайды.Жапырақтардың анатомиялық құрылысында ерекшеліктері жəне 
аздаған айырмашылықтары болады. Дара-қос-көпжарнақты өсімдік 
жапырақтарының анатомиялық құрылысын қарастырамыз. 
   Қосжарнақты өсімдік шайшөп (камелия) жапырағының көлденең 
кесіндісін алсақ, оның негізгі 3 бөлімі-өңі, мезофилі жəне өткізгіш шоқтары 
көрінеді. Өң жапырақ тақтасының үстіңгі жəне астыңғы беттерін қаптап 
жатады. Жапырақтың үстіңгі бетіндегі өң жасушалары, ірі жəне түзу төрт 
бұрышты болып, олардың сыртқы қабырғалары басқа жағынан гөрі 
қалыңдау болады. Жапырақ тақтасының астыңғы жағындағы өң 
жасушалары онан гөрі ұсақтау жəне лептесіктері көп болады (1-сурет). 
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1-сурет. Камелия өсімдігі жапырағының көлденең кесіндісінің бір бөлігі: 
1-үстіңгі эпидерма, 2-астыңғы эпидерма, 3 - бағаналы паренхима, 
4-борпылдақ паренхима, 5 -өткізгіш шоқ, 6-ксилема, 7-флоэма, 

8-склереида, 9-лептесік, 10-друзалы жасуша. 
 

Жапырақ тақтасының келесі бөлігі–мезофилі. Жұқа қабықшалы  
паренхималық жасушалардан тұратын жапырақ мезофилі жоғарғы жəне 
төменгі өң аралығында орналасады.  Мезофилдің жасушалары борпылдақ  
жəне бағаналы мезофилл деп екіге  бөлінеді. Бағаналы мезофилл 
жасушалары біршама ұзынша, бағана тəрізді, бір-біріне қабыса, тығыз, өңге 
перпендикулярлы орналасқан. Бұлардың əрқайсысының ішінде көптеген 
хлорофилл дəндері болады.          
 Борпылдақ  ұлпа жасушалары, жапырақ тақтасының астыңғы 
бетіндегі өңге беттесе жатады. Бұл жасушалардың араларында көптеген 
қуыстар- жасуша аралықтары болады. Олар арқылы жапырақ тақтасының 
ішкі жəне сыртқы ортасындағы ылғал жəне газдар үздіксіз алмасып тұрады. 
      Бағаналы жасушаларға қарағанда, борпылдақ ұлпа жасушаларында 
хлорофилл дəндері аз болады. Борпылдақ ұлпа жасушалары бағаналы ұлпа 
жасушаларымен тиісе жатады. Мұнда 2-3 бағаналы ұлпа жасушаларына 
борпылдақ ұлпаның бір-бір ғана жасушалары жанасады. Бағаналы ұлпаның 
ең астыңғы қабатында екіден немесе бірнешеден жасушалар орналасады 
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жəне олар борпылдақ ұлпаның ішкері жағындағы жасушалармен де беттесе 
жатады. Бұлар жинағыш жасушалар деп аталады. 

Фотосинтез процессінің нəтижесінде бағаналы ұлпа жасушаларында 
пайда болған органикалық заттардың ертінділерін жинағыш жасушалар 
өздеріне қарай жиып алып, оларды көршілес өткізгіш шоғының төменгі ағыс 
жолына-сүзгілі түтікке жіберіп тұрады. 
      Өткізгіш шоқпен жапырақтың астыңғы бетіндегі өңінің арасында 
склеренхима орналасады. Ол жапыраққа мықтылық қасиет береді. 
       Жапырақ тақтасының ішкі бөліміндегі  жүйкеленіп жатқан өткізгіш 
шоқтарының жеке жасушаларының қабықшасы қалың болады, олардың 
ішінде протопласт болмағандықтан мұндай жасушалар, басқа 
жасушаларға қарағанда көпке дейін ыдырамайды, шірімейді. 
     Даражарнақтылар жапырағының анатомиялық құрылысын қосжарнақты 
жапырағының  анатомиялық құрылыстарымен салыстырғанда, бұл екеуінің 
арасында ұқсастықтары жəне айырмашылықтары бар 2-сурет.  
       

2-сурет:  Даражарнақты жүгері жапырағының көлденең кесіндісі: 
1-эпидерма (үстіңгі жəне астыңғы), 2-жасушалар, 3-өткізгіш шоқ, 

4-өткізгіш шоқтың айналасындағы  жасушалар, 5-мезофилл. 
 
     Ұқсастықтарына  3 түрлі ұлпаның бұл екеуінде де бірдей болуы, ал 
айырмашылықтары-даражарнақты өсімдіктердің жапырағындағы мезофилл 
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жасушаларының ішінде бағаналы жəне борпылдақ ұлпа жасушалары 
қосжарнақтылар жапырағындай, өте көрнекті түрде жіктелмейді, 
даражарнақтылар жапырағында бағаналы ұлпа жасушалары текше тəрізді 
болады да, ал борпылдақ ұлпаның жасушалары домалақ келеді (2-сурет).   
 Мұның  үстіңгі өң жасушаларының кейбір жерінде ірі-ірі жасушалар 
тобы болады, бұларды будақ жасушалар деп атайды. 
     Бұлар əрбір ұсақ өткізгіш шоқтардың үстіңгі жағында будақ-будақ 
болып əр жерінде бір орналасады. Өңнің қалған жасушаларына қарағанда, 
будақ жасушалар ірі, вакуольдері үлкен болады. Бұл жасушалар өсімдік 
денесіндегі суды реттеуге қатысады. 
     Көпжарнақты өсімдіктердің жапырағының анатомиялық құрылысынан 
мыналарды көруге болады: өң, гиподерма, мезофилл, шайыр жолы,  
лептесік, өткізгіш шоқтар. Өң қарағай қылқанының сыртын қаптап 
жатады, мұның жасуша қабықшасы біркелкі қалыңдаған, оның сыртын 
едəуір қалың кутикула қабаты қоршап жатады. Қылқанның гиподерма 
бөлімі өңнің астында орналасады,    мұның жасушалары ұсақ, бір қабат, 
олардың ішінде су қоры болады. Оның арқаулық ұлпа ретінде қорғаныштық 
мəні бар. Гиподерма жасушаларының қабықшалары онша қалыңдамаса да 
сүректеніп кетеді. Мезофилл гиподерманың ішкі жағында орналасады, 
жасушалары біркелкі жəне олардың қабықшалары қатпарлы болады. 
   Сондықтан мезофилл жасушаларын қатпарлы паренхима деп атайды. 
Қабықшаның  бұл сияқты жеке қатпарлы жасушаның ішіне кіре жатады, 
соның арқасында оларды цитоплазмамен хлорофилл дəндері айнала 
қоршап, жеке жасушалардың ассимиляциялық бетін кеңейтеді, оның 
сиымдылығын арттырады. Қылқан мезофиллінде жіктелген бағаналы жəне 
борпылдақ ұлпалар болмайды. 
       Шайыр жолдары қылқан бойымен жарыса орналасқан, оның бір жағы 
мезофиллдің ішіне кіріп, ал екінші жағы гиподермаға жанаса жатады. 
Шайыр жолының ішкі өзегін астарлап жатқан жұқа қабықшалы бір қабат 
тірі жасушалар тобын эпителий деп атайды; эпителийдің сыртын қалың 
қабырғалы арқаулық ұлпаның талшықтары айнала қоршап жатады. 
     Қылқанның лептесіктері мезофиллдің ішіне кіре орналасқан, мұның 
жанаспалы жасушалары ұсақ болады, əрі оның қабықшалары сүректеніп 
кеткен. Лептесіктің астында ауа қуысы болады (3-сурет 2).Өткізгіш шоқ 
қылқанның дəл ортасында орналасады. Мұның ең сыртын  бір қабат болып 
жатқан жасушалар айнала қоршап тұрады, оны эндодерма деп атайды; 
оның жасушаларында көптеген крахмал дəндері болады жəне олардың 
жасуша қабықшалары сүректенген.  Эндодерманың ішкі жағында өткізгіш 
шоқтың негізгі бөлімдері, дəл орталығында топтанып склеренхима 
жатады, ал оның екі бүйіріндегілері өткізгіш ұлпаның бөлімдері болады. 
Өткізгіш ұлпаның бірінші бөлімі-трахеида, бұл арқылы жоғарғы ағыс 
жолымен көтеріліп келген су жəне оның ішінде ертінді күйінде жүрген 
минерал тұздары мезофилл жасушаларына барады; екінші бөлімі-сүзгілі 
түтік, бұл арқылы мезофилл жасушаларында пайда болған органикалық 
заттардың ертінділері төмен ағыс жолына түседі. 
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3-сурет. Қарағай қылқан жапырағының көлденең кесіндісі: 1-эпидермис; 

2-лептесік; 3-гиподерма; 4-борпылдақ паренхима; 5-смола жолы; 
6-эпидермис жасушалары; 7-смола жолының айналасындағы қоршау 
8-эндодерма; 9-ксилема; 10-флоэма; 11-склеренхима; 12-паренхима. 

  
       Сыртқы ортаның əсерінен өсімдіктердің жапырақтарының 
анатомиялық құрылыстарында кейбір өзгерістер болады, олар:  
1. Егер өсімдік ксерофит болып, шыжыған күн сəулесінің нұрына бөленіп 
өссе, ондай өсімдіктің жапырақ тақталарында борпылдақ ұлпаның 
жасушалары болмайды да, оның орнына 5 қабатқа дейін баратын бағаналы 
ұлпа жасушалары өседі  (мысалы, бадам).  
2. Өсімдік үнемі күн түспеген, көлеңкелі жерде өссе, ондағы мезофилл 
жасушаларының құрылысы мүлде өзгеріп, бағаналы ұлпа жасушалары 
жетілмейді, ал оның орнына борпылдақ ұлпа жасушалары ғана жетіледі   
(мысалы, саумалдық). 
3. Кейбір өсімдіктердің жапырақ тақтасының астыңғы, үстіңгі беттері 
болмастан тік өседі. Мұндай жағдайда мезофилл жасушалары біркелкі 
құрылыста ғана болады ( мысалы, жыланқияқ, алабота, зығыр т.б. 
өсімдіктері жапырақтарының құрылысы). 
 Тапсырмалар: 
1. Шəйшөп жапырағының көлденең кесіндісінің тұрақты препаратынан мезофилл 
қабатындағы бағаналы жəне борпылдақ ұлпалардың орналасу тəртібін байқап, суретін 
салу. 
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2. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріңе талдау жасау.    
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бағаналы ұлпамен борпылдақ ұлпаның арасындағы айырмашылықтар? 
2. Жапырақтың өткізгіш шоғы қандай қызмет атқарады? 
3. Жапырақта шоқтың ксилемасы неге жапырақ тақтасының үстіңгі бетіне қарай 
орналасқан? 
4. Эмидермадағы будақ жасушалардың мəні мен атқаратын қызметіқандай? 
5.Дорсовентральды жəне изолатеральды жапырақтардың анатомиялық құрылысында 
қандай ерекшеліктер мен айырмашылықтар бар? 
6. Микроскоптық құрылымы бойынша даражарнақтылар мен көп жарнақтылардың 
жапырақ тақтасының үстіңгі жəне астыңғы беттерін қалай ажыратамыз? 
7. Қылқан жапырақтың мезофилінің құрылысындағы ерекшеліктер неде? 
8. Қарағай қылқанының анатомиялық құрылысынан сыртқы ортаның қолайсыз 
жағдайларына қандай бейімделу белгілерін байқауға болады? 
9. Жарықта өскен өсімдіктер жапырағын көлеңкедегіден морфологиялық жəне 
анатомиялық белгілеріне қарай ажыратуға болады? 
 
3.Зертханалық сабақ. 
Тақырыбы: Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Балдырлар-көк-жасыл, 
(осциллярия, носток), жасыл (вольвокс, хламидомонада), тіркеспелі 
(спирогира) құрылысы, көбеюі.  
Сабақтың мақсаты: Көк-жасыл, жасыл жəне тіркеспелі балдырлардың 
құрылысы мен көбею ерекшеліктерімен танысу. 
Қажетті құралдар: Суда өсірілген балдырлары бар жəне топырақ тұнбасы 
бар стакан. 
 
1. Көк-жасыл балдырлар. Көк-жасыл балдырлар бір жасушалы, қауымды, 
көп жасушалы, жіп тəрізді ағзалар, олардың 1500-2000 дай түрлері бар. 
Басқа балдырлардан жасуша құрылысының ерекшелігі, пигментерінің 
құрамы, тіршілік ортасының өзгешеліктері арқылы ажыратылады. Жасуша 
қабықшасының құрамында оңай кілегейленетін пектин, тек кейбіреулерінде 
ғана целлюлоза болады. Жасушасы органоидтарға бөлінбеген. Жасушаларда 
мынадай қабаттар болады: шеткі боялған қабаты-хромотоплазма, ортаңғы 
түссіз-орталық плазма қабаттары. Хромотоплазма қабаты құрамында 
жасыл-хлорофилл, көк-фикоциан, қызыл-фикоэритрин, қызғылт, сары-
каротин пигментері болады, осыған байланысты олардың түсі көк-
жасылдан сарғыш, күлгін, қызғылт, көгілдір, кейде тіпті қара түсті де 
болады. Орталық плазма бөлігінің  атқаратын қызметі жағынан жасуша 
ядросына жақындайды.  Бұл қабатта  ядроның құрамына кіретін ДНҚ 
элементі бар, ядрода болатын хроматин жіпшелері болады. Жасуша 
шырыны бар вакуольдері есейген жасушаларда ғана пайда болады. Оның 
пайда болуы жасуша тіршілігін жоюға əкеп соғады. Оның есесіне  көк-
жасыл балдырлардың жасушаларында азотпен толы газ вакуолі болады. Қор 
заты ретінде гликопротеид, валютин жəне анабеин жиналады. Көк-жасыл 
балдырлар фотосинтездің нəтижесінде автотрофты жəне қоршаған 
ортасынан органикалық заттарды сіңіру арқылы гетеротрофты қоректенеді. 
Көк-жасыл балдырларда қозғалғыш талшықты кезеңі жəне жынысты көбеюі 
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болмайды. Көбеюі бір жасушалы түрлерінде жасушаның тек екіге, 
қауымдыларында қауымның ыдырауы, жіп тəрізді түрлерінде жіптің үзілуі 
не горгомонияға (протопластарының жинақталып үзілуі) бөлінуі арқылы 
болады. Эндо-жəне экзоспоралар арқылы жыныссыз да көбейеді. Арнаулы  
қозғалыс мүшесі болғанымен, бұларда қозғалыс байқалады, ол сыртқы 
мембрана қабатының толқын тəрізді жиырылуы мен кілегейдің бөлінуіне 
байланысты болуы мүмкін. Көк-жасыл балдырлар екі класқа бөлінеді: 
хроококкалылар, горгомониялар. 

Хроококкалылар-Chroococcaphyceae класы. Кластың өкілдері қауымды, 
сирек бір жасушалы, бос жататын, кей жағдайда субстратқа бекініп тіршілік 
ететін ағзалар жатады. Қауымы кілегейлі, көпшілік жағдайда қауымды құ-
райтын жасушалар ретсіз орналасады, кейде жіптесінді болып келеді. 
Қауымдары көлемді, не пластинка пішінді. Қауым жасушаларын  байланыс-
тырып тұратын цитоплазмалар болмайды. Эндоспора, экзоспора жəне гете-
роцистері жоқ. 

Хроококк-Chroococcus қатарының өкілі-хроококк-бір жасушалы, 
дөңгелек пішінді ағза 1-сурет. Кейде жасушалар бөлінгеннен кейін ажыра-
сып кетпей, кілегеймен қоршалып қауым түрінде қалып қояды. Бұлар 
ылғалды топырақты жерлерде, тұщы ақпайтын суларда кездеседі. 

Горгомониялар-Hormogonophyceae класы. Бұл класқа табиғатта кең 
тараған жіптесінді көп жасушалы жəне қауымды ағзалар жатады. Жіптесінді 
жасушалары бір-бірімен плазмадесмалар арқылы байланысып жатады да 
трихомалар түзеді. Трихомалары жалаңаш немесе кілегейлі қынаппен қап-
талған. Гетероцисталары біреулерінде болса, екінші біреулерінде болмайды. 
Горгомония сирек споралар арқылы көбейеді. 
     Осцилляториялық-Oscillatoris қатарының өкілі-осциллятория-оcillatoria, 
бұл көп жасушалы тармақталмаған жіптесінді балдыр (1-сурет А).    

 
1-сурет. Көк-жасыл балдырлар: А-осциллятория; Б- лингбия; В-Д-носток; 

В-сыртқы түрі, Г-кіші обьективпен көрінгендегі көрінісі, Д-жіпшенің үлкен обьективпен 
көрінгендегі көрінісі, Е-анабена; Ж-глекапса;З-ривулярия; И-хроококк; 1-гетероциста. 

  
Жіпшесі бір қатар орналасқан қысқа цилиндр пішінді жасушалардан 
тұрады да, жіптері жіңішке келеді. Əрбір жіпшесі ядросыз ұсақ біртекті 
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жасушалардан жəне хромотофордан тұрады. Ішкі ақшыл бөлігі-орталық 
плазмасы нуклеин қышқылдарынан, а сыртқы күңгірт қабаты-
хромотоплазмасы, цитоплазманың сыртқы қабатында гликогеннің ұсақ 
түйірлері болады. 
Носток-Hostoc əр түрлі жəне көлемді қауым. Қауым кілегейлі шар пішінді 
жасушалардың моншақ тəрізді тізбектеліп келуінен құралады (1-сурет В, Д). 
Бір келкі вегетативтік жасушалардың арасында ірі жасуша-гетероцисталар 
болады. Гетероциста маңындағы тізбектер жеке бөліктерге-гормогонийлерге 
айырылып кетеді, яғни носток осылай вегетативті көбейеді. Носток 
табиғатта көп тараған. Бұл батпаққа айналып келе жатқан көлдерде, 
ақпайтын суларда, шөлді далаларда, қыналардың арасында əртүрлі пішінді, 
кілегейлі қауым түрінде жиі кездеседі.  Көк-жасыл балдырлардың анабена-
Anabaenas спирулина-Sperulina, ривулярия-Rivularia, глеокапса-Gleocapsa 
т.б. өкілдері бар (1-сурет Б, Е, Ж, З).  
          2.Жасыл балдырлар. Жасыл балдырларға бір жасушалы, қауымды, көп 
жасушалы, тарамдалмаған (трихальды) жəне тарамдалған (гетеротрихаль-
ды) жіп тəрізді, пластинкалы, сифонды құрылысты балдырлар жатады.  
     Қозғалғыш түрлерінде қозғалу мүшесінің ұзындығы жəне пішіні бірдей 
талшықтар атқарады, көпшілік жасыл балдырлар вегетативтік күйінде 
қозғалмайды. Жасушаларының хромотофорларында хлорофилл а жəне б 
пигменттерінен басқа каротин, ксантофилл пигментері де болады. 
Жасушаның көбіне тығыз целлюлозалы, кейде пектинді заттардан тұратын 
қабықшасы болады, жасушаның қабықшасына пектин сіңгенде ол 
кілегейленіп тұрады. 
     Кейбір қарапайым өкілдерінің (дуналиеллада) жасуша қабықшасы 
болмайды. Ол цитоплазманың қалыңдаған бөлімі плазмолеммамен 
қапталған не болмаса перипластан құралады. Мұндай ағзалар кей жағдайда 
метаболизмге яғни тіршілік кезінде зат алмасу нəтижесінде сыртқы 
ортадағы заттар ағза заттарына айналады, ал ағза құрамындағы заттар 
ыдырап бөлініп шығуына ұшырайды. Жасушасы цитоплазма, ядро, 
хромотофор, пиреноид жəне вакуольден тұрады.Цитоплазмасы жасушалық 
қабықшасына жақын орналасады да, жасушаның орталық бөлімін жасуша 
шырынына толы ірі вакуоль алып жатады. Цитоплазмада бір немесе 
бірнеше хромотофор болады. Ол өсімдік  түріне қарай пластинка, лента, 
жұлдыз, дəн тəрізді жəне тағы басқа пішінді  болып келеді. 
      Хромотофордың құрылысы жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 
хлорофилінің құрылысындай. Оларға хлорофилл сіңген, түссіз ақуызды 
стромадан құралған. Хромотофорда  ақуызға бай дөңгелек тығыз денелер 
пиреноидтар болады. Бұлардың айналасында көбінесе қоректік заттардың 
қоры ретінде крахмал жəне май тамшылары жиналады.  
     Жасыл балдырлардың көпшілігінде  жасуша бір ядролы, кейде көп 
ядролы. Ядро хромотофордан əрірек жасушаның сыртын ала жатқан 
цитоплазманың қабатында немесе жасушаның ортаңғы бөлімінде вакуоль 
қуысына қарай созылған цитоплазма жіпшелері ұстап тұрады. Монада 
құрылысты түрлерінде жиырылғыш вакуолі, қызыл көзшесі, екі тең 
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талшығы болады.  
     Жасыл балдырлар вегетативтік, жыныссыз, жынысты жолмен көбейеді. 
Бір жасушалы түрлерінде жасушаның жəй екіге бөлінуі, қауымды жəне жіп 
тəрізді түрлерінде қауымның ыдырауы мен жіптің бөлшектерге үзілуі ар-
қылы вегетативтік көбейеді. Жыныссыз көбеюлері зооспоралармен қозғал-
майтын апланспоралар арқылы болады. Жасыл балдырларда, изогамия, 
гетерогамия жəне оогамиялық жыныс процесстері болады. 
     Жасыл балдырлардың басым көпшілігі тұщы суларда, кейбір түрлері 
теңіз суларында кездеседі, кейбір түрлері ылғалды топырақта, ағаштың 
қабығында мекендейді.  
Бір жасушалы жəне қауымды жасыл балдырлар. 
     Вольвоксты-Volvocales балдырлар қатары. Бұл қатарға вегетативтік 
күйінде қозғалғыш келетін бір жасушалы, цианобиальды-монада құрылыс-
ты ағзалар жатады. Тең талшықтылар класының вольвокстер қатарының 
өкілі ретінде хламидомонада жəне вольвокс балдырларын қарастырамыз. 
Вольвокс (2-сурет) туысы шар пішінді бір жасушалы балдыр. Вольвокс 
балдырының жасушасындағы цитоплазма сыртына шырыш бөліп 
шығарады да бірнеше 
жасушалар арқылы байланысып, қауымды тіршілік ете бастайды, 
бұлардың да пішіні шар тəрізді болып келеді. Вольвоксты құрайтын 
жасушалар құрылысы жағынан  хламидомонадаға ұқсас, олардың əр 
қайсысының хромотофоры. Цитоплазмасы, ядросы, көзшесі жəне екі 
талшығы болады. Осы талшықтардың бір бағытқа қарай қозғалуына 
байланысты бір орыннан екінші орынға қозғалып отырады. 

               
2-сурет. Вольвокс. 

      
    Жасушалары біркелкі болмай ірілі-ұсақты болып келеді. Ұсақ 
жасушалар бөлінуге қабілетсіз. Олар көмір қышқыл газына жарықта 
көміртегін ассимиляциялайды, сөйтіп фотосинтез процессі жүреді, ал ірі 
жасушалары көбеюге қабілетті. Ондай ірі жасушалардың саны он шақты, 
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оларда партеногониялы жасушалар деп атайды.   
     Вегетативтік жолмен көбейгенде партеногониялық жасушалардың оңай 
бөлінуі арқылы жаңа жасушалар түзеледі, бұлардан дамыған пластинка 
табақ сияқты сыртқа қарай дөңгеленіп иіледі. Бұл кезде денесінің алдыңғы 
жағы иілген пластинканың ішіне қарап жатады, кейіннен алдыңғы жағы 
арқылы сыртқа қарап айналып түседі де пластинка шеттері арқылы түйісіп, 
іші қуыс шарға айналады. 
     Кейінгілердің жасушалары аналық шардың жасушаларына ұқсас жəне 
əрбір жасуша екіден өзіне талшық түзетін болады. Мұндай жас шарлар 
бірнешеу болып, аналық шардың орта қуысына түсіп қозғалады. Олардың 
ұлғаюынан аналық шардың қабырғасы жыртылады да жас шарлар сыртқа 
шығып өз беттерімен тіршілік ете бастайды. 
     Аналық қауым осындай он шақты қауым беріп, өз тіршілігін жояды. 
Жынысты көбеюі оогамиялы. Мұнда зигота редукциялық жолмен бөлініп, 
жоғарыдағыдай пластинкалы иілген пластинкалы жарты шар, оның айна-
лып түсу дұрыс бағытталған тума шарлар, олардың аналық шардың қуысы-
на түсуі жəне аналық шардан босап шығу стадияларынан өтеді.  
     Хламидомонада-Chlfmydomonas бір жасушалы дөңгелек, сопақ, жұ-
мыртқа тəрізді т. б. пішінді, монада құрылысты ағза (3-сурет).  
     Хламидомонаданың жасуша қабықшасы пектинді-целюлозалы болып 
келеді. Жасушаның алдыңғы жағында екі цитоплазмалық талшығы болады, 
осы талшығының көмегімен қозғалады. Жасуша орталығында тостағанша 
тəрізді хромотофоры болады, оның базальды жағында переноиды болады, 
оның айналасында крахмал дəндері кездеседі.       

 
3-сурет. Хламидомонада 

 
        Цитоплазманың ядросы, алдыңғы бөлігінде вакуолі жəне қызыл 
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көзшесі болады. Хламидомонада  қолайлы жағдайда жыныссыз көбейеді, 
оның ядросымен протопласты митотикалық жолмен бөліне бастайды, 
нəтижесінде аналық жасуша ішінде 2, 4, 8 зооспоралар дамиды. 
Зооспоралар құрылысы, құрамды бөлігі жағынан ересек хламидомонадаға 
ұқсас келеді, тек көлемі ғана кіші болып келеді. Зооспоралар құрылысы, 
құрамды бөлігі жағынан ересек хламидомонадаға ұқсас келеді, тек көлемі 
ғана кіші болып келеді. 
        Аналық жасушаның шырыштануынан кейін зооспоралар босанып 
шығады. Су жəне ауа жеткіліксіз болса хламидомонада пальмелидтік күйге 
көшеді, онда талшықтарын тастайды да көп шырыш бөліп шығарады, бірақ 
протопласт өзінің бөліну қасиетін жоғалтпайды. Қолайлы жағдай туғанда 
жасушада талшықтар пайда болып, шырыштан босанып, ересек түріне 
айналады. 
    Жынысты көбеюі көпшілік жағдайда изогамды, кейбір түрлері гетеро-
гамды, сирек оогамды жолмен көбейеді. Жасушаларда жынысты көбею 
кезінде гаметалар пайда болып, олар сулы ортада қосылып, зигота пайда 
болады.  
     Зигота бірнеше целлюлозды қабатпен қапталып іші қоректік заттарға 
толы болады, түсі қызыл түске айналып, тыныштық күйіне өтеді. Қолайлы 
жағдай туғанда зигота редукциялық бөліне бастайды да төрт гаплоидты 
зооспора пайда болады. 

3.Тіркеспелі немесе коньюгациялы-Coniugatophyceae класына екі 
жақты симметриялы, бір жасушалы, қауымды жəне көп жасушалы 
тармақталған жіп тəрізді, талшықты стадиясы жоқ балдырлар жатады. 
Басым көпшілігі тұщы суларда, аздаған түрі топырақта кездеседі.  

Бір ядролы, əр түрлі пішінді, бір не бірнеше хромотофорлары бар 
ағзалар. Жасуша екі қабатты қабықшадан тұрады, сыртқысы целлюлозды, 
ішкісі пектинді. Бір жасушалы түрлері жасушаның екіге, жіп тəрізділердің 
жіптің үзілуі арқылы вегетативтік көбейеді. Жынысты көбеюі коньюгация. 
     Спирогира-Spirogyra (4-сурет А)-жасушалары көлемді біркелкі, цилиндр 
пішінді, онда бір не бірнеше лента тəрізді спиральша орналасқан 
хромотофорлары болады. Бір ірі ядросы, көптеген пиреноидтары бар.  
Сыртқы жасуша қабықшасы пектин затынан ішкісі целлюлозадан құралған. 
Сондықтан қолмен ұстағанда жұмсақ, сусымалы болады. Спирогираның 
көбеюі таллом жіпшелерінің үзілуі арқылы вегетативтік көбейеді.  

Жынысты көбеюі-коньюгация кезінде спирогираның гетеротальды 
жіпшелері бір-бірімен паралельді жақындасады да, екі жасуша арасында 
төмпешік пайда болып, коопуляциялық канал қалыптасады, бұл каналдың 
түйіскен жерінде жасуша қабықшасы еріп бір жасушаның протопластары 
екінші жасушаға құйылады. Бірінші жасуша аталықтың қызметін, екінші 
жасуша аналықтың қызметін атқарады, нəтижесінде зигота түзіледі. 
Зиготада қоректік зат майлар жинақталып, үш қабатпен қапталады. Зигота 
тыныштық күйін өткізгесін екі рет бөлініп, 4 моноплоидты жасуша түзіледі, 
бұның біреуінен ғана жас дарақ жетіледі. Спирогира барлық тіршілігін 
гаплоидты фазада өткізеді, ал диплоидты фазасы тек зигота.  
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                             4-сурет. Спирогира жасушасының көлденең кесіндісі: 
жасушасында екі  хлоропласты  бар таллом бөлігі. 

Тапсырма:  
1. Топырақ тұнбасы бар стакандағы судан уақытша препарат дайындап, осцилятория 
балдырын тауып, оның жасушаларын қарап, қозғалысын бақылап, суретін салу. 
2. Балдырлары бар судан препарат дайындап, носток балдырын іздестіріп, көрінген 
носток балдырынан гетероциста жасушасын көру. 
3.  Балдырлары бар судан препарат дайындап,  хламидомонада, вольвокс балдырларын 
тауып, қозғалыстарын бақылау. 
4. Хламидомонада коллекциясынан хламидомонаданың хромотофорын, пиреноидын, 
ядросын, талшығын, көзшесін, жиырылғыш вакуольін, цитоплазмасын анықтап, суретін 
салу. 
6. Уақытша препараттан вольвокстың қозғалысын байқау, тұрақты препараттан 
вольвокстың қауымдылығын жəне жыныс жасушаларын бақылап суретін салу. 
7. Балдырлары бар судан препарат дайындап, спирогираның қандай құрылымдарының 
көрініп тұрғандығын анықтау. 
8. Препараттағы спирогира құрылысын тұрақты препараттағы спирогира құрылысымен 
салыстыра отырып, спирогира құрылысының суретін салу. 
9. Тұрақты препараттан спирогираның коньюгация процесімен танысып, суретін салу. 
10.Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Көк-жасыл балдырлардың қандай тіршілік түрлері бар? 
2. Көк-жасыл балдырлар денесінде қандай пигменттер кездеседі? 
3. Көк-жасыл балдырларда қандай қор заттары жиналады? 
4. Көк-жасыл балдырлардың басқа балдырлардан қандай айырмашылығы бар? 
5. Көк-жасыл балдырлардың көбею ерекшеліктері неде? 
6. Гетероцист пен споралар қандай қызмет атқарады жəне негізгі ерекшелігі неде? 
7. Осциллятория, носток балдырының қандай ұқсастықтары жəне айырмашылықтары 
бар? 
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8. Жасыл балдыр жасуша құрылысының негізгі ерекшеліктері неде? 
9. Жасыл балдырлар қалай көбейеді? 
10. Вольвоксты неге қатардың жоғарғы өкілі деп есептейді? 
11. Спирогира балдыры қалай көбейеді? 
12. Спирогира балдырларының жасушасында қандай құрылымдар бар? 
13. Спирогираның жынысты көбеюі-коньюгация қалай өтеді? 
14. Спирогира балдырларында қандай фаза басым болып келеді? 
 
 
4. Зертханалық сабақ 
Тақырыбы:Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар (мукор). 
Жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтар. Қалталы  саңырауқұлақтардың 
құрылысы мен көбеюі.  
Сабақтың мақсаты: Зигомицеттер классының өкілі-мукор саңырауқұлағы 
Қалталы  саңырауқұлақтардың өкілі-ашытқы, пеницилл, аспергилл 
саңырауқұлақтарының құрылыстарымен, көбеюлерімен танысу. 
Қажетті құралдар: нанда өсірілген мукор саңырауқұлағы, ашытқы, 
пеницилл, аспергилл саңырауқұлақтары өсірілген орта, зақымданған 
өсімдіктердің кеппе шөптері. 
 
 1. Зигомицеттер классының өкілі-мукор саңырауқұлағы. 
 Саңырауқұлақтың өсімдікке, жануарларға тəн белгілері бар. Саңырау-
құлақтар өсімдік сияқты бір орыннан қозғалмайды; қанша тіршілік етсе, 
сонша өсе береді, тарамдалады; жасушасында қалың қабықшасы болады; 
қоректік заттарды жануарлар сияқты пайдаланбай өсімдіктер сияқты бүкіл 
денесімен сорады. Олардың жануарларға тəн белгілері: жасушаның 
қабықшасы қатты хитиннен тұрады. Жануарлар сияқты дайын органикалық 
заттармен қоректенеді, фотосинтез жүрмейді, себебі саңырауқұлақтарда 
пластидтер болмайды. Бұлар дайын органикалық заттармен қоректенуге 
бейімделген гетеротрофы өсімдіктер. 
    Көпшілік саңырауқұлақтардың вегетативті денесі жіпшелерден (гифалар-
дан) тұрады. Бұлар матасып жіпшумақ (мицелий) деп аталатын саңырау-
құлақ денесін құрайды.  
     Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтардың жіпшумақтары көлденең 
перделерге бөлінбеген, яғни жасушалы құрылысы жоқ, көп ядролы, ал 
жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтардың жіпшумақтары көлденең перделерге 
бөлінген, көп жасушалы  бір, екі кейде одан да  көп ядролы болады. 
Саңырауқұлақтардың жеке жасушасының құрылысы-қабықшадан, 
цитоплазмадан, ядродан, ал ересек жасушаның ортаңғы бөлігін ірі вакуоль 
алып жатады. Вакуоль жасуша шырынына толы болады.  
     Саңырауқұлақтар жасушаларында  қор заты ретінде  ешуақытта крахмал 
жиналмайды, май тамшылары мен гликоген жиналады. Кейбір 
саңырауқұлақтарда əр түрлі улы заттардың жиналуы да жиі кездеседі.  
    Саңырауқұлақтардың түсі-жасуша қабығында, цитоплазмада, вакуольде 
болатын пигменттерге байланысты. Пигменттер əр түрлі химиялық процес-
тер нəтижесінде түзіледі.  
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     Саңырауқұлақтардың жіпшумақтары сыртқы-экзогенді жəне ішкі-
эндогенді болып екіге бөлінеді. Экзогенді жіпшумақтар субстраттың 
үстінде, эндогенді жіпшумақтар ішінде, өсімдік қалдықтарының арасында 
тірі өсімдіктер денесінің ішінде жатады.  
    Саңырауқұлақтар бүршіктену, вегетативтік, жыныссыз жəне жынысты 
жолдармен көбейеді.  
     Бүршіктену-жасушаның бүршіктеніп көбеюі, мысалы, ашытқы 
саңырауқұлағы осылай көбейеді. 
     Вегетативтік көбею-саңырауқұлақтар жіпшумақтарының жеке 
бөліктерге жəне жасушаларға бөлінуі арқылы көбейеді.   
     Жыныссыз жолмен көбейгенде саңырауқұлақтарда əр түрлі спора 
тасушы мүшелерінің құрылуы арқылы көбейеді. Споралар жіпшумақтың 
ұшынан өсетін спорангияларда түзіледі.  
     Кейбір төменгі сатыдағы саңырауқұлақтардың споралары балдырлардың 
зооспораларына ұқсас, қозғалғыш келеді, оны да зооспора деп атайды, олар 
зооспорангияларда көп мөлшерде түзіледі. Бұндай пайда болған спораларды 
эндогендік жолмен пайда болған споралар деп атайды.  
     Экзогендік спораларды көпшілік уақытта конидия деп атайды.  Бұлар 
моншақ тəрізді тізбектеліп келіп, ерекше тарамдалған немесе тарамдалмаған 
конидия сағағы деп аталатын жіпшумақтардың ұштарынан дамиды.  
     Саңырауқұлақтардың жынысты көбеюі  кезінде қарапайым түрлерінде 
хологамия, изогамия жəне гетерогамия жолдарымен көбейсе, құрылысы 
күрделілері оогамия жəне тіркеспелі балдырлардың коньюгациясы сияқты, 
зигогамиялы жолмен де көбейеді.  
      Барлық төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарда зигота біраз уақыт 
тыныштық күйінде болады. Ол өсер алдында  редукциялы бөлінеді. Бұл 
саңырауқұлақтардың барлық тіршілік жағдайы гаплоидты, ал диплоидты 
болып тек зигота есептеледі.  
     Жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтардың көпшілігі жеке гаметаларға 
бөлінбеген, сыртқы құрылысы жағынан əр түрлі жыныс мүшелерінің бір-
біріне құйылуы арқылы көбейеді, мұндай көбею гаметангиогамия деп 
аталады.  
     Біраз саңырауқұлақтардың жыныс мүшелерінің ұрықтануы спер-
мациялар арқылы болады. Олар бунақденелермен немесе ауаның ағынымен 
келіп аналық жыныс жасушасын ұрықтандырады.  
     Жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың біраз түрлерінде нағыз жыныс 
процесінің жойылғаны байқалады. Ұрықтану көпшілік жағдайда бір 
вегетативтік жасушаның протопласты, екінші бір жасушаға жылжып барып 
құйылуы,  бұндай көбеюді соматогамия деп атайды. Мұнда ядролар бір-
біріне бірден қосылмайды, олар тек жұп-жұбымен жақындасып, дикарион 
түзіледі.  Содан кейін əр түрлі жынысты ядролар бір-бірімен қосылып, 
диплоидты ядро кариогамияға ауысады. Ядролар жынысты жолмен 
қосылғаннан кейін, тыныштық кезеңінен өтпей-ақ, редукциялы жолмен 
бөлініп, гаплоидты жынысты көбею спорасына айналады. 
      Көпшілік жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың даму кезеңінде 
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гаплоидты, дикарионды жəне диплоидты үш фаза алмасып отырады. 
Диплоидты фаза азақ уақыт, ал гаплоидты жəне дикарионды фазалардың 
ұзақтығы саңырауқұлақ топтарына байланысты. 
    Зигомицеттер-Zygomycetes класының өкілі-мукор Mucor mycedo 
саңырауқұлағы-бұл көп ядролы, перделерге бөлінбеген, жан-жаққа тармақ-
талып бұтақтанған жіпшелерден тұрады. Жіпшелерден жоғары қарай шар 
пішінді спорангийлер көтеріледі. 
     Спорангий ішіндегі протопластар бірнеше ядросы бар көптеген майда 
бөлшектерге бөлінеді де, кейіннен қабыққа оралып спораға айналады. 
Спорангий қабығы жыртылып, одан споралар шығады да, ауаның ағынымен 
таралады бұл-жыныссыз көбеюі.    
       Жынысты жолмен көбеюі сирек кездеседі. Мұнда сыртқы құрылысы 
жағынан бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ, тек физиологиялық 
жағынан ғана айырмашылығы бар көрші жатқан жіпшумақтардан бұтақша-
лар өседі. Бұл бұтақшалар əр түрлі жіпшумақтарда жататындықтан мукор-
лар-гетеротальды болып есептеледі. Бір-біріне қарай бағытталған осы 
бұтақшалардың, ұштары түйіседі де, осы кезде негізгі жіпшеден олар 
перделермен бөлінеді. Түйіскен жіпшелердің қабықшасы еріп, жасуша 
іштеріндегі көп ядролы заттар араласып зигота түзіледі 2-сурет.  
     Зигота ядросы редукциялы жолмен бөлініп, ұзақ уақыт тыныштықтан 
кейін қысқа жіпше өсіп шығады. Жіпше ұрықтық спорангийлермен 
аяқталады, онда аталық жəне аналық споралар түзіледі, бұлардан жіпшенің 
аналық жəне аталық түрлері дамиды (1-сурет).    

           
1-сурет. Мукор: А- спорангий бар мицелий; Б-спорангийдің пайда болуы; 

В-зиготаның өсуі; Г-гаметангиогамия. 
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2-сурет. Мукордың даму кезеңі: 1-жіпшумағы; 2-спорангиялары; 3-спорангий; 
4-споралары; 5-спораның өнуі; 6-бөлінген жіпшелері; 7-зигота; 8-өнген зигота. 

(пунктирмен белгіленген диплоидты кезең) 
 
    2.Қалталы  саңырауқұлақтардың құрылысы мен көбеюі.  Аскомицеттер 
класының басты ерекшелігі-көп жасушалы жіпшелерінің жəне жыныс 
процесінің нəтижесінде түзілетін қалталарының (аскаларының) болуында. 
Олардың ішінде қалыпты жағдайда 8 эндогенді спора түзіледі. Оларды 
аскоспоралар деп атайды.  
     Жыныссыз көбеюі конидиялар пайда болу арқылы өтеді. Мұнда конидия 
споралары экзогенді жағдайда конидия сағағының үстінде түзіледі. 
    Жынысты көбеюде саңырауқұлақ жіпшесінің екі жасушасы қосылады, 
сөйтіп ядролары бірігіп зигота түзіледі. Зигота тыныштық дəуіріне көшпей-
ақ қосылған ядро үш рет бөлініп, диплоидты 8 ядро түзіледі.  
Ядроның айналасындағы цитоплазманың бір бөлімі қатайып спора 
қабығына (3-сурет А), ал зигота қабығы қалтаға айналады. Гаплоидты 
ядродан қалталы 8 аскоспора түзіледі. Бұл жағдайда зиготадан бір ғана қалта 
дамиды. Көпшілік күрделі құрылысты аскомицеттердің гаметаларға 
бөлінбеген 2 жыныс мүшелерінің жасуша ішіндегі заттары бір-біріне 
құйылады. Аналық жыныс мүшесі-архикарп екі жасушадан тұрады, оның 
төменгі кеңейген шар тəрізді бөлімін аскоген, жоғарғы цилиндр сияқтысын-
трихогина дейді (3- сурет Д). Аталық жыныс мүшесі-антеридий цилиндр 
тəрізді жасушадан тұрады. Ол аналық жыныс мүшесіне жақын өседі. 
Барлығының жасушалары көп ядролы, бірақ гаметаларға бөлінбеген. 
Антеридий трихогинаның ұшы арқылы өзінің жасуша ішіндегі затын 
аскогенге құяды. Аталық жəне аналық жыныс мүшелерінің ядролары жұп-
жұбымен бір-біріне жақындасады, бірақ қосылмай дикариондар түзіледі (3-
сурет Е). 
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3-сурет. Аскомицеттердің жынысты процессі: А-аскоспора; Б, В-гаплоидты мицелий; 
Г-жынысты көбею мүшесі; Д-трихогиннің антеридиймен қосылуы, протопластың 

аскогенге өтуі, дикариондардың пайда болуы, Е-аскоген жіпшелерінің пайда болуы; 
Ж-аскоген жіпшелерінің ұшында қалталардың түзілуі; З-аскоспоралардың пайда 

болуы; М-мейоз:1-аскоген, 2-трихогина (1-2-архикарп), 3-антеридий, 
4-аскоген жіпшесі, 5-зигота, 6-аскоспоралары бар қалта. 

       
       Осыдан кейін аскогеннен жан-жаққа тарамдалған  аскогендік жіпшелер 
өседі. Дикарионды ядролар аскогендік жіпшелерге өтеді де, бір-бірімен 
қосылып дикарионды ядро түзеді. Ол редукциялы жолмен бөлініп 8 
аскоспораға айналады, ал аскогендік жіпшелерден қалталар түзіледі, 
нəтижесінде ұрықтанған бір аскогеннен көптеген қалталар құрылады.   
     Көпшілік аскомицеттерде ұзақ уақыт болатын гаплоидты кезеңмен 
диплоидты зиготаның  арасында уақытша дикарионды кезең болады.  
     Жыныс мүшелері дамыған жіп шумақтың бір бөлімі оның айналасына 
тоқылып жеміс денесінің ұлпасын түзеді, оның пішіні əр түрлі жеміс денесі 
өсіп жетіледі 4-сурет.  
     Аскомицеттердің  жеміс денесі құрылысына қарай үшке бөледі:  
1. Клейстотеций-тұйықталған жемісті дене, оның ішінде қалта көбінесе 
ретсіз орналасады. Қалта жемісті дененің жыртылуы арқылы сыртқа босап 
шығады (4-сурет А). 
2. Перитеций-құмыра тəрізді, жоғарғы жағында тар есігі бар жартылай 
тұйықталған жемісті дене. Қалта шоқтанып жеміс денесінің түбіне 
орналасады. Спора піскен кезде қалта көтеріліп, құмыраның мойнына келіп 
ашылып, аскоспораларын шашады. Бос қалта жеміс денесінің түбіне түседі 
де, оның орнын екінші қалта басады (4-сурет Б). 
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4-сурет.  Эуаскомицеттердің жемісті денелері: А- клейстотеции; 

Б-перитеций;  В-апотеций. 
 
     3. Апотеций-ашық жемісті дене, көбінесе табақша тəрізді. Қалта оның 
үстінде, гимений деп аталатын қабатта жеміссіз жіпше-парафиздермен 
кезектесіп орналасады  (4-сурет В).  
      Аскомицеттердің көбі өсімдік қалдықтарында, тағамдарда сапрофитті 
тіршілік етеді. Аскомицеттердің көпшілігі вегетативтік сатысында өсімдікте 
паразитті тіршілік етіп конидиялар арқылы көбейсе, иесі тіршілігін 
жойғаннан кейін, оның шіріндісінде сапрофитті тіршілік етуге көшеді, ал 
одан көктемде қалталы спора тасушы мүшесі түзіледі. 
     Аскомицеттер класының жалаңаш қалталылар-Hemiascomycetidae класс 
тармағының алғашқы қалталылар немесе эндомицеттер-Endomycetales 
қатарының өкілі-ашытқы саңырауқұлағы-Saccharomyces.  
     Ашытқы саңырауқұлағы бір жасушалы қозғалмайтын ағзалар. Жасуша 
пішіні əр түрлі:  дөңгелек, сопақша жəне таяқша тəрізді болады. Оларда  
қозғалу органеллалары болмайды. Жасуша сыртында қабығы бар, 
цитоплазмада, ядро, вакуоль жəне май, гликоген, валютин қоректік 
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заттары кездеседі.  
     Ашытқы саңырауқұлақтарын адам баласы қолдан өсіріп, өз 
шаруашылығында пайдаланады. Ал, табиғатта жабайы ашытқы 
саңырауқұлақтар да болады. Олар ауылшаруашылық өнімдерін зақымдап, 
едəуір зиянын тигізеді.  
     Ашытқы саңырауқұлағының адам баласына пайда келтіретін түрлері біз 
мəдени ашытқы саңырауқұлақтар деп атаймыз.    
     Ашытқы саңырауқұлақтарды өнеркəсіпте кең қолданылады. Олардың бұл 
қасиеті нан өндірісінде жəне спирт өндіруде, түрлі шараптарды, сыраларды, 
сүт тағамдарын даярлауда қолданылады.  
     Ашытқы саңырауқұлақтары көбінесе бүршіктену арқылы көбейеді. Бұлар 
спора түзу жəне бөліну арқылы сирек көбейеді.  
     Бүршіктеніп көбейгенде, алдымен аналық жасушадан төмпешік пайда 
болады да, кейіннен ол үлкейіп бүршікке айналады. Бұдан кейін жас жасуша 
аналық ағзадан мүлдем бөлініп кетеді (5-сурет В).     
      Спорамен  көбею оларда жынысты жəне жыныссыз көбею кезінде жүзеге 
асады. Ашытқы саңырауқұлағы жасушасындағы споралардың саны екіден 
он екіге дейін барады. 

Жыныссыз жолмен спора пайда болғанда вегетативтік жасушалар ұсақ 
бөлшектерге бөлінеді де төрт спорасы бар қалта пайда болады. 

5-сурет.  Нан ашытқысы: А-бір жасушалы таллом; Б-аскоспорасы бар жасуша; 
 В-бүршіктену. 

 
     Кейбір ашытқы саңырауқұлақтарда бір қалтада екі жұп гетеротальды 
аскоспора пайда болады да олар қалта ішінде коньюгацияланады, кейде 
бұлар өсер алдында жұптасып дикарион түзеді де, кейін қосылады, бұл 
ашытқы саңырауқұлағының жынысты көбеюі болып табылады 6-сурет. 
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6-сурет. Ашытқы саңырауқұлағы. 1-шарап ашытқысының тізбегі;  

2-нан ашытқысының жасушалары; 3-споралары бар қалта 
 

     Эвроцилер қатарының өкілдері-аспергилл, пеницилл саңырауқұлақтары - 
сыртқы құрылысы жағынан ұқсас (7-сурет А, Б).  
 

 7-сурет.  Эвроциилер: А-пеницилл; Б-аспергилл; 1-конидиялары бар көп жасушалы 
таллом; конидиялары бар бір жасушалы таллом; 3-фиалид; 4-клейстотеций кесіндісі. 
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     Бұл екі туысты жіпшелерінен жоғары қарай көтерілетін конидия 
сағағының болуынан жəне конидиялар мен ұнтақ тəрізді көкшіл, жасыл, 
сары, қара жəне басқа да түсті зеңдері арқылы бір-бірінен ажыратылады.  
Аспергиллдің конидия сағағы бір жасушалы цилиндр пішінді, жоғарғы жағы 
шоқпарланып бітеді, бұның жоғары жағында цилиндр пішінді жасушалар-
стеригмалар-бір жасушалы конидияларға үзіліп моншақ тəрізді тізбектеліп 
тұрады.  

Пеницилл саңырауқұлағының   конидия сағағы көп жасушалы, жоғарғы 
жағы саусақ салалы 2-3 бұтақталған, онда орналасқан стеригмалар, жасу-
шалы конидияларға үзіліп, моншақ тəрізді тізбектеліп тұрады. Бұларда қалта 
жəне спора түзілу процестері болады. Қалталы споралар тұйықталған 
клейстотецийдің ішінде орналасады (7-сурет Б). Зең саңырауқұлақтары 
тағамдарды жəне басқа да кейбір заттарды бүлдіріп зиян келтіреді. 
Тапсырма:   
1. Препараттан мукор саңырауқұлағының спорангийлерінің жетілу барысын жəне 
спораларының суретін салу. 
2. Күні бұрын өсірілген мукор саңырақұлағы бар ортадан препарат дайындап, жіпшелерін 
бақылау, перделерге бөлінген, бөлінбегенін анықтау. 
3. Ашытқы саңырауқұлағы өсірілген ортадан препарат дайындап, құрылысын, көбеюін 
бақылап, суретін салу. 
4. Пеницилл жəне аспергилл өсірілген өсірілген ортадан препарат дайындап, сыртқы 
құрылыстарының суретін салу. 
5. Оқулық-құралдан жемісті денелердің суреттерін салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 1. Зигомицеттердің жыныссыз көбеюі қалай жүреді? 
 2. Мукор саңырауқұлағы қай жерлерде кедеседі? 
3. Мукор саңырауқұлағының  жынысты көбеюі қалай өтеді? 
4. Мукор саңырауқұлағының  даму кезеңі қандай? 
5. Төменгі сатыдағы жəне жоғарғы сатыдағы  саңырауқұлақтардың даму кезеңі  
    қандай ядролық фазаларда өтеді? 
6. Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтардың мицелиінің құрылысы қандай? 
7. Жоғары сатыдағы саңырауқұлақтардың мицелийінің құрылысы қандай? 
8. Аскомицеттердің жыныссыз жəне жынысты көбеюі қалай өтеді? 
9. Аскомицеттердің қандай жемісті денелері бар, оларды бір-бірінен қалай айыруға 
болады? 
10. Ашытқы саңырауқұлағының жасушасында қандай құрылымдар бар жəне қалай 
көбейеді? 
11. Аспергилл жəне пеницилл саңырауқұлақтарында қандай жемісті денелер болады? 
12. Жемісті дененің қандай түрлері бар? 
 
5 . Зертханалық сабақ. 

Тақырыбы: Жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтар. Базидиальды 
саңырауқұлақтардың құрылысы мен көбеюі.  
Қыналардың құрылысы мен көбеюі.    
Сабақтың мақсаты: Қозықұйрық, ағашқұлақ саңырауқұлақтарының 
құрылыстарымен, көбеюлерімен танысу. 
Қыналардың түрлерін, сыртқы құрылысының ерекшеліктерін жəне көбею 
жолдарымен танысу. 
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Қажетті материалдар: қатпарлы жəне түтікшелі, саңырауқұлақтардың 
коллекциясы, қозықұйрықтың макеті, əр түрлі қыналар коллекциясы, 
ылғалданған мақта. 
 
 1.Базидиомицеттер классы-Basidiomycetes. Базидиомицеттер-көп 
жасушалы бұтақталған жіпшумақтарынан тұрады. 
      Жыныссыз көбеюі-конидийлер түзу арқылы болады, бірақ бұндай 
көбеюлері сирек кездеседі.  
     Жынысты көбеюі-соматогамия, бұдан екі гаплоидты жіпшенің 
жасушалары қосылады, арнайы жынысты көбею мүшесі жоқ. Екі жасуша 
қосылғанда ядролары қосылмайды, жұптасып, дикарион түзеді. Дикарионды 
ядросы бар жіпшелерден жіп шумақтар қалыптасады. Жынысты көбеюдің 
аяғында дикарионы жіпшелердегі ядролар қосылып, зигота түзеді, бұл 
бірден мейоз жолымен редукциялық бөлінудің нəтижесінде 4 гаплоидты 
жасуша-базидиоспоралар түзіліп, ал олар пайда болған алғашқы жасуша 
базидийлерге айналады. 
     Базидийдің 3 түрі бар: 1. Холобазидийлер-бір жасушалы, пішіні түйреуіш 
тəрізді (2-сурет А). 
2. Гетеробазидийлер-төменгі бөлігі үлкендеу (гипобазидийлер) жəне 
жоғарғы (эпибазидийлер) бұл төменгі бөлігінің жалғасы болып табылады (1-
сурет Б).  
3. Фрагмобазийдилер немесе телиобазидийлер-көлденең перделерге 
бөлінген 4 жасуша, бұлар қалың қабықшалы жасушалар телиоспоралардан 
пайда болады (2-сурет В).  
      Базидийлер жіпшумақтың кез келген жерінен, көбіне жемісті денесінде 
пайда болады. Гимений қабаты базидийлерден-парафиздерден жəне цистид-
терден тұрады. Жемісті дененің гимений қабатын гименефорлар деп атайды. 
Саңырауқұлақтардың қарапайым құрылыстарында гименефорлары-тегіс, ал 
күрделі құрылыстарында-тікенек, қатпарлы жəне түтікшелі болады. 
     Базидиомицеттер саңырауқұлақтарында жынысты көбеюдің нəтижесін 
де базидиоспоралар пайда болады. Бұлардың тіршілік кезінде 3 ядро 
фазалары алмасып отырады: гаплоидты (қысқа) дикарионды-тіршілік 
кезеңінің көпшілік мерзімін жəне диплоидты мерзімі өте қысқа (2-сурет). 
     Ағаш саңырауқұлағының-Fomes fomentarius гименефоры жемісті 
денесінің төменгі жағында болатын тік түтікшелер түрінде болады.       
     Гименефор-деп жемісті дененің гимений өсетін жіпшелерінің тығыз 
өрімделуінен түзілген жоғарғы қабатын айтады. Түтікшелердің іші 
гимений қабатымен қапталған, олар бір-бірімен матасқан жіпшелермен 
бөлінген. Гимений қабатынан базидийлер, базидийспоралар жəне 
стеригмалар көрінеді (2-сурет Б, В).  
     Қалыптасқан базидийспоралар стеригмадан біраз жерге атып шығады да, 
түтікше қуысынан бойын қуалай төмен түседі, сөйтіп оны ауаның ағыны 
алып кетеді. 
Жемісті денелері таға пішінді, көбінесе сүректенген болады, олардың 
мөлшері бірнеше мм-ден ондаған сантиметрге дейін жетеді.     
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        1-сурет. Базидий түрлері: А-холобазидий; Б-гетеробазидий; В-фрагмобазидий. 

  2-сурет. Базидидиомицеттердің жынысты процесі: А-базидиоспоралар; Б-гаплоидты 
жіпшелер; В-соматогамия; Г-базидийлердің түзілуі; 1-зигота, 2-базидий,  

3-базидиоспора. 
       

     Көптеген ағаш саңырауқұлақтары ағаштардың діңіне жабысқан тұяқ не 
таға тəрізді, бір жылдық немесе көп жылдық жемісті денелер түрінде 
паразиттік тіршілік етеді. Кейбір ағашқұлақтар жемісті денелері өте үлкен 
болып өседі, өйткені жыл сайын ескі гименофордың үстіне жаңасы қосылып 
қабаттасып отырады. Одан оның жасын айыруға болады (3-сурет А). 
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3-сурет. Ағаш саңырауқұлағы: А-жемісті дене; Б-түтікшелі гименефор; 
 В-гимений қабаты; 1-гименофор, 2-плектенхима, 3-базидий, 4-цистид. 

 
         Ағашқа саңырауқұлақ споралары қабықтың жарылған жері арқылы 
өтеді. Жіпшумақ ағаш сүрегінде үлкейіп өседі жəне ферментері арқылы 
пектин заттарын, лигнинді жəне целлюлозаны ерітеді. Соның салдарынан 
сүрек үгітілгіш кеуек келеді. Ағаштың жоғарғы ұшы қурайды да оны жел 
оңай құлатады. Тіршілігін жойған ағашта  ағашқұлақтар сапрофитті тіршілік 
етуге көшеді.  
      Қатпарлылар-Agaricales, саңырауқұлақтардан қозықұйрықтың (Agaricus 
bisporus)  құрылысымен танысамыз (4-сурет). Қозықұйрықтың жемісті 
денесінің төменгі жағындағы гименифоралары қатпар тəрізді. Жемісті 
денелері қалпақтан жəне түбіртектен тұрады.  

      
4-сурет. Қозықұйрық (шампиньон): А-жемісті денесі бар жіпшумақ; Б-қатпарлы 
гименофордың ұзынынан кесілген кесіндісі; В-гимений қабаты: 1-жемісті дененің 
түбіртегі; 2-жамылғы қалдығы; 3-гименофор; 4-қалпақ; 5-базидий; 6-базидиоспора; 

7-стеригма; 8-плектенхима. 
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Жас жемісті дененің төменгі жағын ақ түсті жұқа қабық қоршап тұрады, ал 
ересектерінде жұқа қабықтың орнында тек қабыршақтар ғана қалады, бұл 
қабық қорғаныштық қызмет атқарады. Жемісті дененің қатпарлы 
гименефоралары плектинхимадан тұрады. Жас саңырауқұлақтардың 
қатпарлы гименефораларының түсі қыз-ғылт болса, ересектерінікі қара түсті 
болады. Қатпарлы тік орналасқан сына тəрізді, жоғарыдан төмен қарай 
жіңішкереді, сөйтіп қатпардың жоғарғы жағының споралары төменгі жағына  
тиіп кетпей түседі,  бұл споралардың жерге түсуіне  ыңғайлы  болады. 
Гименифоралардың бір бөлігін алып қарайтын болсақ, одан базидийлерді, 
стеригмаларды, базидиспораларды жəне цистидтерді көруге болады. (4-
сурет Б, В). 
    Қозықұйрық көнді топырақтарда сапрофитті тіршілік етеді, бұны арнаулы 
жылы жайларда өсіріледі, қыс бойы етті жемісті денелер береді. Бұлардың 
жіпшумақтары топырақ арасында жатады, сондықтан жейтін саңырауқұлақ 
жинағанда жіпшумақтарына зақым келтірмеу керек.  
2. Қыналардың құрылысы мен көбеюі. Қыналар-комплексті ағза, денесі 
саңырауқұлақтардың жіпшелерінен (гифтерінен) жəне балдырлар 
жасушаларынан тұрады, кейінгі кезде үшінші ағза азот бактериялары 
болатындығы дəлелденген. Қыналар күй талғамайтын өсімдіктер. Оларға 
ең қажетті жағдай оттегіне бай таза ауа. Қыналар құрамында көбіне 
қалталы саңырауқұлақтар, кейбір түрлерінде базидиальды 
саңырауқұлақтар кездеседі, ал балдырлардан-жасыл жəне көк-жасыл 
балдырлардың өкілдері кездеседі, яғни бұлар бір-бірімен селбесіп 
(симбиоз) тіршілік етеді. 
     Қыналар талломы əр түрлі түсті: сұр, қара, көгілдір, сары, қызғылт-
сары, қоңыр түсті болады, мұндай түс беру құрамындағы қыналар 
қыщқылдарының болуына байланысты, бұлар жіп шумақтың жоғарғы 
жағында түйіршікті, таяқшалы, кристаллды түрде қалыптасады. Сыртқы 
пішіндеріне қарай қыналар 3-ке бөлінеді:  
1. Қаспақ немесе қабыршақты қыналар-бұлар ағаштардың қабықтарына, 
тасқа, жартастарға жабысып өседі, бекінген тастардан бөліп алу қиын 
жəне түстері əртүрлі болады.  
2. Жапырақ тəрізді қына (жалпақ жапырақ пішініне ұқсас) - бұлар 
ормандағы ағаштардың діңіне, түбіріне жабысып өседі, оларды оңай бөліп 
алуға болады, түстері сұр, сары, қызғылт-сары болып келеді. 
 3. Бұта тəрізді қыналар-бұлар қарағайлы құрғақ ормандарда тіршілік 
етеді, түсі сұр, ақшыл болып келеді, оңай бөліп алуға болады. Мысал 
ретінде бұғы мүгі-ягель. 
      Анатомиялық құрылысы жағынан қыналар талломдарындағы 
балдырлардың орналасуына қарай екіге бөлінеді: 
1. Гетеромерлі (5-сурет Б)-қыналардың жоғарғы қабық қабатының 
астында жасыл балдырлардың жасушаларының бір қабат болып 
орналасуы, бұны гонидийлер қабаты деп атайды, бұған жапырақты жəне 
бұта тəрізді қыналар жатады.  
2. Гомеомерлі (5-сурет Б)-балдырлар жасушалары саңырауқұлақтардың 
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жіпшумағының арасында шашыраңқы орналасады, бұған қаспақ қыналар 
жатады. 
     Қыналар көбінесе вегетативтік жолмен көбейеді, бұл кезде қынаның 
кез келген жерінен сынып, үгіліп түскен бөліктерінен жас қына өсіп 
шығады. Сонымен қатар денесінде пайда болатын ерекше жасушалармен 
де көбейеді, ол жасушалар соридиялар жəне изидиялар деп аталады. 
     Соридиялар-саңырауқұлақтар жіпшелерімен оратылған балдырлардың 
жасушалар тобы. Бұндай жасушалар қына денесінің ішкі жағында пайда 
болады, осы кезде қынаның салмағы артады да, қабығы қысымнан 
жарылып, ондағы соридиялар үзіліп, жел, жауын суының ағынымен 
таралып, жаңа жерде жаңа қына өсіп шығады.  
     Изидиялар-қына қабаттамасының жоғарғы жағында төмпешіктер пайда 
болып, оның құрамында да саңырауқұлақтар жіпшелеріне оратылған 
балдырлар болады, бұлар сыртынан қабықпен қапталады. Изидиялардың 
соридиялардан айырмашылығы осы қабығының болуында. Төмпешік 
ұзарып өсіп, үзіледі де, жел арқылы таралып кетеді.  
     Қаспақ қыналар-кесектері арқылы көбейеді, кейде субстратпен бірге 
кесектелген бөліктерімен көбейеді. 
      Қыналар-ыстық күндері қурап, оп-оңай үзіледі, аздап жауын жауса 
болғаны, олар қайтадан жанданады. Қыналар өте баяу өседі, мысалы бұғы 
мүгі-ягель бір жылда не бары 1-3 мм өседі. 

5-сурет. Жапырақ тəрізді қыналар. А-пармелия гетеромерлі, Б-лептогия-гомеомерлі 
талломының кесіндісі, 1-жоғарғы қабық қабаты, 2-гонидий қабаты, 3-өзек қабаты, 

 4-төменгі қабық қабаты, 5-изидия, 6-соридия. 
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                                                              Қыналар 
Тапсырма: 
1.Саңырауқұлақтардың коллекциясынан қатпарлы саңырауқұлақтардың жемісті 
денесінің құрылысын жəне гименофор құрылыстарын қарап, ондағы гимений қабатын, 
базидийлерді, базидиоспораларын, стеригмаларын анықтап, суретін салу. 
2.Ағаш саңырауқұлағынан түтікшелі саңырауқұлақтардың жемісті денесін, 
гименефорлар құрылыстарын қарап, гимений қабатын, плектинхимасын, базидияларын, 
цистидтерін қарап, суретін салу. 
 3. Қыналар коллекциясынан қыналардың түрлерін анықтап, түрлерінің суреттерін салу. 
 4. Суға салынып қойған қынадан препарат дайындап, саңырауқұлақтардың жіпшумағын 
жəне балдырларды анықтау. 
5. Қыналар денесінің гомеомерлі немесе гетеромерлі екендігін анықтап, суреттерін 
салу. 
6. Ылғалданған мақтаға қынаның бір үзімін салып, үстіне ыдыс (банка, стакан) 
төңкеріп, қынаның неше күннен соң тіршілік ете бастайтынын бақылау. 
7. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Базидиомицеттердің қандай мүшесі аскомицеттердің қалтасына ұқсас болып келеді? 
2. Базидийдің қандай түрлері бар? 
3. Базидиомицеттердің өмірінің көп бөлігі қандай ядролық фазада өтеді? 
4. Ағашқұлақ саңырауқұлағы жемісті денесінің жəне гименофорларының  
құрылысы қандай болып келеді?  
5. Қозықұйрық саңырауқұлағының жемісті денесі қандай?  
6. Қыналар қандай жерлерде өседі? 
7. Қыналарды не себептен комплекті ақза деп атайды? 
8. Қыналар денесіндегі саңырауқұлақтар, балдырлар жəне бактериялар бірін-бірі 
қандай заттармен қамтамасыз етеді? 
9. Қыналар денесінде саңырауқұлақтардың, балдырлардың жəне бактериялардың 
қандай түрлері кездеседі? 
10. Қандай белгілеріне байланысты қыналарды классификациялайды? 
11. Қандай талломдарын гетеромерлі, қайсысын гомеомерлі деп атайды? 
12. Гонидийлі қабат дегеніміз не? 
13. Қыналар қалай көбейеді? 
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14. Соридия, изидиялар қалай пайда болады? 
15. Қыналарды паразитті ағзалар қатарына жатқызуға бола ма? 
   
Зертханалық жұмыс 6. 

Тақырыбы: Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдік. Көкек зығыры мүгі жəне 
сфагнум мүктерінің құрылысы мен даму кезеңі      
Сабақтың мақсаты:  Көкек мүгі мен сфагнум мүгінің құрылыстарымен 
жəне даму кезеңдерімен танысу. 
Қажетті материалдар:  Көкек мүгі мен сфагнум мүктерінің кепешөптері, 
көкек мүгінің модель аппликациясы, көкек мүгінің антеридийі мен 
спорангийінің тұрақты препараттары. 

 
Мүктер, мүк тəрізділер-Bryophyta жоғары споралыларға немесе 

архегонийлерге жататын өсімдіктер. Мүктер-қылқанды жапырақты дымқыл 
ормандар мен батпақтанған шалғындықтарда өсетін аласа өсімдік. Олар тас-
тардың үстінде, ағаштардың  діңдерінде, топырақта тұтасып, шым түзеді. 
Құрылысы өте қарапайым: тамыр болмайды, көпшілігінің денесінде жапы-
рақтары мен сабағы ғана бар, қайсыбірінің тақталанып біткен денесі таллом 
деп аталады да, ол жер бетіне төселіп тік өседі, анатомиялық жағынан алған-
да да олардың денесі белгілі ұлпаларға жіктелмеген. Денесінің вегетативтік 
бөлімдерінің ұшында көптеген жыныс мүшелері (антеридий, архегоний) 
дамып жетіледі. 

 Аталықтары (антеридий)-сопақтау немесе шар тəрізді келетін жəне 
оның бір жағында қысқа ғана тірсегі болатын ұсақ дене. Оның ішінде 
текшеленіп біткен жасушалары болады, олардың əрқайсысынан екі-екіден 
аталық жыныс жасушасы-сперматозоид дамып шығады, бұлардың бір 
шетінде екі талшығы болады.  

Аналықтары (архегоний)  көлемі ұсақ, пішіні колба тəрізді болатын 
дене, оның астыңғы жағы түйнектеліп жатады да, онда аналық жыныс 
жасушасы-жұмыртқа дамиды, үстіңгі жағы ұзарып бітеді де, іші түтікше-
леніп кететін жасушалардан түзіледі, ұрықтанудың алдында бұлар сілемей-
леніп кетеді, соның нəтижесінде пайда болған шырышты зат түтік бойлап 
сыртқа шығады да, сперматозоидтардың жұмыртқа жасушасына жүзіп 
баруына себеп болады. Антеридий мен архегоний арасында жіпше тектес 
стерильді парафиздері болады. Көптеген мүктердің антеридийлері мен 
архегонийлері екі өсімдікте болады, сондықтан да олар екі үйлі өсімдік 
болып табылады. Мүктердің ұрықтануы тек сулы ортада ғана жүзеге асады.    

Мүктердің жыныс мүшелері орналасқан вегетативтік денесі мүктің 
жынысты ұрпағы-гаметофит деп аталады, ұрықтанған жұмыртқа жасуша-
сынан спорогон (спорогоний) дамып жетіледі. Спорогон мүктің жыныссыз 
ұрпағы болады да, ол спорофит деп аталады.  
1. Көкек мүгі. Бір жапырақты, сабақты мүктерге жататын жасыл мүктердің 
(көкек мүгі-Polytrichum suniperium жəне политрихтың-Polytrichum) сыртқы 

құрылысымен жəне даму кезеңімен танысамыз 1-сурет. 
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1-сурет. Көкек зығыры:1-спорогоны бар аналық өсімдік; 2-аталық  өсімдік; 
3-антеридий бар аталық өсімдіктің ұшы; 4-антеридий,  сабағы, қабырғасы, 

спермогенді ұлпа; 5-парафиздер; 6-архегониялавры бар аналық өсімдіктің ұшы; 
7-архегоний: жұмыртқа жасушасы бар құрсағы;  түтікшелі  жасушалары бар 

мойын; 8-бүршіктері бар протонема. 
 

Жасыл мүктердің-Bryales басқа мүктерге қарағанда үлкендеу 
сабақтары тік болып өседі. Сабақтарының төменгі жағындағы жапырақтары 
ұсақ, қабыршақты жəне жасыл  болмайды, ортаңғы, үстіңгі жапырақтары 
үлкен, жасыл болып келеді. 

Антеридий мен архегоний екі жасыл мүктер сабағының ұшында 
дамып жетіледі. Олар екі үйлі. Мұның антеридийлері жалаң қабат, қалта 
тəрізді келеді де, олардың əрбір жасушаларынан 1-2 сперматозоид пайда 
болады. Жеке спермотозоидтың алдыңғы жағында ұзын-ұзын келген 
жіңішке ширатылған екі талшығы болады. Балдырлардың оогонийлеріне 
қарағанда жапырақты мүктер архегонийлер үнемі көпжасушалы болады. 
Оның түп жағында қомақтанып жатқан бөлімінің ішінде аналық жыныс 
жасушасы дамиды, оның дербес қабықшасы болмайды.  

Жыныс жасушалары жетіліп бітісімен антеридийдің төбесі 
шытынайды да, оның ішіндегі толып жатқан сперматозоидтар сыртқа 
шашылады. Сөйтіп, олар, архегонийдің аузындағы шырышына жабысып, 
оның төменгі жағында сілемейге толған мойын түтікшесімен жүзіп отырып, 
аналық жыныс жасушасын ұрықтандырады, зигота пайда болады. 
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Зиготаның сыртынан қатты қабықша пайда болады да, сол мезетте-ақ 
ол бөліне бастайды, нəтижесінде одан спорофит-спорогоний өсіп шығады.   

Жетілген спорогонийдің төменгі жағында гаметофитке көміле 
орналасқан сорушы құрам-гаусторийі бар аяқшасы болады. Аяқшаның 
кеңейген жері апофиза деп аталады. Апофизаның жоғарғы жағында қорапша 
орналасқан. Қорапша аузы архегоний қабырғасынан дамыған, түкті 
қақпақпен жабылған. 
     Қорапшаның жоғарғы жағында, қақпақтың астында табақша-эпифрагма 
(грек. эпи-үсті, фрагмааралық қалқан) болады. Қорапша денесінің ортасында 
ұстамдық құрам, ал оның екі жағында қапшық тектес, спорангий 
орналасады.  
    Спорангий қорапша денесі мен ұстамдық құрамға, бір қатарлы 
хлорофилді жасушалардан тұратын жіпше арқылы бекітілген. Қорапшаның  
аузындағы тесіктердің шетінде доғал тісшелер-перистомалар орналасқан. 
Споралар жетілген кезде, қорапша аузындағы түкті қақпақпен оның жеке 
қақпағы түседі, эпифрагмамен біріккен перистома тістері сыртқа майысып 
ажырайды да, пайда болған саңылаулардан споралар сыртқа шашылады.  
     Дымқыл ортада перистома тістері қалпына келеді де, саңылаулар 
жабылады.    Споралардан жіпше протенома (грек. протос-алғашқы, бірінші, 
нема-жіп) өседі, олардың бүршіктерінен мүктің жапырақталған өркені 
(гаметофорлары) дамиды.  
     Мүктердің даму кезеңінде кездесетін жынысты жəне жыныссыз жолмен 
көбеюінің дұрыс ауысу жолын көреміз 2-сурет.  

       
2-сурет. Политрихтың тіршілік кезеңі: М-мейоз. 

 
     Жынысты жолмен көбейетін мүшелері жапырақты-сабақты мүк өсімдігі 
өсіріп шығарған протонемамен қоса жынысты ұрығы гаметофит болады да, 
онда жасуша ядроларында хромосом саны гаплоидты болады. Жыныссыз 



 110

жолмен көбеюге арналған жасушалар споралар дамыған қорапша-спорогон 
жыныссыз ұрпақ-спорофит болады, мұндағы жасушалардың ядроларындағы 
хромосом саны диплоидты. 
     Мүктердің тіршілігінде екі ұрпақ дұрыс ауысып отырады да, бұлардың 
ішіндегі басым болып өсетіні жынысты ұрпағы гаметофит, ал жыныссыз 
ұрпағы-спорофит бірнеше күн өсіп тұрады да, гаметофитке мүлде тəуелді 
болады. Жасыл мүктер орманды, шалғынды жерлерде өседі. Жер үсті бөлігі 
тік өседі, ал жер асты бөлігі-горизонталь бағытта өседі. 

Аталық өркені аналық өркеніне қарағанда ұзын болады. Көкек мүгінің 
сыртқы құрылысы жəне даму кезеңі политрих мүгіне ұқсас болып келеді. 
2. Сфагнум мүгі. Мүктер класының сфагнум мүктер қатарының өкілі 
сфагнум мүгі-Sphagnidae немесе ақ мүк. Ол сазды, батпақты, ылғалды 
ормандарда өседі. Кепкенде түсі ағарып кететіндіктен оны ақ мүк деп 
атайды 3-сурет. 

Ақ мүктің сабағы сабағы ұзын, жан-жаққа тарамдалған, бірақ өте 
нəзік, əлсіз, майда жапырақтары бар; тамыры да, ризоиды да болмайды. 
Жапырағы бір қабат жасушалардан тұрады. Бір жасушалары жасыл түсті 
хлорофиллі бар тірі болса, екінші жасушалары түссіз-өлі болады. 
     Өлі жасушаларының қабықшасының тесіктері арқылы су кіріп, мүктің 
салмағы артады. Ақ мүктің осы қасиетін батпақты жерлерді құрғатуға 
пайдаланады. Құрғақ күндері өлі жасушаларының іші ауаға толы 
болатындықтан өсімдіктің түсі ақ болады. 
     Көбеюі жасыл мүкке ұқсас болып келеді. Айырмашылығы ақ мүк бір үйлі 
өсімдік. Антеридий мен архегоний бір өсімдіктің сабағының ұшында дамып  
жетіледі, ұрықтанған жасушадан зигота, зиготадан қысқа аяқты, пішіні  
 дөңгелек келген қорапша-спорогон дамиды. 

 
 3-сурет. Ақ мүк жəне оның құрылысы. 
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 Қорапша ішіндегі спорангийлерде споралар дамып жетіледі. Споралардан 
пластинка тəрізді протонемалар өсіп, одан ақ мүктің сабағы, жапырақтары 
өсіп шығады. 
Тапсырма: 
1. Кеппе шөп даналарынан көкек мүгі мен ақ мүктің сыртқы құрылыстарымен танысып, 
суреттерін салу. 
2. Көкек мүгінің коллекциясынан, көкек мүгінің даму кезеңін құрастыру. 
3. Көкек мүгінің антеридийі мен споронгийінің тұрақты препараттарынан, антеридий 
мен споронгийдегі ерекшеліктерді бақылау. 
4. Оқулықтан кəдімгі политрихтың даму кезеңінің суретін салу. 
5. Ақ мүктің жапырағынан препарат дайындап, өлі жəне хлорофиллді жасушаларын 
тауып, суретін салу. 
6. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Құрылыстарындағы қандай белгілер жəне ерекшеліктер мүктəрізділердің  
    тіршілігінде балдырлармен туыстығын көрсетеді? 
2. Мүк тəрізділерді не себептен өсімдіктер эволюциясында жеке бұтақ түрінде  
    қарастырады? 
3. Мүк тəрізділердің морфологиялық құрылысы қандай? 
4. Кəдімгі көкек зығырының құрылысы мен өмірлік кезеңі қандай? 
5. Өмірлік кезеңінде спорофиті мен гаметофитінің ара салмағы қандай? 
6. Жасыл мүктің тіршілік кезеңі қалай өтеді?  
7. Жасыл мүктің көбеюі, ұрпақ алмасуы қалай жүреді? 
8. Қорапша құрылысы қандай? 
9. Ақ мүктің жапырақтарында қандай жасушалар болады жəне олардың маңызы 
қандай? Ақ мүктің даму кезеңі қалай өтеді? 
11. Көкек мүгі мен ақ мүктің гаплоидты жəне диплоидты фазалары қандай  
  ұрпақтарында болады? 
 
7. Зертханалық сабақ. 

Тақырыбы: Шаңжапырақтəрізділер (папоротник) құрылысы, даму кезеңі.  
Сабақтың мақсаты: Шаңжапырақ тəрізділердің тең спораларының өкілі-
еркек усасыр мен əр түрлі спораларының өкілі-жүзгіш жалбыздың 
(салвинияның) сыртқы құрылыстарындағы жəне даму кезеңдеріндегі 
ерекшеліктерімен танысу. 
Қажетті материалдар: Шаңжапырақ өсімдігі, шаңжапырақ сорусының 
көлденең кесіндісінің тұрақты препараты.   

 
Шаңжапырақ тəрізділер-жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің ішіндегі ең 

көне тобы. Олар көбіне көлеңкелі, ылғалды, дымқыл жыраларда өседі.  
Шаңжапырақтың қысқа сабағы, жалпақ, қауырсынды жапырақтары жəне 
тамыры болады. Жер астындағы тамырсабақтан қосалқы тамырлар тарайды.  

Шаңжапырақ-көп жылдық өсімдік. Күзде жер үстіндегі мүшелері 
қурап, тамырсабағы қар астында қыстап шығады. Көктемде қар еріп, 
топырақ қызған кезде, тамырсабақтың бүршіктерінен шаңжапырақтың 
жапырақтары бар қысқа сабағы өсіп шығады. Олар басқа жасыл өсімдіктер 
сияқты, қоректенеді. Жапырақтары төбелік меристемалардан өсіп шығады, 
бұны ваялар деп атайды. Жарықта жапырақтарында органикалық заттар 
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түзеді. Органикалық заттар тек өсімдіктердің қоректенуі үшін ғана 
жұмсалмайды, сонымен бірге олардың бір бөлімі тамырсабаққа жиналады. 
Олар тең споралы (изоспоралы), əр түрлі споралы (гетероспоралы) болып 
бөлінеді. 
1.Тең споралы шаңжапырақтардың өкілі ретінде еркек усасырдың-
Dryopleris tilixmass даму кезеңімен танысамыз (1-сурет).  

                 
1-сурет. Еркек усасыр. 1-үлкен өсімдік; 2-сорустары бар жапырақтар;  

3-сорустың кесіндісі; 4-өскінше; 5-өскіншедегі қалыптасқан жас спорофит. 
 

     Еркек усасырлар даму кезеңінде жұп хромосомды-диплоидты кезеңінің 
басымдылығымен сипатталады. 
      Спорангийінде бірыңғай споралар дамитын өсімдіктерді тең споралы деп 
атайды. Бұл өсімдіктердің өте ұсақ, өскінше деп аталатын гаметофиттері-
дербес өмір сүреді. Спорофиттерде спорангилер арнайы маманданған 
жапырақтарда-спорофиллдерде орналасқан. Спорофиллдер өзінің сырт 
пішінімен кəдімгі фотосинтез қызметін атқаратын жапырақтар 
трофофиллдерге ұқсас.  Спорангийлер жапырақтардың астында орналасады. 
Олар топ-тобымен жинақтала, ұсақ шеңберлер түзей, сорустарды 
қалыптастырады. Сорус дегеніміз шаңжапырақтың жапырағының астындағы 
спорангилер тобы. Сорустар бекінген жерде жапырақ тақтасы қалыңдап 
өсіп, күрделі құрылысты, құрамында өткізгіш шоқтардың тарамдары бар 
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кіндік түзіледі, оны «плацента» деп атайды. Планцета біртіндеп табақшалы 
жабындық (индузиум) спорангийлерді жауып тұрады. Спорангийдің бір 
қатарлы қабырғасын екі түрлі жасушалар құрайды. Спорангийдің шеңбер 
түзе орналасқан жасушаларының көбі ішкі екі бүйірінен қалыңдайды. Бұл 
жасушалардың жиынтығын сақина деп атайды.  
     Споралар жетілген уақытта спорангий қаңсиды, сақина жасушалары 
жиырылу барысында, қабырғалары қалыңдамаған жасушалары бар жерінен 
сөгіледі де, споралар шашылады. Қолайлы жағдайда шашылған споралардан 
жүрек пішінді көк-жасыл табақша-өскінше өседі. Өскіншенің жоғарғы жағы 
ойыс, ал төменгі жағы сүйірлеу болады, осы жағынан ризоидтар өсіп 
шығып, топыраққа еніп, тамыр қызметін атқарады. Топырақтан су алып, 
өскінше жасушалардағы хлорофилл дəндерінде органикалық заттар түзіледі 
де, өскінше өз бетімен қоректеніп, өсе береді.  Өскінше жасушаларындағы 
хромосом саны гаплоидты жəне өзі еркек усасырдың жынысты ұрпағы-
гаметофит болады. Өскіншенің ойыс жағына жақын архегоний деп 
аталатын аналық мүшесі, сүйірлеу жағына таяу-антеридий дейтін аталық 
жыныс мүшесі болады.  
     Архегонийдің пішіні колба тəрізді, оның астыңғы жағы өскінше денесіне 
ене жатады да, екінші жағы мойнақ тəрізденіп сыртқа шығып тұрады. 
Архегонийдің іш жағында аналық жасушасы пайда болады. Ол жасушасы 
жетілген кезде, архегонийдің мойнақ бөлімінде жатқан каналша 
жасушаларының сілемейленуі салдарынан қоймалжың зат пайда болады, 
бұл сперматозоидтың аналық жасушаға қарай жылжуын жеңілдетеді. 
      Антеридий кішкене шар пішінді домалақ, сыртынан жалаң қабат үлпек 
қаптап жатады. Антерийдің ішінде сперматозоид түзіледі, мұның құрылыс-
тарының дəніндей, бір жағында ширатылған шашақ тəрізді талшықтары бо-
лады.  Осы сияқты талшықтарының көмегімен су ішінде жүзіп келіп, архе-
гонийдегі аналық жасушаны ұрықтандырады, соның нəтижесінде зигота 
түзіледі. Зиготадағы ядроның хромосом саны диплоидты 2-сурет.  
     Зиготадан жас спорофит дамиды, одан өскен алғашқы жапырақ, ересек 
усасырдың жапырағына ұқсамайды. 

Шаңжапырақтың жыныссыз ұрпағы-спорофит басым болып, ересек 
өсімдік күйінде тез өседі де, ал жынысты ұрпағы гаметофит кішкене ғана 
өскінше күйінде, өте редукцияланған, сондай əлсіз болғандықтан аз уақыт 
тіршілік етеді. Систематикалық топтардың ішінде шаңжапырақтан төмен 
жəне жоғары тұратын өсімдіктер бар: бірінің гаметофиті басым, спорофиті 
редукцияланған, мысалы, мүктəрізділер, спорофиті басым, гаметофиті 
редукцияланған мысалы, плаун, жылбурын т.б. 
2.Түрлі споралы шаңжапырақтарға жүзгіш жалбыз (сальвиния)-Salvinia 
natans өсімдігін аламыз, бұны кейде су шаңжапырағы деп атайды (3-сурет).  
Жалбыздың бір ерекшелігі əуел бастан-ақ дара жынысты болатын спорофит- 
тердің морфологиялық құрылысы жағынан жіктеле басталуы. Бұл сияқты 
жіктелу ісі оның жыныссыз жолмен көбею мүшесінен-спорофиттен 
басталады. 
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                      2-сурет. Тең споралы шаңжапырақтың тіршілік кезеңі: мейоз. 
 

         Жалбыздың көлбей жатқан жіңішке сабақшасының бетінде шоқтала 
орналасқан үш дана жапырағы болады. Əрбір шоқтағы жасыл түсті екі 
жапырақ су бетінде қалқып жүреді, оның күңгірт түсті келген біреуі суға 
батып жатады. Бұл тілімделіп, шашақ сияқты болып кетеді, 
əрқайсыларының бет жағында көптеген түктері болады, сөйтіп, ол тамыр 
қызметін атқарады, мұның тамыры болмайды. Жалбыз өсімдігінің су 
ішіндегі метаморфозданған  жапырақ телімдерінің түп жағында макро-жəне 
микроспорангийлердің сорустары пайда болады. Бұл сорустардың да 
жамылғышы еркек усасырдың индузиуммен гомологиялы болады. 
     Микроспорангийдің ішінде ұсақ микроспора, ал мегаспорангийде 
(макроспорангийде) бір ғана мегаспора (макроспора) дамиды. 

Мегаспораның біреуінен басқа жасушалары ертерек өліп қалады. 
Микро жəне мегаспоралар спорангиядан шықпастан соның ішінде өсе 
береді. Сөйтіп жалбыздың жыныссыз жолмен көбеюі спорангиялармен 
аяқталады да, аналық өсімдіктің өзі өлгеннен кейін олар суда жүзіп жүре 
береді. Микроспорадан аталық өскінше (аталық гаметофит) дамиды да, 
микроспорангийдің қабығын тесіп, оның сыртына қарай қылтиып тұрады. 
Аталық өскіншенің жоғарғы жағында екі антеридий болады да, оның 
керегесі екі-ақ жасушадан тұрады.   
Əрбір антеридийдің ішінде көптеген талшықтары бар төрт-төрттен 
сперматозоид өсіп шығады, олардың пішіні сəл сопақтау болып келеді. 
Мегаспорадан (макроспорадан) аналық өскінше (аналық гаметофит) пайда 
болады. Мұның көлемі өте кішкентай, пішіні үш бұрышталған пластинка 
түрінде су бетінде қалқып жүреді. 
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3-сурет. Əртүрлі споралы шаңжапырақтардың (жүзгіш жалбыздың) 
тіршілік кезеңі; М-мейоз. 

 
   Өскінше ұлпасының ішінде бірнеше архегоний болады, олардың 
мойындары тең споралы шаңжапырақтарға қарағанда (редукцияланып) 
қысқарып кеткен. Ұрықтанғаннан соң аналық жыныс жасушасынан жас  
жалбыз өсімдігі спорофит өсіп шығады. 
Тапсырма: 
1. Бөлмеде құмырада өсіп тұрған еркек усасырдың  сыртқы құрылысындағы мүшелерін 

анықтап, тиісті белгілерін қойып суретін салу. 
2. Усасырдың жапырақтарының астынан сорустарды тауып, түсіне жəне орналасу 

тəртібіне зер салып, суретін салу. 
3. Сорустардан препарат дайындап, оны сорустың көлденең кесіндісінің тұрақты 

препаратымен салыстырып, көргендеріңді суретке салып, альбомға түсінігін жазыңдар. 
4. Оқулықтан еркек усасырдың даму кезеңін талдап, суретін салу. 
5. Кесте суреттен жалбыздың даму кезеңінің суретін салу. 
6. Еркек усасырдың жəне жүзгіш жалбыздың даму кезеңдерінің сызба нұсқаларын 

жазып көрсету. 
7. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Шаңжапырақ тəрізділердің басқа жоғары споралылардан айырмашылығы неде? 
2. Шаңжапырақ тəрізділерде эволюция барысында қандай бейімдеушілік белгілері 

пайда болады? 
3. Мүктермен салыстырғанда шаңжапырақтардың қандай ұқсастықтары жəне 

айырмашылықтары бар? 
4. Шаңжапырақ тəрізділердің құрылысы мен тіршілік ортасы қандай? 
5. Тең споралы шаңжапырақ өкілдерінің құрылысында қандай ерекше-ліктер бар? 
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6. Еркек усасырдың сорусының жəне гаметофитінің құрылысы қандай? 
7. Еркек усасырдың даму кезеңі қалай өтеді жəне ондағы диплоидты фаза мен 

гаплоидты фазаның ара қатынасы қандай? 
8. Жүзгіш жалбыздың құрылысында қандай ерекшеліктер бар?  
9. Жүзгіш жалбыздың даму кезеңі қалай өтеді? 

 
8. Зертханалық сабақ. 

Тақырыбы: Ашықтұқымдылар бөлімі. Ашықтұқымды өсімдіктердің  
даму кезеңдері.  Қарағайдың құрылысы мен даму кезіндегі ерекшелігі. 
Сабақтың мақсаты: Қылқанжапырақты  өсімдік-қарағайдың 
морфологиялық құрылысындағы, даму кезеңіндегі ерекшеліктерімен 
танысу. 
Қажетті материалдар:  қылқанжапырақты өсімдіктердың коллекциясы, 
қарағайдың бүрлері бар кеппешөбі, қарағай бүршігі,   қарағайдың  аталық   
бүршігінін  тұрақты  препараты. 

 

Ашықтұқымдылар-тұқым мен тұқым бүрі жеміс жапырақшасының 
үстінде жалаңаш (ашық) жататын жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
түрлерінің тұқым мен тұқым бүрі жабық тұқымдылар сияқты аналық 
керегесімен қапталмайды. Сонымен қатар жалаңаш тұқымдыларда гүл 
серігі болмайды. Ашықтұқымдылардың ішіндегі кеңінен тарағандары: 
қылқан жапырақтылар класы. Олар: қарағай, шырша, балқарағай т.б. 
     Қылқан жапырақтылардың Coniferalis ішінен кəдімгі қарағайды-
Pinus sylvеstris алатын болсақ, негізгі сабағы жақсы дамыған, моно-
подиялды бұтақтанған, бұтақтары шоқталып орналасады 1-сурет.     
     Жапырақтары ине тəрізді ұшы үшкір болып келеді де, кезектесіп 
орналасады. Көктемде оның жас бұтақтарынан кішкене бүрлер көрінеді.    
     Аталық жəне аналық бүрлер бір өсімдікте өседі, сондықтан олар бір 
үйлі өсімдікке жатады. Қарағайдың   микроспорангиясы   стробилаға    
жинақталған қабыршақты микроспорофиллдерде дамиды. Біршама майда 
шар пішіндес стробиллалар бүйірлік өркендердің ұшында ірі топтарға  
жинақтала,  аталық бүршік түзеді.Микроспорангийлердің археспориалды 
ұлпаларынан микроспоралардың аналық жасушалары қалыптасады да, 
олардың əрқайсысынан редукциялық бөліну барысында төрт 
микроспора пайда болады. Микроспора   бір   ядролы,   шар   бейнелі,   
қабықшасы   қос қабатты, цитоплазмаға шектес ішкісі-интина, ал сыртқы 
қабаты-экзина деп аталады. Қарағай микроспорасының экзина қабаты 
симметриялы орналасқан екі ірі ауа қапшығын түзеді. Микроспорадан 
аталық өскіншенің дамуы микроспорангияның ішінде жүреді. Үйлесімді 
жүретін үш бөліну процессінде екі линза пішінді бір-бірден генеративтік, 
вегетативтік жасушалар пайда болады.  Микроспора аталық өскінше тозаң 
деп аталады. Микроспорангия қабырғасының сөгілуі нəтижесінде тозаң 
сыртқа шашылады да, желмен тарайды. Қарағай жəне басқада қылқан 
жапырақтылардың аналық түрлерінің өсінде спиральды, тығыз қабыса 
тұқым қабыршақтары орналасады. Өзінің табиғаты жағынан тұқымды 
қабыршақ жалпайған бүйірлік өркен.    
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1-сурет. Кəдімгі қарағай:а-сабақтағы  аналық, аталық бүрлері бар спорофит;  

б-аналық бүршіктің кесіндісі; в-тұқым қабыршағы тұқымбүрімен; г-тұқымбүр 
кесіндісі; д-аталық бүрдің кесіндісі; е-микроспорангий; ж-тозаң; з-тұқымның 

көлденең кесіндісі; и-екі тұқым тұқым қабыршағымен. 
 
Тұқым қабыршақтың негізінде, жоғары бетінде екі тұкымбүр 

дамиды. Алғашқы кезде қабыршақтың негізінде диплоидты шағын ғана 
түйір пайда болады. БҰЛ болашақ тұқымбүрдің ішкі құрамы-нуцеллус. 
Өсу барысында нуцеллусты қоршай сақиналы өскін қалыптасады да, 
біртіндеп өсе келе оны жан-жақты қоршайды. 

Бұл тұқымбүрдің жабындысы-интегумент. Нуцеллустің жоғары 
төбесінде интегументтер аралығында тозаң кіретін  жол   немесе 
микропиле болады.  

Нуцеллусте тозаң кіретін саңылауға жақын археспориалды 
жасушалар   ерекшеленеді де,  редукциялық бөліну барысында, одан төрт 
бір-бірінің үстіне қаптаса орналасқан мегаспора пайда болады. Демек, 
нуцеллус көп қабатты қабырғасы бар мегаспорангия.  

Төрт мегаспорадан тозаң саңылауға жақын орналасқан үшеуі 
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қойылады да, қалған біреуінен аналық өскінше пайда болады, жалаңаш 
тұқымдыларда бұны эндосперм деп атайды. Эндоспермде тозаң 
саңылауға жақын архегоний қалыптасады. Қарағайда архегоний екеу. Əрбір 
архегонийдің құрсағы, құрсақ-каналша жасушалары жəне қысқа мойны 
болады. Жел арқылы тозаң тұқымбүр аузына келіп қонғаннан 
ұрықтануға дейін бір жыл өтеді. Тозаңның вегетативтік жасушасы тозаң 
түтігіне айналады да, ядро оның ұшына қарай өтеді. Генеративтік 
жасушаның бөлінуінен екі спермий түзіледі. Енді тозаң түтігінің ұшы 
жарылады да, спермиялар архегония мойны арқылы оның құрсағына 
жетеді, осы жерде ұрықтану жүреді, ұрықтануға бір ғана спермий мен 
архегоний ғана қатысады. Ұрықтанған жұмыртқа жасуша-зигота біршама 
тыныштық кезеңі-нен өтеді. Осы кезеңнен кейін, зигота бірнеше рет 
көлденең терминальды жəне базальды жасушаларға, одан əрі бойлай сан 
рет бөліну нəтижесінде ұрық дамиды. Тұқымбүр қорлық заттардың 
қызметін атқаратын   эндо-сперммен қоршалған, ал  нуцеллус қалдығы 
жұқа үлпек тектес болып   қалады. Интугменттің орта  қабаты 
сүректелген,  қатты қабыққа айналады, ал тұтас тұқымбүрі тұқымға  
айналып кетеді. Жоғарыда  айтылған    сипаттамаларға   қарағанда   
қылқан жапырақты  өсімдіктердің даму кезеңінде айтарлықтай 
сперматозоид болмайды, оның орнына ұзын тозаң түтігі өседі де, 
ұрықтануға керек болатын спермийді архегонийге жеткізеді.  

Қылқан жапырақты өсімдіктердің көбею эволюциясындағы 
ерекшеліктерге: гаметофиттердін редукциялануы; жынысты жолмен 
көбею жолын жеңілдету үшін спорофиттің жете икемделуі; аталық 
гаметаның (спермийдің) қимылсыз болуы; ұрықтың даму кезеңінің бас 
кезінде аналық  ағзаның ішінде  өсіп,  оның қор заттарымен қоректенуі 
жатады 2-сурет. 

      
2-сурет. Қарағайдың көбеюі. 



 119 

Тапсырма:  
1.  Қылқан жапырақты өсімдіктердің кеппе шөптерінен балқарағайдың, аршаның, 
қарағайдың, шыршаның өркендеріндегі қылқандарының (жапырақ) пішінін, мөлшерін, 
өркенге орналасу тəртібін қарау. 
2. Қарағайдың кеппе шөбінен аталық, аналық бүрлерін анықтап, сипаттама беру. 
3. Қарағайдың аталық бүрінің тұрақты препаратынан, аталық құрылысын-дағы 
ерекшеліктерді анықтап, суретін салу. 
4. Қарағай тозаңдарын құрғақ күйінде микроскоппен қарап, тозаңның пішінін, ауа 
қапшықтарын қарау. 
5. Қарағай бүршігінен тұқым құрылысын қарау. 
6. Оқулықтан, кестеден қарағайдың даму кезеңінің суретін салып, схемасын жазып 
көрсету. 
7. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
 Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Жалаңаш тұқымды өсімдіктерді жоғары споралы өсімдіктерден қандай белгілері 
арқылы айыруға болады? 
2. Жалаңаш тұқымдылардың қандай белгілері жоғары споралы өсімдіктерге ұқсас 
болып келеді? 
3. Қарағайдың  аталық  жəне аналық бүрлерінің құрылысында  қандай ерекшеліктер 
бар? 
4. Қарағайдың аталық жəне аналық гаметофиттері қалай пайда болады? 
5.Тұқым қалай пайда болады жəне қандай құрылысты болып келеді? 
6. Тұқымды өсімдіктердің пайда болуы эволюциялық дамуда қандай маңызы бар? 
7. Қылқан жапырақты өсімдіктердің көбею эволюциясындағы ерекшеліктерге не  
    жатады? 
 
9. Зертханалық сабақ. 
Тақырыбы: Қосжарнақтылар класының тұқымдасы: раушан                     
гүлділер тектес бір жабынды өсімдіктер өсімдіктер қатарлар тобы. 
Шамшаттар  тұқымдасы.  
Сабақтың мақсаты: Шамшаттар тұқымдас өсімдіктердің құрылысындағы  
жəне гүл бөлімдеріндегі ерекшеліктерді ажырату. 
Қажетті материалдар: Шамшаттар тұқымдас өсімдіктердің кеппешөптері, 
тірі өсімдіктер, жемісі, анықтағыш кітап.  

 
 1. Раушангүлділер тектес бір жабынды өсімдіктер қатар тобы-
шамшаттар тұқымдасы (буковые) – Fagaceae. 

Тұқымдаста 900 түр бар (9 туыс). Мəңгі жасыл немесе жапырақтары 
қысқа қарай түсіп отыратын ағаштар мен бұталар. Олар жер бетінің 
қоңыржай климаты жəне субтропикалық елдерінде, кеңінен таралған. 
Жапырақтарының түсіп отыратын, қосалқы жапырақшалары болады. 
Жапырақтары тұтас немесе қауырсынды қалақты жəне кезектесіп 
орналасады.  

Гүлдері ұсақ, көріксіз, дара жынысты немесе қос жынысты, 
актиноморфты, дихазиялы, жиналып сырға, масақ немесе шоқпарбастар 
түзеді. Кейде дихазиялары бір гүл қалғанға дейін редукцияға ұшырайды.   
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Аналық гүлді плюска қоршап тұрады. Гүлсерігі 6-мүшелі, бос 
орналасқан, аналығы 3-6 ұялы, соған сəйкес аналықтың мойында (столбик) 
ұзынша болады, гүл түйіні төменгі.   

Аталық гүлдің гүлсерігінің түп жағы біріккен болып келеді жəне əр түрлі 
түске-сарыға, қоңыр-қызылға, жасылға боялған. 

         Гүл серігінің саны 3+3, не болмаса 5-7, аталықтарының саны гүл серіктері 
санымен бірдей, кейде көптеу  болады. 
Емен туысы (дуб-Quercus). Дүние жүзі бойынша 300 түрі бар; БОР-дың 

флорасында 19 түрі, ал Қазақстанда 1 ғана түрі кездеседі. Табиғи жағдайда 
солтүстік ендіктің қоңыржай климатты елдерінде, сиректеу субтропикада 
кеңінен таралған.  

Ағашты əртүрлі ағаш бұйымдарын жасауға жəне құрлыс материалдары 
ретінде аса құнды болып табылады. Жалпақ жапырақты орманның (дубрав) 
негізгі компоненті. Діңі  жуан болып келетін, биіктігі 40 м. дейін баратын, 
əдетте бөрікбасы жан-жаққа тармақталып тұратын үлкен ағаш.  

Гүлінің формуласы:  * P6 A0 G(3);  * P(6-8) A6-10 G0  Жемісі жаңғақ (желудь- 
шошқа жаңғақ). 
Кəдімгі емен (дуб черешчатый, или обыкновенный-Q.robur) 1-сурет.  

  
1-сурет. Кəдімгі емен:А-аналық жəне аталық гүлдері бар гүл шоғырынан тұратын, 
жеміс беретін өркен; Б-аталық гүлдер; В-аналық гүл; Г-жалғыз аналық гүлі бар 

дихазияның диаграммасы: Д-жемісі-шошқа жаңғақ: 1-жойылған бүйірлік 
гүл дихазия; 2-3 жойылған гүл асты жапырақшалары; 4-тостағанша тəрізді қосымша. 
 
Европа кеңінен таралған, жалпақ жапырақты ормандардың, ең құнды, 

орман түзетін ағашы болып саналады, ареалының оңтүстік-батыс бөлігінде, 
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қыстық жəне жаздық формалары болады.  
Жартас емені (дуб скальный-Q.petrea) негізінен Кавказда жəне батыс 

Украинада Карпат тауының етегінде өседі.  
Түкті емен (дуб пушистый-Q.pubescens) негізінен Қырымда өседі. 
 Емен ағашының көпшілікке танымал түрінің бірі тығын емені (дуб 

пробковый-Q.suber), ол Жерорта теңізінің батысында кең таралған. Еменнің 
бұл түрін өзінің табиғи ареалынан тыс жерде де, тығын алу мақсатында 
мəдени жағдайға өсіреді. 

  Шамшат туысы (бук - Fagus). Барлығы 10 түр; БОР-дың флорасында 3 
түрі бар. Олар солтүстік ендіктің қоңыржай климаты зоналарында өседі. 
Ылғалдығы жеткілікті, құнарлы топырақта, буктер өнімділігі жоғары орман 
алқабы түзеді. Құнды ағашынан басқа, жаңғақ тəрізді жемісі малға жем 
болады. Гүлдерінің формуласы:  * P6 A0 G(3);     * P(6-8) A6-10 G0. 

БОР-дың территориясында, Карпат тауында жəне оның Украинаға 
қарайтын етегінде европа бугі (бук европейский-F.syivatica). Кавказда, 
Қырымда шығыс бугі (бук восточный- F.orientalis) өседі. 
Шамшат туысы (бук - Fagus). Барлығы 10 түр; Флорада 3 түрі бар. 

Олар солтүстік ендіктің қоңыржай климаты зоналарында өседі. Ылғалдығы 
жеткілікті, құнарлы топырақта, буктер өнімділігі жоғары орман алқабы 
түзеді. Құнды ағашынан басқа, жаңғақ тəрізді жемісі малға жем болады. 
Гүлдерінің формуласы:  * P6 A0 G(3);     * P(6-8) A6-10 G0. 

Карпат тауында жəне оның Украинаға қарайтын етегінде европа бугі (бук 
европейский-F.syivatica) 2-сурет. Кавказда, Қырымда шығыс бугі (бук 
восточный- F.orientalis) өседі. 

 
2-сурет. Европа бугі:А-аналық жəне аталық  гүлдері баргүлшоғырларынан  

тұратын, репродуктивтік өркен; Б-аталық  гүл; В-аналық гүлдің дихазиясы; Г-аналық 
гүлдердің дихазиясының  диаграммасы; Д-аналық гүл; Е-тостағанша тəрізді қосымшаға 

орналасқан жемістер; Ж-жеміс. 
Тапсырма:  
1. Тірі өсімдіктерден немесе кеппешөп даналарынан раушан гүлділер тұқымдас 
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өсімдіктердің вегетативтік мүшелерін сипаттау. 
2. Өсімдіктерден гүл шоғырының түрін анықтау. 
3. Гүлдерінен тостағанша, күлтелерінің санын жəне біріккен,  бірікпегенін анықтап, 
гүлдеріндегі гипантий құрылысын қарау. 
4. Раушан гүлділер тұқымдас өсімдіктердің түрлерін анықтап, гүл формулаларын 
құрастыру. 
5. Қайталау сұрақтарына жауап беріп, салған суреттеріне талдау жасау.  
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.Раушан гүлділер тұқымдасының қандай ерекшеліктері бар жəне гипантий дегеніміз 
не? 
2. Раушан гүлділер тұқымдасының қандай тұқымдас тармақтары бар?  
3.Олар қандай белгілерімен сипатталады ? 
4. Раушангүлділер тұқымдасының халық шаруашылығында қандай маңызы бар? 
5. Раушан гүлділер тұқымдас өсімдіктердің қандай өкілдерін білесіз? 
 
 10. Зертханалық сабақ. 
Тақырыбы: Даражарнақтылар класының тұқымдасы: Астық тұқымдасы.  
Сабақтың мақсаты: Астық тұқымдас өсімдіктердің құрылысындағы  жəне 
гүл бөлімдеріндегі ерекшеліктермен танысу. 
Қажетті материалдар: Астық тұқымдас өсімдіктердің кеппешөптері  
анықтағыш кітап.  

      
Астық  тұқымдасы даражарнақтылар класының ішіндегі ең үлкені. 

Олардың ішінде космополит түрлері құрылықтардың, барлығында, кең 
таралған болып келеді. Астық тұқымдасы көп жағдайда шалғындар мен 
шөлейт жерлердің табиғи өсімдіктер жабынында басым болады. Тамаққа 
пайдаланылатын жəне малға азық болатын өсімдіктер ретінде олардың 
халық шаруашылығындағы маңызы аса зор. Өркеннің көлбеу  орналасқан 
бөліктері ұзындықтарына қарай өсімдіктерді тығыз түптенген, сирек 
түптенген жəне тамырсабақты деп бөледі 1-сурет.         

 
1-сурет. Астық тұқымдасының бұтақтануы: А-тығыз түпті; Б-сирек түпті; 

В-тамырсабақты: 1-қосалқы тамырлар; 2-түптену аймағы; 3-бірінші қатардағы 
өркен; 32-33- екінші қатардағы  өркен жəне одан кейінгі өркендердің қатарлары; 

4-тамырсабақ. 
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Астық тұқымдасының жемісі дəні деп аталынады. Ал, дəн дегеніміз бір 
тұқымды жеміс, онда жемістің қабымен дəннің кебегі бірігіп кетіп отырады. 
Дəнде эндосперм ұрықты қоршап жатпайды, ал оған бүйір жағынан 
жанасып, қалқанша деп аталынатын жалғыз тұқым жарнағына тікелей тиіп 
тұрады. Мəдени жағдайда себілетін астық тұқымдастарының дəндерін аз 
мөлшерде тұқым деп атайды, ал көп мөлшерде тонналап немесе центнерлеп 
жиналған дəндерін астық деп атайды.     
      Астық тұқымдастарының Қияқөлең тұқымдастарынан айырмашылығы- 
олардың сабақтарының буындары болады, тік бойлап өседі, жапырақтары 
кезектесе орналасқан жəне тілшесі, жапырақ серіктерінің жұқа қабықшасы 
жəне т.б. болады.  
 

                 
2-сурет. Астық тұқымдасының гүлі мен масақшасы: А-үш гүлді масақша; 

Б-масақшаның диаграммасы: 1-масақшаның өсі; 2-масақшаның өсі; 
3-масақшаның төменгі қабыршағы; 4-масақшаның жоғарғы қабыршағы; 

5-гүлдің сыртқы қабыршағы; 6-гүлдің ішкі қабыршағы; 
7-гүлдің жамылғылары; 8-гинецей; 9-андроцей. 

 
     Тұқымдастың өкілдері-көп жылдық, екі жылдық, кейде бір жылдық 
шөптесін өсімдіктер, сиректеу ағаш тектес формалары кездеседі (бамбук 
тұқымдастар). Құрамына 700-ге дейін туыс жəне 10 000 түр кіретін гүлді 
өсімдіктердің неғұрлым ірі тұқымдастарының бірі. Жер бетінде түгел 
таралған. Көптеген түрлері тропикалық аймақтарда өседі, негізінен 
қоңыржай бойлықтарда таралған.  
     Қазақстанда бұл тұқымдастар дала мен шалғын бедерін белгілейді. 
Астық тұқымдастар өкілдерінің кең таралу себебі олардың сыртқы жəне 
ішкі құрылысына байланысты, бұл ерекшелік дəнді дақылдардың əр түрлі 
экологиялық жағдайларға бейімделуінен.  
     Бұлардың арасынан мезофиттерді де кездестіруге болады, олар-мəдени 
дақыл ретінде шығарылған дəнді дақылдардың барлығы: бидай, қара 
бидай, сұлы, жүгері, гигрофиттер-күріш жəне т.б., сондай-ақ ксерофиттер -
селеу жəне т.б.. Мысалы ретінде, кəдімгі қамысқа экологиялық амплитуда 
тəн. Ол өте ылғалды жерде, не болмаса ылғалы жоқ жерде, топырағының 
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тұзы шығып кеткен жерлерде, тау беткейлерінде өсе береді. 
     Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Олар негізінен шашақ 

тамырлы, сабақтары буыннан жəне буынаралықтарынан тұрады. Астық 
тұқымдасының сабақтары əрбір буын аралығының түп жағындағы 
жасушалардың бөлінуінің нəтижесінде ұзындыққа өседі. Мұндай өсуді 
қыстырма меристемалар арқылы өсу деп атайды.  

Көптеген астық тұқымдасының, мысалы бидайдың, қарабидайдың, 
атқонақтың, сабағының буынаралығының іші қуыс, ал буындары 
ұлпалармен толтырылған. Мұндай сабақты сабан деп атайды. Ал кейбір 
астық тұқымдастарының-жүгерінің, борық қамыстың буынаралықтары да 
ұлпалармен толтырылған болып келеді.  

Жапырақтары кезектесіп орналасады жəне екі қатар түзеді. Астық 
тұқымдасының жапырақтары, жіңішке, ұзын, паралель жүйкеленген болып 
келеді жəне олардың қынапшасы болады.   

Қынапша дегеніміз трубка тəрізді болып келген жапырақтың кеңейген 
түп жағы. Қынапша сабақты оның буынынан жоғарырақ орап тұрады, одан 
жапырақ кетеді. Астық тұқымдасында қынапша буынаралығының түп 
жағында орналасқан жəне төменгі бөліністің жасушалары қорғап тұрады. 
Астық тұқымдасы осы ерекшелігімен басқа тұқымдастарға жататын 
өсімдіктерден ажыратылады. Жапырақ тақтасының қынапшасынан кететін 
жерінде өскіні немесе тілшесі болады. Ол сабақпен қынапшаның арасына 
судың өтуіне мүмкіндік бермейді.  
Астық тұқымдастарының өкілдері жəне олардың маңызы. Астық 
тұқымдастар үш тұқымдас тармағына: бамбук, тары жəне қоңырбас 
тəрізділер болып бөлінеді. Бамбук түрлері дəнді дақылдардың 
ішіндегі ең ежелгісі, ол 600-дей түрді біріктіреді. Түрінің көпшілігі 
монокарпиктер, яғни бір рет гүлдейді, онда да белгісіз уақытта 
гүлдейді, онымен бірге бір алқаптағы басқа да өсімдіктер бір уақытта гүл 
жарады. Жеміс бергеннен кейін өсімдік қурап қалады. Бұл тұқымдастардың 
өкілінің бірі- тез өсетін (тəулігіне 50-100 см-ге дейін) жəне 30-40 м биіктікке 
жететін бамбук. Тары тəріздес тұқымдас тармағының өкілдері дара гүлді, 
масақтың қабыршағы екіден көп. Ең көп тараған түрлері: жүгері, тары, 
күріш, қант құрағы. 
         Астық тұқымдасының өкілдеріне екі масақ қабыршағының, көп гүлді 
немесе бір гүлді масақтарының жəне көп мөлшерде жұқа қабықты жапырақ 
тілшелерінің болуы тəн. Бұл топқа нан, жарма, сондай-ақ мал азықтық 
өсімдіктер кіреді. Бидайдың 30-ға тарта түрі бар. Ауылшаруашылығы 
тəжіріибесінде кеңінен таралғаны-бидайдың қатты жəне жұмсақ түрлері. 
Сонымен бірге екі қатарлы арпа, мəдени қарабидай, екпе сұлы жəне т.б. кең 
таралған. Қоңырбас тұқымдасы өкілдерінің практикалық маңызы ерекше. 
     Кенеулілігі жоғары жарма өсімдіктерге тары, күріш, сұлы, жүгері 
жатады. Жүгерінің дəнін өңдеп, крахмал, сірне, спирт жəне басқа да өнім 
алады. Бидай, қарабидай тағамдық нан өсімдіктері болып саналады. 
Құнарлы жемшөп өсімдіктер қатарына шалғындық атқонақ, кəдімгі 
тарғақшөп, су бетеге, жатаған бидайық, шалғындық қоңырбас жəне т.б. 
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жатады. Жұпарбас, тілқияр сияқты түрлері парфюмерияда, тағам 
өнеркəсібінде жəне медицинада қолданылады. Кейбір дəнді дақылдар 
құрылыс материалдары ретінде пайдаланылады (бамбук, құрақ). Селеуден 
сапасы жоғары қағаз əзірленеді. Дегенмен, дəнді өсімдіктер арасында 
зиянды арамшөптер де аз емес (арпабас, қонақшөп, итқонақ). 
Тапсырма:  
1. Тірі өсімдіктерден немесе кеппешөп даналарынан астық тұқымдас өсімдіктердің 
вегетативтік мүшелерін сипаттау. 
2. Өсімдіктерден гүл шоғырының түрін анықтау. 
3. Гүлдерінен тостағанша, күлтелерінің санын жəне біріккен,  бірікпегенін анықтап, 
гүлдеріндегі құрылысын қарау. 
4. Астық тұқымдас өсімдіктердің түрлерін анықтап, гүл формулаларын құрастыру. 
5. Қайталау сұрақтарына жауап беріп, салған суреттеріне талдау жасау.  
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.  Астық тұқымдас өсімдіктердің қандай ерекшеліктері бар? 
2. Астық  тұқымдасының қандай тұқымдас тармақтары бар?  
3. Олар қандай белгілерімен сипатталады ? 
4. Астық тұқымдас өсімдіктердің халық шаруашылығында қандай маңызы бар? 
5. Астық тұқымдас өсімдіктердің қандай өкілдерін білесіз? 
6. Тұқымдастың  көлемі қанша жəне қандай түрлерін білесіңдер? 
7. Тұқымдас өкілдерінің шаруашылықтағы маңызы  қандай? 
8. Тіршілік формалары? 
 
Тəжірибелік сабақ 1. 
Тақырыбы: Даражарнақты жəне қосжарнақты өсімдіктер өскінінің 
құрылысы.   
Сабақтың мақсаты: Тұқым құрамындағы ұрықтың өсімдік негізі екендігіне 
көз жеткізу. Даражарнақты, қосжарнақты, көпжарнақтылар өскіндерінің, 
өзара құрылыстық ерекшеліктерін анықтау.   
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Даражарнақтылар өскіні. 
2. Қосжарнақтылар өскіні. 
3. Қөпжарнақтылар өскіні. 

       

 Əдістемелік нұсқаулар:  
   Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің денесі мүшелерге бөлінген. 
Өсімдіктердің басқа бөліктерінен бөлектенген, құрылысы ерекше, белгілі 
қызмет атқаратын бірнеше ұлпалардан тұратын бөлігін мүше деп атайды. 
Тамыр, өскін, сабақ жəне жапырақ өсімдіктердің вегетативтік мүшелері. 
Олар өсімдік денесін құрайды. Тұқым бөртіп өне бастағанда оның негізгі 
тамыры жер астына кетсе, оның өскіні бетіне шығады. 
     Өскін. Тұқымнан өсіп шыққан вегетативтік мүшелердің бастамасы бар 
кішкентай өсімдік-өскін деп аталады. Яғни, жаңадан өніп жер бетіне 
шыққан өсімдік көгі-өскін. Əр топқа жататын өсімдіктердің өскіндері де əр 
түрлі болады. Мысал үшін дара, қос жəне көпжарнақты өсімдіктердің кейбір 
өскіндері қарастырылады. 
1. Даражарнақтылар өскіні. Даражарнақты өсімдіктердің өскінінің 
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морфологиялық құрылысымен танысу үшін, өніп келе жатқан бидай немесе 
жүгеріні алуға болады. Көктемнің алғашқы айында егілген бидайдың немесе 
жүгерінің тұқымы топырақ жылы болса, егілген соң 2-3 күннен кейін  
қауызын жарып алғашқы тамырын шығарады, бұны негізгі тамыр дейді. 
Негізгі тамырлардың саны даражарнақты өсімдіктердің түріне қарай əр 
түрлі-арпада 5-8,  қара бидайда 4, бидайда 2-3, ал жүгері мен тарыда 
алғашқы көктеп шыққан кезде бір-бірден болады 1-сурет.  

                      
                              1-сурет. Өсімдік тұқымының өскіндері. 
      
     Дəнді дақылдардың көбісінің негізгі тамырлары тұқымның қауызын 
жарып шығысымен өсуін тоқтатады жəне олардан эндогенді жолмен 
(өсімдіктің ішкі бөлімдерінен) жанама тамырлар шыға бастайды. Жанама 
тамырлардың сыртындағы эпиблема жасушаларынан көптеген тамыр 
түктері өсіп шығады. Бұлар арқылы өсімдік өзіне керекті суды жəне ондағы 
еріген түрлі минерал тұздарды алып, олармен қоректенеді. Жер үстіне өніп 
шығуы, негізінен өскін қынапшасы колептилдің өсу конусы осы түтіктің 
ішінде дамиды.  
     Колеоптиль-ұрықтан өсіп шыққан, сояу тəрізді алғашқы жапырақ. 
Өскіннің колеоптилі топырақты жарып шыққан соң өз өсуін тоқтатып, ұшы 
жарылып одан алғашқы жапырақ пен сабақ жарып шығады. Осыдан кейін 
бұл сабақтың бойында үшінші, төртінші т.б. жапырақтары пайда болады да 
осымен өскіннің шығуы аяқталады. Колеоптиледен кейінгі бірінші негізгі 
жапырақтың шыққан жері-өскін сабағының бірінші буыны. Мұны түптену 
буыны дейді. Өсімдік одан əрі өркендей береді. 
     Түптену буыны дəнді дақылдардың түрлеріне қарай, көп өсімдіктерде-
топырақтың ішінде (арпа, бидай т.б.), ал қайсы бірінікі –жүгері т.б.-жер 
бетіне таяу жатады. Дəл осы  буыннан пайда болған бүршіктерден өркендер 
өсіп шығады да, олар келешектегі масақты сабақтарға айналады; бұл 
бүршіктердің əр біреуінің түбінен бір-бірден немесе бірнешеден кішкене 
ғана төмпешіктер көрінеді, бұлар қосалқы тамырлардың біртіндеп шығып 
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келе жатқан ұштары.   
     Сөйтіп, арпа тұқымының қауызын жарып шыққан негізгі тамырлардың, 
бұлардан пайда болған жанама тамырлардың жəне сабақтың түптену 
буынынан пайда болған қосалқы тамырлардың – барлығының жіңішкелігі  
мен ұзындығы (негізгі тамырдан басқасыныкі) біркелкі келеді. Тамыр 
жүйесінің мұндай түрін шашақ тамыр дейді. Шашақ тамырлар қоңырбас 
немесе астық тұқымдасына, яғни даражарнақты өсімдіктерге тəн. 
2.Қос жарнақтылар өскіні. Қосжарнақтылардың тұқымы өнген кезде, 
алғашқы тамыршасынан негізгі тамыры дамиды, содан кейін жанама 
тамырлары пайда болады. Жердің бетіне тұқым жарнақтарының астыңғы 
бөлімі гипокотилдің шығуымен бірге, тұқым жарнақтары көгеріп жасыл 
жапыраққа айналады. 
     Қосжарнақтылардың өскіні даражарнақтыларға қарағанда өзгешелеу 
болады: даражарнақтыларда шашақ тамыр, колеоптиле, түптену буындары 
болады да, тұқым жарнағы тұқым қабығының ішінде қалады; ал қос 
жарнақтыларда негізгі (кіндік яғни білеу) тамыр болады, тұқым жарнақтары 
жер бетіне шығуымен бірге, кейбіреулерінде көгеріп, жасыл жапыраққа 
(асқабаққа) да айналып кетеді 2-сурет.  

 
2-сурет. Өскіндердің жер бетіне шығу түрлері: I-үрмебұршақтыкі; II–бұршақтікі;  

III- қызылшанікі; Бұлардың: 1- негізгі тамырлары; 2- жанама тамырлары;  
3-тамырларының мойыны; 4-тұқым жарнақтарының астыңғы қылтасы; 5-тұқым 

жарнақтарының үстіңгі қылтасы; 6-тұқым жарнақтары; 7-жасыл жапыраққа айналған 
тұқым жарнағы; 8-нағыз бірінші жапырақ; 9- бүршіктері. 

 
Қосжарнақты өсімдіктердің тұқымынан өніп шыққан негізгі тамырдың 

бойындағы кейбір ерекшеліктерді байқауға болады. Тамыр түктері шыққан 
сору аймағының кейінгі жағындағы қоңырқай аймақтан 5-10 күн ішінде 
жанама тамырлар пайда бола бастайды; жанама тамырлардың бойы сору 
аймағынан қашықтаған сайын ұзара бастайды, бұлардың өздерінен де 
екінші, үшінші реттегі жанама тамырлар түзіледі; ұшын үзіп тастаған негізгі 
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тамырдың бойынан жанама тамырлар көбірек шығады. 
3. Көп жарнақтылар өскіні. Көпжарнақтылар өскініне мысал үшін, кəдімгі 
қарағайды алуға болады. Қарағай тұқымының негізгібөлімдері: ұрық, 
эндосперм, қауыз жəне оның бетіне орналасқан тесігі-микропиле. Мысалы: 
қарағай (Ріnus)  ұрығында алтыдан онға дейін тұқым жарнағы жəне орталық 
осі болады. Орталық осьтің орта шеніне тұқым жарнақтары орналасады да, 
ал олардың үстіңгі жағындағы ось бөлігін эпикотиль немесе тұқым 
жарнағының үстіңгі қылтасы, төменгі бөлігін-гипокотиль немесе тұқым 
жарнағының астыңғы қылтасы деп атайды (2-сурет). Қолайлы жағдайда, 
микропиле арқылы тұқымның ішіне су сіңеді, тұқым бөртіп, өне бастайды. 
Судың əсерінен бөрткен тұқым жарнағы кернеліп жарылады да, оның ішінен 
гипокотильдің төменгі жағынан негізгі тамыр шығып, ол топырақ астына 
қарай тік өседі. Ұрықтағы алғашқы сабақшаның түп жағы иіліп эпикотиль 
өсіп барып жоғары көтеріледі де, тұқым жарнақтары жер бетіне шығады. 
Жер бетіне шыққан жасыл тұқым жарнақтары тармақталып жайылып көгере 
бастайды 2-сурет. Тамыр да өседі. Сөйтіп, қарағай өскіні осы кезден бастап, 
автотрофтық жолмен қоректене бастайды.  
     Дара, қос жəне көпжарнақты өсімдіктер тұқымдарының ұрығынан өсіп 
шыққан өскін жер астына тамырын таратып, жер бетіне өркенін жайып, 
өрісін кеңейтеді. Өсімдік өрісі неғұрлым көп болса оның қоршаған ортамен 
қарым-қатынасы да соғырлым артады: айналадан керекті затын керегінше 
қабылдайды. 

 
2-сурет. Қарағайдың тұқымы мен өскіні: А-тұқым; Б-өне бастаған тұқымы; 
 В-өскіні; 1-тұқым жарнақтары; 2-эпикотиль; 3-гипокотиль; 4-эндосперм; 

5- тұқым қауызы; 6-негізгі тамыр. 
 
   1-жұмыс. Қос жарнақтылардың өскіні. Қосжарнақтылардың өскінімен 
танысу үшін əр түрлі мерзімде өсірілген үрмебұршақ пен асбұршақтың 
өскіндерін екі түсті əйнекке, жеке-жеке бірқатардан тізіп қоямыз да, өскін 
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бөлімдерімен, олардың өсу ерекшеліктерімен танысамыз.  
Талдауды өскіннің топырақ бетіне шыққан кезеңінен бастап, өскіннің толық 
қалыптасуымен аяқтаймыз. Жұмыс барысында студенттер үрмебұршақ пен 
асбұршақ өскіндерінен мыналарды көріп, анықтайды:  
1) негізгі тамыр, оның ұрықтың қай бөлімінен өсіп шығатынын;  
2) жанама тамырлар, олардың қайдан жетілетінін;  
3) өскіннің тамыр мойнын;  
4) тұқым жарнағының астыңғы қылтасы (гипокотиль) ұрықтың қай 
бөлімінен өсіп шығатынын, қосжарнақтылардың екі туысының оның пішіні 
мен мөлшерінің  бірдей еместігін;  
5) тұқым жарнақтары,олардың өскіндерінде орналасу ерекшеліктерін; 
6)тұқым жарнақтарының  үстіңгі қылтасын(эпикотиль);  
7) саны екеу, алғашқы нағыз жасыл жапырақтарын; 
 8) буынын; 
 9) буын аралықтарын;  
10) бүршіктерін тауып, салыстырмалы сипаттама береді. Іс жүзінде қос 
жарнақтылар өскіндерінің құрылыстарымен танысып қана қоймай, жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктердің өскіндеріне тəн жер асты жəне жер үсті өсуін өз 
көздерімен көріп, ол ұғымдарды түсінеді. 
2-жұмыс. Дара жарнақтылар өскіні.  Дар жарнақтылардың өскінімен 
алдын ала өсірілген бидай жəне  жүгері өскіндері арқылы танысамыз. 
Жұмыстың барысын жоғакрыда қос жарнақтылардың өскінін талдау 
бағытында жүргіземіз. Дара жарнақтылар өскінінің  құрылысына талдау 
жасау барысында, оларды қос жарнақтылардың өскінімен салыстыра 
отырып негізгі айырмашылықтарына көңіл аударылады. 
   Бидай мен жүгері өскіндерінен: негізгі тамыр, жанама тамыр, қосалқы 
тамыр, колеоптиль жəне саны біреу нағыз жасыл жапырақты тауып,өскіннің 
жер асты өсуіне жататындығы анықталады. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І.Өсімдіктер тұқымының құрылысы қандай? 
2.Тұқымдарды жарнақ санына қарай қандай топтарға бөледі? 
3. Даражарнақтылар мен қосжарнақтылар тұқымдарының қандай айырмашылықтары 
бар? 
4.Даражарнақты өскіні мен қосжарнақтылар тұқым өскінінін ерекшеліктері қандай? 
5.Тұқымдағы қоректік заттардың жиналуына қарай қандай түрлерге бөлінеді? 
б.Өскін дегеніміз не?. 
7. Көпжарнақты тұқымдар дегеніміз не? 
8.Тұқым дегеніміз не?,  
9.Тұқымның өнуіне қандай жағдайлар қажет? 
10. Колеоптиль, эпикотиль жəне гипокотиль дегеніміз не? 
 
Тəжірибелік сабақ 2. 
Тақырыбы: Тамырдың морфологиясы, тамыр түрлері. 
Сабақтың мақсаты:Тамыр түрлерімен жəне ерекшеліктерімен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Тамыр морфологиясы, тамыр түрлері. 
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     Əдістемелік нұсқаулар:  
     1.Тамыр морфологиясы, тамыр түрлері. Тамырдың сыртқы құрылысы 
оның морфологиясына жатады. Өсімдіктің басқа мүшелерімен салыстыра 
отырып, эволюциялық тұрғыдан қарағанда тамыр өсімдіктердің құрлыққа 
көшуіне байланысты ең соңынан келіп пайда болған мүше. Тамырлары 
неғұрлым тереңге кетсе, онда өсімдіктер соғұрлым жерге берік орналасады. 
Сондықтан да жапырақты-сабақты өсімдіктердің нағыз тамыры топырақта 
жатады: тамырдың өскен ортасы азды-көпті біркелкі болғандықтан, оның 
морфологиялық құрылысы да біркелкі болады. 
     Тамыр-өсімдіктің жер асты мүшесі. Ол ұзақ уақыттар бойы ұзындыққа 
шексіз өсіп отырады. Тамырдың ұшын тамыр оймақшасы қорғап тұрады. 
Тамыр еш уақытта жапырақ түзбейді. Оның бұтақтануы, бүршіктенуі ішкі 
жағынан басталады (эндогенді). Тамыр əр түрлі қызметтер атқарады:  
1. суды жəне онда еріген минералдық  заттарды  топырақтан өз бойына сіңіріп, 
сабақ жəне жапыраққа қарай жылжытады.  
2. Өсімдіктердің топыраққа бекініп, өркеннің жоғары қарай бойлап өсуін 
қамтамасыз етеді.  
3. Де Рон, Д.А. Сабинин, И.И. Туманов жəне басқа зерттеушілердің 
жұмыстарынан тамырда кейбір органикалық заттардың синтезделетіні белгілі.  
4. Тамырда қор заттары жиналады.  
5. Топырақта тіршілік ететін организмдер саңырауқұлақтармен, бактериялармен 
үйлесіп селбеседі.  
6. Өсімдіктің вегетативтік жолмен көбеюін қызметін де атқарады.  
Тамырлар жүйесі деп, бір өсімдіктің барлық тамырларының жиынтығын 
айтамыз. Тамырлар жүйесінің  үш түрі-біріншісі–кіндік тамырлар жүйесі 
(1сурет, А). Мұнда ұрық тамыршасы ұзарып өсіп, бірінші реттегі өс-негізгі 
тамыр пайда болады. Негізгі тамыр бұтақтанып, одан екінші, үшінші жəне 
одан арғы өстер түзетін жанама тамырлар тарайды.Мұндай тамырлар 
жүйесі жоғары сатыдағы өсімдіктердің ашық тұқымдылар бөліміне жəне 
жабық тұқымдылар бөлімінің қосжарнақтылар класының басым көпшілік 
өкілдеріне тəн.  Екіншісі-қосалқы тамырлар немесе шашақ тамырлар 
жүйесі (1-сурет, Б). Мұнда негізгі тамыр нашар жетілген, қосалқы 
тамырлардан көлемі жағынан айырмасы болмайды. Тамырлар жүйесінде 
қосалқы тамырлар қуаты жетіліп, басымдық білдіреді. Шашақ тамырлар 
жүйесі даражарнақтыларға, əсіресе астықтарға тəн, ол сирек жағдайда 
қосжарнақтыларда кездеседі. 
     Үшінші аралас тамырлар жүйесі (1-сурет, В). Мұндай тамырлар 
жүйесінің құрамына негізгі тамыр, жанама жəне қосалқы тамырлар енеді. 
Бұлар қосжарнақты шөптесін өсімдіктерде жиі кездеседі. Құрылысы 
күрделі өсімдіктерде тамырдың үш түрі-негізгі тамыр, жанама тамыр 
жəне қосалқы тамыр кездеседі. 

 Негізгі тамыр деп тамырдың ұрықтан өсіп шыққан түрін айтады.  
Өсімдік сабағы мен негізгі тамыр аралығындағы бөлікті тамыр мойны 
дейді. Ол-сабақтың топыраққа кіре берісіндегі бірден жіңішкеріп кеткен 
жері. Тамыр мойнынан бастап алғашқы жапыраққа дейінгі, яғни тұқым 
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жарнағына дейінгі, сабақтың бөлігін гипокотиль яғни тұқым жарнағының 
астыңғы қылтасы деп атайды.  Негізгі тамыр, өсімдік түріне қарай, əр қилы 
келеді:  
1) Кейбір өсімдіктің негізгі тамырының ұш жағы аздап бұтақтанғанымен, 
жіңішкелігі тамыр мойнынан бастап, ұшына дейін біркелкі жіп тəрізді 
бітеді. Сондықтан ондай тамырды жіп тəрізді тамыр деп атайды. Ондай 
тамыр, мысалы зығырда болады.  
2) Көптеген өсімдік түрлерінің негізгі тамыры онша жетілмейді, немесе 
бірте-бірте жойылып кетеді, егерде мұндай негізгі тамыр жойылмай өсе 
берсе, өзінің айналасындағы жанама немесе қосалқы тамырлардан ешбір 
айырмашылығы болмайды. Тамырдың мұндай түрін шашақ тамыр дейді 1-
сурет, б. Шашақ тамыр көбінесе қоңырбас тұқымдас өсімдіктерге тəн 
болады.  
3) Кейбір өсімдіктердің негізгі тамыры өте жақсы жетіледі. Ондай тамырды 
кіндік тамыр деп атайды. Негізгі тамыр өзінен шыққан жанама тамырға 
қарағанда əрі ұзын, əрі жуан болады да білеуленіп көзге бірден түседі.  

         
1-сурет. Тамырлар мен тамыр жүйесінің түрлері: 
А- кіндік тамыр жүйесі; Б-шашақ  тамыр жүйесі; 

В-аралас тамырлар жүйесі:1- гипокотилъ. 
 

 Бірнеше өсімдік түрлерінің негізгі тамырының жасушаларына қоректік 
заттар жиналып, жуандап, түрін өзгертеді жəне сыртқы пішіні кəдімгі 
тамырға мүлде ұқсамай қалады. Сырт жағынан қарағанда не шалқан тəрізді 
(қызылша, шалғам т.б.), не биемшек тəрізденіп кетеді (сəбіз, шалқан, шомыр 
т.б. 1-сурет, в, г). 
     Жанама тамыр. Негізгі тамырдың перицикл қабатынан өсіп бұтақтанып, 
жанама тамыр шығады (1-сурет, 2).  Жанама тамырлар бой конусына таяу 
жерден пайда болып, алғашқы қабықпен эпиблема астында көміліп жатады, 
соңынан біртіндеп сыртқа шығады. Осы жолмен пайда болған жанама 
тамырлар алғашында негізгі тамырмен жарыса жатады, біраздан соң оның 
ұшы топыраққа еніп, бұрынғы бағытын өзгертіп, көлбеп кетеді. Əлгі бой 
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конусына таяу жердегі перициклден пайда бола бастаған жанама тамыр ұшы 
алғашқы қабық пен эпиблеманы үңгіп сыртқа шыққанша, оның ұшындағы 
өскіш бөлімі алға қарай ұзарып үлгереді. Сонымен алғашқы жанама тамыр 
сыртқа шыққанша негізгі тамырдың ұшы оншақты сантиметрге жетеді. 
Жанама тамырлар акропетальды жолмен пайда болып отырады.  
    Бірлі жарымды қияқөлеңдер мен қоңырбас тұқымдас өсімдіктердің 
жанама тамырлары флоэма бөлімінің тұсынан шықса, көпшілік 
өсімдіктердің жанама тамырлары ксилема сəулелерінің ұшына таяу жерде 
орналасқан перицикл жасушаларынан пайда болады жəне бұлардың бəрі 
ксилема элементерінің сəулелері қалай орналасса, өсіп шыққан жанама 
тамырлар да соған сəйкес болады. 
     Өсімдіктегі жанама мүшелердің осы сияқты белгілі тəртіппен орналасуын 
ортостихия деп атайды. 
Қосалқы тамыр-құрылысы күрделі өсімдіктердің жапырақтары мен 
сабақтарында болатын перицикл қабатынан өсіп шыққан тамыр. Қосалқы 
тамырдың құрылысы да, қызметі де-негізгі жəне жанама тамырлардікіндей. 
Қосалқы тамыр даражарнақты жəне көпжылдық қосжарнақты шөптесін 
өсімдіктер сабағының түп жағынан жəне тұқым жарнағының астыңғы, 
қылтасынан пайда болады. Қосалқы тамыр жатаған сабақты өсімдіктер 
буынының топыраққа жанаса жатқан бетіндегі жапырақ сағағының 
түбінен, сондай-ақ тамыр сабақтардан да өсіп шығады. 
Пияздың түбіртегі, қырыққабаттың көсеу сабағы сияқты түрін өзгерткен, 
қысқарған сабақтардан да көптеген қосалқы тамырлар өсіп шығады.  
Қосалқы тамырдың өсімдік тіршілігі үшін маңызы зор-тамыр 
системасының жанасу бетін ұлғайтады, олар жоқ жерде негізгі жəне 
жанама тамырлардың қызметін атқарады. 
     Тамырларды морфологиялық ерекшеліктеріне қарай жіктегенде, 
негізінен олардың пішінінің алуан түрлілігі, консистенциясы, бұтақтану 
ерекшеліктері жəне кеңістікте орналасуы ескеріледі. 
     Формасы жағынан тамырлар алуан түрлі болады: жіп тəрізді, бау тəрізді, 
конус тəрізді, ұршық тəрізді, репа тəрізді жəне басқаша болып келеді. 
     Субстратқа қарай тамырларды: жер асты, судағы, ауадағы жəне 
гаусторилер (паразит өсімдіктердің емшекшелері) деп бөледі.  
     Жер асты тамырлары тұтасынан немесе жартылай топырақ арасына 
таралады. Мұндай тамырлар жоғары сатыдағы өсімдіктердің 70-пайызын 
қамтиды. Су тамырлары су қабаттарында орналасады. Су түбіне жетпейді-
балдыршөп т.б. Ауа тамырлары ауада болады, атмосфералық ылғалды 
сіңіреді. Мұндай тамырлар ылғалды тропикалық орманның эпифиттеріне тəн. 
     Гаусториялы тамыр паразитті тіршілік ететін негізгі өсімдіктердің денесіне 
еніп, ондағы дайын қоректік заттарды сорып, қабылдау қызметін атқарады. 
Жоғарыда келтірілген жіктелу тамыр түрлерінің барлығын бірдей 
қамтымайды. Мысалы, қысқарып отыратын тамырлар (контрактильные 
корни) болады. Олар өсімдіктің сабағының түп жағын, бүршіктермен қоса 
топыраққа тартып ендіреді.  
     Сонымен бірге шашақ тамырларды бөлуге болады. Олар қысқа уақыт 
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өмір сүретін жіңішке жіп тəрізді тамырлар. Əдетте мұндай тамырлар 
жердің бетіне жақын жерде маусымға байланысты немесе суғаруға 
байланысты ылғалдың артуынан пайда болады. Шашақ тамыр 
даражарнақты өсімдіктердің тұқымымен емес, вегетативтік мүшелерінен 
өсірілген қосжарнақты өсімдіктерге тəн. Кіндік тамыр жақсы байқалатын 
негізгі тамырдан жəне оның жанама тамырларынан тұрады. Ол қосжарнақты 
өсімдіктерге тəн. 
     Тамырдың мөлшері өсімдіктің өмірлік формасына (ағаш, бұта, шөптесін 
өсімдік) жəне сыртқы ортаға (экологияға) байланысты болады. Суда жəне 
батпақта өсетін өсімдіктердің тамыры үлкен болмайды. Құрғақ жерде өсетін 
өсімдіктердің (мысалы шөлейттің немесе шөлдің) тамыр түрі  аса жақсы 
жетілген болады. Мысалы, суғарылмайтын жерде егілген бидайдың жер асты 
бөлігінің салмағы жер бетінің салмағынан 140 есе артық болады. Формасы 
жағынан тамыр түрі кіндік тамырлы болады, бұл жағдайда кіндік тамырдың 
өсі басқалардан мөлшері жағынан айқын басым болып келеді (бұршақ 
тұқымдастарда); шашақ тамырлар түрі, бұл көптеген мөлшері жағынан 
бірдей тамырлардан тұрады (астық тұқымдастардың тамырлары).     
     Бұтақталған тамырлар түрі, қосалқы тамырлармен жанама тамырдың 
бірінші қатары, жуандығы, жəне ұзындығы жағынан кіндік тамырдан көп 
кіші бола бермейді (ағаштарда). 
Тапсырма: Тамыр түрлерін оқып білу, ол үшін дара-қос жəне көпжарнақтылар 
кластарынан өсімдіктер алып, оларды альбомға бекіту. Бекітілген өсімдіктердің 
негізгі, қосалқы, жанама тамырларын белгілеп көрсетіп, тамыр түрін анықтау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І. Шығу тегіне байланысты қандай тамырлар жүйесі бар? 
2. Негізгі, қосалқы жəне жанама тамырлардың шығу тегі қандай? 
3. Тамырда қандай аймақтар бар? 
4. Тамырдың метаморфозға ұшыраған қандай түрін білесіңдер? 
5. Микориза дегеніміз не? 
6. Тамырдың негізгі түр өзгерістері қандай? 

Тəжірибелік  сабақ 3. 
Тақырыбы:  Өркен жəне оның бөліктері. Өркеннің морфологиясы,  өркенде 
жапырақтың орналасу реті,  өркеннің бұтақтануы. 
Мақсаты: Өркен түрлерімен, жапырақтың орналасуымен, өркендердің 
бұтақтануымен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Өркен жəне оның бөліктері. 
     2. Өркендердің бұтақтануы. 

 
     Əдістемелік нұсқаулар:  
     1.Өркен жəне оның бөліктері. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
жапырақтар жəне бүршіктер орналасқан сабағы өркен деп аталады. 
     Өркен негізінен сабақтан жəне онда орналасқан жапырақтардан тұрады. 
Сабақ пен жапырақ төбе меристемасынан бір мезгілде пайда болады да 
тұтас бір мүше өркенді түзеді. Оның негізгі атқаратын қызметі 
фотосинтез.  
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    Өркеннің əр түрлі бөліктері, өсімдіктің вегетативтік жолмен көбеюін, 
артық қор заттарымен суды бойына жинау қызметін атқарады. абақтан 
жапырақ шығатын орынды буын, ал сабақтың екі буын аралығындағы 
бөлігін- буын аралығы деп атайды. Жапырақ пен сабақ арасындағы 
бұрышты жапырақ қолтығы дейміз.  
     Орналасқан орнына қарай:  төбе бүршіктері,  қолтық бүршіктері  жəне 
қосалқы бүршіктері болып бөлінеді 1-сурет.      

    
1 -с ур е т .  Өркен  жəне  оның  бөл і к т ер і : 1 -т өб е  б үрш і г і ;  

2 -жан ама  бүрш і к т ер ;  3 -б уын ;  4 -  б уын  ар а лығы .  
 

      Төбе  бүршіктері өркеннің ұшына орналасқан, қолтық бүршіктері 
жапырақ қолтығында  болады.      
    Қосалқы  бүршіктер-гүлді өсімдіктерді вегетативтік жолмен көбейтудің 
қайнар көзі. Өсімдіктер тамырындағы қосалқы бүршіктерден өсіп шыққан 
өркендер тамыратпалары, иваншəй жəне т.б. өсімдіктер осындай. 
     Қосалқы бүршіктер жапырақта сирек кездеседі. Мысалы, 
шаңжапырақтың (папоротник) жапырақ жиегіндегі тісшелерінің ойысында 
қосалқы тамырлары бар кішкентай өркендер жетіледі. Олар аналық 
өсімдіктің жапырағынан түскен бойда жаңа өсімдік беріп өсіп шығады.  
     Бүршіктер өркеннің ұзарып өсуін жəне бұтақтануын қамтамасыз етіп, 
өркендер жүйесін қалыптастырады. 
      Негізгі өркен тұқым бүршігінің ұрығынан дамиды. Жанама өркен 
жанама қолтық бүршіктен дамиды, соның есебінде сабақ бұтақталады. 
Қосалқы өркен қосалқы бүршіктерден дамиды, жапырақта, буын 
аралығында, тамырда болады.   Өркен тамыр сияқты жоғары сатыдағы 
өсімдіктердің негізгі вегетативтік мүшесі. Оның атқаратын  қызметі 
фотосинтез (жапырақтар арқылы).   Споралы өркендер, сол сияқты гүл де 
көбею қызметін атқарады. Өркеннің тамырдан басты айырмасы-жапырақтың 
болуы. Сабақтың жапырақ (бір немесе бірнеше) өсіп тұрған тұсын буын деп 
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атайды. Кейбір өсімдіктерде (астық тұқымдастарда, қалампырларда, 
қырықбуындарда) сабақтың буын орналасқан жері айқын білініп тұрады, ал 
кейбір өсімдіктерде ол нашар байқалады. 
     Сабақтың жапырақ шығатын бөлігін буын деп атайды, ал сабақтың екі 
буынның аралығындағы бөлігін  буын аралық дейді. Буынның үстіндегі, 
жапырақтың қолтығында,  қолтық бүршігі пайда болады.  
     Өсімдіктердің алуан түрлілігіне қарай буын араларының қашықтығы да 
əр түрлі. Егер буын аралықтары бір-біріне жақын болса, оны қысқарған 
өркен деп (капуста, қызылша, сəбіздің, бақбақтың, көксағыздың жертаған 
жапырақтары), егер буын аралықтары бір-бірінен қашық болса, оны ұзарған 
өркен деп атайды. Ұзарған өркеннің буынаралығы алыс орналасқан. 
Қысқарған өркеннің буынаралығы жақын орналасқан. 
     Жапырақтар кезектесіп, қарама-қарсы жəне шоқтанып орналасатыны 
белгілі.  Кезектесіп  орналасуда бір буыннан бір жапырақ, қарама-қарсы 
орналасуда-екі жапырақ, шоқтанып орналасуда-үш жəне одан да көбірек 
жапырақ шығады (2-сурет).    

 
2-сурет. Жапырақтардың    орналасуы:1-кезектесіп орналасу (шабдалы);  
2- қарама-қарсы орналасу (бирючина);3-шоқтанып орналасу (олеандр). 

 
     Бүршік-өркеннің бастамасы. Вегетативті бүршікпен қатар бүршіктердің 
вегетативті-генеративтік аралас жəне генеративті немесе гүл  бүршігі бар.  
     Вегетативті-генеративтік бүршікте вегетативтік мүшелердің бастамасы 
қалыптасады да, бой конусы гүлге немесе гүл шоғырына айналады.    
Мұндай бүршіктер  шөптесін (құсықшөп-Asarum) жəне сүректі өсімдіктерде 
(серігүл, ырғай) кездеседі. Генеративті бүршікте жасыл жапырақсыз гүл 
шоғырының бастамасы ғана жетіледі (мысалы, шие).  
     Барлық гүлді өсімдіктерде өркеннің түріне қарай 2 түрлі бүршік болады: 
вегетативтік (өсу) жəне генеративтік (көбею) бүршік. Оның өсу конусы 
(апексі) қысқа сабағы мен жапырақ бастамалары болады. 
     Кұрылымы мен атқаратын қызметтеріне қарай (4 а, б-суреттер) 
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вегетативті    бүршіктер    (жапырақ    бастамалары ғана бар), репродуктивті 
немесе гүл бүршіктері (гүлдің немесе гүлшоғырының бастамалары ғана бар), 
аралас бүршіктер (жапырақтар мен гүлдердің бастамалары бар) болады.  

 
3а-сурет. Вегетативтік бүршік:1-жабын қабыршақтар;2-жапырақ  
бастамалары; 3-қолтық бүршіктерінің бастамалары; 4-өсу конусы. 

               3 б - с у р е т .  Гүл бүршігі: 1-жабын қабыршақтар; 2-жапырақ 
 бастамалары;3-гүлшоғырының бастамалары;4-өсу конусы. 

Тапсырмалар. Ағаш тектес өсімдіктің өркенін қиып алып, альбомға бекіту, оның 
бөліктерін-буынын, буын аралығын, төбе жəне жанама    бүршіктерін белгілеу.  

Өркенді бекітіп, жапырақтардың орналасу түрлерін (кезектесіп, қарама-қарсы, 
шоқтанып орналасуын) анықтау. 
2.Өркендердің бұтақтануы. Өсімдіктің бұтақтануының нəтижесінде 
аумағы артады. Өсімдіктің негізгі сабағы-алғашқы ось. Одан шыққан 
бірінші бұтақ-екінші ось, екіншіден-үшінші ось, үшіншіден-төртінші ось 
шығып, өсімдік бұтақтана береді.  Негізгі сабақтан пайда болған алғашқы 
ось жоғары қарай тік өсіп, əрқашан да оң фототропизм жəне теріс 
геотропизм қасиеттері болады. Мұндай мүше ортотроптық мүше делінеді. 
Ал алғашқы осьтен пайда болған бұтақтардың екінші, үшінші жəне т.б. 
осьтері біртіндеп көлбей келіп алғашқы оське перпендикуляр боларлықтай 
бағытпен орналасады да, оң фототропизм қасиетінен айырылып, 
плагиотропизмге көшеді. Плагиотропизм-бұтақтар мен олардың бойында 
орналасқан жапырақтардың күн сəулесінің нұрына төселе жатуы. Сабақтың  
өсуі оның бұтақтануына ұласады.  Өркеннің бұтақтану  жолдары өсімдіктегі 
кездейсоқ белгі емес, оның өзінше заңдылығы болады.  Өсімдік түріне қарай 
өркен бұтақтануының мынадай түрлері болады: дихотомиялды, монопо-
диялды, симподиялды жəне жалған дихотомиялды бұтақтану (4-сурет).  
    Дихотомиялды бұтақтануда өсу нүктесі аша тəрізденіп, екіге-жаңа екі 
өсу нүктесіне айрылады да, одан əрі осылай қайталана береді. Төменгі 
сатыдағы көп жасушалы балдырларда жəне т.б. өсімдіктердің денесі 
төбе жасушасының бөлінуі арқылы тең екі ашаға айырылады.   
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                     4 
 4- с у р е т .  Өркендердің бұтақтану түрлері: 1-дихотомиялды; 

2-жалған дихотомиялды; 3-моноподиялды; 4-симподиялды бұтақтану. 
 

     Өсімдік күрделенген сайын оларда көптеген ашаланып шыққан 
бұтақтар пайда болады да, олардың əрқайсыларының ұштарында 
өзінің дербес бой конусы болады. Дихотомиялды жолмен бұтақтану 
кейбір мүк тəрізділерге, плаундарға, қыналарға, саңырауқұлақтарға жəне 
көп жасушалы балдырларға осындай түрі тəн. 
     Моноподиялды бұтақтануда сабақтың өсу нүктесі өзінің өсуін 
тоқтатпайды да, одан негізгі ось пайда болады, жылдан жылға ұшынан 
ұзарып өсетін бұл осьтен өсімдіктің түзу, əрі биік діңі түзіледі. 
      Жан-жағына тараған бұтақтар негізгі осьтің жанама бүршіктерінен 
ғана өсіп шығады. Мұндай жолмен пайда болған дің-сабақ əр қилы 
құрылыста өте құнды материал болып саналады.  
     Моноподиялды-шыршаға, майқарағайға, балқарағайға, қарағайға, 
самырсынға, шамшатқа, көктерекке, еменге т.б. тəн. Бұтақтанудың бұл 
екі түрінің өзгеруінен бұтақтанудың-жалған дихотомиялды жəне 
симподиялды түрлері шығады. 
Симподиялды жолмен бұтақтанғанда өсімдіктің негізгі осьіндегі бой 

конусы біраздан соң өсуін мүлде тоқтатады немесе өсуі саябырсиды. Бұл 
кезде оның түп жағынан пайда болған жанама өркен негізгі осьтің орнын 
басып тік өседі де, негізгі сабақ бір бүйіріне қарай бұтақ сияқты болып өседі. 
Осының нəтижесінде өркен жылдық бірнеше бұтақтан тұратын болады. 
Симподиялды жолмен бұтақтанған өсімдіктің негізгі сабағы қысқа болады. 
Ал оны ұзартып тұрған-бірте-бірте пайда болған негізгі сабақтың орнын 
басқан жанама бұтақтардың жиынтығы.  

Төбе бүршіктердің қурап қалуын эволюциялық бейімделу ретінде 
қарастыру керек. Кез келген төбе бүршігі жанама бүршіктердің ашылуына 
кедергі жасайды. Жанама бүршіктердің жедел ашылуы ағаштардың бөрік 
басында жапырақтардың көп өсіп, гүл бүршіктерінің қалыптасуына 
мүмкіндік туғызады. Сабақтың ұшын «шырпудан» өсімдіктің түсімі 
жақсарып, жемістерінің тез пісетіні осыдан. Алма, алмұрт, шабдалы, өрік, 
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қызанақ, картоп, мақта, асқабақ,  жəне басқа өсімдіктерге симподиялы 
бұтақтану тəн. 

Жалған дихотомиялды бұтақтанудың мəні мынада: оның төбе бүршігі 
жыл сайын қурап қалады да, бір мезгілде оның қарама-қарсы орналасқан екі 
қолтық бүршіктері өсе бастайды, олардан қарама-қарсы орналасқан екі бұтақ 
дамиды. Сасық меңдуана, қалампыр, сирень, атбас талшын сияқты 
өсімдіктер осылай бұтақтанады. 
Т а п с ы р м а. Өркендерді қиып алып, альбомға бекіту, олардың бұтақтану түрлерін 
көрсету. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Өркен дегеніміз не? 
2. Қандай өркенді ұзарған, ал қандайын қысқарған өркенге жатқызады? 
3. Буын, буынаралығы дегеніміз не?  
4. Жапырақтың қолтығы дегеніміз не? 
5. Атқаратын қызметіне, орналасқан жеріне қарай бүршіктерді қалай жіктейді? 
6. Бүршіктің атқаратын қызметі не? 
7. Қандай өркенді ұзарған, ал қандайын қысқарған өркенге жатқызады? 
8. Моноподиальды бұтақтанған өркенмен симподиальды бұтақтанған өркеннің     
      айырмашылықтары неде? 
9. Жалған дихотомиялды бұтақтанудың мəні неде? 
10. Дихотомиялды бутақтануда қандай өсімдіктер бұтақтанады? 
 
Тəжірибелік сабақ 4-5. 
Тақырыбы:  Өркеннің метаморфозасы. Өркеннің жер асты, жер үсті 
метаморфозасы. 
Мақсаты: Өркеннің жер асты, жер үсті метафорфозасымен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Өркеннің жер асты, жер үсті метаморфозы. 
     
        Əдістемелік нұсқаулар:  
        1. Өркеннің жер асты, жер үсті метаморфозы. Өркеннің  
метаморфозасын организмдердің айналадағы ортаның құбылмалы 
жағдайларына икемделу ретінде қарастыру керек. Өркеннің жер бетіндегі 
жəне жер астындағы метаморфозасы болады. Жер астындағы өркендер 
топырақтың қалың қабатында түзіліп, ортаның қолайсыз жағдайлары-
қуаңшылықты, қысты жəне т.б. өткізеді. Олар вегетативтік көбею үшін 
қызмет атқарады. Түйнек, пиязшық жəне тамырсабақ жер астындағы түрі 
өзгерген өркендерге жатады (1-сурет). Картопта, жер алмұрты-
топинамбурда түйнектер өсіп жетіледі.  
Картоп түйнегі-жер астындағы ұзын өркендер-столондардың ұштарының 

ұлғайып өсуінің нəтижесі. Столонның түйнекке бекінетін жері оның негізі 
болып табылады. Түйнектегі көзшелерде бүршіктер болады. Жапырақтар 
қабыршақтарға редукцияланған. Түйнектің етті сабақтарындағы күшті 
жетілген паренхимада қоректік заттар қоры жиналады. Пиязда, сарымсақта, 
жауқазында, лала гүлде пиязшықтар пайда болады.  Шалқан пияздың 
пиязшығын сыртынан қабыршақты құрғақ жапырақтар қорғап тұрады, 
олардың астыңғы жағындағы етті қабыршақ түріндегі шырынды 
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жапырақтарда қоректік қор заттары жиналады. Пиязшықтың сабақ жақ бөлігі 
түбіршігі деп аталады, етті қабыршақтардың аралығына төбе жəне жанама 
бүршіктер орналасқан, олардың екеуі де түбіршікке бекінеді.  

 
1-cурет.Пияз  басы:1-құрғақ жапырақтар;2-шырынды жапырақтар; 

3-бүршік; 4-түбіршік;5-тамырсабақ 

     Тамырсабақ дегеніміз сырттай қарағанда тамырды елестетін жер 
астындағы өркен болып табылады. Оның тамырдан айырмашылығы: 
сабағының өсу конусында оймақша жоқ, ұсақ қабыршақтар түрінде 
редукцияланған  жапырақтары бар, қабыршақтардың қолтықтарында 
бүршіктер болады. Жер бетіндегі өркендер сияқты, тамырсабақ та 
симподиялды немесе моноподиялды бұтақтанады. Бидайықта, жыланқияқта, 
рауғашта жəне т. б. тамырсабақ пайда болады 2-сурет.  

2-сурет. Касатиктің тамырсабағы. 

     Бүршіктер, қырыққабаттың қауданы, қойбүлдіргеннің мұрттары,  долананың 
тікенегі, инекердің филлокладиялары өркеннің жер бетіндегі түр 
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өзгерістеріне жатады (3-4-сурет).  
     Бүршік дегеніміз сабақтың бастама жапырақтар басқан ұшы. Бастама 
жапырақтар өздерінің сабақ буындарынан тарайды, бірақ буын аралықтары 
кішкентай болғандықтан, олар бүршікте бірінің үстінде бірі орналасады. 
Сабақтың ең жоғарғы ұшы оның өсу конусы деп аталады да, бастапқы 
меристемадан тұрады жəне оны жапырақтар қорғап тұрады.  
     Өсу конусының негізінде бастапқы түйіндер пайда болады, олардан 
жапырақтар өсіп жетіледі. Бастапқы түйіндердің қолтықтарында екінші 
түйіндер түзіліп, олар жанама бүршіктерге айналады. Тыныштық кезеңінде 
бүршіктерді жабын қабыршақтар қорғайды. 
      Жатаған сабақтар мұрттар деген атпен белгілі. Мұрттардың ұзын буын 
аралықтары жəне ақырғы бүршігі (қойбүлдіргенде) болады, олар вегетативтік 
көбею үшін қызмет етеді.   
      Мұртшалар дегеніміз жапырақтарынан айрылған шырмалғыш өркендер, 
олар бекіну    қызметін атқарады (жүзімде, асқабақты өсімдіктерде) 4-сурет.    
      Өркендердің тікенектерге, кейде гледичиядағы (қармаладағы) сияқты 
тармақталған немесе доланадағы, шомырттағы, жабайы алмұрттағы сияқты  
қарапайым тікенектерге айналуы жиі кездеседі. 

3-сурет. Өркеннің жер бетіндегі метаморфозасы: Долананың тікенектері. 
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4-сурет. Өркеннің жер бетіндегі метаморфозасы: қойбүлдіргенің 

мұрттары,  жүзімнің мұртшалары. 
 

     Сабақ кейде инекердегі сияқты, кəдімгі жапырақ тақтасы түрінде болады. 
Мұндай жалпақ пішінді жапырақ өркенінде жапырақтар-ұсақ қабыршақтар 
пайда болады, ал олардың қолтығында гүлдер түзіледі. Осыдан келіп, 
жапырақта гүл түзілді деген түсінік қалыптасады. Мұндай өркендерді 
филлокладиялар деп атайды.  
     Филлокладия-жапырақтары редукцияланып, сабақтары немесе бұтақ 
бөлімі тақталанып бірте-бірте жапырақ тəрізді болып түрі өзгерген өркен. 
Редукцияланған жапырақ қолтығынан филлокладия (кладодия) өсіп 
шығады, оның бет жағында гүлдер пайда болады. Филлокладиялары бар 
өсімдік түрлері қуаңшылық жерлерде кездеседі.  
      Филлокладия-өркенінің сабақ немесе бұтақ бөлімінен пайда 
болғандығынан оның қабыршақтанып кеткен жапырақтар қолтығынан гүл 
өсіп шығады. Нағыз өсімдік жапырақтарынан гүл өсіп шықпайды.  
     Қырыққабат-жапырақ пен сабақ жасушаларына қоректік заттар 
жиналып, түрі өзгерген өркен. Егер, қырыққабаттың ортасын тікелей екіге 
бөліп қарағанда, жапырағы мен сабағына көптеген қоректік заттар сіңіп, 
етжеңді болып, түрін өзгертіп кеткендігі байқалады.  
     Қырыққабаттың қауданы жайылып өскен төбе бүршігі болып саналады. 
Ол осы бүршіктің ішіндегі жапырақтар санының артуы, сондай-ақ сыртқы 
жəне ішкі жапырақтардың ұлғаюы есебінен өседі. Ішкі жапырақтарға жарық 
өтпейді, оларда хлорофилл түзілмейді, сондықтан оларды қараңғыда өскен-
этиолды жапырақтар дейді, қоректік заттар қорын жинау қызметін 
атқарады. Сабағы көсеу сабақ немесе қырыққабаттың өзегі деп аталады. 
Əзер байқалатын жапырақ бастамаларының қолтығында жанама бүршіктер 
пайда болады.  Қырыққабат -екі жылдық өсімдік.  
      Пиязшық-бұл сабағы өте қысқарған өркен. Жапырағы қабыршаққа 
айналып кеткен өркен 5-сурет. Пиязшықтың түрі өзгерген жапырақтары-
етжеңді қабыршақты. Ең сыртындағы қорғаныш қызметін атқаратын жұқа, 
түсінен өзгешелігі бар қабыршағы, ол да жапырақ. 
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     Пияздың етжеңді қабыршақтары арасында қолтық бүршіктері болады.  
     Сояу-жапырақтар өскен орталарының əсерінен тіршілік ерекшеліктеріне 
қарай өзгеріп, сояуға айналып кетеді. Түрі өзгеріп, сояуға немесе тікенге 
айналған жапыраққа кактус (опунция) кəрі қыз, ақ қараған т.б. жатады. 
     Филлодия-жұмыр болатын жапырақ сағағының бірте-бірте өзгеруінен 
жапырақ тақтасы (мысалы, қараған, ноқат өсімдіктері) тəрізді болып 
өзгереді. Түбіртекті бозкілемді, алоэны, агаваны тағы басқалардың 
жапырақтары етжеңді болып өзгереді.  
     Түйнектер-томпайып, түйнектеніп жəне етжеңді  болып-түрі өзгеріп 
кеткен сабақ. Түйнектің жер асты  жəне жер үсті түрлері болады. Жер асты  
түйнекке картоп, шалғам жатады. 
     Тікенектер. Тікенектердің шығу тегі əр түрлі: олар өркеннен (жабайы 
алмада, жабайы алмұртта, тікенді қара өрікте-тернде, доланада, 
гледичияда, цитрус тектестерде), жапырақтан (бөріқарақатта) немесе оның 
бөліктерінен: рахисте, қосалқы жапырақтан ақ акацияда, жапырақ 
тақтасының бір бөлігінен пайда болады.  
     Өсімдіктерде белгілі бір мүшесі өз құрылысын өзгертіп барып, басқа 
қызмет атқарады. Мысалы: сояу немесе тікенек қорғаныш қызметін 
атқарады, мұртшалар өрмелеуші қызметін атқарады, гүл көбею қызметін 
атқарады. 

 
5-сурет. Өсімдік өркендерінің метаморфозасы: І-шалқан, ІІ-сүмбіл пиязшығы, ІІІ-лалагүл 

пиязшығы: 1-түбіртегі; 2-шырынды қабыршағы; 3-бүршігі; 4-құрғақ қабыршағы; 
5-қосалқы тамырлары; ІV-V ІІ-филлокладия; V-басты қырыққабат; VІ- рускус; 

VІІ-филантус; VІІІ;-долана:1-сояу; 2-жапырағы; 3-бұтағы; ІX-опунция кактусы: 
1-сояулы-жапырақ;  2-етжеңді денесі-сабақ; 3-гүлі. 
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Тапсырма. Бидайықтың тамырсабағын альбомға бекіту. Төбе жəне жанама бүршіктерін, 
қабыршақты жапырақтарын, сабақ буындары мен қосалқы тамырларын көрсету. 

Картоп түйнегінің суретін салу, түйнектің негізі мен төбесін, көзшелері мен 
қабыршақты жапырақтарын көрсету.  

Пияздың кесілген пиязшығының суретін салу. Суреттен түбіршігін, қабыршақты жəне 
шырынды жапырақтарын, бүршіктері мен қосалқы тамырларын көрсету.  

Долананың тікенекті өркенін, қойбүлдіргеннің мұрттарын альбомға бекіту. 
Вегетативтік бүршіктің суретін салу. Суреттен өсу конусын, бастама жапырақтарды, 
жабын қабыршақтарды   көрсету.   

Филлокладиялары бар өркеннің суретін салу. Нағыз ұсақ жапырақтарды 
суреттен  көрсету. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Тамырсабақ дегеніміз не?  
2. Тамырсабақты тамырдан қалай ажыратады? 
3. Түйнектердің шығу тегі қандай?  
4. Пиязшықты пиязшық түйнектен қалай ажыратуға болады? 
5. Тікенектер мен мұртшалардың шығу тектері қалай болуы мүмкін? 
6. Вегетативтік мүшелердің метаморфоздануы кандай себептерге байланысты? 
7.  Өсімдіктердің сабақтары-жапырақтар қызметін атқарады, мұндай жағдайда сабақ 

пен жапырақ түрлерін қалай өзгертеді? 
8.  Қандай өсімдіктерде мұртшалар пайда болады, олардың қызметі кандай? 
9.  Тікенектер қандай қызмет атқарады? 
10.  Өсімдіктерде жапырақтың қандай метаморфоздары кездеседі? 
11.  Вегетативтік, генеративтік жəне аралас бүршіктердің бір-бірінен  
    айырмашылығы неде? 

 

Тəжірибелік сабақ 6. 
Тақырыбы: Жапырақтың морфологиялық құрылысы. Жəй жəне күрделі 
жапырақтар.  
Сабақтың мақсаты: Жапырақтың негізгі бөлімдерімен, пішіндерімен 
түрлерімен, орналасу тəртібімен танысу. 
    Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Жапырақтың морфологиялық құрылысы. 
     
    Əдістемелік нұсқаулар: 
     1. Жапырақтың морфологиялық құрылысы. Жапырақ-фотосинтез, 
газ алмасу жəне транспирация жүргізу мүшесі. Ол жапырақ тақтасы 
мен сағақтан тұрады, сағақ арқылы сабаққа бекінеді. Сағағы жоқ əрі 
сабаққа тақтасы арқылы бекінетін жапырақты-қондырма жапырақ деп 
атайды. Көптеген жағдайларда жапырақтың түбінен жапырақ тəрізді 
түзінділер-қосалқы жапырақтар өсіп, олар сағақтың негізіне бекінеді. 

Астық тұқымдас өсімдіктердің жапырағы жапырақ тақтасы мен 
қынаптан тұрады. Қынап пен тақтаның арасында жұқа безтілше 
болады, ал оның екі жағына-үшкір өсінділер-құлақшалар орналасқан. 

Жапырақ тақтасының құрылысына қарай жапырақтар жəй жəне 
күрделі жапырақтарға бөлінеді. Жəй жапырақтың тұтасымен түсіп 
қалатын бір ғана тақтасы болады.  

Күрделі жапырақтың тақтасы жекелеген бірнеше жапырақшаларға 
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бөлінген, сондықтан жапырақ түскен кезде олардың əрқайсысы жеке-
жеке бөлініп түсуі мүмкін. Əдетте жапырақшалар тақталарының көлемі 
мен пішіні жөнінен өзара айырмашылықтары болмайды. Жəй 
жапырақтар тақтасының жиегі тілімденбеген, бүтін болуы мүмкін. 
Жапырақ тақтасы тілімденбеген жапырақтардың арасынан олардың 
жалпы пішініне қарай мынадай түрлерін көрсетуге болады: 1) ине 
тəрізді жапырақ;2) таспа жапырақ;3) қандауыр жапырақ; 4) дөңгелек 
жапырақ;5)сопақша жапырақ;6)эллипс тəрізді жапырақ; 7) жұмыртқа  
тəрізді  жапырақ ;8)жүрек  тəрізді  жапырақ ;9)жебе тəрізді жапырақ; 
10) сына жапырақ; 11) садақ жапырақ; 12) бүйрек тəрізді жапырақ (1-
сурет).  Жапырақ тақтасы жиегінің пішініне қарай жапырақтар бүтін жиекті 
жапырақ, ара тісті жапырақ, тіс жапырақ, дөң жиекті жапырақ, ойыс 
жиекті жапырақтар болып келеді. 

 

 
1 - с у р е т .  Бүтін тақталы жай жапырақтар: 1-ине тəрізді жапырақ; 2-таспа жапырақ; 
3-ұзынша жапырақ; 4-қандауыр жапырақ; 5-сопақша жапырақ; 6-дөңгелек жапырақ; 
7-жұмыртқа тəрізді жапырақ; 8-төңкерілген жұмыртқа тəрізді жапырақ; 9-ромб 

жапырақ; 10-қалақ жапырақ; 11-жүрек тəрізді жапырақ; 12-бүйрек тəрізді жапырақ; 
13-жебе тəрізді жапырақ; 14-садақ  жапырақ;  15-қалқан тəрізді жапырақ. 

 
     Тақталары тілімденген жапырақтар олардың тілімделу дəрежесіне қарай 
былайша бөлінеді: 1) телімді жапырақ-жапырақ тақтасы оның енінің '/4, '/з 
бөлігіне дейін тілімденген; 2) бөлімді жапырақ-жапырақ тақтасы оның 
енінің 2/з бөлігіне дейін тілімденген; 3) тілімді жапырақ-жапырақ тақтасы 
негізгі жүйкесіне дейін тілімденген (2-сурет). 
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     Күрделі жапырақтарды мынадай түрлерге бөледі:1) үш құлақ 
күрделі жапырақ (үш жапырақтардан тұрады); 2) салалы күрделі жапырақ 
(сағақтың ұшына тарамдана бекінген төрт немесе одан да көп жапырақшадан 
тұрады; 3) қауырсын күрделі жапырақ (жанама жапырақшалары екі жағына 
қарама-қарсы орналасқан).  
     Егер мұндай жапырақ бір жапырақшамен аяқталса, тақ күрделі жапырақ 
болады, егер аралығында мұртша бар екі жапырақшамен аяқталса-жұп 
қауырсын күрделі жапырақ болады. Бұларға қоса, қос қауырсын күрделі 
жапырақтар да кездеседі (3-сурет).                                     

 

3                                                  

2- сурет.Тақталары тілімденген жай жапырақтар:А-телімді жапырақтар; 
В-бөлімді жапырақтар; Д-тілімді жапырақтар;1-үш құлақ;2-салалы; 

3-қауырсын жапырақтар. 

                     
3-сурет. Күрделі жапырақтар: 1-үш құлақ күрделі жапырақ; 2-салалы 
күрделі жапырақ; 3-тақ қауырсын күрделі жапырақ; 4-жұп қауырсын 

күрделі жапырақ. 
 
     Тақтасындағы жүйкелердің (өткізгіш шоқтардың) бөліну сипатына- 
жүйкеленуіне қарай да жапырақтарды бірнешеге бөледі. Олардың 
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параллель нервті, доға нервті, тор нервті жəне дихотомиялы жүйкелену 
түрлерін ажыратады (4-сурет). 

            
4-сурет. Жапырақтың жүйкелену түрлері: 1-паралель; 2-доға, 

3-салалы, 4-қауырсын. 
 

   Даражарнақты өсімдіктердің жапырақтары параллель нервті жəне 
доға нервті жүйкеленуі мүмкін. Қосжарнақты өсімдіктерде тор нервті 
жүйкелену барынша кен таралған. Сағақтан жапырақ тақтасына бір 
немесе бірнеше ірі жүйкелер өтеді, ал олардан едəуір ұсақ жүйкелер 
тарайды.  
     Дихотомиялы жүйкеленуде жапырақ тақтасын аша тəрізді 
тармақталған бірнеше жүйке торлап жатады, мұндай жүйкелену 
жалаңаш тұқымдыларға жататын гинкго өсімдігіне тəн. 
Жапырақ түрін өзгертіп, мұртшаларға, тікенектерге, филлоклодия-

ларға, бунақденелілермен қоректенетін өсімдіктердің аулайтын 
аппараттарына жəне т. с. с. айналуы мүмкін. 
Т а п с ы р м а .  Жапырақтарды жинау. Олардың ішінен жəй немесе күрделі 
жапырақтарды табу. Жəй жапырақтарды пішініне қарай альбомға бекітіп, 
аттарын жазып қою. Жапырақтарды тақталарының тілімденуі жөнінен қарап 
көру, альбомға бекіту жəне тілімдену түрін анықтау. Даражарнақты жəне 
қосжарнақты өсімдіктер жапырақтарының жүйкелену түрін анықтау. Күрделі 
жапырақтарды альбомға бекіту жəне олардың түрлерін анықтау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Жапырақ пішіндері қандай болып келеді? 
2. Жапырақ қандай қызмет атқарады? 
3. Жапырақ жүйкесі жəне мозайкасы дегеніміз не? 
4. Жапырақ тақтасының санына қарай жапырақтар қандай түрлерге бөлінеді? 
5. Өсімдік жапырақтары қайдан өсіп шығады? 
6. Жапырақ қандай мүшенің құрамды бөлігі болып табылады? 
7. Сағақты, қондырмалы жапырақтар арасында қандай айырмашылықтар бар? 
8. Қынапты жапырақтарда қандай айырмашылықтар бар? 
9. Жапырақ тақтасының санына қарай  жапырақтар қандай түрлерге бөлінеді? 
10. Жəй жəне күрделі жапырақтар дегеніміз не? 
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Тəжірибелік сабақ 7. 
Тақырыбы:  Өсімдіктердің генеративтік мүшелерінің морфологиясы. 
Сабақтың мақсаты: Гүлдің негізгі бөлімдерімен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Гүлдің морфологиялық құрылысы. 
2. Гүлдің формуласы мен диаграммасы. 
 
Əдістемелік нұсқаулар: 
1.Гүлдің морфологиялық құрылысы. Гүл-бұтақтанбайтын, көбеюге 

қажетті жыныс мүшелері бар қысқарған өркен. Гүл-өркенінің төбелік жəне 
бүйірлік түзуші ұлпаларынан дамитын споралы, репродуктивті мүше. Гүлде 
спора да, гамета да түзіледі жəне жыныстық процесс жүреді. Демек, 
тозаңдану мен ұрықтану процестерінен кейін гүлде жеміс жəне ұрықты 
тұқым пайда болады. 
     Гүл-гүл кіндігі  немесе гүл тұғырынан, серігінен-тостағанша мен күлте 
жəне жыныс мүшелерінен аталық, аналықтан тұрады  (1-2-сурет).  Гүл орна-
ласуына қарай төбелік немесе бүйірлік болуы мүмкін. Бүйірлік гүл, гүл 
жапырақтың қолтығынан шығады. Гүлдің бөліктері стерильді жəне фертиль 
ді болып ажыратылады. Стерильді бөлігіне гүлдің серіктері, ал фертильді 
бөлігіне аталық жəне аналық жатады.  

Гүл сағағы  бір гүлде болады, екінші бір гүлде болмайды. Гүл 
сағағының өн бойында даражарнақтылар бір, қосжарнақтылар екі ұсақ 
жапырақшалар орналасады да, бұларды гүл жапырақшалар деп атайды. Гүл 
кіндігінде тұғырында гүлдің мүшелері шеңберлері немесе спиральді 
орналасады да, біріншісі циклді, ал екінші ациклді гүл деп аталады. Кейде гүл 
серігінің сыртқы жапырақшалары шеңбер тəрізді, ал ішкілері спиральді 
орналасады.  Мұндай гүлдер гемициклді деп аталады.  

            
1-сурет. Гүлдің құрылысы: 1- гұл табаны; 2-тостағанша жапырақша;  

3-күлте; 4-аталық;5-аналық. 
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2-сурет. А-тұқымбүр, Б-гүл: 1-жұмыртқа жасуша; 2-синергид; 3-антипод; 

4-орталық ядро; 5-тұқымбүр қабықшасы; Б-гүл:1-тозаңның көлденең кесіндісі; 
2-тозаңның ұзыннан кесіндісі; 3-аналық аузында өсе бастаған тозаң; 4-аналық 

мойны; 5-тұқымбүр; 6-тұқымбүр ұясы; 7-ұрық қалтасы. 
 

     Морфологиялық эволюция процесінде ациклді гүлдер циклді гүлдерден 
бұрын пайда болған. Шеңбердегі бөліктерінің санына қарай гүлдер: 
монометрлі немесе бір мүшелі шеңберде гүлдің бір ғана бөлігі болса 
димерлі немесе екі мүшелі шеңберде гүлдің, екі бөлігі болса үш мүшелі 
шеңберде төрт бөлігі; бес мүшелі шеңберде бес бөлігі болса жəне т.б. гүл 
толық жəне толық емес болып бөлінеді.  

     Толық гүл мынадай мүшелерден тұрады: 
     1.тостағанша гүлдің сыртқы жасыл түсті бөлігі жапырақшалар;  
     2. күлте гүлдің əртүрлі əсем, əр түске боялған бөлігі жеке 
жапырақшалардан тұрады;  
     3. аталық жыныс мүшесі, олардың жиынтығын андроцей дейді;  
     4. аналық ол бір немесе бірнеше жеміс жапырақтарынан тұрады, аналық 
жиынтықтары гинецей деп аталады. Гүл кіндігінде орналасқан  тостағанша 
жəне күлтені  гүл серігі  дейді. Тостағанша немесе гүл тостағаншасы-түрі 
өзгеріп кеткен өркеннің сыртқы жасыл жапырағы.  
     Күлте. Гүл серігінің бірі-күлте. Күлтенің түсі өсімдік түріне қарай əр түрлі 
болады: қызыл, сары, ақ, көк. Егер бір гүлдің қақ ортасынан тең бөлетіндей 
үштен артық сызық тартуға болса, гүлдің полисимметриялы немесе дұрыс, я 
болмаса актиноморфты, не радиальды гүл дейді; Мысалы, қалампыр, 
наурызгүл, қызғалдақ, алма, итмұрын. Егер күлте арқылы ойша екі ғана сызық 
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жүргізуге болса, ондай гүлді бисимметриялы гүл дейді. Бұған капуста, сирень 
жатады. Егерде күлте арқылы бір ғана сызық тартуға келетін болса, ондай 
гүлді моносиметриялы немесе зигоморфты, немесе бұрыс гүл деп атайды. 
Мысалы, бұршақ гүл, шегір гүл т.б.  
     Гүл серігі. Гүл серігінің болуына,  не болмауына жəне олардың 
құрылысына байланысты гүлдің мынадай түрлерін ажыратады:  
     1. Ахламидті гүл серіктері жоқ, жалаңаш.  
     2. Гапло немесе монохламидті гүл серігінің  жапырақшалары тек бір 
шеңберде ғана орналасқан, олар тостағанша тəрізді.  
     3. Гетерохламидті гүл серігі  қосарлы, күлтелі жəне тостағанша тектес.  
     4. Гомохламидті гүл серіктерінің жапырақшалары əдетте бірдей жəне өте 
жиі, спиральді орналасқан, күлтеше тектес түсті боялған немесе 
тостағаншалы, демек, гүл серігі қарапайым, дара.  Өсімдіктер гүлдеріндегі 
күлтелер əртүрлі пішінді болады да, олардың мынадай негізгі түрлерін 
ажыратады:  
     1) қос ерінді желбір екі, əртүрлі үстіңгі жəне астыңғы еріннен тұратын ерін 
гүлділер;  
     2) қоңырау пішіндес күрделі гүлділер;  
     3) тілше пішіндес күрделі гүлділер;  
     4) түтік пішіндес күнбағыста;  
     5) шақшалы күлте шақшадан  тəрізді қуыс пайда болады, ал ішінде 
шірнеліктер болады 3-сурет.     
     Гүлдің негізгі бөлімінің бірі-генеративтік жыныс мүшесі. Бұған аналық 
жəне аталық жатады. 
     Гинецей деп гүлдегі бір немесе бірнеше аналықты түзетін жеміс 
жапырақшаларының жиынтығын атайды. Əдетте аналық 3 бөлімнен тұрады. 
Олар: аналық аузы; аналық мойны жəне жатыны.  
     Жатын-аналықтың аса маңызды бөлігі. Гүл бөліктерінің орналасуына 
қарай жатын: үстіңгі жатын, төменгі жатын жəне жартылай төменгі 
жатын деп бөлінеді, 4-сурет.  
     Үстіңгі жатын гүл кіндігіндегі (табанындағы) гүл серігімен кірікпей бос, 
дара орналасады, оның қабырғалары жеміс жапырақшаларынан ғана пайда 
болады. Егер осындай аналық жатынның түбіне гүл серігі, аталық сияқты 
гүлдің қалған бөлімдері орналасса, ондай гүл аналық асты гүлі деп аталады. 
     Егер гинецей жеке орналасқан жеміс жапырақшаларынан құралып, оның 
əрқайсысынан жеке аналықтар пайда болса, онда оны бірікпеген немесе 
апокарпты гинецей деп (сарғалдақтар тұқымдасы), ал керісінше бірнеше 
жеміс жапырақшаларының бірігуімен бір ғана аналық пайда болса, кіріккен 
немесе ценокарпты гинецей деп атайды (5-сурет).     
     Жеміс жапырақшаларының бірігуі ерекшеліктеріне жəне тұқым бүрінің 
орналасуына қарай ценокарпты гинецей тағы да үшке бөлінеді. Олар: 
синкарпты, паракарпты жəне лизикарпты гинецейлер. 

     Синкарпты гинецейде жеміс жапырақшаларының жиектері терең еніп 
бірігеді де, көп ұялы жатын түзеді. Тұқым бүрінің плацентациясы бұрышты 
(лала гүлділер, алқа тұқымдастары) келеді.  
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3-сурет. Күлте жапырақшаларының пішіндері:1-сасық меңдуана гүлі; 2- сарғалдақтың 
дұрыс гүлі; 3-шөміш  гүлдің гүлі; 4-қоңырау гүлдің біріккен күлте жапырақшалары; 

5-анюта көзі гүлінің бұрыс күлте жапырақшалары; 6-екі ерінді күлте жапырақша; 7-тілше 
күлте жапырақша;  8-бұршақ гүлінің  күлтесі; а-күлте;  б-тостағанша; в-желкен; г-ескек; 

д-қайықша. 
 

 
4-сурет. Гүл түйінінің түрлері: А-Б-жоғарғы; В-төменгі; 

Г-жартылай төменгі. 
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5-сурет. Аналық: А-апокарпты жеке (сокирки); Б-апокарпты көп 

(теңгебас); В-Г-ценокарпты (В-темекі, Г-көкнəр);1-гүл түйіні; 
2-аналық мойны; 3-аналық аузы. 

     
    Паракарпты гинецей жиектері онша терең бірікпеген бірнеше жеміс 
жапырақшаларынан тұрады. Сөйтіп, бір ұялы жатын түзеді. Тұқым бүрінің 
плацентациясы қабырғалық (асқабақтар тұқымдасы, қарлыған).  
     Лизикарпты гинецей паракарпты сияқты бір ұялы жатын түзетін бірнеше 
жеміс жапырақшаларынан тұрады. Айырмасы тұқым бүрінің плацентациясы 
бағаналы (қалампырлар тұқымдасының көптеген өкілдері).  
     Андроцей-бұл бір гүлдегі аталықтардың жиынтығы (6-сурет). Егер аталық 
тардың барлығы біріккен болса, онда оларды бір ағайынды, аталықтардың 
біреуі бос қалып, қалғандары біріккен болса-екі ағайынды, ал егерде 
аталықтары бірнеше топ түзіп бірігетін болса-көп ағайынды аталықтар деп 
атайды (7-сурет). 
2. Гүлдің формуласы мен диаграммасы. Гүлдің құрылысын қысқаша 
ықшамдап көрсету үшін оны формуламен береді. Мұнда гүлдің 
симметриясы, гүл бөліктерінің əр шеңбердегі саны, гүл бөліктерінің кірігуі 
жəне аналықтың орналасуы (жоғары немесе төменгі жатын) бейнеленеді. 
     Формулада гүл бөліктері арнаулы шартты таңбалармен белгіленеді. 
Мысалы, Са (Саlyx) – тостағанша, Со (Corolla) – күлте, А  (Androeseum) 
– андроцей, G (Gynoeceuum ) – гинецей, P (Pergonium) – жəй гүл серігі. 
Гүлдердің түрлерінің де шартты белгілері бар. Олар: ♀ - қос жынысты 
гүл,  ♀ -аналық гүл, ♂ -аталық гүл, + немесе *-актиноморфты гүл, ↑ - 
зигоморфты гүл,  - симметриясыз гүл. 
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6-сурет. Аталықтар: А-аталықтың жіпшесі жəй (раушан-роза);Б-аталықтың жіпшесі 

тісті (пияз-лук); В-аталықтың жіпшесібұтақталған (майкене-клещевина); 
1-аталықтың жіпшесі;2-тозаңдық. 

 

7-сурет. Аталық: А-бос орналасқан; Б-біріккен; 1-ұзындықтары бірдей аталықтар 
(қызғалдақ); 2-екеуі ұзын аталықтар (ерінгүлділер); 3-төртеуі ұзын аталықтар 

(айқышгүлділер); 4-бір ағайынды аталықтар (таңқурай); 5-екі ағайынды аталықтар 
(лотос); 6-көп ағайынды аталық (шəйқурай). 

  
Гүлдің жеке бөліктерінің саны цифрмен көрсетіледі. Мысалы, 5 

желекті күлте-Со5 , А6 –аталық саны алтау дегенді білдіреді. Ал егер гүл 
бөліктерінің саны көп болса, 12-ден асса, онда шексіздік ∞ белгісі 
қойылады. Егер гүл бөліктері кіріккен болса, онда олардың санын көрсететін 
цифр жақшаға алынады. Мысалы, кіріккен 5-желекті күлте-Со(5), аталық 
саны 10 болып оның 9-ы кірігіп, біреуі бос орналасса, андроцей –А(9)+1.  

Гүл бөліктері бірден артық шеңбер түзген жағдайда, əр шеңбердегі 
бөлік сандары + белгісімен қосылып отырады. Мысалы, жəй гүл серігі екі 
шеңберге орналасса, - Р3+3  деп көрсетіледі. Формулада гинецейдің қанша 
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жеміс жапырақшаларынан пайда болғандығы, олар кіріккен жеміс 
жапырақшаларынан (ценокарпты гинецей) немесе əрбір жеміс 
жапырақшаларынан жеке аналық (апокарпты гинецей) пайда болғандығы, 
сондай-ақ төменгі əлде жоғарғы жатын осының барлығы берілуі керек. 
Мысалы, төменгі жатынды ценокарпты гинецей былай белгіленеді: G(3), 
мұндағы (3) гинецейдің кіріккен 3 жеміс жапырақшаларынан тұратындығын, 
ал жоғарғы жағындағы сызықша төменгі жатынды екендігін көрсетеді, егер 
аналық жоғарғы жатынды болса, сызықша цифрдың төменгі жағынан 
қойылады. Мысалы гүлдердің толық  формуласын жазатын болсақ, ол 
төмендегідей:     

Сарғалдақ: Ranunculus-*Ca5Co5A∞G∞ 
Бақ-бақ: Taraxacum-↑Ca0Co(5) A( 5 )G( 2 ) 
Раушан: Rosa -*Ca( 5) Co 5A ∞G∞ 
Алма: * Ca( 5) Co(5)  A∞ G( 5)         

Алқа тұқымдасы: * Ca( 5) Co(5)  A( 5 )G( 2 ) 
Алабота тұқымдасы:* Р 5   A  5 G( 3 ) 
Тауқалақай тұқымдасы: ↑Ca (5) Co (2)+(3 ) A  2,4 G( 2 ) 
Айқыш гүлділер тұқымдасы: *Ca 4 Co 4 A 2+4  G( 2 ) 
Диаграмма-гүлдің негізгі бөліктерінің өзара орналасу заңдылығына 

қарай, гүл формуласынан гөрі де анығырақ етіп схема түрінде қағаз бетіне 
гүл бөліктерін түсіру, яғни гүл даграммасы деп, гүлдің өсін жəне оның 
жабын жапырағын, сол сияқты гүл орналасқан гүл шоғырының немесе өркен 
өсін перпендикуляр етіп басып өтетін гүлдің жазықтағы схемалы 
проекциясын айтады  8-сурет.   

 

 
8-сурет. Гүл диаграммасы: 1-жапырақ; 2-гүл сағағы; 3-тостағанша 
жапырақшалары; 4-күлтежапырақшалары ; 5-аталық; 6-аналықтың 

тұқымбүрі; 7-гүлдің өсі-сабақ. 
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Тапсырмалар:  
1. Гүл  құрылысының, суретін салу, белгілеу, 
2. Гүл диаграммасының суретін салу, белгілеу,  
3. Схема түрінде қағаз бетіне гүл бөліктерін түсіру,  
4. Гүл формуласын анықтай білу, түсіну, 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Гүлдің атқаратын қызметі не? 
2. Циклдік, ациклдік жəне гемициклдік гүлдердің айырмашылықтары неде? 
3. Жыныс мүшелеріне қарай қандай гүлдер болады? 
4. Гинецейдің қандай түрлері бар? 
5. Жоғарғы, төменгі жəне жартылай төменгі гүл түйіндерінің айырмашылықтары неде? 
6. Андроцейдің қандай түрлері бар? 
7. Аталықтардың құрылысы қандай? 
8. Тұқым бүршігінің құрылысы қандай? 
9. Гүлдің құрылысының қандай бөліктерін формула, ал қандай бөліктерін диаграмма 
сипаттайды? 
 
8. Тəжірибелік сабақ. 
Тақырыбы: Гүл шоғырының түрлері: моноподиальды, симподиальды. 
Сабақтың мақсаты: Гүл шоғырларының түрлерімен танысу. 
 Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Гүл шоғырының түрлері. Жəй, күрделі гүл шоғырының түрлері. 
 

Əдістемелік нұсқаулар: 
    1.Гүл шоғырының түрлері:моноподиальды, симподиальды. Гүлшоғыр 
деп гүл шығаратын өркенді белгілі ретпен орналасатын ұсақ гүлдер тобын 
айтады. Гүлшоғырлар өсімдік бұтақтарының ұшында дамиды. Кез келген 
гүлшоғырдың негізгі сабағы, тарамдалған жанама сабақшалары бар. Негізгі 
сабағының бұтақтануына қарай гүлшоғырлар  анықталмаған –жəй жəне 
анықталған-күрделі болып екіге бөлінеді. Анықталмаған жəй гүл шоғырын 
кейде рациомозды гүл шоғыры деп атайды. Жəй гүл шоғыры көбінесе 
моноподи жолымен бұтақтанады, сондықтан оны моноподилік гүл шоғыры 
деп атайды. Мұндағы орналасқан жеке гүлдердің төменгі жағындағылары 
бұрын шығады да, жоғарғылары соңынан пайда болады. Гүл шоғырының 
мұндай түріне жататындар:  

1. Жай гүлшоғырының жанама сабақтары бұтақтанбайды, оның ең ұшы  
гүлмен бітеді. 

Шашақ гүлшоғырдың жеке гүлдері орталықтан таралатын сабаққа гүл 
сағақтары арқылы кезектесіп орналасады. Сабақ ұшына жақындаған сайын 
сағақтары қысқарып, ұшындағы гүлі ең соңында ашылады (қарақат, капуста, 
мойыл, мия, қараған, інжу). Кейде шашақ гүл шоғырында 2 немесе 4 гүл 
ғана болады, мысалы, шеңгел, асбұршақ, жабайы бұршақ жəне т.б. 

Жəй масақ шашақ гүл шоғырына өте ұқсас. Айырмашылығы, гүлдері 
сағақсыз бекінеді, мысалы, жолжелкен, сүйсін. 

Шашақ гүл гүлшоғының өсінде орналасатын жеке гүлдердің сағақтары 
ұзынды қысқалы болады 1-сурет. 
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1-сурет. Гүл шоғыр түрлері: 1-шашақ; 2-масақ; 3-собық; 4-қалқаншасы; 
5-шатырша; 6-шоқпарбас; 7-себет; 8-күрделі шашақ; 9-күрделі масақ; 
10-күрделі шатырша; 11-күрделі қалқанша; 12-бұйрагүл; 13-дихазий; 

14-монохазий (ирек). 
 

Масақ гүл ұзынша өстің бойында  біркелкі орналасқан жеке гүлдердің 
гүл сағақтары болмайды, бола қалған жағдайда өте қысқа. 

Собық гүл масақ гүлшоғырына  ұқсас, бұның ерекшелігі орталық 
негізгі сабағы жуан жəне жамылғысы орама жапырақтары бар -жүгері, кала. 

Қалқанша гүлшоғырының негізгі сабағындағы ұзын орналасқан 
гүлдерінің сағақтары ұзарып, гүл шоғырдың беткі деңгейімен бірдей болып 
теңеледі, əртүрлі сағақтар бір деңгейде орналасады (алма, алмұрт, долана). 

Жəй шатыр гүлшоғырының негізгі сабағы қысқарған. Оның дəл 
ұшынан сағағы ұзын біркелкі шоғырланған бірнеше гүлдер бір жерден 
шығып таралады-пияз, адам тамыр-женьшень, наурыз шешек. 

Шоғырбас гүлшоғырында қысқарған жуан  негізгі сабаққа сағақсыз 
гүлдер топтанып, тығыз орналасады (бас тəрізді, домалақ пішінді 
болғандықтан осылай атаған), түрі өзгерген шатыр деседе болады-беде. 

Себет гүлшоғыры  қысқарған əрі жалпақ. Жуан негізгі сабаққа ұсақ 
гүлдер топтанып, тығыз орналасады. Оның жиегін жасыл түсті орама 
жапырақтар қоршап тұрады -күнбағыс, бақ-бақ, өгейшөп, гүл кекіре.  

Күрделі гүлшоғырлар жəй  гүл шоғырлардың ары қарай бірнеше 
қайтара бұтақтануынан пайда болады. Олар: күрделі шашақ (сыпыртқы гүл 
шоғыр деп атайды), күрделі масақ, сырға, күрделі шатыр, күрделі қалқанша. 

Анықталған күрделі гүл шоғырын кейде цимозды гүл шоғыры деп 
атайды. Күрделі гүл шоғырлары тек симподийлі немесе кейде дихотомиялы 
жолмен ғана бұтақтанады. Анықталған гүл шоғырларының  алғашқы гүлі 
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негізгі өсьтің ең ұшына шығады да, қалғандары  онан төмен қарай біртіндеп 
кезегімен орналасады. Анықталған гүл шоғырының мынадай түрлері бар: 

Қосарлы шашақ гүл қысқарған басты өсьте шашақ гүлдер орналасады. 
Күрделі шатыр ұзарған басты өсьте  жай масақ гүлдер орналасады 

(сəбіз, балдырған, аскөк). 
Күрделі қалқанша-негізгі сабақтың буынаралығы қысқарып, түрін 

өзгерткен күрделі шашақ. Жанама сабағының буынаралығы қарқынды 
дамып, негізгі сабақпен теңеледі (қара ұшқат, кербез гүл). 

Сыпыртқы гүлшоғы  оның төменгі гүлшоқтары жоғарғылардан жақсы 
дамыған, күшті тармақталған болады. 

Анықталған гүл шоқтарының монохазий, дихазий, плейхазий деген 
түрлері болады. 

Монохазий бұл шоқ құрамындағы бірінші пайда болған гүлі өсьтің ең 
ұшына орналасады да, төменгі жағынан екінші өсь дамиды да, оның ұшына 
өзінше гүл қалыптасады. Міне осы ретпен көп қайталанады. Монохазий 
ирек жəне бұйра гүл шоқтары болып екіге бөлінеді. 

Плейохазий немесе көп сəулелі анықталған гүлшоғы деп аталады. 
Плейохазий түріне жататын гүл шоғырының пайда болу жолы дихазийдікі 
сияқты, бірақ мұндағы жеке гүл кіндігінің түп жағынан бұтақтану арқылы 
пайда болған гүлдің саны екеу немесе, онан көп болады, сөйтіп олардың 
түбінде орналасқан гүл жапырақтары да шоқталып жатады. 

Дихазий жолымен бұтақтанған гүл шоғыры өсінің ұшы əрқашанда бір 
гүлмен бітеді. Бұл гүлдің түп жағынан бір-біріне қарама-қарсы орналасқан 
екі гүл өсіп шығады. Осы екеуінің гүл сағағы түбінен де өз ара қарама-қарсы 
орналасқан үшінші гүл тағы да пайда болады. Бұдан былайғы өсіп шығатын 
гүлдер де осы тəртіппен өсе береді. 

 Тирс гүл шоғыры негізгі өсі моноподийлі, жанама өстері симподийлі  
болатын күрделі гүл шоғыры. Көбінесе тирс қос ирек (сабынкөк) немесе қос 
бұйра шайқурай гүл шоғырларынан тұрады. Жабын жапырақтарының 
ерекшелігіне, негізгі өстегі буын аралықтарының қашықтығына жəне жеке 
гүл шоғырларының түрлеріне байланысты. Тирстердің сыртқы көрінісі 
өзгеріп отырады. Мысалы, ерін гүлділерге қондырмалы гүлді дихазийлер 
мен қос ирек жеке гүл шоғырлары тəн. Егер негізгі өс қысқарып, жанама 
өстерімен кірігіп кетсе əрі жеке гүл шоғырларының саны азайса, онда 
тирстер өзгеріп жалған шатыр (картоп) дихазий (жалын гүл), монохазий гүл 
шоғырларына айналады 

Құрама гүл шоғырларында негізгі өстің бұтақтануы мен жанама өстің 
орналасу ерекшеліктері жеке гүл шоғырларындағы бұтақтану мен өстердің 
орналасуына сəйкес келмейді. Құрама гүл шоғырларының мынадай түрлері 
бар:шатырлар шашақбасы, себеттер шашағы, себеттер қалқаншасы, 
шатырлар шашағы, қос шоқпарбастар шатыры, масақтар шашағы т. Б.   

Шатырлар шашақбасында шашақтанып бұтақтанған гүл шоғыры 
(шашақбастың) ұшы күрделі шатыр гүл шоғырымен аяқталады (мысалы, 
аралия, фатсия). 

Сырға гүл шоғырлары гүлдерінің орналасуына қарай шашақ (тал, терек) 
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жəне тирсоид гүл шоғырларына (емен, шамшат, қайың, қандағаш, орман 
жаңғақ) ұқсас түрлері бар. Гүл шоғырларының жалпы табиғатта тіршілік 
ететіндер жəне өлі табиғат үшін маңызы зор. Бірнеше гүлден тұратын гүл  
шоғырларынан  алынатын жеміс өнімді келеді, бұл ерекшелік өсімдіктерді 
бунақденелілермен тозаңдануын жеңілдетеді. Сонымен қатар кейбір 
өсімдіктердің гүл шоғырларында бунақденелілерді өзіне еліктіретін бөліктер 
жетіледі. Мысалы, гүл кекіренің себет гүл шоғырының жиегіндегі гүл 
желектерінің ашық түсі, құмдық салаубас гүл шоғырының орауыш 
жапырақтарының ашық түсті болып келуі жəне т. Б. 
Тапсырма: гүл шоғырлары түрлерінің сурет салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Жəй гүлшоғырының күрделі гүл шоғырынан айырмашылығы неде? 
2. Жəй гүлшоғырының күрделі симподиальды гүл шоғырынан айырмашылығы неде? 
3. Құрама гүлшоғыры қандай түрін білесіз? 
4 Анықталған гүл шоқтарының қандай түрлері бар? 
5. Цимозды гүл шоғырының басқаларынан айырмашылығы неде? 
6. Анықталмаған гүл шоқтарының қандай түрлері бар? 
7. Тирс гүл шоғырына қандай гүл шоғыры тəн? 
 
9-10. Тəжірибелік сабақ. 
Тақырыбы: Жемістер: құрғақ, шырынды жемістердің түрлері.    
Сабақтың мақсаты: Жемістердің құрылысымен, түрлерімен танысу. 
 Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Жемістер: Құрғақ, шырынды жемістер.   
 

Əдістемелік нұсқаулар: 
         1.Жемістер: құрғақ, шырынды жемістердің түрлері. Қосарынан 
ұрықтану жүріп, гинецейдегі өзгерістерден кейін жатынның қабырғасынан 
жеміс, ал тұқым бүрінен тұқым жетіледі. Жеміс тұқымдарды сыртқы 
ортаның қолайсыз жағдайларынан сақтайтын, өсімдіктердің көбею жəне 
таралу мүшесі болып табылады.  
     Жемістің түзілуінде негізгі рольді гинецей атқарады. Кейбір 
өсімдіктер ұрықтану процесі жүрмесе де жеміс береді. Мұндай жемістерді 
партенокарпты деп атайды, олар əдетте дəн байламайды (жүзімнің, 
алмұрттың, цитрус тектестердің кейбір сорттары). Жай жемістерден 
біріккен жемістің (соплодие) айырмашылығы сол, ол бір-бірімен 
біріккен (қызылша), бірнеше гүлден, немесе түгелдей гүл шоғынан пайда 
болады (тұт, инжір, ананас) 1-сурет. 
     Жеміс, жеміс серіктерінен жəне тұқымнан тұрады. Тұқым барлық 
өсімдіктерде пісіп жетілгенге дейін жеміс серіктерінің іш жағында 
сақталады, ал пісіп жетілген соң өсімдіктердің біраз бөлігінде жеміс серігі 
қақырап, тұқым сыртқа шашылады. Осыған байланысты жемістер 
қақырайтын жəне қақырамайтын деп бөлінеді.  
     Жеміс серігі үш қабаттан тұрады: сыртқы-экзокарпий, ортаңғы-
мезокарпий жəне ішкі-эндокарпий. 
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1-сурет.Тұттың гүлшоғыры мен жеміс шоғыры:  А-аналық  гүлдерінің шоғыры; 
 
         Экзокарпий-жеміс серігінің ең сыртқы қабаты. Бұл кейбір өсімдік 
жемісінде түрліше түсті, жылтыр, балауыз жұғыны бар (шомырт, алхоры, 
жүзім т.б.), ал кейбіреулерінде түкті (шабдалы) болады. 
     Мезокарпий-экзокарпий мен эндокарпийдің екі арасында орналасқан 
жеміс серігінің негізгі бөлімі. Бұл кейбір өсімдік жемісінде онша жақсы 
жетілмейді, жұқа ғана қабатқа айналып қалады (бұршақ тұқымдылардың 
жемісінің ортаңғы қабаты), кейбір өсімдікте жақсы жетіледі, етжеңді жəне 
шырынды болады (өрік, шабдалы, алхоры, алша, шие т.б.) Мұндай 
жемістерді көбінесе сүйекті жеміс, немесе етті жеміс деп атайды. 
     Эндокарпий-жеміс серігінің ішкі қабаты. Бұл да өсімдіктің түріне қарай-
əр түрлі болады. Ол кейбір өсімдікте қатайып-сүйекке айналып кетеді (өрік, 
шие, алхоры т.б.), кейбіреуінде жұп-жұқа ғана үлпек болып қалады (бұршақ 
тұқымдастардың жемісінде). 
     Жемістер алуан түрлі болып келеді. Оның өзі жабықтұқымды 
өсімдіктердің систематикалық топтарының ұшы қиыры жоқ көп 
түрлілігімен жəне жемістердің бейімделушілігімен байланысты болады. 
Бұл жемістердің филогенетикалық жіктелуін жасауды қиындатады.  
Қазіргі кездегі қолданылып жүрген филогенетикалық жіктелу гинецейдің 
түріне негізделген. Қарапайым апокарпты гинецейден пайда болған 
жемістерді апокарпиялар, ал эволюциялық тұрғыдан қарағанда жақсы 
жетілген ценокарпты гинецейден пайда болған жемістерді ценокарпиялар 
деп атайды. Алайда, осы екі топтың одан арғы жіктелуі өте күрделі жəне 
өсімдіктерді анықтау тəжірибесінде қолдануға келмейді. Сондықтанда 
жемістердің айқын жасанды морфологиялық жіктелуіне сүйенуге тура 
келеді. 

    Жемістерді жай жəне күрделі деп екі топқа бөледі. Егер жеміс 
гүлдің тек бір ғана аналығынан дамыса-ол жай, ал бірнеше аналығынан 
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дамыса күрделі болып табылады. Кейде жай жеміс ұяларға ыдырайды, 
немесе бір тұқымды бөліктерге яғни бунақтарға көлденең перделер арқылы 
бөлінеді. Күрделі жемістерді біріккен жемістер деп  атайды. (2-4 суретті 
қараңыз) 

 
2-сурет. Қауашақ тəрізді жемістер: А-таптама (морозник); Б-біріккен 

таптама (шөмішгүл); В-бұршаққап(асбұршак); Г-бұршаққын (қырыққабат); 
Д-бунақты бұршаққын (шомыр); Е-бұршаққынша (ярутка); 
Ж-И-қауашақ (көкнəр); 3-меңдуана; И-сасық меңдуана) 

 
                                                                                                                                           и 

3-сурет. Жаңғақ тəрізді жемістер: А-жаңғақ (орманжаңғақ); 
Б-жаңғақша (қарамық); В-дəн (бидай); Г-шошқажаңғақ (емен); 

Д-қанатты жеміс (қарағаш); Е-бөлшекті қанатша (үйеңкі); 
Ж-тұқымша (күнбағыс); 3-И-біріккен жаңғақша (3-сарғалдақ; 

И-бүлдірген). 
    
     Жеміс серігінің осы көрсетілген үш түрлі қабатының əр түрлі болып 
келген қасиеттеріне-қаттылығына, жұмсақтығына, құрғақтығына, 
шырындылығына қарай барлық жабық тұқымды өсімдіктердің жемістерін 
шырынды жеміс жəне құрғақ жеміс деп екі топқа бөледі. 
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4-сурет. Жидек тəрізді жемістер:  А-В-жидектер (А-жүзім, Б-картоп- 

В-банан); Г-алма; Д-гесперидий-апельсин); Е-асқабақ-қияр. 
 
Шырынды жемістердің ірі паренхималық, шырыны мол жасушалардан 

түзілген мезокарпийі жақсы дамыған. Экзокарпийі мен эндокарпийі кейде 
тек сыртқы жəне ішкі эпидермис түрінде ғана болады. Көбіне олар көп 
қабатты. 

Құрғақ жемістерде шырындыларға қарағанда, мезокарпийі нашар 
дамыған. Кейде ол тіпті бір қатар жасушалардың тізбегінен ғана тұрады. 
Құрғақ жемістердің көпшілігінің мезокарпийі көп қабатты болады. 
Мұндағы мозокарпий жасуша ішілік заттарын жоғалтқан паренхималық, 
склеренхималық жəне қабыршық жасушаларынан түзілген.         

Тұқымдардың жемістерден босанып шығуы үшін, перикарпийдің 
белгілі бөліктерінде арнайы бөлгіш ұлпалар пайда болады. Жемістердің 
қақырауы көбінесе көп тұқымды, құрғақ жемістерге тəн. Қақырамайтын 
жемістердің перикарпилері механикалық жолмен немесе микро 
организмдердің əсерінен бірте-бірте ыдырап жойылады. 

Құрғақ жемістің перикарпийі сүректелген болып келеді. Құрғақ 
жемістер: қақырайтын жəне қақырамайтын, ал шырынды жемістер: шиелі 
жемістер жəне сүйекті жемістер болып бөлінеді. 

Жемістерді құрғақ жəне шырынды деп бөлу тек қана олардың 
морфологиялық белгілеріне негізделген. Бұл тəжірибеде жиі қолданылатын, 
жемістердің сыртқы морфологиялық белгілерін жақсы көрсететін, 
пайдалануға ыңғайлы жемістердің морфологиялық жіктелуі. 

Қақырайтын құрғақ жемістердің ішіндегі тұқымның саны бір-бірден 
немесе өте көп болуы мүмкін. Бұларды қорапша тəрізді жемістер деп 
атайды (5-сурет). Олар өздерінің қақырау жолына, ішіндегі ұялардың 
санына қарай былай бөлінеді: 
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1. Таптама-бір жеміс жапрақшасынан пайда болған, бір ұялы, көп 
тұқымды құрғақ, бір жағынан қақырайтын жеміс; апокарпты гинецейден 
біріккен таптама түзіледі (сборная листовка). Оны сарғалдақтан, қара 
уқорғасыннан, тобылғыдан, қазотынан көруге болады.  

5-сурет. Көп тұқымды құрғақ  жемістер: 1-таптама; 2-бұршақтап; 
3-бұршаққын; 4-бұршаққынша 

 
2. Бұршаққап-бір жеміс жапырақшасынан пайда болған, бір ұялы, көп 

тұқымды, екі жағынан қақырайтын жеміс (бұршақ тұқымдас) өсімдіктердің 
жемісі. Бұлардың кейбір түрлері (мысалы, мия) бұршаққабының ішінде 
орналасқан жеке тұқымдарының екі арасы кесе көлденеңінен бөлініп 
жатады, мұндай жемісті бунақты бұршаққап дейді.  

3. Бұршаққын, бұршаққынша-екі жеміс жапырақшасынан пайда 
болған, қос ұялы, тұқымы тік орналасқан, екі жағынан қақырайтын жеміс. 
Бұршаққынды левкойдан, шалқаннан, рапстан, ал бұршаққыншаны-
жұмыршақтан, ярутканың жемістерінен көруге болады. 

4. Қорапша немесе қауашақ-екі немесе одан да көп жеміс 
жапырақшасынан пайда болған, көп тұқымды, бір немесе көп ұялы болатын 
жеміс рет) 6-сурет. Қорапшаның ашылуының əр түрлі жолдары бар: 
тесіктері, қақпақшасы, тістері, жақтаулары жəне т.б. арқылы ашылады. 
Кейбір өсімдіктің қауашағының қақпақшасы (меңдуана, қараот, мыңтамыр), 
кейбіреуінің төбесіндегі тесіктері (қызғалдақ,, есінек, қоңыраубас), 
төбесіндегі ирекшелері (кейбір қалампырлар, наурызгүл) жəне бір тобының 
жоғары жағынан бастап, төменге қарай тартылған жіктері (сасық меңдуана, 
сүттіген, қоғажай) арқылы шытынап барып қақырайды. 

Қақырамайтын құрғақ жемістердің перикарпийі құрғақ, бір тұқымды 
болып келеді. Бұларды жаңғақ тəрізді жемістер деп атайды (3-сурет). 
Бұлар:  
1. Жаңғақша-перикарпийі қатайып сүректенген, бір тұқымды, жоғарғы гүл 
түйінінен пайда болған құрғақ жеміс. Апокарпты гинецейден топтасқан 
жаңғақша пайда болады. 
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       6-сурет. Қауашақ жемістер: 1-примула; 2-көкнəр; 3-меңдуана; 4-сасық меңдуана 

 
Филогенетикалық тұрғыдан қарағанда, көп жағдайда жаңғақшалар 

көп тұқымды жемістердің, тұқым бүршігінің (семяпочка) редукцияға 
ұшырауының нəтижесінде пайда болған (сарғалдақ, эспарцет, қияқтар). 

Жаңғақ-прерикарпийі қатайып сүректенген бір тұқымды, төменгі 
гүл түйінінен пайда болған құрғақ жеміс. Оның түп жағы біріккен 
жабындық жапырақтардан пайда болған тостағанша тəрізді қосымшамен 
-плюска  қапталған болып келеді-лещина-орманжаңғақ. 

3. Шошқа жаңғақ (желудь)-перикарпийі сүректенген бірақ онша 
қатты болмайтын, бір тұқымды, төменгі гүл түйінінен пайда болған 
жеміс-емен. 

4. Тұқымша (семянка)-екі жеміс жапырақшасынан тұратын төменгі гүл 
түйінінен пайда болған, қауыз тəрізденген перикарпийі тұқыммен тұтаспаған, 
бір тұқымды құрғақ жеміс ( күнбағыс, бетеге, бақбақ, кекіре т.б.). 

5. Дəн (дəнек)-құрғақ, бір тұқымды, перекарпийі тұқыммен тұтасып, 
бірігіп кеткен жеміс; ол бір жеміс жапырақшасынан тұратын, жоғарғы 
гүл түйінінен пайда болады (астық тұқымдастың дəндері-бидай, 
карабидай, арпа т.б.). 

6. Қанатты жеміс (крылатка)-екі жеміс жапырақшасынан пайда 
болған, перекарпийі тұқыммен бірікпеген, қауыз немесе жарғақ тəрізді 
қанатшаға ұқсас өскін беретін, екі ұялы құрғақ жеміс (үйеңкі, шаған, 
шегіршін, қайың, шетен).  

Шырынды жемістер жоғарыда айтылғандай жидек жеміс–мəуе, 
жидек тəрізді жемісі жəне сүйекті жемістер болып үшке бөлінеді. 
Жидекті жемістерге (жидек тəрізді жемістер) перикарпийі етжеңді болып 
келетін, көп жағдайда көп тұқымды жемістерді жатқызады (4, 7-суреттер). 

Бұған жататындар: 
     1.Жидек жемісінің экзокарпийі жұқа, жұмсақ; тұқымдары көп, 
мезокарпийі мен эндокарпийі өте шырынды жəне етжеңді болып келетін 
жеміс (картоп, банан, жүзім, қызанақ, қарлыған, тұшала, итбүлдірген). 
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7-сурет. Шырынды жемістер: 1-шиенің сүйек жемісі; 2-қараөріктің сүйек жемісі: 
а-эндокарпий; б-мезокарпий; в-экзокарпий; 3-таңқурайдың күрделі сүйекті жемісі; 

4-таңқурай жемісінің кесіндісі; картоп жемісінің кесіндісі; 6-қиярдың жидек 
тəрізді жемісі; апельсиннің померанец жемісі. 

 
     2.Жидек тəрізді жемістердің экзокарпийі қалың, қатайыңқы болып 
келеді де, ол өзінің астындағы мезокарпийге тығыз жанаса жатады (асқабақ, 
қарбыз, қауын, қияр) немесе оған жақындасып қана орналасады (лимон, 
апельсин). 
     3.Алма-бұл жемістің дамып жетілуіне гүл түйінінен басқа аталықтары 
мен аналықтарының түп жағы жəне гүл тұғыры қатысады (алма ағашы, 
алмұрт). 
      4.Асқабақ-гүл түйіні төменгі болып келетін гүлдің, үш жеміс 
жапырақшасынан пайда болған, экзокарпийі қалың, қасанданған жеміс. 
Жемісінің етжеңді бөлігі, негізінен тұқымның  жатынға  бекінген жерінің 
ұлғайып өсуінің нəтижесінде қалыптасады (асқабақ, қарбыз, қауын, қияр). 
     5.Гесперидий немесе померанец-экзокарпийінде эфир майлары 
жиналатын жері бар; мезокарпийі құрғақ, борпылдақ, ақ түсті; эндокарпийі 
шырынды, етжеңді болып келетін жеміс (лимон, апельсин, мандарин). 
     6.Гранат-бұл екі қабат яғни ярус түзіп орналасатын, төрт жеміс 
жапырақшасынан тұратын, төменгі гүл түйінінен пайда болатын жеміс. 
Жемістің сыртқы қабығы көн тəрізді, ал тұқымның сыртқы жабыны əрі 
етжеңді, əрі шырынды болып келеді (анар ағашының жемісі).  

Сүйекті жемістерге бір тұқымды, эндокарпийі қатты, сүректенген 
жемістер жатады 8-сурет.  

Сүйекті жемістердің-экзокарпийі жұмсақ жəне жұқа, эндокарпийі 
қатты сүректенген (сүйек), көшілігінің мезокарпийі шырынды жəне қалың 
(алхоры, өрік, шие, шабдалы), ал кейбіреуінікі шырынсыз жəне құрғақ 
(бадам, жаңғақ), ал қайсыбірінікі талшықты (кокос пальмасы) болып келеді. 
Сүйекті жемістердің көпшілігінің тұқымы біреу ғана (шие, өрік, алхоры т.б.) 
кейбіреулерінде екеу, немесе бірнешеу болып кездесе береді-долана. Əрбір 
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сүйекті жемістің тұқымы оның ішіндегі ұяның санына сай келеді. 
Бір сүйекті жемістерге грек жаңғағы, өрік, шие, алхары, шабдалы жəне 

тағы басқалар мысал болады.  
Көп сүйекті жемістерге таңқурай (ежевика, малина) жатады, олар 

апокарпты гинецейден пайда болады. Сонымен бірге апокарпты гинецейден, 
сиректеу құрғақ сүйекті жеміс пайда болады (кокос пальмасы). 

 
8-сурет. Сүйекті жемістер: А-сүйекті жеміс (қараөрік-слива); Б-кұрғақ сүйекті 

жеміс (кокос пальмасы); В-біріккен сүйекті жеміс (таңкурай-малина): 
1-экзокарп; 2-мезокарп; 3-эндокарп; 4-дəн. 

 
Жоғарыда келтірілген жемістердің бірқатары апокарпты гинецейдің 

жекелеген аналықтарынан пайда болады. Мұндай апокарпты жемістерді көп 
жағдайда жиынтық жемістер деп атайды (сборные плоды). Бұларға көп 
таптама-шөмішгүл, көп жаңғақша-сарғалдақ, көп сүйекті жемістер- 
таңқурай, малина  жатады. 

  Бөлшекті жемістер (дробные плоды). Бұларға пісіп жетілген кезінде 
жеміс жапырақшаларына, немесе олардың тікесінен алынғандағы 
жартысына дəл келетін (мирикарпий) кейбір тұқымдастардың құрғақ 
ценокарпты, көп тұқымды жемістері жатады (шатыршагүлдер тұқымдасына 
жататын вислоплодник, төрт жаңғақшаға бөлініп кететін ерінгүлділердің 
жемістері, үйеңкінің, шағанның екі қанатшалы жемісі).  

Бунақты жемістер. Бұларға пісіп жетілген кездерінде, көлденең 
перделері арқылы бір тұқымды бунақтарға бөлініп кететін жемістер жатады 
(жабайы шомыр, тиындық).  

Кейде оларды жалған жемістер деп те бөледі 9-сурет. Оларға 
жемістерінің түзілуіне гинецей ғана емес, сонымен бірге гүлдің басқа да 
бөліктері қатысатын (мысалы, гүл тұғыры) жемістердің барлығын 
жатқызады (бүлдірген, алма).  Табиғатта мұндай жемістердің көп кездесетіні 
сонша. Оларды жеке топқа бөлу тиімсіз.    

Біріккен жемістер. Бұларға бір-бірімен біріккен бірнеше гүлден, 
немесе түгелдей гүлшоғырынан пайда болатын жемістерді жатқызады (тұт, 
інжір, ананас 1-сурет). 
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9-сурет. Жалған жемістер: 1–бүлдіргеннің жемісі; 2-бүлдірген жемісінің кесіндісі; 

3-алма жемісінің кесіндісі. 
 

 Тапсырма: Құрғақ, шырынды, сүйекті, қақырайтын, қақырамайтын, бірік-кен, бунақты, 
жалған, бөлшекті, жəй жəне күрделі жеміс түрлерін альбомға салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Жемістерді жіктегенде қандай белгілерді негізге алады? 
2. Жемістің шығу тегі мен құрлысы қандай жəне не үшін қажет? 
3. Жəй жемістер мен жиынтық жемістердің айырмашылығы неде? 
4. Жəй жемістің біріккен жемістен негізгі айырмашылығы неде? 
5. Күрделі жемістің жəй жемістен айырмашылығы? 
6. Қақырайтын жəне қақырамайтын жеміс дегеніміз не? 
7. Шырынды, құрғақ жемістер дегеніміз не? 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы 1. 
Тақырыбы:   Өсімдік əлемінің пайда болуы жəне дамуы. 
Сабақтың мақсаты: Өсімдік əлемінің пайда болу жəне даму жолдарын, 
олардың негізгі кезеңдерін түсіндіру. 
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Өсімдік əлемінің пайда болуы жəне дамуы. 
   

       Əдістемелік нұсқаулар: 

        1. Өсімдік əлемінің пайда болуы жəне дамуы. Өсімдіктер əлемі əр түрлі 
тіршілік етуге бейімделген басқа тірі организмдер сияқты тіршілік-тынысы, 
пішіні, көлемі жағынан алуан түрлі. Өсімдіктер шөлдерде, ағысы қатты 
өзендердің, теңіздер мен мұхиттардың түбінде, сол сияқты биік таулардың 
қар жамылғысы белдеулерінде де өсе алады. Бұлардың əрқайсысының өзіне 
тəн тіршілік нысаны бар. Өсімдіктер көлемі жағынан да əр түрлі. Ең майда 
тірі организмдерге вирустар мен фагтар жатады. Оларды 100-300 мың жəне 
одан да артық есе үлкейтіп көрсететін электрондық микроскоп арқылы ғана 
көруге болады. Таяқша тəрізді бактериялардың кейбіреулерінің ұзындығы 1-
10 мкм, ені 0,2-1 мкм (1 мкм-10-6

м). Темекіде теңбіл (мозайка) аурын 
туғызатын вирустың ұзындығы орташа есеппен 300 нм (1 нм-10-9

м), ені 15 
нм. Ал бактериофагтардың көлемі 50-100 нм аралығында.   
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    Жоғары сатыдағы гүлді өсімдіктердің де ергежейлі өте майдалары мен 
алыптары бар. Мысалы, тұщы суладың бетінде қалқып жүріп тіршілік ететін 
көпжылдық кіші балдыршөптің жапырақ тақтасының диаметрі 5-10 мм 
болса, су өсімдігі вольфияның жапырақ тақтасы 1-1,5 мм-дей ғана. Бұларға 
қарама-қарсы құрлық өсімдіктерінің ішіндегі ірісі-секвойяден-дронның 
биіктігі 100 м-ден асса, дінінің диаметрі 10 м-ге жетеді. Өсімдіктердің 
мұндай алуан түрлілігі өте ұзақ əрі күрделі эволюциялық даму барысында 
үнемі өзгеріске түсуден жəне орта жағдайларына бейімделуден болса керек. 
     Ғылыми деректерге сүйенсек тіршілік алдымен суы бар ортада -
дүниежүзілік мұхиттарда пайда болған. Олар: тіршіліктің қарапайым 
формалары жасушаланбаған, «ядросыздар», сол сияқты ядролылар-бір 
жасушалар жəне колониялылар. Бұлардан кейін құрылымы едəуір күрделі 
көп жасушалар пайда болды. 
     Тірі организмдердің жаңа формаларының пайда болу процесі сулы ортада 
баяу жүреді, бұл Дүниежүзілік мұхиттарда орта жағдайларын түзетін 
экологиялық фактор элементтерінің ауытқушылығының төмендігіне, бірің-
ғайлығына байланысты. Сондықтан да осы уақытқа дейін сулы ортада 
құрылысы қарапайым бір жасушалы, колониялы өсімдіктер-көк-жасыл жəне 
жасыл балдырлар тіршілік етуде. 
     Жердің даму тарихын бес эраға бөлу қабылданған. Олар: архей, протеро-
зой, мезозей, кайнозей. Өз ретінде əрбір эра геологиялық кезеңдерге 
бөлінеді жəне олардың əрқайсысы біздің планетамызды мекен еткен 
өсімдіктердің, жануарлардың тасқа айналған қалдықтарымен, шөгінді тау 
жыныстарымен сипатталады. Осы мəліметтерге сүйене отырып жүргізілген 
зерттеулер нəтижесінде тірі табиғат əлемінің дамуы туралы көріністі 
анықтауға, сондай-ақ кейбір жер бетінен жоқ болып кеткен жануарлар мен 
өсімдіктердің құрылыс ерекшеліктерін білуге мүмкіндік туды.  Жер бетінде 
алғашқы өсімдіктердің қашан пайда болғаны əзірше беймəлім. Мұның өзі 
көне заман өсімдіктері құрылысының қарапайымдылығынан, олардың тасқа 
айналған қалдықтарының біздің дəуірімізге жете алмай құрып кетуінен деп 
түсіндіріледі. 
     Біздің ғаламшарымызда тіршілік бұдан 3,5 млрд. жылдай бұрын архей 
эрасында пайда болған. Архей тау жыныстарынан бактериялар мен 
балдырлардың тіршілік өнімдерінің табылуы осының дəлелі. Бұған дейінгі 
катархей (шамамен 4,5 млрд. жыл бұрын) дүние жүзінде физикалық-
химиялық процестер жүріп, тіршіліктің пайда болуына қажетті жағдайлары 
қалыптасты. Өсімдіктер əлемінің негізгі даму кезеңдері 1-кестеде берілген. 
 

Өсімдіктер əлемінің негізгі даму кезеңдері (В.Г. Хржановскийден) 
 

Эралар жəне      
олардың жасы 

(млн.) 

Геологиялық дəуірлер жəне 
бөлімдер (жастары млн.) 

Өсімдіктердің негізгі топтары, олардың дамуы 
(көне уақыттағы өсімдіктердің тіршілік 

əрекеттерінің өнімі) жəне жасы 

1 2 3 4 
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Кайнозей 
67+3 

Төрттік 
(антро-
погендік) 

Голоцен  
0,1 

Қазіргі географиялық зональды флора. Адам - 
ортаның негізгі шешуші факторы болуы. 0,1 
млн. жыл 

   
Плейс-тоцен 

1,6 

Мұз бастаудың əсерінен флора құрамының 
азаюы. Өсімдік формала-рының географи-
ялық қайта таралуы. Шымтезек (сфагнум) 
мүктерінің дамуы. Іріктелу жағдайында 
бұрынғы ата-тектеріне ұқсастықтары аз 
өсімдіктердің пайда болуы. 1,7 млн. жыл. 

 Неоген 25 Климаттық дифференцияланумен байланысты 
өсімдіктер жамылғысының қазіргі зоналары 
жəне ондағы өсімдіктер түр құрамының 
қалыптасуы. 

 Палеоген 41 Тас көмір кенінің дүние жүзілік қорының 54 % 
пайда болуы. 67 млн. 

 
Мезозой 165+10 

 
Бор 

 
70 

Жабық тұқымдар үстем болды. Беннетиттер 
өліп, гинкгольктер, саговниктер туыстарының 
саны күрт қысқарып, қылқан жапырақтылар 
құрамының өзгеруі. 137 млн. жыл (+5) 

  
 
 

Юра 

 
 
 

55-58 

Папоротниктер, ашық тұқымдылар, 
саговниктер, гинкольктар, қылқан 
жапырақтылар флорасының дамып, кең 
таралуы. Кейтондықтардың пайда бола 
бастауы. Жабық тұқымдылардың қайтадан 
дамып, диатом балдырларының пайда бола 
бастауы қайтадан дамып, диатом 
балдырларының пайда бола бастауы. 

  
 

Триас 
 

 
 

40-45 
 

Саговниктердің дамып, кең таралуы. 
Беннетиттер мен гинкголықтардың пайда 
болуы. Тұқымды папоротниктер, сына-
жапырақтылар жəне кординаттардың өлуі. 230 
млн. жыл (+10) 
 

 
 

Палеозой  
360 

 
 

Перм 

 
 

45 
 

Қылқан жапырақтылар жəне мезозей 
папоротниктерінің пайда болуы. Тұқымды: 
папоротниктер, плаундардың 
(лепидодендрондардың да) дамуының 
біртіндеп бəсеңдеуі. Мүк тəрізділердің 
байқалуы. 285 млн. жыл (±10) 

  
 
 

Тас көмір 

 
 
 

55-75 

Плаундар (лепидодендрондардың да), 
қырықбуындардың (каламиттердің де), 
папоротниктердің жэне түдымды 
папоротниктердің қарқынды дамуы. 
Кордаиттердің пайда болып, кемеліне келуі. 
Мүктердің, бауыр-мүктер класының пайда 
болуы. Тропикалық жəне тропикадан тыс 
флораның дамуы жəне жекеленуі. 360 млн. 
жыл. (+10). 
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Девон 

 
 

50-70 

Хара балдырларының пайда болуы. 
Риниофиттердің дамуы жəне алғашқы 
папоритниктердің дамуы. Сынажапы-
рақтылар, тұқымды папоротниктердің дамуы 
жəне көне ашық тұқымдылардың пайда болуы. 
405 млн. жыл (+5) 

  
Силур 

 
35 

Өсімдіктердің құрылыққа шығуы. Алғашқы: 
ринофиттер жəне плаун тəрізділердің пайда 
болуы. Бактериялар, көк-жасыл балдырлар, 
жасыл, қоңыр жəне балдырлардың басым 
болуы. 440 млн. жыл (+5) 

 Ордовик 70 Төмендегі сатыдағы өсімдіктер: бактериялар, 
балдырлар жəне саңырауқұлақтардың 
(фикомициттер) қалдықтары. 500 млн. жыл 
(+5) 

 Кембрий 70 Көк-жасыл, жасыл, қызыл балдырлар-дың 
жəне бактериялардың болуы. 270 млн. жыл 
(+15) 

Протерозой 
2700+100 тер 

  Қазба қалдықтарында көк-жасыл бал-дырлар 
мен бактериялардың тіршілік əрекетінен пайда 
болған строматоли-тоизвесті денелер белгілі. 
Жасыл балдырлардың пайда болуы. 2700 млн. 
жас() (+100) 

Архей 1800 
көбірек (артық) 

  Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы. 
Жануарлар жəне өсімдіктер əлемінің 
жекеленуі. Бактериялар мен балдырлар 
өнімінен тұратын тау жыныстары белгілі. 3500 
млн. жылға дейін 

     Өсімдіктер жəне жануарлар. Географиялық ортаның тірі табиғатын 
өсімдіктер жəне жануарлар дүниесі деп бөлу ертеден қалыптасқан. Бұлардың 
шығу тегі ортақ, яғни ұзақ жəне күрделі эволюциялық даму процесінің 
нəтижесінде қарапайым тіршілік формаларынан пайда болған. Шығу тегінің 
ортақтығына байланысты өсімдіктер мен жануарлардың арасында көптеген 
ұқсастықтар, сонымен қатар едəуір айырмашылықтар да бар. Оларға тəн 
негізгі тіршілік ерекшеліктеріне: зат алмасу, қоректену, өсу мен даму, қимыл,, 
тітіркену, көбею, өзгергіштік жəне оның тұқым қуалауы, қартаюы мен өлуі 
жатады. 
     Жануарлар дүниесінің қарапайым бір жасушалы өкілдері құрылысы 
жағынан бір жасушалы өсімдіктерге өте ұқсас. Мұндай ұқсастықтар жер 
бетінде ең алғаш тіршіліктің пайда болу кезеңіне жақындаған сайын арта 
түседі. Мысалы, құрылысы бір жасушалы организм эвгленаны ботаниктер 
өсімдіктерге, ал зоологтар жануарлар дүниесіне жатқызады. 
     Өсімдіктердің жануарлардан негізгі айырмашылығы-жасуша 
құрамында хлорофильдің болуы. Ол өсімдіктерге жасыл рең береді. Жасыл 
рең өсімдіктердің басым көпшілігіне (2/3-не) тəн. 
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     Қоректену тəсіліне қарай тірі организмдер үлкен екі топқа бөлінеді. 
Олар: автотрофтар, гететрофтар. 
     Автотрофты организмдерге жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктер, 
балдырлар жəне жасуша құрамында пигментері (бояу заты) бар бактериялар 
жатады. Бұлардың барлығы органикалық заттарды күн сəулесі қуатының 
қатысуымен синтездейді, сондықтан оларды фототрофты организмдер 
немесе фототрофтар деп атайды. Бактериялар анорганикалық заттардан 
органикалық заттарды жасауға қабілетті. Бұл процесс осы бактериялардың 
анорганикалық заттарды ашытуы барысында босап шығатын қуат есебінен 
жүреді. Сондықтан да оларды хемосинтетиктер немесе хемотрофтар 
дейді. 
     Гететрофты организмдерге кейбір жоғары сатыдағы өсімдіктер, 
саңырауқұлақтар, бактериялардың басым көпшілігі жəне жануарлар жатады. 
Бұлардың жасуша құрамында хлорофилл болмайды. Сондықтан жасыл 
өсімдіктер жасайтын дайын органикалық заттармен ғана қоректенеді. 
Гетеротрофты өсімдіктер п а р а з и т т і  жəне с а п р о ф и т т і  деп бөлінеді. 
Паразитті өсімдіктер-басқа организмдердің денесінде тіршілік етіп, соның 
есебіне қоректенеді. Бұларға жоғары сатыдағы өсімдіктерде ауру туғызатын 
саңырауқұлақтар (ақ ұнтақ, тат, қара күйе жəне т.б.) мен кейбір жоғары 
сатыдағы хлорофильсіз өсімдіктер (сұңғыла, арам сояу) жатады. 
Сапрофиттер жануарлар өлекселерімен, өсімдіктер қалдығындағы 
органикалық  заттармен  қоректенеді.   Өсімдіктерде  миксотрофты   (аралас) 
қоректену тəсілі кездеседі, мұндай өсімдіктер өздері органикалық заттар 
түзіп жэне жарым-жартылай гетеротрофты қоректенеді (жасыл эвглена жəне 
т.б.). Қоректену тəсіліне қарай өсімдіктердің келесі тобы симбиотрофтар 
деп аталады. Бұған эпифиттер, яғни тіршілік ортасында минералдық заттар 
мүлдем жоқ, қоректік затқа өте кедей, сілтіленген топырақтар мен 
шымтезекті, мүкті жерде өсетін өсімдіктер жатады. Олар қосымша азотты 
қоректік тамырлары арқылы симбиозды (селбесу) тіршілік ететін саңырау- 
кұлақтар немесе бактериялар (микориза, бактериориза, ІV тарауды қараңыз) 
арқылы қабылдайды. Сол сияқты органикалық жəне анорганикалық 
заттармен қатарласа қоректенетін жасыл өсімдіктер де бар. Оларға 
шықшылдық, дүңгіршек, венера шыбын жұты, непентес жəне т.б. сияқты 
бунақденелілер қоректі өсімдіктер жатады. 
Тапсырма: Өсімдіктер əлемінің негізгі даму кезеңімен танысу 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Паразитті өсімдіктер қалай қоректенеді? 
2. Сапрофитті өсімдіктер қандай заттармен қоректенеді? 
3.  Фототрофты организмдер деп нені атайды? 

 
Студенттердің өзіндік жұмысы 2. 
Тақырыбы:Өркен түрлері жəне өсімдік тіршілігінің ұзақтығы. 
Сабақтың мақсаты: Өркен түрлері жəне өсімдік тіршілігінің ұзақтығын  
түсіндіру. 
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  
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1. Өркен түрлері жəне өсімдік тіршілігінің ұзақтығы. 
       
       Əдістемелік нұсқаулар: 

       1. Өркен түрлері жəне өсімдік тіршілігінің ұзақтығы. 
        Өркеннің өсу ерекшеліктеріне жəне оны түзетін вегетативтік мүшелері 
тіршілігінің ұзақтығына қарай өсімдіктер бірнеше түрге бөлінеді. Олар:  
сүректі өсімдіктер, шөптесін өсімдіктер, жартылай сүректі өсімдіктер. 
     Сүректі, өсімдіктердің жер бетіндегі жəне жер астындағы мүшелері 
толығынан сүректенеді. Сүректену дəрежесі жəне бұтақтану ерекшелігіне 
байланысты сүректі өсімдіктер өзі:ағаштар, бұталар, бұташықтар, 
жартылай бұталар болып төрт топқа бөлінеді.  
     Ағаштардың бөрікбасын түзетін  жанама бұтақтарымен салыстырғанда  
ерекше көзге түсетіні-бойлап та, ендеп те қарқынды өсіп жетілген жалғыз 
негізгі дің болады. Ағаштардың діңі  бірнеше  ондаған, жүздеген, тіпті 
мыңдаған жылдар бойы тіршілік етеді.  
    Бұталардың ағаштардан басты айырмашылығы-негізгі діңінің болмауы 
немесе нашар жетілуі. Бұтақтануы тамыр мойынан басталып, бірнеше 
шағын дің жетіледі. Бұталарға бөріқарақат, таңқурай, қарақат, қарлыған 
серігүл, ырғай, орманжаңғақ, анар жəне т.б көптеген өсімдіктер жатады.  
     Бұташықтар-биіктігі 50-см-ден аспайтын орташа есеппен 10-30см 
шамасындағы шағын сүректі өсімдіктер. Оларға нағыз қара жидек, ит 
бүлдірген, мүк жидек жəне т.б жатады. 
     Шөптесін өсімдіктердің басым көпшілігінде күзде тіршілігін аяқтайтын 
шөптесін сабағы болады. Тіршілігінің ұзақтығына қарай шөптесін 
өсімдіктер бір жылдық, екі жылдық жəне көп жылдық деп үш топқа 
бөлінеді. 
    Бір жылдық шөптесін өсімдіктер өзінің тіршілігін бір вегациялық кезеңде 
бастайды да аяқтайды. Бұлар көбіне мəдени өсімдіктер: астық дақылдары, ас 
бұршақ, қытай бұршақ үрме бұршақ, жер жаңғақ, кенепшөп, күнбағыс, 
сығыр жəне т.б. 
       Бір жылдық шөптесін өсімдіктердің қатарына эфемерлер де жатады. 
Эфемерлер шөл жəне шөлейт аймақта жылдың қысқа қолайлы кезеңінде, 
ерте көктемде өсіп жетілуге бейімделген өсімдіктер. Бұлар ерте көктемдегі  
жауын-шашын ылғалын пайдаланып, өсуін ерте бастайды, сөйтіп, ыстық 
түсіп жер құрғағанға  дейін бірнеше аптаның ішінде гүлдеп, жемісін беріп, 
тұқым шашып үлгереді. 
       Кейде бір вегетациялық кезеңде бірнеше рет ұрпақ береді. Мысалы, 
көктем шөп, крупка т.б осындай өсімдіктер. 
     Екі жылдық шөптесін өсімдіктерде бірінші жылы тамыры мен жертаған 
жапырақтары жетіледі де, екінші жылы сабағы өсіп шығып, гүл жəне жеміс 
береді сөйтіп тіршілігін аяқтайды. Екі жылдық өсімдіктерге мыналар 
жатады: сəбіз, қызылша, ақжелкен, аюқұлақ, түйетікен сияқты көптеген 
арамшөптер, жалбыз тікен, мендуана т.б сияқты дəрілік өсімдіктер.  
    Көп жылдық шөптесін өсімдіктер алуан түрлі жəне жер шарының барлық 
табиғат аймақтарына кең тараған. Арктика мен Антрактика жəне биік тау 
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жоталарында өсетін шөптесін көпжылдық өсімдіктердің  жер бетінде 
жетілген бөліктері қар астында қалып, көктемде қар ери бастаған кезде оның 
толық жетілген өркені, гүл шанағы, кейбіреулерінің альпы еңлікгүлі, 
супияздар, альпы қазтабаны, альпы сарғалдығы жəне т.б  ашылған гүлдері 
өсіп шығады. Көп жылдық  шөптесін өсімдіктердің  бұл сияқты 
биологиялық ерекшеліктері қысқа вегетациялық кезеңге бейімделудің айқын 
белгісі.  
   Көп жылдық шөптесін өсімдіктердің алуан түрлі экологиялық екі топқа 
біріктіруге болады. Олар:1. Жер бетіндегі бөлігі көп жылдық болатын жəне 
2. Жер бетіндегі бөлігі бір жылдық   болатын өсімдіктер. Мұның бірінші 
тобына тропика мен субтропиканың  көп жылдық шөптесін өсімдіктердің  
басым көпшілігі жатады. Бұл өсімдіктердің қоңыржай климаттық белдеудің 
бөлме өсімдіктері бегонияның, қазтамақтың, кактустың түрлері жəне т.б  
ретінде өсірледі. Екінші топ негізінен қоңырқай климаттық белдеудің дала, 
шөлейт, шөл аймақтардың көп жылдық шөптесін өсімдіктері. Бұлардың жер 
астындағы бөлігі көп жылдық болады да, ал жер үстіндегі бөлігі күзде 
тіршілігін аяқтайды. Жер астында қалған бөліктен жыл сайын көктемде 
қайтадан жер үсті бөлігі өсіп шығады 
      Көп жылдық шөптесін өсімдіктердің бір тобы-эфемероидтар. Бұлардың 
жер бетіндегі мүшелерінің тіршілігі қысқа, вегетациясын ерте көктемде 
бастап, гүлдеп, жемісін беріп, жаздың ыстығында тіршілігін аяқтайды. Жер 
астындағы мүшелері түйнек жуашық, тамырсабақ қоректік заттардың қорын 
жинап, тыныштық күйге көшеді де, күзде ылғалды пайдаланып жас 
өркендер беріп, вегеатциясын жалғастырады. Мысалы қызғалдақ, қазжуа, 
лапыз, бəйшешек жəне т.б. 
        Көп жылдық шөптесін өсімдіктер мен сүректі өсімдіктердің өмір сүру 
ұзақтығы, негізінен түрдің тұқым қуалаушылық ерекшеліктеріне жəне 
олардың өсетін ортасындағы экологиялық жағдайына байланысты. Көп 
жылдық шөптесін өсімдіктер орта есеппен 5-10 жыл өмір сүреді. Сонымен 
қатар 100 жыл жəне одан да ұзақ өмір сүретіндері де кездеседі. 
   Ағаштар, əсіресе жер шарының тропикалық жəне субтропикалық 
климаттық белдеулерінде ұзақ өмір сүреді. 
 Африка баобабының 5150, ал айдаһар ағашының 6000 жылдық даналары 
бар. Ұзақ жасауы жəне биіктігі жағынан алып ағаштардың бірі-мамонт 
ағашы бұл жабайы күйінде  Калифорнияның тауларында ғана сақталған. 
Калифорнияда биіктігі 142м, жуандығы 36м болатын мамонт ағашы бар. Тез 
өсетін биік ағаштардың бірі- эвкалипт, бұл жабайы күйінде австралияда кең 
таралған орман ағашы. 
 

Сүректі өсімдіктер тіршілігінің ұзақтығы жыл есебінен 
 

Мамонт ағашы (Seqvoia gigantean)                  5000 
Кипарис  (Cupressus fastigiata)                          3000 
Ливан  (Cedrus libani)                                         3000 
Тисс (Taxus baccata)                                            3000 



 172

Талшын ( Castanea sativa)                                   2000 
Арша ( Juniperus communis)                               2000                                    
Емен  (Quercus robur)                                         1200  
Шырша  (Picea abies)                                          1200 
Самырсын қарғай   (Pinus sibiricf)                     1200 
Жөке ағашы  (Tilia grandifolia)                          1000 
Балқарағай   (larix luropaea)                               600 
Ақтерек     (populous alba)                                  300-600 
Шамшат  (Fagus silvatica)                                  600-900 
Зəйтүн    (olea europaea)                                     700 
Кəдімгі қарағай  (pinus sylvestris)                     500 
Грек жаңғағы  (Luglans regia)                           300-400 
Итмұрын  (Rosa conina)                                    400 
Алмұрт (Pyrus communis)                                 300 
Алма (malus domestica)                                     200 
Жүзім (Vitis vinifera)                                        80-100 
  

  Ағаштардың салыстырмалы  биіктігі метр есебінен  
  

Эвкалипт    (Eucalyptus regnans)                        142 
Мамонт ағашы  (Segvoia gigantea)                     95 
Самырсын   (Abils pestinata)                               75 
Шырша   (Picea abies)                                          60 
Балқарағай   (Larix europaea)                              53 
Қарағай  (Pinus L)                                                50 
Ақтерек (Populus alba)                                        40 
Шынар (Platanus orientalis)                                 30 
  
Тапсырма: Өркен түрлері жəне өсімдік тіршілігінің ұзақтығымен танысу 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бір жылдық  шөптесін өсімдіктерге не жатады? 
2. Сүректі өсімдіктердің тіршілігінің ұзақтығы қанша? 
3. Көп жылдық шөптесін өсімдіктердің өмір сүру ұзақтығы қандай? 
4. Сүректі өсімдіктердің өмір сүру ұзақтығы қандай? 
Студенттердің өзіндік жұмысы 3. 
Тақырыбы: Тамырдың анатомиялық алғашқы құрылысы. 
Сабақтың мақсаты: Тамырдың алғашқы анатомиялық құрылысына тəн 
ерекшеліктерін анықтап, олардың бөліктерінің орналасу тəртібін білу.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Тамырдың   анатомиялық алғашқы құрылысы. 
 

        Əдістемелік нұсқаулар: 
1.Тамырдың анатомиялық алғашқы құрылысы. Тамырдың ұлпалары сору 

аймағында жіктеледі. Шығу тегі жағынан бұл алғашқы ұлпалар, өйткені олар 
өсу аймағының алғашқы меристемасынан пайда болады. Сондықтанда copy 
аймағындағы тамырдың анатомиялық құрылысы алғашқы болып саналады. 
Осы кезеңде тамыр орталық цилиндрге жəне алғашқы қабыққа бөлінеді, 
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оның сыртын тамыр түктері бар бір қатар жасушалар-эпиблема жауып 
тұрады 1-сурет. Алғашқы қабықтың сырты-экзодерма тығыз орналасқан 
көп бұрышты жасушалардан тұрады, олардың қабықшалары келешегінде 
тозға (пробка) айналып қорғаныш қызметін атқарады. Экзодерманың 
астында негізгі паренхима орналасады, ол алғашқы қабықтың негізгі 
бөлігін түзеді. Алғашқы қабықтың ішкі қабаты-эндодерма бір қатар 
жасушалардан тұрады. Бұл жасушалардың радиальды жəне ішкі 
қабықшалары қалың болып келеді.  

          
1-сурет. Жыланқияқ тамырының алғашқы құрылысы: 1-тамыр түкшелері бар 
эпидерманың қалдығы; 2-экзодерма; 3-паренхима; 4-эндодерма; 5-перицикл; 

6-флоэма; 7-ксилема 

Эндодерманың жасушаларының қабықшалары азды көпті пробкаға (тозға) 
айналады, ал кейбір өсімдіктерде олар тіпті сүректенеді (ағаштанады). 
Осындай қабықшалары қалың жасушалардың арасында қабықшалары 
жұқа болып келетін тірі жасушалар кездеседі, оларды өткізгіш жасушалар 
деп атайды, өйткені су орталық цилиндрге солар арқылы өтеді.  

Өткізгіш жасушалары ксилеманың ұсақ түтіктерінің қарама-
қарсысында орналасады. Сонымен эндодерма судың ксилемаға өтуін реттеп 
отырады. Орталық цилиндрдің сыртын перицикл қаптап тұрады, ол бір 
қатар тірі паренхималық жасушалардан тұрады.  

Перициклден жанама тамырлармен қосалқы бүршіктер пайда 
болады. Орталық цилиндрдің ортасын радиальды өткізгіш шоғы алып 
жатады. Əдетте мұндай шоқта ксилема ортасында орналасады жəне 
бірнеше сəуле тəрізді үшкір тармақтар түзеді. Олардың сырт жағында ұсақ 
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түктері орналасады.  
     Ксилеманың тармақтарының арасында флоэманың бөліктері орналасады. 
Олар ксилемадан қабықшалары жұқа болып келетін паренхималардың 
аздаған қабаттарымен бөлініп тұрады. 
     Даражарнақты өсімдіктерде тамырдың алғашқы құрылысы өткізгіш 
аймағында сақталып отырады. Бұл жерде тек эпиблема болмайды, ал қорғаныш 
қызметін экзодерма атқарады. 
Тапсырма.  
1. Құртқашаш тамырының көлденең кесіндісінің жəне тамырдың алғашқы құрылысының 
тұрақты препараттарынан тамырдың алғашқы құрылысының қабаттарын анықтап, 
суретін  альбомға салу. 
2. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Тамырдың   анатомиялық алғашқы құрылысы дегеніміз не? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 4. 
Тақырыбы: Тамырдың анатомиялық соңғы құрылысы. 
Сабақтың мақсаты: Тамырдың анатомиялық соңғы құрылысына тəн 
ерекшеліктерін анықтап, олардың бөліктерінің орналасу тəртібін білу.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Тамырдың анатомиялық соңғы құрылысы.  
    
     Əдістемелік нұсқаулар: 
     1. Тамырдың анатомиялық соңғы құрылысы. Қосжарнақты жəне 
жалаңаштұқымды өсімдіктердің тамырының орталық цилиндрінде 
алғашқы кездерден бастап-ақ камбий түзіледі. Оның белсенділігінің 
нəтижесінде тамыр екінші рет өзгеріске ұшырап жуандайды. Камбий 
флоэмамен ксилеманың арасында паренхималық жасушалардан пайда 
болады 1-сурет. Ол тамырдың өзегіне қарай соңғы ксилеманың элементтерін 
беретін жасушаларды бөліп шығарады.   Алғашқы ксилеманың түтіктерінің 
перициклмен шектесетін жерлеріндегі бөліктерінде, перициклдің жасушалары да 
камбийге айналады. Бірақ ол тек паренхималық жасушаларды ғана береді, 
олардан радиалды сəулелер пайда болады.  
     Алғашқы кездерде камбийдің қабаттары иректеу болып келеді, содан соң 
біртіндеп дөңгелектеніп, орталықтан шетке қарай ығыстырылады. Соңғы 
ксилема мен соңғы флоэма тамырдың кіндігінен шетіне қарай ығыстырылады.    
     Перициклдің жасушаларынан тоздық камбий түзіледі, ол сыртқа қарай тоз 
қабатын түзеді. Соған байланысты алғашқы қабық орталық цилиндрден 
біртіндеп бөлектенеді де өледі, содан соң түсіп қалып отырады. Тек тоз 
қабатымен қапталған орталық цилиндр ғана қалады 2-сурет. Сонымен 
тамырдың соңғы құрылысында алғашқы ксилема ортасында ортасында 
орналасады 3-4-сурет. Оның сəулелерінен радиалды сəулелер басталады- 
қабықшалары жұқа тірі паренхималық жасушалардың бөліктері.  
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1-сурет. Асқабақтың жас тамырының орталық цилиндрінің бір бөлігі: 
1-алғашқы ксилема; 2-соңғы ксилема; 3-камбий; 4-соңғы флоэма; 

5-алғашқы флоэма; 6-перицикл; 7-эндодерма. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2-сурет. Қосжарнақты өсімдік тамырының алғашқы құрылысының, соңғы 
құрылысына ауысуы сызбасы:1-эпиблема; 2-алғашқы қабық; 3-алғашқы флоэма; 

4-камбий; 5-алғашкы ксилема; 6-эндодерма; 7-перицикл; 8-соңғы ксилема; 9-соңғы 
флоэма; 10-радиальды сəуле; 11-соңғы кабықтың паренхимасы; 12-перидерма. 
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3-сурет. Тамырдың соңғы құрылысы: 1-алғашқы сүрек; 2-соңғы сүрек; 
3-камбий; 4-соңғы тін; 5-алғашқы тін; 6-соңғы қабық; 7-перидерма; 

8-өзек сəулелері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4-сурет. Асқабақтың тамырының соңғы құрылысы (сол жақта-түгелдей салынған  сурет, 

оң жақта сызбасы): 1-алғашқы ксилема; 2-соңғы ксилема; 3-радиальды сəуле;  
4-камбий; 5-алғашқы жəне соңғы флоэма; 6-соңғы қабықтың негізгі паренхимасы; 

 7-тоз  (1-3 ксилема, 5-7-соңғы қабық). 
 
       Радиальды сəулелер мен соңғы ксилеманың үлкен түтіктері бар жалпақ 
бөліктері жəне ұсақ сүректік паренхиманың жасушалары алмасып келіп 
отырады. Олар параллель радиальды қатарлар түзіп орналасқан, ұсақ əдетте 
қабықшалары жұқа жасушалардан тұратын камбий аймағымен қоршалған. 
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Камбий аймағынан сыртқа қарай соңғы ксилеманың əрбір бөлігінің 
қарсысында, соңғы флоэма орналасады. Радиальды сəулелердің 
паренхимасын беретін камбий нашар байқалады. Сыртқа қарай ол сонымен 
бірге негізгі паренхималарды бөліп шығарады.  
     Камбийден сыртқа қарай орналасқан ұлпалар (флоэма, негізгі паренхима, 
феллодерма жəне тоздық камбий), екінші реттік қабық деп аталынады. 
Тапсырма.  
1.Тамырдың соңғы құрылысының тұрақты препаратынан, тамырдың соңғы 
құрылысының қабаттарының суретін салып, тиісті белгілермен белгілеу жəне суреттерін 
альбомға салу. 
2. Асқабақ тамырының көлденең кесіндісінің жəне тамырдың соңғы құрылысының 
тұрақты препараттарынан тамырдың соңғы құрылысының  суретін  альбомға салу. 
3. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Тамырдың   анатомиялық соңғы құрылысы дегеніміз не? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 5. 
Тақырыбы: Тамырдың аймақтары. 
Сабақтың мақсаты: Тамырдың аймақтарына тəн ерекшеліктерін анықтап, 
олардың бөліктерінің орналасу тəртібін білу.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Тамырдың   аймақтары 
     
         Əдістемелік нұсқаулар: 
         1. Тамырдың  аймақтары.  Кіндік, жанама жөне қосалқы тамырлардың 
анатомиялық құрылысы біршама ұқсас болады. 

Тамырдың аймақтары. Тамырды ұзына бойында құрылысы əр түрлі 
болып келетін жəне əр түрлі қызметтер атқаратын бірнеше аймақтарға 
бөлуге болады. Жасушаның: бөліну аймағы, созылу аймағы, copy аймағы 
(тамыр түктерінің аймағы), өткізу (бұтақтану) аймағы  1-сурет.  

Жасушаның бөліну жəне созылу аймақтары тамырдың ең ұшында 
орналасады. Бұл сырты жылтыр, ұшында тамыр оймақшасы бар кішілеу 
бөлік. Тамыр оймақшасы қабықшалары жұқа жасушалардан тұрады. Ол 
өсу конусын топырақтың түйіршіктерімен зақымданудан сақтайды. 
Тамыр оймақшасының сыртындағы жасушалары түлеп түсіп отырады, ол 
тамырдың алға қарай жылжуын жеңілдетеді. Оймақшаның астында 
жасушаның бөліну аймағы орналасады, ол алғашқы меристеманың 
жасушаларынан тұрады. Одан жоғарылау жасушаның созылу аймағы 
орналасады. Бұл жерде жасушалар бөлінуін біртіндеп тоқтатады да 
ұзындыққа созылады, нəтижесінде олардың көлемдері ұлғаяды. Кейде бұл 
екі аймақты біріктіріп өсу аймағы деп атайды.  
Copy аймағы, созылу аймағынан жоғары орналасады. Бұл жерде тамырдың 
үстінде көптеген бүгірлер пайда болады, олар келешегінде созылып 
тамырдың түктеріне айналады. Əрбір тамырдың түгі жекелеген сыртқы 
жасушаның ұзын (0,15-1 мм) өсіндісі болып табылады. Түктің қабықшалары 
жұқа целлюлозадан тұрады, ядро əдетте оның ұшында орналасады 2-сурет.  
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1-сурет. Бидай  тамырының көлденең кесіндісі: А-өткізу аймағы; Б-созылу аймағы; 

В-жасушаның бөліну аймағы; Г-тамыр  оймақшасы. 

 
     Тамыр түктері топырақтан минералды заттардың ерітіндісін бойына 
сіңіреді. Олар 10-20 күн ғана өмір сүреді. аймақтың жоғарғы жағында тамыр 
түктері үнемі өліп отырса, төменгі жағынан қайтадан түзіліп отырады.    
Сондықтанда copy аймағы барлық уақытта төмен қарай жылжып, ауысып 
отырады жəне үнемі тамырдың ұшына жақын жатады.  
    Оның ұзындығы бірнеше миллиметр болады. Тамыр түктерінің пайда 
болуымен бірге, осы аймақтың ішкі ұлпалары да дифференциацияланады.  
     Одан əрі өткізгіш аймағы орналасады. Ол тамырдың мойнына дейін 
созылады жəне тамырдың көп бөлігін түзеді. Бұл жерде тамырдың түктері 
болмайды, сыртын жабын ұлпасы жауып тұрады. Тамырдың осы бөлігінде 
бұтақтану жүреді. 

 
 
 
 
 
 
  

 
2-сурет. Тамыр түгінің түзілуі: А-алғашқы фазасы;  

Б-қалыптасуының толық   аяқталған кезі 
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Тапсырма.  
1. Тамыр аймақтарының суретін альбомға салу. 
3. Тамыр түгінің суретін альбомға салу. 
4. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.Тамыр қандай аймақтардан тұрады? 
2. Copy, созылу аймақтарының қызметі? 
3. Бөліну жəне созылу аймақтары тамырдың қай жерінде орналасқан? 
4. Дара жəне қосжарнақты өсімдіктердің өткізу аймағының құрылысы қандай? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 6. 
Тақырыбы:  Тамырдың  өзгерген (метаморфозаға ұшыраған) түрлері. 
Сабақтың мақсаты: Тамыр метаморфозасымен танысу 
 Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Тамырдың метаморфозаға ұшыраған түрлері.  
    
      Əдістемелік нұсқаулар: 
      1. Тамырдың метаморфозаға ұшыраған түрлері. Тамырлардың түр 
өзгерістері олардың атқаратын қызметтерінің бірінің (мысалы, қор заттарын 
жинауы) айтарлықтай күшеюіне байланысты. Тамырлардың негізгі түр 
өзгерістері мынадай: тамыржемістер, тамыр түйнектер, тірек тамырлар, ауа 
тамырлары, тыныс алу тамырлары, сорғыш тамырлар жəне ілмек тамырлар. 
Олардың ішіндегі ең көп тарағандары: қорлық тамырлар. Тамырдың өзгерген 
түрлері сүректік жəне тіндік  паренхималарға артық қор заттарының 
жиналуына байланысты пайда болады.  
     Шығу тегіне жəне құрылысына қарай қорлық тамырлардың екі түрі 
болады-тамыр жемістер жəне тамырдың түйнектері. 
      Тамыр жемістер кіндік тамырдан пайда болады. Олардың пайда 
болуына гипокотильде қатысады.  
     Тамыр жемістерді мына бөліктерге бөледі: бас жағынан-жапырақтары бар 
қысқарған сабақтық бөлігі; мойынға -гипокотильдің ұлғайып өсуінің 
нəтижесінде түзелетін, тамыр жемістің ең жуан бөлігі; нағыз тамырға, одан 
жанама тамырлар кетеді 1-сурет. Əр түрлі өсімдіктердің тамыр жемістерінің 
мойнының ұзындығы əр түрлі болады.  
     Тамыр жемістері монокамбиальды-камбийдің бір ғана қабатынан жəне 
поликамбиальды-камбийдің бірнеше қабатынан тұратын болып келеді. 
Монокамбиальды тамыр жемістердің  біреулерінің тамыр жемістерінің көп 
бөлігін екінші реттік қабық алып жатады, осы жерде артық қор заттары 
жиналады (сəбіз), ал екінші біреулерінің екінші реттік қабығы кішкентай 
болады, ал тамыр жемістерінің көп бөлігін ксилема алып жатады, онда 
артық қор заттары жиналады (шалқан). Поликамбиальды тамыр жеміс қант 
қызылшасында түзіледі. Құрылысы мұндай тамыр жемістің ортасында 
диархты алғашқы ксилема орналасады, оған паренхиманың радиальды 
бөліктерінен бөлінген соңғы ксилеманың екі бөлігі тиісіп жатады. Камбий 
ксилеманы қоршап тұрады. Оған сырт жағынан соңғы флоэманың бөліктері 
тиісіп тұрады 2-3 сурет.   
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1-сурет. Сəбіздің (А) жəне шалқанның (Б) тамыр жемістері: 1-басы; 
2-мойны; 3-нағыз тамыр; 4-ксилема; 5-флоэма. 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-сурет. Қызылшаның тамыр жемісі: 1-алғашқы ксилема; 2-соңғы ксилема; 
 3-радиальды сəуле; 4-камбий; 5-алғашқы жəне соңғы флоэма; 6-камбийдің  

қосымша қабаты; 7-коллатеральды өткізгіш шоқтар; 8-жабындық ұлпа. 
 

 
 
 



 181 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-сурет. Қызылшаның тамыр сабағының алғашқы құрылысынан үшінші (соңғы) 
құрылысына ауысуы: А-алғашқы құрылысы; Б-екінші реттік құрылысы; В-соңғы 

құрылысының (үшінші реттік) бастамасы; Г-соңғы құрылысы (үшінші реттік құрылысы):  
І-алғашқы қабық; 2-эндодерма; З-алғашқы флоэма; 4-алғашқы ксилема; 5-камбий; 6-соңғы 
флоэма; 7-соңғы ксилема; 8-радиальды сəуле; 9-камбийдің қосымша қабаты; 10-өткізгіш 

шоқтары; 11-қор жинайтын паренхима; 12-жабындык, ұлпа. 
  
     Сонымен қант қызылшасының соңғы құрылысы басқа тамыр жемістердің 
соңғы құрылысымен бірдей. Екінші реттік өзгерудің артынша үшінші реттік 
өзгеру жүреді. Соңғы флоэманың  айналасында, тамырдың шет жағында 
перициклдің жасушаларының бөлінуінің нөтижесінде паренхималық 
жасушалардың қабаты пайда болады. Осы қабатта жасушалардың бір 
қатары тангентальды перделермен бөліне бастайды да, камбийдің жаңа 
қабатына айналады. Камбийдің бұл қабаты ішке қарай ксилеманы, ал 
сыртқа қарай коллатеральды шоқ түрінде флоэманы бөліп шығарады. Бұлар 
бір-бірінен қабықшалары жұқа болып келетін паренхималардың қабатымен 
бөлініп тұрады. Сонымен бірге паренхиманың шеткі қабаттарында камбийлі 
жасушалардың жаңа шеңбері түзіліп отырады жəне тағы басқалар.  

Тамырдың түйнектері  артық қор заттары бүйірлік жəне қосалқы 
тамырларда жиналған жағдайларда ғана түзіледі. Тамырдың түйнектерінде 
көп жағдайда қосалқы бүршіктер болады, солар арқылы өсімдіктердің 
вегативтік көбеюі жүзеге асады. 
    Микориза-тамыр-бойында саңырауқұлақ түрлері болатын тамыр. Көптеген 
шөптесін жəне сүректі өсімдіктердің тамырларын саңырауқұлақтар жайлайды 
да, олар өсімдіктерде тамыр түкшелерінің қызметін атқарады, мұны микориза 
деп атайды. Микоризаның негізгі үш түрі болады:  
1) сыртқы немесе эктотрофты микориза, бұл жағдайда саңырауқұлақтың жіп 
шумақтары тамырды тек сыртынан тығыз қоршап тұрады; 
 2)сыртқы-ішкі немесе эктоэндотрофты микориза, бұл жағдайда 
саңырауқұлақтың жіп шумақтары тамырдың жасушаларына аздап еніп 
тұрады 4-сурет.  
3) ішкі немесе эндотропты микориза, бұл жағдайда саңырауқұлақтың жіп 
шумақтары тек тамырдың жасушаларының ішінде өмір сүреді. 
     Эктотрофты микориза к өсімдіктерде болады. Саңырауқұлақтың жіп 
шумақтары өсімдіктің тамырына өтіп, оның ұлпаларындағы органикалық 
заттармен қоректенеді, сонымен бірге оған суды жəне онда еріген минералдық 
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тұздарды жеткізіп отырады. 
     Саңырауқұлақтардың жіпшумақры өсімдіктің тамырына өтіп, оның 
ұлпаларындағы органикалық заттармен қоректенеді, сонымен бірге оған 
суды жəне онда еріген минералдық тұздарды жеткізіп отырады.  
Саңырауқұлақтардың жасушасында болатын ферменттер, топырақтағы 
органикалық заттарды минералды заттарға айналдырады, сөйтіп оларды 
өсімдіктердің сіңіруіне мүмкіндік жасайды. Микориза табиғатта өте кең 
тараған. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-сурет. Микориза: А-экто-эндотрофты-емен; Б-эндотрофты-орхидея: 

1-саңырауқұлақтың гифалары. 
  
      Түйнектер. Бұршақ тұқымдастарға жататын өсімдіктердің ауадағы 
азотты бойына сіңіруге қабілетті ризобиум (Rhizobium) туысына жататын 
ерекше бактериялар қоныстанады. Бактериялар өсімдіктердің органикалық 
заттарымен қоректенеді, ал өсімдіктер бактериялар синтездеген азоттық 
қосылыстарды бойына сіңіреді. Бактерияның тамырға енуі оның қабықтық 
бөлігінің ұлпаларының ұлғайып өсіп, түйнектер деп аталынатын, ісік тəріз-
дес буылтық түйнектердің пайда болуына əкеліп соғады (5-сурет). 
Бактерияға толған (бактериялы ұлпа) жасушалар, бактериялы ұя түзіп 
топтасып орналасады. Түйнекте бір немесе бірнеше осындай ұялар болуы 
мүмкін. 
Тапсырма: Тамыр түрлерін оқып білу, ол үшін тамырдың  метаморфоз өсімдіктер 
алып, оларды альбомға бекіту.                                                                                                                                                                                                                                                           
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.Тамырдың қандай метаморфозданған түрлері бар? 
2. Микориза тамырдың қандай аймағының қызметін атқарады?  
3. Эктотрофты микоризаның эндотрофты микоризадан айырмасы қандай? 
4. Түйнек бактериялары тамырдың қандай бөліктерінде жиналады жəне олар өсімдікке 
қандай пайда келтіреді? 
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                           5-сурет. Бөрібұршақ тамырындағы түйнек бактериясы 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы 7. 
Тақырыбы: Аналогиялық жəне гомологиялық мүшелер. 
Сабақтың мақсаты Аналогиялық жəне гомологиялық мүшелермен 
танысып, ерекшеліктерін анықтау.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Аналогиялық жəне гомологиялық мүшелер. 
 

      Əдістемелік нұсқаулар: 

     1.Аналогиялық жəне гомологиялық мүшелер. Өсімдік организіміндегі 
мүшелердің өз ара қарым-қатынастарындағы жəне олардың қызметтері 
мен құрылыстарындағы заңдылықтар-организмнің көптеген жылдар 
бойы белгілі ортада басынан өткізген тарихи дамуының нəтижесі. Солай 
болғандықтан өсімдіктегі тамыр, сабақ жəне жапырақтың құрылысы мен 
қызметі əрқашан өз айналасындағы ортаға жəне оның жағдайына сəйкес 
келеді. Өскен ортасына, ортаның əр түрлі жағдайларына қарай, 
өсімдіктің кейбір мүшелері өз тарихи дамуы да əр түрлі ауытқуларға 
ұшыраған. Бұған жоғарыда атап өткен мүше метаморфоздары мысал 
болады. Сонымен қатар бұл сияқты ауытқуларға өсімдік мүшелерінің 
гомологиясы жəне аналогиясы жатады. Əрине, бұл сияқты мүшенің 
ауытқып барып басқа құрылысқа көшіп, арнаулы қызмет атқаруы-
миллиондаған жылдардың ішіндегі белгілі ортадағы тарихи дамудың 
нəтижесінде пайда болған қасиет. Сондықтан да бұл қасиет-ұрпақтан 
ұрпаққа беріліп, тұқым қуалайтын қасиет. Осыған орай, өсімдіктердің 
вегетативтік мүшелері сыртқы жағдайларға бейімделе келе, өздерінің 
пішіні мен құрылысын, сондай-ақ атқаратын физиологиялық 
қызметтерін де өзгерте алатынын білеміз. 

Ч. Дарвин мүшелердегі аналогиялық жəне гомологиялық өзгерістер 
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туралы ұғымды енгізген. Өсімдіктердің атқаратын кызметтері бірдей, 
бірақ шығу тегі əр түрлі  мүшелерін аналогиялық мүшелер деп атайды. 
Аналогия-өсімдіктің əр түрлі мүшелері нақтылы өзіне тəн құрылыстары 
мен қызметінен ажырап, басқа бір құрылыс пен қызметке ғана ие 
болатын мүшелерді аналогия дейді. Басқаша айтқанда аналогия-тегі 
жағынан əр түрлі болатын мүшелердің өзіне тəн түрлерін өзгерте келіп, 
бір ғана қызмет атқаратын болуы. Мысалы, долана мен сарыағаштың 
сояуы жəне итмұрынның тікені-бəрі қорғаныштық қызмет атқарады. 
Бірақ, долананың сояуы-өркеннің, сарыағаштікі-жапырақтың, ал 
итмұрындікі-алғашқы жабындық ұлпаның метаморфозасы. Көптеген 
басқа өсімдіктердің тікенектері мен сояу бұтақтары түріндегі қорғаныш 
бейімділіктері болады.  

Олар өсімдіктерді жануарлардың құртуынан немесе суды артық 
буландырудан сақтандырады. Мұндай мүшелердің шығу тегі түрліше, 
мысалы, гледичияның, жабайы алмұрттың күшті жетілген тікенектері 
түрі өзгерген өркендер, зеректің тікенектері-түрі өзгерген 
жапырақтар, ал ақ қарағанның жапырақ түбіндегі тікенектері-түрі 
өзгерген қосалқы жапырақтар болып табылады.  

Сояу бұтақтар (мысалы, таңқурайда, тұшалада жəне басқаларда) 
сабақ қабығының өсінділері болып саналады. 

Өсімдіктердің шығу тегі бірдей, бірақ морфологиясы  мен 
физиологиясы жөнінен өзара айырмашылықтары бар мүшелерін 
гомологиялық мүшелер деп атайды. Мысалы картоп түйнегінің, пияз 
басының, бидайық тамырсабағының, гледичия тікенегінің пішіндері əр 
түрлі болғанымен, шығу тегі бірдей, олардың бəрі де түрі өзгерген 
өркендер. Гомология-өсімдіктерде белгілі бір  мүшенің өз құрылысын 
өзгертіп барып, басқаша қызметке ие болуы. Мысалы, кейбір 
өсімдіктердің жапырағы өзінің негізгі қызметі мен құрылысынан 
айырылады да, басқаша құрылыста болып, басқаша қызмет атқарады. 
Сарыағаштың сояуы (қорғаныш мен бұршақтың мұртшасы-өрмелеуші-
түрін өзгерткен жапырақ, долана мен қармаланың сояуы-қорғаныш, 
гүл-көбею жəне жүзімнің мұртшасы-өрмелеуші-өркен т.б. 

Системалық жағынан алғанда бір-біріне жақындығы жоқ 
өсімдіктердің белгілі бір ортада өсіп-өнуінің нəтижесінен өз ара бір-
біріне ұқсас болып кетуін конвергенция деп атайды.  Мысалы, 
қуаңшылық жағдайларда өскен Американың кактусы мен Африканың 
сүттігені. Сонымен қатар морфологиялық жағынан өз ара жақындығы 
жоқ болса да, өсе келе бір-біріне ұқсап кететін аналогиялық мүшелерді 
де конвергенция немесе конвергенциялық мүше деп атайды. Мысалы, 
кейбір өсімдіктердің «етжеңді» жидектерін алайық: итмұрын мен 
бүлдірген «жидектерінің» еті-гүл кіндігінен өсіп шыққан, ал аршанікі-
бір-біріне қосылып кеткен бүр қабыршағынан, жүзім мен 
итбүлдіргендікі-жатын (түйін) керегесінен пайда болады. 

Кейбір өсімдіктердің тегінде алғашқы замандарда болғанымен, 
кейін келе жөнді жетілмей, бірте-бірте қызметінен айырылған мүшені 
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редукция дейді. Редукцияланған мүше сол өсімдікке ешбір пайда-зиян 
келтірмейді, мысалы, тамырсабақтың бойындағы редукцияланған 
жапырақтар, сұңғыла сияқты паразиттікпен немесе сапрофиттік 
тіршілік ететін өсімдіктердің редукцияланған жапырақтары т.б. 
Тапсырма. Өсімдіктердің аналогиялық жəне гомологиялық мүшелерін альбомға 
бекітіңдер немесе олардың суретін салыңдар.  
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Вегетативтік мүшелердің түрлене өзгеруі неге байланысты? 
2. Қандай мүшелерді аналогиялық мүшелер деп атайды? 
3. Гомологиялық мүшенің аналогиялық мүшеден айырмашылығы неде? 
4. Гомологиялық мүшелер барлық уақытта бір-біріне ұқсамайтын 
     бола ма? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 8. 
Тақырыбы: Сабақтың морфологиялық құрылысы.  
Сабақтың мақсаты: Сабақтың морфологиялық құрылысымен танысып, 
ерекшеліктерін анықтау. 
 1. Сабақтың морфологиялық құрылысы. 
 

      Əдістемелік нұсқаулар: 

      1. Сабақтың морфологиялық құрылысы.  Сабақ-өсімдіктің жер асты 
мүшелерімен жер үсті мүшелерін бір-бірімен жалғастырып тұратын 
орталық тірек немесе жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің негізгі вегетативтік 
мүшелерінің бірі. Ол өсімдіктің денесін жоғары көтеріп тұру, тамырдың 
топырақтан қабылдаған суы мен минерал тұздарды жапыраққа қарай, ал 
жапырақта пайда болған органикалық заттардың ертінділерін тамырға 
қарай өткізіп отыру қызметтерін атқарады, сол сияқты түрлі өркендер, гүл 
жəне гүл шоғырларын шығарады; өсімдіктің тіршілігіне қажетті қор 
заттарын жинайды т.б. Сабақтың ұзындыққа өсуін төбелік меристемасы 
қамтамасыз етеді. Сабақта жапырақтар мен бүршіктер орналасады. 
     Ағаштардың сабақтары мен тамырлары 4-6 мың жыл өмір сүре алады 
(мамонт ағашы, айдахар ағашы). Кейбір шөптесін өсімдіктердің сабағы 30-
45 күн ғана өмір сүреді (эфемерлер). Сабақтың сыртқы құрылысы мен 
пішіні оның морфологиясына жатады.     
Сабақтың морфологиялық құрылысы жоғарғы сатыдағы өсімдіктерде 
өсу ортасына, сол ортаға бейімділігіне жəне кеңістікте орналасуына қарай 
тік, жатаған, шырмалғыш, өрмелегіш жəне қысқарған болып бөлінеді. 
1.Тік өсетін сабақтар (көпшілік өсімдіктер, мыңжапырақ, түймешетен). 
2. Жатаған, жерге төселе өсетін сабақтар, мысалы, бүлдірген, қияр, асқабақ   
     темір тікен, иттабан, қазоты жəне т.б. 
3. Өрмелеп жоғары қарай жармасып, тік өрмелеп өсетін өсімдіктер сабағы,  
     мысалы, жүзім, үрмебұршақ, түйежапырақ, əйкен, бұршақ жəне т.б. 
4. Сабақтары жіңішке нəзік, ұзын шырмалып өсетін өсімдіктер, мысалы,  
    шырмауық, құмық, түйебұршақ жəне т.б. 
5. Қысқарған сабақ-кейбір өсімдіктердің сабағы түрін өзгертіп, қысқарып  
    кетеді де, олардың сабағының бар-жоғын ажырату қиын болады,  
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    мысалы, бақбақ, таржапырақ жəне т.б. 
Өсімдіктердің сабақтары көлденең кесіндісінің пішініне қарай: 
1. Жұмыр сабақ,  кесіндісі, пішіні дөңгелек болады. Бұл əсіресе ағаштар мен 
бұта тектестерге тəн (зығыр, ебелек, қышабас). 
2. Үш қырлы сабақ қияқөлең, қияр тұқымдас өсімдіктердің өкілдеріне тəн. 
3. Төрт қырлы сабақ  шəлпи, жалбыз, ерін гүлділер тұқымдас өсімдіктерінің 
өкілдеріне тəн. 
4.  Қанатты сабақ əйкен, қызшөп, орман чинасы өкілдеріне тəн. 
5. Көп қырлы сабақ түйме шөп, гүл кекіре, кактустарға тəн.   
6. Цилиндр тəрізді сабақ, астық тұқымдастарға тəн. 
Сабақтың ішкі құрылысы. 
     Сабақтың ішкі құрлысын ағаш дінінің көлденең кесіндісінен көреміз. 
Ішкі құрылысы төрт қабаттан тұрады: қабық, камбий, сүрек, өзек. 
1.Қабық: өң, тоз, тін;  
2. Камбий; 
 3. Сүрек;  
4. Өзек. 
1.Қабық-сабақтың ең сыртқы қабаты. Қабық өң, тоз, тін қабатынан тұрады. 
Өң түссіз (мөлдір), жас сабақтардың сыртын қаптайды. Өң жасушаларының 
арасында жанаспалы жасушалар (қызметі-газ алмасу) болады. Үлкен 
ағаштарда өң түлеп түсіп, орнын тоз алмастырады. Тоз қалың болса да, ішкі 
жасушалардың тыныс алуын қамтамасыз ететін оттегін өткізеді. Тозда 
орналасқан, тыныс алуға қатысатын, пішіні төмпешікке ұқсаған 
жасушаларды жасымықша дейді. Өң ішке күн сəулесін өткізеді, тоз ішке 
оттегін өткізеді. Тін қабатында сүзгілі түтіктер орналасады, арасында 
беріктік, мықтылық қасиеттерін беретін тін талшықтары болады. 
Органикалық заттар сүзгілі түтіктер арқылы тасымалданады. Қабық 
өсімдікті сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан қорғайды.  
2.Камбий-қабықтан кейінгі орналасатын қабат. Камбий жасушалары 
дамылсыз бөлінетіндіктен, ағаш сабағы жуандап өседі. Осылайша ағаштың 
жасын айыруға болатын жылдық сақиналар түзіледі. 
3.Сүрек-сабақтың едəуір жерін алып жататын, камбийден кейін орналасатын 
қабат. Жасуша пішіндері мен мөлшерлері біркелкі емес. Ұзын, жіңішке 
жасушалары қосылып, түтікше құрайды. Түтікшенің айналасын беріктік 
қасиет беретін қабықшасы қалың сүрек талшықтары қоршайды. Бұл 
түтікшелер мен сүрек талшықтары ксилема түзеді. 
4.Өзек-сабақтың орталық бөлімі. Жас өркенде жасушалары тірі 
болғандықтан органикалық заттар қорға жиналады. Өзек жасушалары өзек 
сəулелерін құрайды. Өзек сəулелерінің жасушалары сабақтың барлық 
бөлімдерін бір-бірімен байланыстырады. Қоректік заттар өзек сəулелері 
арқылы сабақтың басқа қабаттарына жеткізіледі.      
Сабақ мынадай қызметтер атқарады:   
1. Қоректік заттарды тамырдан өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді; 
2. Сабаққа бүршік, жапырақ, гүл, жеміс бекінеді; 
3. Вегетативтік көбеюге қатысады; 
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4. Органикалық заттар қорға жиналады; 
5. Өсімдіктердің жоғарғы жағының аумағы бұтақтану арқылы артады. 
Тапсырма: Сабақ түрлерін оқып білу, оларды альбомға бекіту. Сабақтың ішкі 
құрылысының көлденең кесіндісін (қабығын, камбийін, сүрегін, өзегін), пішінін 
альбомға белгілеп көрсетіп, түрін анықтау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Ағаштардың сабағының құрылысының ерекшеліктері неде? 
2. Оларда прокамбий қалай пайда болады? 
3. Соңғы сүректе жылдық сақиналардың пайда болуының себебі неде? 
4. Шел қабаты бар ядролық сүрек дегеніміз не? 
5. Сабақ дегеніміз не, жəне оның атқаратын қызметі? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 9. 
Тақырыбы: Сабақтың  анатомиялық алғашқы құрылысы. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың  анатомиялық алғашқы құрылысымен 
танысып, ерекшеліктерін анықтау.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Сабақтың анатомиялық алғашқы құрылысы.   
 

       Əдістемелік нұсқаулар: 
       1. Сабақтың анатомиялық алғашқы құрылысы. Жер бетінің тіршілік 
ортасы, топырақтағы ортаға қарағанда алуан түрлі жəне түсі жағынанда 
басқаша болып келеді. Сондықтанда сабақтың құрлысының тамырға 
қарағанда біршама күрделі болып келетіндігі жəне алуан түрлілігі осы 
қоршалған ортаға тікелей байланысты болады.  
     Сабақтың алғашқы түзуші ұлпалардан тұратын ұшы (апекс) бой конусы 
немесе өсу нүктесі деп аталады. Өйткені, өркен құрамының (сабақ, 
жапырақ) тұрақты ұлпалары осы бой конусымен қалыптасады. 
      Сабақтың бой конусының көлемі орта есеппен1-1,5 мм (ең ірі апекс 
саговиктерде ұзындығы 3,5 мм). Сабақ апексі жұқа қабықшалы, ірі ядролы, 
көлемі біркелкі жасушалардан тұрады. 
     Гофмейстердің (1851) теориясы бойынша жоғары сатыдағы споралы 
өсімдіктер апексінің жоғары қабатында бір ғана инициальды жасуша немесе 
жасушалардың шағын тобы орналасады. Инициальды жасуша басқа 
жасушалардан гөрі көлемі ірірек жəне тетраэдра пішіндес келеді.  Осы 
жасушаның  бөлінуінен жапырақ бастамалары жəне өркеннің алғашқы 
құрылысының түпкілікті ұлпалары түзіледі. 
     Жоғарғы сатыдағы тұқымды өсімдіктердің бой конусының құрылымы 
мен қызметі туралы болжаулар, теориялар бар. Соның бірі-Ганштейннің 
(1868) гистогендер теориясы. Бұл теория бойынша бой конусы түзуші 
ұлпаның үш қабатынан-дерматоген, периблемадан жəне плеромадан 
тұрады. Дерматоген-бірқатар жасушадан құралған бой конусының сыртқы 
қабаты, бұл эпидерманың бастамасы болып саналады. Плерома-қуатты 
қабатт. Одан орталық цилиндр мен өзек қалыптасады. Периблемадан 
алғашқы қабық пайда болады. 
    А. Шмидтің (1920) теориясы бойынша, бой конусы (төбе меристемасы, 
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апекс) түзуші ұлпалардың туника жəне корпус қабатынан тұрады. Сыртқы 
туника қабатының жасушалары бой конусына көлденең, яғни 
антиклинальды бағытта бөлінеді, соның нəтижесінде төбе меристемасы 
беттік қалыпта өседі. Корпус-төбе меристемасының негізгі орталық бөлігі. 
Оның жасушалары барлық бағытта бөлініп, бой конусы көлемін ұлғайтады. 
Туника көп қабатты болғанда эпидерманы, алғашқы қабықтың екі-үш 
субэпидермальды қабатын, ал корпус негізінен алғашқы қабық пен орталық 
цилиндрді қалыптастырады.  
     Төбе меристемасы корпустан төмен жатқан негізгі жəне шеткі аймаққа 
жіктеледі. Негізгі түзуші ұлпа жасушалары өс бағытында, ал шеткі 
меристема жасушалары майда болғандықтан, барлық бағытта бөлінеді. 
Сөйтіп бұл екі аймақ түзуші ұлпа жасушаларының, сабақтың, жапырақтың 
жəне бүйірлік өркендердің  қалыптасуына едəуір ықпал етеді. 
   Сабақтың алғашқы анатомиялық құрылысы. Сабақтың ұшында 
алғашқы меристема орналасады (өсу конусы). Осы жерде жапырақтың 
алғашқы бастамасының деңгейінде прокамбий түзіледі. Одан алғашқы 
флоэма мен алғашқы ксилема пайда болады 1-сурет.   

 
1-сурет. Сабақтың алғашқы жəне соңғы құрылысының бөлінуі: 1-төбелік меристема; 

2-жапырақ бастамасы; 3-меристемалық цилиндр; 4-өзек; 5-прокамбий; 6-алғашқы қабық; 
7-алғашқы флоэма; 8-алғашқы ксилема; 9-камбий; 10-эпидерма; 11-перицикл; 

12-эндодерма; 13-флоэма; 14-соңғы ксилема; 15-алғашқы қабықтың паренхимасы; 
16-колленхима. 

Камбиден сыртқа қарай алғашқы қабық, ал ішке қарай өзек орналасады. Өсу 
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конусының ұшындағы жасушалардың қабатынан эпидермис пайда болады. 
Осылайша сабақтың алғашқы құрылысы қалыптасады. Сабақтың алғашқы 
құрылысында ұлпаларды, тамырдағы секілді екіге: сыртқы эпидермиспен 
қапталған алғашқы қабыққа жəне орталық цилиндрге бөледі 2-сурет.   
        Алғашқы қабықты мынадай ұлпалар түзеді: эпидермистің астында 
орналасқан арқаулық ұлпа колленхима; алғашқы қабықтың паренхимасы, 
оның жасушаларының көптеген бөлігін хлоропластар алып жатады. 

2-сурет.Супияздың сабағы (көлденең кесіндісі): 1-эпидерма; 2-колленхима; 3-қабықтық 
паренхима; 4-эндодерма; 5-перицикл; 6-флоэма; 7-прокамбий; 8-ксилема; 9-өзектік 

паренхима; 10-алғашқы қабық; 11-орталық цилиндр. 
  
     Эндодерма-алғашқы қабықтың ішкі қабаты, оның жасушаларында көп 
жағдайда, крахмал дəндері болады, соған байланысты эндодерманы крахмал 
қынабы деп атайды.  
     Орталық цилиндрдің сыртқы қабатын перицикл деп атайды. Ол 
паренхималық жасушалардың бір немесе бірнеше қатарынан тұрады. 
Олардан қосалқы тамырлар, қосалқы бүршіктер, екінші реттік 
меристемалар-камбий жəне феллоген пайда болады. Кейде перициклде 
паренхималармен бірге склеренхимада болады (перициклдық талшық). 
Перициклден ішке қарай прокамбийден пайда болатын өткізгіш системасы 
орналасады. Ортасында қабықшалары жұқа болып келетін, үлкен 
паренхималық жасушалардан тұратын өзек орналасады. Онда артық қор 
заттары жиналады.  
     Сабақтың алғашқы құрылысындағы байқалатын айырмашылықтары, 
прокамбийдің түзілуі жолдарына байланысты. Жалаңаш тұқымдыларда 
жəне қосжарнақты жабық тұқымдыларда прокамбий екі түрлі жолмен 
қалыптасады 3-сурет.    
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      3-сурет. Прокамбийдің түзілуі: А-цилиндр түрінде; Б-жекелеген сілемдер түрінде. 
 
Бірінші жағдайда прокамбийдің жекелеген бөліктері тікелей шеңбердің 
бойымен орналасады. Яғни өткізгіш ұлпалары сабақтың алғашқы 
құрылысында шеңбердің бойымен жекелеген шоқ түрінде орналасады жəне 
алғашқы өзектік сəулелерді түзетін паренхиманың бөлімдерімен бөлініп 
тұрады. Екінші жағдайда прокамбий цилиндрдің бойымен орналасады. Бұл 
жағдайда сабақтың алғашқы құрылысында өткізгіш ұлпалары цилиндрдің 
бойымен орналасады. Даражарнақтыларда прокамбийдің бөлімдері, 
сонымен бірге одан бөлінетін сосуд талшық шоқтары орталық цилиндрдің 
барлық жерлерінде, тіптен өзегінде де біршама еркін жəне шашыраңқы 
орналасады.  
     Тамырдың алғашқы құрылысының сабақтың алғашқы құрлысынан 
айырмашылығын көрсететін негізгі белгілерге мыналар жатады: тамырдың 
орталық цилиндрінде көп жағдайда өзек түзілмейді; еш уақытта эпидермасы 
мен колленхимасы болмайды; өткізгіш шоқтары барлық уақытта радиальды 
болып келеді жəне орталық цилиндрдің ортасында орналасады; тамырдың 
көп бөлігін алғашқы қабық қабаты алып жатады.   
Тапсырма. Сабақтың алғашқы анатомиялық құрылысын қарап, анықтап суреттерін 
альбомға салу. 
Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Сабақтың алғашқы құрылысы қайда жəне қалай қалыптасады? 
2.Сабақтың алғашқы құрылысында, алғашқы қабық пен орталық цилиндр қандай 
ұлпалардан тұрады? 
3. Сабақ пен тамырдың  алғашқы құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары 
қандай? 
4. Сабақтың соңғы құрылысына  ауысуы қалай жүреді? 
5. Ол қандай өсімдікте болады? 
 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы 10. 
Тақырыбы: Сабақтың  анатомиялық соңғы құрылысы. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың  анатомиялық  соңғы құрылысымен 
танысып, ерекшеліктерін анықтау.  
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Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  

1. Сабақтың анатомиялық соңғы құрылысы. 
       
        Əдістемелік нұсқаулар:  
       1.Сабақтың анатомиялық соңғы құрылысы. Сабақтың соңғы құрылысы, 
тамырдағы секілді соңғы меристеманың- камбийдің пайда болуымен 
байланысты. Сондықтанда ол жалаңаш тұқымдыларға жəне қосжарнақты 
жабық тұқымдыларға тəн. Камбий орталық цилиндрде алғашқы флоэма мен 
алғашқы ксилеманың арасында түзіледі. Ол прокамбийден жəне алғашқы 
өзектік сəулелердің паренхимасынан пайда болады. Камбий сабақтың 
шетіне қарай соңғы қабықтың элементтерін бөліп шығарады. Соңғы 
қабықтың өзіне тəн гистологиялық элементтері-сүзгілі түтіктері, серіктік 
жасушалары, тіндік талшықтары, тіндік паренхималары жəне өзектік 
сəулелердің паренхималары бар, соңғы флоэмадан (екінші реттік тін) 
тұрады. Өзекке қарай камбий түтіктерден, трахеидтерден, сүректік 
талшықтан, сүректік паренхимадан жəне өзектік сəулелердің 
паренхимасынан тұратын соңғы ксилеманы бөліп шығарады. 
     Атап кеткен жөн, соңғы сүректің элементтері, əдетте соңғы қабықтың 
элементтерінен əлде қайда көп бөлінеді. Камбийдің белсенділігінің 
нəтижесінде сабақ қалыңдап жуандайды. Соңғы құрылысқа ауысқанда 
сабақтың алғашқы қабығы тамырдағыдай бірден өлмей, тіршілігін 
жалғастыра береді. Сонымен сабақтың соңғы құрылысы эпидермистен 
немесе тоздан (пробка), алғашқы жəне соңғы қабықтан, камбийден, соңғы 
жəне алғашқы сүректен тұрады. 
    Сабақтың соңғы құрылысының алуан түрлілігі, оның алғашқы 
құрылысының алуан түрлілігіне, сонымен бірге камбийдің белсенділігіне 
байланысты болып келеді. Сабақтың соңғы құрылысының мынадай түрлері 
ерекше кең таралған: шоқсыз, аралық, шоқты. Құрылысы шоқсыз болып 
келген жағдайда прокамбий цилиндрдің бойымен түзіліп қалыптасады да, 
көп ұзамай камбийге айналады. Яғни, сабақтың алғашқы жəне соңғы 
құрылысында да флоэма мен ксилеманың элементтері тұтас цилиндрдің 
бойымен орналасады. Сабақтың құрылысының бұл түрі ағаштарға (қылқан 
жапырақтыларға жəне сонымен бірге кейбір шөптесін өсімдіктерге тəн 
(қызыл бояу, шырмауық гүл, зығыр жəне басқалар). 
    Қарағайдың сабағының ортасында аздаған қабықшалары жұқа 
жасушалардың бөлігі-өзек орналасады 1-сурет.   
     Өзектен шетке қарай сабақтың көп бөлігін сүрек қабаты-ксилема алып 
жатады. Ол трахеидтерден тұратын шеңберлі қабаттар-жылдық сақиналар 
түзеді. Жылдық сақинаның түзілуін камбийдің жылдың маусымына қарай 
белгілі бір ырғақпен жұмыс жасауына байланысты болады. Камбийдің ең 
белсенділік көрсететін уақыты көктем. Осы кезде камбийден қабықшалары 
жұқа, қуысы кең өткізгіштік қызмет атқаратын түтіктер (трахеидтер) пайда 
болады. Жазда камбийдің белсенділігі біршама төмендейді де, қабықшалары 
қалың, қуыстары тар, негізінен арқаулық (беріктік) қызмет атқаратын 
түтіктер түзіледі.   



 192

1-сурет. Қарағайдың сабағы: 1-тоз; 2-алғашқы қабықтың паренхимасы; 3-флоэма; 
4-камбий; 5-ксилема; 6-көктемгі трахеидтер; 7-күздік трахеидтер; 8-смола жолдары; 

9-өзек; 10-өзектік сəулелер; 11-тін талшығы; 12-електі түтік; 13-кристалдары бар жасуша. 
 
 Қыста салқынға байланысты өсімдіктердің вегатативтік кезеңі үзіледі. 
Соған байланысты камбийдің жұмысы тоқтайды. Сондықтан жазғы 
сүректен, көктемге өту күрт болғандықтан, жылдық сақиналар жақсы 
байқалады. Сүректің барлық жерінде, əсіресе жылдық сақиналардың күздік 
бөлігінде смола жолдары орналасады. Трахейдтердің сілемін радиус 
бойынша бірқатар паренхималық жасушаладан тұратын өзектік сəулелер 
қиып өтеді. Олар арқылы горизонталь бағытта əртүрлі заттардың жылжып 
ағуы жүзеге асады. Сонымен қарағайдың сүрегінің құрылысы басқа қылқан 
жапырақтылардағы секілді біртектес жəне соған байланысты қарапайым 
болып келеді: бұларда түтіктерде, сүректік талшықтарда жоқ, ал сүректік 
паренхимасы тек өзектік сəулелердің жасушаларынан жəне смола 
жолдарының эпителиалдық жасушаларынан тұрады. Сүрекпен соңғы қабық 
қабатының ортасында камбий орналасқан. Соңғы қабық алғашқы жəне 
соңғы флоэмадан жəне прициклдық зонадан тұрады. Електік түтіктерінің 
серіктік жасушалары болмайды. Олардың арасында біршама үлкен, дөңгелек 
болып келген тін паренхимасының жасушалары орналасады. Өзектік 
сəулелері флоэмада да бірқатар жасушалардан тұрады, бірқатар олар 
ксилемадағыларға қарағанда біршама үлкендеу болады. Флоэмадан сыртқа 
қарай алғашқы қабықтың үлкен паренхималық жасушалары орналасады, 
олардың ішінде үлкен смола жолдары байқалады. Тозды бір-бірімен 
алмасып келіп отыратын, қабырғалары жұқа сүректенген жасушалармен, 
қабырғалары қалың болып сүректенген (ағаштанған) жасушалардың 
қабаттары түзеді. Сонымен қылқанжапырақтылардың қабық қабатында екі 
структуралық ерекшелікті: електі түтіктерінде серік жасушалардың 
болмауын жəне алғашқы қабағында да, сүрегінде де смола жолдарының 
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болуын атап өтуге болады. Жөкенің сабағының құрылысы қосжарнақты 
ағаштарға тəн болып келеді 2-3-сурет.  

   
2-сурет.Үш жылдық жөке ағашы сабының көлденең кесіндісінің бір бөлігі: 1-эпидерма; 

2-перидерма; 3-алғашқы қабық; 4-тін; 5-камбий; 6-сүректің үш жылдық қабаты; 
7-жылдық қабаттың арасындағы бөлік; 8-ірі түтіктер; 9-алғашқы сүрек; 10-өзек; 

11-соңғы өзектік сəулелер; 12-алғашқы өзектік сəулелер; 13-друзьдар 
   

 
3-сурет. Жөке ағашы сабағының көлденең кесіндісі: А-прокамбийдің түзілу деңгейі; 
Б-камбийдің түзілу деңгейі; В-структурасы толық қалыптасқан деңгей: 1-прокамбий; 

2-эпидерманың қалдықтары; 3-тоз; 4-колленхима; 5-қабықтың паренхимасы; 
6-эндодерма; (4-6 алғашқы қабық); 7-перициклдік аймақ; 8-алғашқы флоэма; 9-тін 

талшығы; 10-електі түтіктер 11-өзектік сəуле (7-11 соңғы қабық); 12-камбий; 13-күздік 
сүрек; 14-көктемгі сүрек; (13-14-сүректің жылдық сақинасы); 15-соңғы сүрек; 

16-алғашқы сүрек; (15-16-сүрек); 17-перимедулярлық аймақ; 18-негізгі паренхима 
(17-18-өзек, 7-18-орталық цилиндр). 
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     Сабақтың ортасында қабықшалары жұқа болып келетін жасушалардан 
тұратын өзектің аздаған бөліктері ораласады.Өзекті қалың болып келген 
сүрек қабаты қоршап жатады. Сүрек қабатының өзекпен шектескен жерінде 
кішілеу төмпешіктер түзіледі. Бұлар негізінен сақиналы жəне спиральды 
сосудтардан тұратын алғашқы сүректің бөлімдері. Соңғы сүректің 
қарағайдағы секілді жылдық сақиналары болады, олардың көктемгі 
бөлімдері диаметрі үлкен түтіктерден, ал жазғы жəне күзгі бөлімдері 
трахеидтері басым болып келетін, диаметрі кіші түтіктерден жəне сүректік 
талшықтардан тұрады.  
     Сүректің айналасын камбий қоршап жатады, оның сыртында трапеция 
сияқты болып флоэманың бөліктері орналасады. Бұл бөліктері серік 
жасушалары бар, електі түтіктердің қабаттарынан жəне тін талшықтарымен 
кездесіп келіп отыратын тін паренхималардан тұрады. Флоэманың 
бөліктерінің арасында жалпақ өзек сəулелері орналасады, олар сүрек 
қабатында бір қатар жасушаға дейін жіңішкереді. Флоэма мен өзектік 
сəулелерден кейін, шеңбердің бойымен кезектесіп келіп отыратын 
талшықтарының тобынан (флоэманың бөліктерінің қарсысында) жəне 
паренхималық жасушалардан (өзек сəулелердің қарсысында) тұратын 
перициклдық аймақ орналасады. Флоэманың бөліктері өзек сəулелердің 
паренхимасы жəне перициклдық аймаққа бірігіп, соңғы қабық қабатын 
түзеді. Соңғы қабықтан сыртқа қарай алғашқы қабық орналасады. 
Перициклдық аймаққа эндодерма жанасып жатады. Ол ағаштарда нашар 
жетілген жəне өзінен кейін орналасқан, ішінде көп жағдайда қымыздық 
қышқыл кальцийдің кристалдары (друздар) кездесетін үлкен паренхималық 
жасушалардан айырмашылығы жоқтың қасында болып келеді.  
Осы паренхималардың сыртында табақшалы колленхима мен перидерма 
орналасады. Кейбір өсімдіктердің (емен, тисс жəне т.б.) жасы ұлғайған 
сайын олардың сүрегінің ескі бөлігінде метаболизмнің бөлімдері жиналады-
иілік заттар, смолалар, комедилер, тұздар соған байланысты оның түсі 
қараяды. Бұл ядролық сүрек деп аталады. Сүректің қабыққа жақын жатқан 
ақшыл қабатын шел қабық деп (заболонь) атайды.  
     Зығыр сабағының соңғы анатомиялық құрылысы. Зығырдың сабағының 
үстінде, сырты кутикуламен жабылған эпидермистің үлкен жасушалары 
орналасады 4-сурет. Эпидерманың астында ішінде хлорофилл дəндері бар 
қабықтың паренхималық жасушаларының аздаған қабаты жатады. 
Алғашқы қабық біршама үлкендеу жасушалардан тұратын эндодерманың 
толқынды қабатымен аяқталады.  Эндодермадан өзекке қарай дөңгелек 
немесе көп бұрышты қабықшасы қалың болып келген үлкен 
жасушалардың тығыз тобы жатады. Бұл перициклден пайда болған тін 
талшықтары. Зығырды негізінен сонысы үшін егеді. Тін талшығынан 
өзекке қарай флоэманың жұқа қабатығ, ал одан əрі камбий орналасады. 
Соңғы ксилема үлкен поралары бар түтіктерден, трахеидтерден жəне 
сүректік талшықтардан тұрады. Өзекпен шектескен жерде алғашқы 
ксилеманың ұсақ сақиналы жəне спиральды түтіктері орналасады. 
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4-сурет. Зығырдың сабағы: А-көлденең кесіндісі; Б-В-тін талшығы ( Б-көлденең 

кесіндісі, В-тікесінен жасалған кесінді); 1-эпидерма; 2-алғашқы қабықтың 
пароенхимасы; 3-эндодерма; 4-тін талшығы; 5-флоэма; 6-камбий; 7-соңғы ксилема; 

8-алғашқы ксилема; 9-өзектік сəуле; 10-өзектік паренхима;11-қуыс; 12-жасуша 
қабықшасы; 13-жасуша қуысы; 14-жасушалардың үшкірленген ұштары;  

15-перимедулярлық аймақ; 16-негізгі паренхима. 
      
 Ксилеманы қабықшалары сүректенген, тірі паренхималық жасушалардан 
тұратын, өзектік сəулелер кесіп өтеді. Өзек үлкен жасушалы 
паренхималардан тұрады, оның ортаңғы бөлігі бұзылып, қуыс түзеді. 
Сабақтың өтпелі құрылысында прокамбий жекеленген сілемдер түрінде 
қалыптасады. Мұндай сабақтың алғашқы құрылысы шоқты болып келеді.     
      Камбий прокамбийден жəне алғашқы өзектік сəулелердің 
паренхималарынан пайда болады. Шоқтық камбий соңғы флоэмамен 
соңғы ксилеманың элементтерін береді.  
      Шоқ аралық камбийде, шоқтық камбий секілді флоэма мен ксилеманың 
элементтерін береді жəне бұрынғы шоқтардың арасында жаңа шоқ түзеді. 
Біртіндеп олардың екеуіде ұлғайып өсіпбірігіп кетуі мүмкін. Шоқаралық 
камбийдің белсенділігінің нəтижесінде, сабақтың ескі бөлігінде, сүрекпен 
тіннің тұтас қабаты пайда болады.  
     Шөптесін өсімдіктердің сабағының құрылысы осындай болады 
(күнбағыс, топинамбур, сарықалуен, жəне басқалар). 
      Күнбағыстың 5-сурет сабағының сыртын, үлкен көп жасушалы түктері 
бар (трихомалары) эпидермис жауып тұрады, оның астында арқаулық 
ұлпа-колленхима орналасады. Колленхиманың астында алғашқы қабық 
паренхимасының аздаған қабаты жатады, ол эндодерманың иректелген 
қабатымен аяқталады. 
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5-сурет.Күнбағыс сабағының көлденең кесіндісі: 1-эпидерма; 2-колленхима; 

3-алғашқы қабықтың паренхимасы; 4-крахмалды қуыс; 5-перициклден түзілген 
склеренхима; 6-флоэма; 7-шоқты камбий;  8-шоқаралық камбий; 9-ксилема; 

10-шоқаралық камбийден түзілген өткізгіш шоқ. 
 

 Паренхимада схизогендік смола жолдары болады. Сонымен, алғашқы 
қабық колленхимадан, негізгі паренхимадан, эндодермадан тұрады.    
 Алғашқы қабықтан өзекке қарай, орталық циллиндр орналасады. Ол 
шеңбердің бойымен қабықшасы жұқа паренхималық жасушалармен 
алмасып келіп отыратын, склеренхиманың участкелерінен тұратын, 
перициклдық аймақтан басталады. Склеренхиманың слемдері, қалай болса 
солай емес, коллатеральды сосуд-талшық шоқтарымен бірге болады жəне 
олар шоқтың флоэмалық бөлігіне жанасып жатады. Шоқтары ашық, олар 
сабақтың айналасында бір қалыпты орналасады. Шоқтың камбийдің 
бірнеше иілген аймағы, шоқтың деңгейінен асып, шоқ аралық камбийдің 
иілген доғасын түзеді. Камбийдің жалпақ аймағы оның белсенділігінің 
дəлелі.  
     Шындығында екі айдың ішінде күнбағыстың сабағы 8-10 есе 
жуандайды. Шоқаралық камбий прокамбийден өткізгіш шоқтары 
түзілгеннен кейін, негізгі паренхимадан пайда болады. Осыдан кейін 
барып шоқтық камбийдің жұмысы басталады. Шоқаралық камбий жаңа 
өткізгіш шоғының элементтерін: сабақтың өзегіне қарай ксилеманы жəне 
шетіне қарай флоэманы береді. Біртіндеп ескі жəне жаңа шоқтар ұлғайып 
қосылады. Шоқаралық камбийдің белсенділігінің нəтижесінде шығыңқы 
өсінділері бар, өзекке жəне флоэманың тұтас қабатына өтіп жататын, 
камбийдің біртұтас қабаты пайда болады. Өзектің үлкен жасушалардан 
тұратын паренхимасы, сабақтың негізгі бөлігін түзеді. Құрылысы шоқтық 
болып келген сабақтың алғашқы құрылысы, осыған дейінгі жағдайдағы 
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секілді шоқтық болып келеді. Айырмашылығы камбийдің белсенділігіне 
байланысты болады. Шоқтық камбий соңғы флоэманың жəне соңғы 
ксилеманың элементеріне, шоқ аралық камбий тек өзек сəулелерді түзетін 
паренхимаға айналады. Сонымен сабақтың соңғы құрылысында, өткізгіш 
ұлпалардың шоқ түзіп орналасуы сақталып отырады. Сабақтың мұндай 
құрылысын бірқатар, шөптесін өсімдіктерден кездестіруге болады. 
(кирказон, асқабақ, сүйелшөп-чистотел жəне басқалар).  
Тапсырма. Сабақтың соңғы анатомиялық құрылысын қарап, анықтап суреттерін 
альбомға салу. 
Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Сабақтың соңғы құрылысына ауысуы қалай жүреді? 
2. Ол қандай өсімдікте болады? 
3.Сабақтың соңғы құрылысында қабық пен орталық цилиндр қандай ұлпалардан тұрады? 
4. Сабақ пен тамырдың соңғы құрылысының микроскопиялық структурасында қандай 
айырмашылықтар бар? 
5. Сабақтың ауыспалы жəне шоқтық құрылыстарында прокамбий қалай пайда болады 
жəне камбий қалай дифференцияланады? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 11. 
Тақырыбы: Сабақ консистенциясы. 
Сабақтың мақсаты: Сабақ  консистенциясымен танысу, негізгі 
ерекшеліктерін білу.  
Қарастырылатын негізгі сұрақтар:  
1. Сабақ консистенциясы. 
        
       Əдістемелік нұсқаулар: 
        1. Сабақ консистенциясы. Өсімдік сабақтарының жұмсақ-қаттылығын, 
жуан-жіңішкелігін, жұқалық-етжеңділігін, борпылдақ-шымырлығын,  
мықтылық-морттылығын, тармақты-тармақсыздығын, бітеу-қуыстығын 
сабақтың консистенциясы деп атаймыз. 
    Өсімдіктердің сабақтары осы жағынан қарағанда шөптесін жəне сүректі 
болып екіге бөлінеді.  
     Шөптесін сабақтар деп, жер бетіндегі сабағы онша сүректенбейтін жəне 
вегетациялық дəуірінің соңында жемісінен (тұқымынан) басқа мүшелері 
қурап қалатын өсімдіктер сабақтарын айтады.  
    Вегетациялық дəуір дегеніміз-өскіні мен өркеннің еккен тұқымынан 
немесе тамыр сабағынан өсіп шыққан күннен бастап, оның жаңа тұқымы 
піскенге дейінгі өткізген мерзімі. 
     Шөптесін өсімдіктер сабағының жасына қарай аз жылдық, көп жылдық 
болып екіге бөлінеді жəне өзек құрылысына қарай қуыс, жұмсақ өзекті жəне 
шымыр (бітеу) өзекті болып та келеді. 
     Аз жылдық өсімдіктерге бір-ақ рет жеміс беретін өсімдіктер жатады. Аз 
жылдық өсімдіктің өзі бір жылдық жəне екі жылдық болуы мүмкін. 
    Бір жылдық шөптесін сабақты өсімдіктер-бір ғана вегетациялық дəуір 
ішінде өседі де, көктемде егілген ескі тұқымнан күзде қайтадан жаңа тұқым 
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пісіп шығады, одан соң вегетативтік мүшелерінің барлығы бірдей қурап 
қалады. Бұған арпа, бидай, тары, сұлы, жүгері, қияр, қауын, қарбыз т.б. 
дақылдар мен көптеген сол сияқты жабайы өсімдік түрлері жатады.  
     Екі жылдық шөптесін сабақты өсімдіктерге егілген тұқымынан бірінші 
жылы вегетативтік мүшелерін жетілдіріп, екінші жылы жемісін (тұқымын) 
шығаратын өсімдіктер тобы жатады. Мысалы, сəбіз, қызылша т.б. 
   Сəбіз-шатыр гүлділер тұқымдасына жататын шөптесін өсімдіктердің бір 
туысы. Сəбіз-екі жылдық, ал оның жабайы түрі көп жылдық өсімдік. Сəбізді 
екі жылдық өсімдіктер сабағына ғана мысал ретінде емес, сонымен қатар 
жертаған, түктенген ұзын сағақты, көптеген қауырсын тілімді, күрделі 
шатырлы гүл шоғырлары мен қос жынысты жəне айқас тозаңданатын 
гүлдерге, қуыс өзекті сабақтарға, тамыр мен сабақтың бірлескен метамор-
фозасына мысал ретінде қарастырамыз. 
    Қызылша-алаботалар тұқымдасына жататын шөптесін өсімдіктердің бір 
туысы. Олар ас қызылшасы, қант қызылшасы, мал-азықтық қызылшасы деп 
бөлінеді. Қант қызылшасы тамыр жемісінің бір ерекшелігі-оның ішіндегі 
өткізгіш сосуд талшық шоғының шеңберлене келіп, паренхималық 
жасушалар қабатымен өзара кезектесе орналасуы. Біз оны шеңберлі жолмен 
орналасқан өткізгіш сосуд-талшық шоғына көрнекті құрал ретінде 
көруімізге болады. 
     Көп жылдық өсімдіктер-егілген тұқымнан өніп шыққан сабақтары 
көптеген жылдар бойы өсіп тұратын өсімдіктер тобы. Көп жылдық сабағы 
бар шөптесін өсімдіктер жеміс беретін жылдарының санына қарай-
монокарпты жəне поликарпты деп екіге бөлінеді.  
     Монокарпты өсімдіктер-вегетативтік мүшелері көптеген жылдар өсетін 
жəне сол жылдардың ішінде бір-ақ рет жеміс (тұқым) беретін, кейін қурап 
қалатын өсімдіктер. Бір жылдық шөптесін өсімдік жемістерінің бəрі 
монокарпты. Оларға қарағанда, «көп жылдық» монокарптылар түрі жер 
жүзінде əлдеқайда аз болады. «Көп жылдық» монокарптыларға бамбуктың 
кейбір түрлері жатады. 
     Поликарпты көп жылдық шөптесін өсімдіктердің көпшілігінің  
сабақтары түрін өзгертіп (метаморфозданып), тамыр сабаққа айналып кетеді 
де, жер астында өседі. Олар қолайлы жағдайда өз бойындағы қосалқы 
немесе жанама бүршіктерінен өркендер шығарып, жер бетіне қаулап өсіп 
шығады. Олар вегетациялық дəуірдің аяғында жыл сайын қурап қалып 
отырады (беде, жоңышқа, бидайық, қалуен). 
     Беде-бұршақ тұқымдастарға жататын шөптесін өсімдіктердің бір туысы. 
Бұның көптеген түрі бар. Олардың бірі-ақбас беде. Ол түп-теніп өсетін 
өсімдік. 
    Сүректі өсімдіктер сабағы деп сабақтың ксилема бөлімі жасушаларының 
қабықшасына лигнин сіңіп, қатайған өсімдіктер сабағын айтамыз. Сүректі 
өсімдіктер сабақтары сыртқы құрылысы-на қарай ағаштар жəне бұталар деп 
екіге бөлінеді. 
     Ағаш-ерекше көзге түсетін жуан дің сабағы жəне одан жуанды-жіңішкелі 
бұтақтар шыққан кронасы бар өсімдіктер. Ағаштың негізгі дің сабағының 
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биіктігі 7 м-ден (арша) 150 м-ге дейін (эвка-липт, секвойя) барады. Ағаштың 
60-70 пайызы дің сабағын, 20 пайызы бұтағын, 5-20 пайызы тамырын 
құрайды. Ағаштар 50 жыл-дан-15000 жылға дейін жасайды. Сүректі 
өсімдіктер сабағына мысал ретінде қайыңды қарастырайық. 
    Қайың өзі аттас өсімдіктер тұқымдасына жататын сүректілердің бір 
туысы. Қайыңның дің сабағының биіктігі 30 м-ге, жуандығы 90 см-ге дейін 
баратын ірі түрлері, сабағының ұзындығы 20-70 см ғана болып өсетін бұта 
сияқты түрлері де бар.  
    Кейбір қайыңның бір жылдық өркендерінің сыртында түкшелері болады, 
сондықтан оны түкті қайың деп атайды. Мұның дің-сабағының биіктігі 30 м-
ге, диаметрі 80 см-ге дейін барады. Оның жапырағы-сағақты, бүтін; гүлдері 
дара жынысты, бір үйлі, гүл шоғырлары-сырғагүл, жемісі-қос қанатты, бір 
тұқымды болады. Гүл бүршіктері жапырақ шығаруға 1-2 күн қалғанда 
шешек атады. Қайыңды тұқымынан да жəне сеппе шыбығынан да өсіруге 
болады.  
     Қайың сабақты өсімдіктерге ғана мысал болып қоймай, сонымен қатар ол 
қос тісті жұқа жапырақ тақталыларға, тор жүйкелі жүйке-ленуге, дара 
жынысты жəне бір үйлі өсімдіктерге, сырға гүлге, күн сүйгіш жəне 
құрғақшылыққа төзімді келетін түрлерге, сəнді өсімдіктерге, төмен ағыс 
жолын нақтылы түрде анықтауға да мысал болады. 
     Бұта-бір тұқымнан өсіп шыққан сабағы тамырдың мойын түбінен бастап 
тармақтанып, түптеніп, топ-топ болып өседі. Бұлардың əрбір жеке 
сабақтары ұзын-қысқалығы жəне жуан-жіңішкелігі жағынан біркелкі 
болады. Оларда ерекше көзге түсерліктей негізгі жуан дің сабақтары 
болмайды (тобылғы, жың-ғыл, боз қараған, итмұрын т.б).  
   Жыңғыл-жыңғылдар тұқымдасына жататын сүректі өсімдік-тердің бір 
туысы. Жыңғылды тұқымнан да, тамыр кесінділерінен де əсемдік үшін 
өсіруге болады, ол сиреньнен кем түспейді.  
     Тобылғы-раушан гүлділер тұқымдасына жататын сүректі өсімдіктердің 
бір туысы. Ол да көбінесе түптеніп өсетін бұта. Тобылғыны тұқымынан да, 
тамыр атпаларынан да, сұлатпа шыбығынан да, жасыл өркенінің 
кесінділерінен де жəне түбірінен өсіп шыққан шыбығынан да өсіруге 
болады. Ол аязға, құрғақшы-лыққа төзімді келеді, жазық жəне жарық жерде 
өте жақсы өседі. Шаңқурай жапырақтас тобылғы басқа-шіліктермен аралас 
өседі жəне таулы жердің субальпілік деңгейіндегі құрғақ беткейлерінде де 
кездеседі, бойы 50-150 см-дей болады. 
     Итмұрын-раушан гүлділер тұқымдасына жататын бұталардың бір туысы. 
Гүлінің түсіне қарай итмұрын ақ, қызыл, сары болып 3 топқа бөлінеді. 
Итмұрынның біраз түрі (раушан гүл дегені) əсемдік үшін өсіріледі. Гүлдері 
көрікті, хош иісті болады. Одан иіс су алынады. Мəңгі жасыл жəне 
жапырақтары күзде түсіп қалатын итмұрын түрлері бар. Итмұрынды бұта 
сабақты өсімдіктерге ғана емес, оны тақ қауырсын күрделі жапырақтыларға, 
эпидермис метаморфозына, бояулы, дəрі-дəрмекті жəне өте құнды гүл 
бақшалық өсімдік түрлеріне, борпылдақ (жұмсақ) өзекті сабақтарға, айқас 
тозаңданатын көп аталықты жəне аналықты гүлдерге мысал ретінде 
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пайдаланады. 
    Жартылай бұта. Жартылай бұта сабағының түп жағы сүректе-ніп, ұшы 
шөптесін күйінде қала беретін өсімдіктердің бір тобы. Жартылай бұтаға əр 
түрлі тұқымдастарға жататын өсімдіктердің көп түрлері жатады. Мысалы: 
қара жусан, ем шалфей, жебіршөп, дəрмене, қара жидек, ақ қаңбақ, (сор 
қаңбақ), қараматау т.б.  
     Дəрмене-күрделі гүлділер тұқымдасына, жусандар туысына жататын 
жартылай бұтаның бір түрі. Ол бізде ғана өседі. Оны тұқымынан өсіріп 
көбейтеді де дəрі алады 
    Өсімдіктер сабағының өзегі. Өзек дегеніміз - сабақтың орталық 
цилиндрінің дəл ортаңғы бөлімі. Көптеген өсімдіктің өзегі мен оның 
айналасындағы өткізгіш сосуд-шоқтарының арасында орналасқан  шек 
сызығы болады; кейбір өсімдіктер сабағында мұндай шектер білінбейді. 
Өзек жасушалары, басқа ұлпалардікіне қарағанда, ірі қабықшалары көбінесе 
жұқа, кейде қалыңдап кетеді. Сонымен қатар жасуша аралық қуыстары кең 
келеді. Оған түрлі органикалық жəне органикалық емес заттар жиналады. 
Көпшілік өсімдік сабағының өзек жасушаларының дəл орталығына 
орналасқан ірі-ірі бөлімдері өлі болса, ал оның шетіне ала жатқан өткізгіш 
сосуд-шоғына жанасқан ұсақ жасушалары тірі күйінде қалады. Кейбір 
өсімдіктер сабағының өзек жасушалары өте жақсы жетілген (емен, қайың 
т.б), ал біразының жасушалары тіршілігін жойғанымен олардың жұмсақ 
өзегі (ырғай, күнбағыс) қалады. Ал тағы бір тобында өзектің тек орны ғана 
босап, қуыстанып кетеді (қамыс, атқұлақ, рауғаш т.б.).  
     Шөптесін жəне сүректі өсімдіктер сабағының өзектері, өздерінің 
консистенциялары жағынан алғанда түрліше-бірінікі қуыс, екіншісінікі 
жұмсақ, үшіншісінікі шымыр болады. Осындай өсім-діктер сабағы өзегінің 
консистенциясын сипаттайтын өсімдіктерді қарастырайық.                
    Қуыс өзекті сабақтарға рауғаштың сабағы жатады. Ол-қарақұмықтар 
тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктердің бір туысы. 
Мысалы: ақтамыр немесе ақ рауғаш, қара жарнақ, түйе жапырақ, кəдімгі 
рауғаш т.б. 
     Кəдімгі рауғаш-Қазақстан жеріндегі таулардың көбінесе теріс-кей 
беткейлеріндегі қалың шөптердің арасында өседі. Рауғаштың бұл түрін қуыс 
сабаққа мысал ретінде қолданумен бірге, оны жертаған жапырақтарға, 
витамин С болатын көкөністік келешегі зор өсімдіктерге, бүтін жапырақ 
тақталыларға да мысал ретінде пайдалануға болады.  
     Қуыс сабақты өсімдіктерге рауғаш, бидай, атқұлақ, қамыс, құрақ т.б. 
өсімдіктер жатады. 
    Жұмсақ өзекті сабақтарға көптеген шөптесін жəне кейбір сүректі өсімдік 
сабақтары жатады. Ондағы паренхималық жасуша қабықшаларына лингин 
сіңбегендіктен, сүректеніп қатаймаған, ішіндегі протопласт жойылып, оның 
орнына ауа толғандықтан жұмсарып жəне ағарып қалады, сондықтан ондай 
сабақтарды кейде борпылдақ өзекті сабақтар деп те атайды. Бұған-күнбағыс, 
жыңғыл, ырғай сабақтары мысал болады. 
    Шымыр өзекті сабақтарға көптеген сүректі жəне кейбір шөптесін өсімдік 
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көкөніс бақтарының өзегі жатады. Бітеу өзекті сабақтарды көлденеңінен 
кесіп жəне ұзынынан тіліп қарайтын болса, олардың өзек бөлімі 
жасушаларының физикалық қасиеті ксилеманың деңгейлеріндегі қалған 
жасушаларынан онша айырмашылығы болмайды: бəрінің де жасуша 
қабықшалары-сүректенген, қатайған. Сондықтан оларды шымыр өзекті 
сабақтар деп атайды. 
    Қуыс, борпылдақ жəне шымыр өзекті сабақты өсімдіктерді сырт жағынан 
ажыратуға болмайды. Өзектерінің құрылысына қарай бөлінетін сабақтардың 
бұл үш түрін нақтылы етіп көрсете білу үшін, бұндай сабақтары бар 
өсімдіктерді күні бұрын сұрыптап алады. Мысалы, қуыс өзектілерге-бидай 
мен рауғашты (жазда атқұлақ, қамыс, қызыл қурай т.б.); жұмсақ өзектілерге-
күнбағыс пен ырғайды немесе тобылғы мен итмұрынды, жыңғылды; шымыр 
өзектілерге-сүректі өсімдіктердің (мысалы, жөке ағашының, теректің т.б.) 
бұтағын өркендерімен тұтас кесіп алады. Бұлардың диаметрі шамамен 
бірдей болғаны, мысалы, қамыс, жыңғыл жəне қайың сабақтарының 
диаметрі 1 см шамасында болғаны жөн. Міне, осы өсімдік сабақтарын 
көлденеңінен жəне ұзынынан кесіп, олардың кесілген жерінен сабақ өзегінің 
консистенциясын анықтайды. 
Тапсырма: Сабақ түрлерін оқып білу, оларды альбомға бекіту. Сабақтың ішкі 
құрылысының көлденең кесіндісін (қабығын, камбийін, сүрегін, өзегін), пішінін 
альбомға белгілеп көрсетіп, түрін анықтау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Ағаш сабағы құрылысының ерекшеліктері неде? 
2. Сабақ дегеніміз не жəне оның атқаратын қызметі? 
3. Сабақ консистенциясы дегеніміз не? 
4. Жұмсақ, шымыр, қуыс өзектілерге не жатады?  
5.Өсімдіктер сабағының өзегі нені білдіреді? 
6. Поликарпты жəне монокарпты дегеніміз не?  
7. Ағаш, бұта, жартылай бұталыларға нелер жатады? 
 
Студентердің өзіндік жұмысы 12. 
Тақырыбы: Тозаңның  жетілуі-микроспорогенез, ұрық  қалтаның  түзілуі- 
мегаспорогенез.  
Сабақтың мақсаты: Тозаңның, ұрық  қалтаның  түзілуімен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Тозаңның  жетілуі-микроспорогенез.  
2. Ұрық  қалтаның  түзілуі- мегаспорогенез. 
3. Тұқым мен жемістің таралуы 

 
      Əдістемелік нұсқаулар: 
     1.Тозаңның жетілуі. Микроспоралардың пайда болуы микроспорогенез деп 
аталады. Ол аталық тозаңқабының тозаң ұясында-микроспорангийлерде жүреді.    
     Дамуының бастапқы кезінде тозаңқап біркелкі жасушалардан тұрады, 
олардың сырты эпидермамен жабылады. Осы эпидерманың астыңғы жағынан 
төрт тозаң ұясы пайда болатын жасушалардың субэпидермальды қабаты 
түзіледі. 
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     Субэпидермальды қабат жасушаларының тангентальды бағытта параллель 
бөлінуінен кенет қалыңдаған екі қабат пайда болады. Ішкі қабат 
жасушаларының бөлінуінен археспориальды, ал сыртқы қабаттан париетальды 
жасушалар түзіледі.  
     Париетальды жасушалардан, эндотеций немесе фиброздық қабат, аралық 
қабат пен тапетум немесе төселмелі қабаттардан тозаңқаптың қабырғасы 
дамиды. 
Фиброздық қабат-бұл қабаттардың эпидермамен беттесіп жатқан ең 

сыртқысы. Бұл қалыңдаған серіппелі жəне торлы жасуша қабықшаларынан 
тығыз орналасқан ірі жасушалардың бір немесе бірнеше қатарынан тұрады.   
Тозаңқап қабырғасының жарылуына əсерін тигізетін серпімді серіппенің 

қызметін атқаратын осы фиброзды қабат. Бұл қабаттың іш жағында аралық 
қабат бар. Бұл қабаттың жасушалары жіңішке, тангентальды бағыттың ұзынша 
бойында жатыр.  
Тапетум археспорий жасушаларына тікелей жанасып, оны қоршап жатады. 

Тапетумның əрбір жасушасында аралары қалтарыспен бөлінбеген үш-төрт 
ядро пайда болады. Жасушалары ірі, цитоплазмасы қою, аралық, сол сияқты 
тапетум қабатының жасушалары тозаң жетіліп пайда болар кезге қарай 
ыдырайды, пішіндерін өзгертіп жаншылады, бірте-бірте езіліп кетеді. Сөйтіп 
бұлар микроспораларға қоректік зат ретінде жұмсалады.  
Археспориальды жасушалардың митоз жолымен бөлінуінен 

микроспоралардың бастамасын беретін аналық жасушалар-археспорийлер 
пайда болады.  
Археспорий жасушалары мейоз (редукциялық) жолымен бірінен кейін бірі 

екі рет бөлініп, оның əр қайсысынан микроспоралар тетрадасы түзіледі. 
Микроспора ашық тұқымдылардағы сияқты, гаплоидты жəне бір ядролы, 
цитоплазмасы қою, қор затына бай.  
Жас микроспоралар тозаңқап ұясында алғашқы кезде бір-бірінен 

ажыраспай, аналық жасуша қабықшасының ішінде төрттен орналасады. 
Біртіндеп микропоралар жасушасында вакуольдер пайда болып, көлемі 
ұлғаяды, бірақ көпке дейін бір ядролы қалпында қалады (1-сурет, А). Бұдан 
кейін əрбір микроспора ядросы митоз жолымен екіге бөлініп əрқайсысының 
сырты цитоплазмамен қоршалады, сөйтіп ортақ қабықшасы бар, бірі үлкен, 
бірі кіші екі жасуша түзіледі (1-сурет, Б.). 

 Көлемі үлкені вегетативті жасуша немесе вегетативті ядро, кішісі 
генеративті (репродуктивті) жасуша немесе генеративті ядро деп аталады. 
Осындай қалыптасқан екі ядролы жасуша тозаң гүлді өсімдіктердің аталық 
гаметофиті. Екі ядролы тозаңдағы генеративті жасушаның бөлінуінен жыныс 
жасушалары екі спермия пайда болады 1-сурет, 4,5.  
Бұл бөліну əр қалай тозаң ішінде немесе тозаң түтігі арқылы жылжып, 

тозаң аналық аузына түскеннен кейін жүруі мүмкін.  Вегетативті ядро 
ұрықтану процесіне қатыспайды, бұдан келешекте тозаң түтігі өсіп жетіледі. 
Тозаңның сыртын екі қабықша қаптап тұрады. Оның ішкісі-интина өте жұқа 
үлпілдек, беті тегіс негізі целлюлоза заттары, сыртқысы-экзина қабырғасы 
қалың спорополленин (кутинге ұқсас зат) сіңген. Бұл зат экзинада өсімдік 
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түрлері тозаңының əрқайсысына тəн мүсінді қалың пайда етеді. Экзинада 
қалыңдамаған бөлімдер қалады, ол жерлерде тозаң түтігі өсіп шығу үшін 
қажетті поралар қалыптасады.   
      

1-сурет.  Микроспора жəне оның өсуі: А-бір жасушалы; Б-екі жасушалы тозаң; 
 В, Г-тозаңның өсіп, тозаң түтігінің пайда болуы; 1-экзина;2-интина; 

 3- вегетативті жасуша; 4-генеративті жасуша; 5-спермиилер. 
 

  Тозаң ұясында тозаңдар пісіп жетілген кезде тозаңқап кебірсіп, 
эндотеций шытынап жарылады. Жарылған жерден тозаң сыртқа шашылады. 
Осыдан соң тозаң қосжынысты гүлдерде өз гүлі аналық аузына жəне жел, 
бунақденелілер т. б. арқылы басқа гүлдер аналығына түседі.  

 Аналыққа келіп түскен тозаң одан бөлінетін тəтті сұйықтықпен қоректеніп 
өсе бастайды. Өсу тозаң түтігінің пайда болуымен басталады. Экзина порасы 
арқылы сыртқа жылжып, томпайып шыққан тозаң цитоплазмасы созылып 
өсе келе түтікшеге айналады.  

Тозаң түтігінің өсуінде тозаң интинасы да созылады, осыдан 
вегетативті генеративті жасушалардың цитоплазмасы бір бағытқа 
ығысып, жаңа жетіліп келе жатқан тозаң түтігіне қарай жылжиды.  

Тозаң түтігіне алдымен вегетативті ядро, одан кейін цитоплазмамен 
қосарласа ілесіп, генеративті ядро немесе екі спермия өтеді. Спермиялар-
аталық гаметалар. 
     Вегетативті ядро жəне екі спермиялы тозаң түтікшесі-жоғарғы 
сатыдағы споралы өсімдіктердің аталық гаметофитінің гомологы.  
   Жоғарғы сатыдағы споралыларда аталық гаметофиттің вегетативті денесі 
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көп жасушалы болса, ол жабық тұқымдыларда бір ғана тозаң дəнінен 
тұрады, ал көп жасушалы антеридий редукцияланған.   
     Шаңжапырақ тəрізділердің антеридийінде пайда болатын көптеген 
сперматозоидтардың орнына жабық тұқымдыларда екі ғана спермий пайда 
болған. Жабық тұқымдылардың аталық гаметофитіндегі осы құбылыстың 
өзі олардың сыртқы орта жағдайындағы өзгерістерге, қолайсыз жағдайларға 
бейімділігінің дəлелі. 
 2. Мегаспорогенез. Ұрық қалтасының дамуы. Мегаспоралардың пайда 
болуы мегаспорогенез деп аталады.  
     Мегаспорогенез-тұқым бүршіктерінде жүретін процесс. Тұқым 
бүршіктерінің құрылысы қалыптасқаннан кейін нуцеллустың суб 
эпидермальды қабатының бір жасушасы көлемін ұлғайтып өсе бастайды. 
Бұл-археспориальды жасуша немесе мегаспоралардың аналық жасушасы. 
Диплоидты жасуша мейоз жолымен бөлініп, оның гаплоидты мегаспоралар 
тетрадасы пайда болады.  
     Осыдан кейін ұрық қалтасы-аналық гаметофиттің қалыптасуы 
(мегагамметогенез) басталады. Содан кейін төрт мегаспораның үшеуі 
жаншылып ыдырайды. Əдетте осылардың біреуі ғана, яғни тұқым 
бүршігінің халаза жағындағысы дамуын жалғастырады.   
     Мегаспора жасушасы көлемін ұлғайтады, оның ядросы митоз жолымен 
кезектесіп үш рет бөлінеді. Бірінші бөліну кезінде екі ядроның ортасындағы 
ірі вакуоль ұзарған жасушаның екі полюсіне ығысады.  
    Бұдан кейін бұл ядролардың əрқайсысы екіден бөлініп, əр полюсте 
төрттен ядро қалыптасады. Бұл-ұрық қалтасы дамуының сегіз ядролық 
кезеңі.  
    Одан кейін əр полюстен бір ядро бөлініп, ұрық қалтасының ортасына 
қарай жылжиды. Бұлар ұрықтануға дейін, кейде одан кейін қосылады.  
    Қосылу нəтижесінде ұрық қалтасының диплоид хромосомалы орталығы 
немесе соңғы ядросы пайда болады. Полюстерде қалған ядролар 
цитоплазмамен қоршалып, жасушаларға айналады да, бір-біріне жанаса 
тығыз орналасады.  
     Микропиле полюсіндегі көлемінің үлкендігімен ерекшеленетін 
жасушаның біреуі аналық гаметаға-жұмыртқа жасушасына айналады. 
Оның жанындағы көлемдері шамалас екі жасуша синергидтер деп аталады. 
Жұмыртқа жасушасы мен оның синергидтері жұмыртқа түзеді.  
     Халаза полюсіндегі үш ядро дараланып дербес жасушаларға айналады. 
Бұл жасушалар антиподтар деп аталады. Сөйтіп жабықтұқымды өсімдіктің 
жалғыз мегаспорасы тұқым бүршігінің (мегаспорангияның) ішінде өсіп 
жетіліп, жеті жасушалы аналық гаметофитті өмірге əкеледі. 
      Жабық тұқымдылардың аналық гаметофиті өте қатты редукцияланған. 
Сырттай қарағанда аналық гаметофит қапшыққа ұқсайды. Оның ұрық 
қалтасы деп аталуы осыдан.  
     Ұрықтанудан кейін жұмыртқа жасушасынан (аналық гамета) ұрық, 
орталық жасушадан эндосперм жетіледі. 
 Тапсырма: Тозаңның, ұрық  қалтаның  түзілуін қарап, суреттерін альбомға салу. 
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Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау 
      Өзіндік бақылау сұрақтары:  

1. Микроспорогенез дегеніміз не? 
2. Тозаң түтігінің биологиялық маңызы неде? 
3. Тозаңның қызметі? 
4. Фиброзды қабат, тапетумның атқаратын қызметі қандай? 
5. Тұқым бүрі қандай қызмет атқарады? 
6. Ұрық қалтасы, оның құрылысын қандай? 
7. Жабықтұқымдылардың көбеюі мен ұрпақ ауысуындағы маңызы? 
8. Қосарынан ұрықтанудың мəні неде? 
9. Тұқым бүрінен тұқым қалай пайда болады? 
10. Мегаспорогенез дегеніміз не, атқаратын қызметі? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 13. 
Тақырыбы: Бактериялардың тыныс алуы, табиғаттағы  маңызы. 
Сабақтың мақсаты: Бактериялардың тыныс алуы мен табиғаттағы  маңызы 
мен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Бактериялардың тыныс алуы, табиғаттағы  маңызы. 
 
     Əдістемелік нұсқаулар: 
     Тыныс алу ерекшеліктеріне қарай бактерияларды аэробты жəне 
анаэробты деп бөледі. Көпшілік бактериялар аэробты организмдер, олар 
оттегі бар жерде өсіп жетіледі.  
     Анаэробты бактериялар оттегі жоқ ортада өмір сүреді жəне олардың 
көпшілігі паразиттік тіршілік етеді. Бұлардан басқа факультативті 
анаэробтар болады, олар отегі бар жерлерде де, оттегі жоқ жерлерде де 
тіршілік етуге бейімделген болып келеді. Сонымен бактериялар əртүрлі 
экологиялық орталарда кездеседі. Бірақ ол орталар бір бактериялар үшін 
қолайлы болғанмен, екінші біреулеріне қолайсыз келеді. 
     Бактериялар табиғатта заттар айналымына қатысады. Бактериялар 
болмаса жер бетін аз уақыттың ішінде жануарлардың өлекселерімен 
өсімдіктердің қалдықтары жауып кетер еді.  
     Олардың көмегімен органикалық заттардың ыдырауын шіру деп атайды.  
     Бактериялар саңырауқұлақтың кейбір түрлерімен бірігіп не кезектесіп 
өсімдіктердің қалдықтары мен жануарлардың өлекселерімен, 
саңырауқұлақтың қалдықтарымен қоректеніп, олардың қалдықтарын 
топыраққа айналдырады. Əрбір 12 минутта бактериялардың өздерінің де 
тіршілігі тоқтап, сол əдіспен бірден топыраққа айналады. 

Бактериялар мен саңырауқұлақтардың кейбір түрлері тіршілік қалдықта-
ын ірітіп топыраққа айналдырады. Бұларды шіріту бактериялары деп 
атайды.  

Олар біздің планетамызды тазартушылар болып саналады. Бактериялар 
өлі денедегі органикалық заттармен қоректене отырып, өсімдіктер 
қалдықтары мен жануарлар өлекселерінің саңыруқұлақтарының 
қалдықтарын шіріндіге айналдырады.  
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Егер табиғатта бактериялар болмаса, өсімдіктер қалдықтары мен 
жануарлар өлекселері соншалықты көп болып, жер беті қалың қоқсыққа 
толып кеткен болар еді.  

Топырақтың құнарлығы осы бактериялардың іс-əрекетіне тікелей 
байланысты. Мысалы, (Rhizobium) түйнек бактериясы бұршақ тұқымдас 
өсімдіктердің тамырларында түйнек түзеді. Azotobacter  сияқты Rhizobium 
ауадағы бос азотты бойына сіңіріп, оны топырақтағы минералды азотқа 
айналдырады. Мұндай жердің топырағы құнарлы келеді. 

Шірудің нəтижесінде иісі жағымсыз күкіртті қосылыстар бөлінеді. 
Шірітуге бірінен кейін бірі бернеше бактериялар түрі қатысып соңында 
бейорганикалық заттарға (топыраққа) айналдырады. Сонымен бактериялар-
дың тіршілік əрекеті əр алуан жəне олардың адам өміріне де табиғатта да 
маңызы өте зор.   

Сірке қышқыл бактериялары этил спиртін сірке қышқылына дейін 
ыдыратады. Ең соңында пайда болуға тиісті көмірқышқылы түзілмейді.   

Аэробты бактерияларға хемосинтездеуші, азоттың табиғи тұздарын 
түзуші де бактериялар жатады.  

Ауасы бар ортада тіршілік ете алмайтындары (анаэробты) 
құрылысындағы күрделі органикалық заттардың қарапайым заттарға 
ыдырауы (ашу) кезінде бөлінген энергияны пайдаланып тіршілік етеді. 
Ауасы бар ортада тіршілік ете алмайтындарға май қышқылы бактериялары, 
ауасыз да, ауасы бар ортада да тіршілік ететіндерге сүт қышқылы, сүзек, 
күйдіргі ауыруларын туғызатын бактериялар жатады.  

Есіктің алдындағы қораға немесе жылда бидай не жүгері егілетін егістікке 
жоңышқа егіп тастайды. Бұл жағдай бактериялардың leguminosarum туысы 
түрлері тіршілігіне негізделген.  

Себебі түйнек бактериялары топырақта тіршілік етеді де жоңышқаның 
тамырының əр жеріне жиналып көбейіп түйнектер түзеді. Жоңышқа 
тамырынан көмірсулар алып қоректеніп, ауадағы азотты қосып 
жасушасында ақуыз түзеді.  

Бактерияның тіршілігі тоқтаған кезде ақуыздың біраз өсімдіктің 
вегетативті мүшелеріне өтеді де, қалғаны тамыры шірігенде азоттың табиғи 
тұздарына айталып топыраққа қосылады. 1 гектар жерде жылына 100-400 
килограммға дейін азоттың табиғи түздары түзіліп топырақты 
құнарландырады.  

Сондықтан да топырағын құнарландыру үшін үйдің жанындағы қораға 
жəне егістікке жоңышқа егіп тастайды. Оны ауыспалы егістік деп атайды. 
Түйнек бактериялары шеңгелдің, жантақтың т. б. тамырларында болады.  

Бактериялардың тағы бір пішіні таяқша тəрізді, сыртында қалың кілегейлі 
қабығы бар Azotobacter туысы түрі көмірсуды топырақтың органикалық 
заттарынан алады да, ауадағы бос азоттан жасушасына ақуыз түзеді.   

Бактерияның тіршілігі тоқтағанда, оны екінші бір бактерия түрлері 
саңырауқұлақтардың кейбір түрлерімен қосылып қоректеніп ыдыратып, 
ақуызды азоттың бейорганикалық қосылыстарына айналдырып, топырақты 
құнарландырады. 
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 Дүнежүзілік суларда да саңырауқұлақтың кейбір түрлері мен 
бактериялар тіршілік қалдықтарын шірітеді. Сонымен бактериялардың 
тіршілік əрекеті əр алуан жəне олардың адам өміріне де табиғатта да маңызы 
өте зор.  
Тапсырма: Бактериялардың тыныс алуы, табиғаттағы  маңызымен танысу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Түйнек бактериялары қалай тіршілік етеді? 
2. Шіріту бактериялары дегеніміз не? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 14. 
Тақырыбы: Вирустар құрылысы, ерекшелігі. 
Сабақтың мақсаты: Вирустардың құрылысымен ерекшеліктерімен танысу. 
 Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Вирустар құрылысы, ерекшелігі. 
   
       Əдістемелік нұсқаулар: 
      Вирустар сыртында қорғанышы ақуызды қабаты бар ДНҚ немесе РНҚ-
дағы бөлшектер. Кейбіреулерінде оның сыртында липидті қабығы болып 
түрлі организмдердің жасушаларында тіршілік етеді. Тірі клетканың ДНҚ, 
РНҚ, ақуыз түзетін аппаратын пайдаланып көбейеді. Вирустарды тірі 
организмге жатқызуға болмайды. Олар тірі организмдердің жасушаларына 
өтіп ауыру туғызады. Адамдарда оспа, қызылша, свинка, тұмау, гепатит-
сары ауру, лихордка, полиомиелит, құтыру, герпес, СПИД (синдром 
приобертенного иммунодефицита) ауыруларын қоздырады. өсімдіктер мен 
жануарларда да ауру тудырады. Бұл ауыруларды емдеу өте қиын. Себебі 
вирустарға антибиотик дəрілер əсер етпейді. Көбіне организмдердің 
иммунитет жүйесі ғана ауыру туғызатын вирустардың шамадан тыс көбейіп 
кетуін шектейді. Табиғатта вирустарды зерттеу қиын. Бір иесінен бөлініп 
алынған вирус екінші бір организм жасушаларын зардаптай алады, 
өсімдіктерден 25 топқа жататын 400 вирус табылған.  
   Тек эукариотты организмдерде емес бактерияларды да зардаптайды. 
Оларды бактериофагтар немесе фагтар (бактерия жегіштер) деп атайды. 
Вирустарды зерттеу арқылы ДНҚ репликациясы, гендердің реттелуі, 
транскрипция (РНҚ молекулаларының ДНҚ белгілі бір бөліміне 
синтезделуі), трансляция, РНҚ қозғалуы нақтыланды.  
    Вирустар гендерді бактериялардың жасушаларында тасымалдайды. 
Сондықтан оларды биотехнологияда, генді инженерияда пайдалану 
мүмкіндігі туды. Америка Құрама Шаттарында (АҚШ) биологиялық күреске 
вирустарды пайдаланып, сұр көбелекті азайту мəселесі іске асырылуда. Бұл 
пестицидтермен салыстырғанда экологиялық таза күресу жолы. 
Вирустардың нуклеин қышқылдары (ДНҚ, РНҚ) зардапталған 
организмдердің жасушаларында вирусқа тəн органикалық заттар түзе 
бастап, жасушаларының генетикалық аппаратымен бəсекеге түседі. 
Жасушаның тіршілігі тоқтайды. Бактериофагтар көбіне бактериялардың 
белгілі бір түрін ғана зардаптайды. Сол арқылы бактериялардың түрлерін 
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анықтайды. өсімдіктердің вирустарға реакциясы да вирустарды анықтауға 
көмектеседі. 1930 жылдары вирустарды өте майда бактериялар деп есептеді.  
     1933 Уэнделл Стенли темекі жапырағындағы жолақ ауыруының 
сығындысын алып, оны тазалады. Тазаланған вирустар кристалды күйінде 
болды. Тек таза химиялық заттар ғана кристалдана алады. Яғни химиялық 
құрылысы жағынан ірі организидерге қарағанда қарапайым болғаны. Вирус 
кристалдарын ерітіп, қайтадан темекі жапырағын зардаптағанда жолақ 
ауыру пайда болған. Көптеген өсімдік вирустарының темекі жолағының 
вирусы тəрізді РНҚ болады. Кейбіреулерінде ДНҚ болады. Организмдердің 
жасушасында бұл нуклин қышқындарының екеуі де болады. Вирустар 
ақуыздарды синтездегенімен, энергияны жинақтайтын рибосомалары, 
ферменттері болмағандықтан жасушалық құрылысы бар организмдерден 
түбегейлі өзгешеленеді.  
Вирус бөлшектерінің құрылысы. Электрондық микроскоптың көмегімен 

көптеген вирустардың құрылысы зерттелген. Темекі жолағының вирусы 
таяқша тəрізді, ұзындығы 30 мм, ені 15 мм. Құрылымындағы бір РНҚ 6000 
нуклеотидтен, сыртындағы қабығы 2000 спиральды орналасқан ақуыз моле-
куласынан тұрады. Қабығының пішіні икосаэдр (20 қыры бар). Икосаэдр- 
бірдей молекулалардан түзілген көп қырлы симметриялы куб. РНҚ орнала-
сатын іші кең болады. Вирустардың икасаэдралы пішінділері тұмау, полио-
миелит, құстың оспасы, көпіршікті лихорадқа, адам папилломасы, түрлі жа-
нуарлар мен тышқандарда рак, алманың темекінің, қиярдың жапырақтары-
ның, бұршақтар тұзымдасына жататын өсімдіктердің жемістеріне жолақ 
ауыруын қоздырады. Өсімдіктер мен жануарларда кездесетін оқ тəрізді 
рабдовирустардың сыртындағы белокті қабығының сыртында липопроте-
тидті қабаты болады. Ұзынша жіп тəрізді вирустар көбіне өсімдіктерді зар-
даптайды. Сыртындағы қабығын түзіп тұрған ақуыз молекулалары сирек 
спираль тəрізді болып сирек орналасады. 

Бактериофаг-Т4 құрылысы күрделі. Ұзындығы 100 нм. өзі 5 бөлімнен- 
гексогониальды басы, өсіндісі, оның қапшығы, базальды тақтасы, өсінді 
жіпшелерінен тұрады. Ұзын ДНК молекуласы спираль тəрізденіп гексо-
гониальды басынның ішінде орналасады. Бұл вирустар өзінің құрамында 
болмайтын ақуыздарды да синтездейді. Олар инфекциялы циклдің соңында 
бактерия жасушасын ерітіп жіберетін ферменттер (ақуыздың бір түрі). 
Бактерия колонияларының бактериофагтар ерітіп жіберген жерлері анық дақ 
болып көрініп тұрады. Кейбір күрделі құрылысты вирустарды ДНҚ немесе 
РНҚ бірнеше молекуласы жəне түрлі ақуыздары болады. Олардағы 
гендердің саны 200. вирустардың көпшілігінің құрылысы кубты болып, 
ақуыз молекулалары спиралды орналасады да, бірнеше ғана гені болады. 
Темекі жолағының вирусының гені 3.  

     Вирустардың инфекциялық ерекшеліктері. Кейбір вирус бөлшек-
терінің сыртқы қабығы сыртының липидті қабығы болады. Қабығы жəне 
оның гликопротеиндерден липидтерден тұратын өсінділері инфекциялық 
дəрежесін анықтайды. Жануарлар жасушаларын зардаптағанда сол 
өсінділері арқылы плазматикалық жарғақшасындағы рецепторларын 
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байланысып барып ішке өтеді. Өсімдіктер жасушаларының зақымдалған 
жері арқылы ішке өтеді. Тұмауды қоздыратын вирустың инфекциялық 
ерекшелігі сыртындағы гликопротеиннен тұратын өсінділеріне байланысты 
болады. Рекомбинацияға жəне мутациялық өзгерістерге байланысты 
инфекциялық ерекшеліктері өзгеріп отырады. Адамның имунитеті вирустың 
ақуызды қабығының құрылысын тануға негізделген. Сондықтан 
əрдайымақуызды қабығының құрылысын өзге вирустар зардаптайды. 
Тұмаудың инфекциясын бір толқыны мен екінші толқынының арасында оны 
қоздыратын вирустардың ақуызды қабығының жəне өсінділерінің 
құрылысында өзгерістер жүреді. Сөйтіп салыстырмалы түрде тұрақты, 
тұмауды қоздыратын вирустың жаңа түрі пайда болады.  

Тұмау адам өміріне қауіпті инфекциялық ауыру. 1908-1919 жылдары 
тұмау үш толқынмен жүріп, барлық жер шарын қамтыды. 20 млн. адам 
қайтыс болды. 1968-1969 жылдарының қысында Америка Құрама Штат-
тарында (АҚШ) 50 млн. адам гогконг тұмауымен ауырып 70 мың адам 
қайтыс болды. Clostridium botulinum бактериялары құрамында ұзақ уақыт 
бактериофагтар болғанда ғана адамды өлім жағдайына əкелетін токсин 
пайда болады. Егер оларды бактериофагтардың басқа түрі зардаптаса газды 
гангрена жəне басқа да ауырулар пайда болатын токсиндер түзіледі. Кейбір 
өсімдіктер мен жануарлардың жаңа ашылған түрлері вирус инфекциясының 
нəтижесінде қосымша белгілер пайда болып жəне бұрынғы белгілі түрлер 
екендігі анықталды.  

 Полиомелит, яшур ауыруын қоздыратын вирустардың да липидті қабаты 
болмайды. Адамға суық тигенде де осындай құрылысты вирустардың бір 
тобы көбейіп кетеді. Липидті қабаты бар плюс-жіпті геномдыларға арбо-
вирустары жатады. Оларды буынаяқтылар тасымалдап (əсіресе тропикада) 
ауыру таратады. Сары лихорадка вирустары маймылдарды зардаптайды. 
Москиттер арқылы адамға ауысады. Минус-жіпті РНҚ бар вирустар құтыру, 
қызылша, свинка, үй құстарының, көптеген малдарда оба ауыруларын 
туғызады. Құтыру ауыруын қоздыратын вирустардан басқаларының 
құрылысы күрделі. Сыртында липидті қабаты болады. Ені 300 нм.             

Екі тізбекті ДНҚ-ды вирустар папиллома, герпес ауыруларын қоздырады. 
Герпес вирустарымен зардапталғанда əсіресе балалардың аузы уылып 
кетеді, ерінінде жара пайда болады. Көп жағадйда жыныстық мүшелердің 
ауыруын, ветряная оспа, опоясывающий лишай, мононуклеоз, рактың кейбір 
түрлерін қоздырады. ДНҚ вирустардың оспа ауыруын пайда ететін күрделі 
құрылыс-ты ірілері де бар. Гепатит В жартылай екі тізбекті ДНҚ бар, 
гепатит А РНҚ вирустар қоздырады. ДНҚ вирустардың каулимовирустар 
жəне гемино-вирустар тобы өсімдіктерді зардаптайды. Калимовирустардың 
екі тізбекті ДНҚ бар. Өсімдік бүргесі арқылы жұғып, түсті қырыққабаттың 
жолақ ауыруын қоздырады. Каулимов вирустарды гендік инженерияда 
пайдалану мақсатында жан-жақты зерттелуде.  

Гемино вирустар жетілмеген икосаэдр тəрізді екі вирионнан тұрады. Əр 
вирионда ДНҚ-ның бір тізбегі болады. Зардаптауға екі вирион қатысады. 
Тек біреуі ауыруды қоздыра алмайды. Бұршақтар тұқымдасына жататын 
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өсімдіктердің бұршаққап жемістерінің сары жолағының вирусы аққанатты 
көбелектер арқылы, жүгерінің жолақ вирустары цикадалар арқылы жұғады.  

Өсімдіктердің вирустар қоздыратын ауырулары мыңнан артық өсімдік 
ауыруларын 100 топқа бірігетін вирустар қоздырады. Ауыруда таратушылар 
омыртқасыз жануарлар жəне нематодтар. Өсімдік бітесі жəне цикада сияқты 
жəндіктердің денесіндегі жасушаларында өсімдік флоэмасынан жəне 
эпидер-мисінен сору арқылы түскен соктің құрамындағы вирус бөлшектері 
көбейуін жалғастырады.  

Зардапталған өсімдіктердің жапырағында жəне басқа мүшелерінде өлі 
ұлпадан тұратын ақ дақтар жолақтар түзіледі. Мозаикалық ауыруларда ашық 
жасыл, сары майда дақтар, кейде ірі жолақтар пайда болады.  

Ауылшаруашылық өсімдіктерінің жапырақтардың шетін қоршай тізілетін 
сары дақтарды да вирустар қоздырады. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін 
гүлдердің түстерінің бей-берекет əртүрлі болуы да вирустардан. Индияның 
зерттеулер орталығында 1982 ж. жүргізген тəжірибелерінде  С. К. Гхош 
вирус бөлшектерімен зардапталған джуд өсімдігінің (талшықтары кенеп 
қаптар, арқандарға қажет) зардапталмағандарында қарағанда жақсы өсіп мол 
өнім беретіндігі байқалған. Келешекте вирустардың бұл қасиетін басқа 
мəдени өсімдіктерге пайдалану көзделуде. Каулимовирустар мен 
геминовирустардан басқалары РНҚ ғана бар вирустар. Филиппин 
аралдарындағы кокос палмасының соңғы 50 жылда азайып кетуі, 1950 
жылдардағы АҚШ-та хризантема гүлінің жаппай ауруға шалдығуы осы 
вирустардан. 

Алғаш картоп түйегінің ұршық тəрізді болып, жарылып кетуіне себепші 
PSTV вироиды екенін АҚШ-та 1971 ж. Теодор Дайнер ашты. PSTV ең ірі 
вироид.   

Вирустар ядродағы гендерге əсер ету арқылы ауыру туғызады. Себебі 
ядроның ішінде болғандықтан өздері белок түзуге қатысатын и РНҚ-ны түзе 
алмайды.    

Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларында вирустарға жатпайтын тек 
ДНҚ-дан тұратын молекулалы патогендер де бар. Оларды вирустар деп 
атайды. Жануарлар жасушаларындағы кейбір ақуыздардың үзінділері 
нуклеин қышқылдарының қатысуынсыз өздері сияқты ақуыздардың түзілуін 
реттейді. Оларды приондар деп атайды.  

Вирустар көптеген жануарларда рак ауыруын қоздырады. Соңғы кезде 
плюс-жіпті РНҚ-сы бар ретровирустар жан-жақты зерттеле бастады. Оларды 
рак ауыруының этиологиялық себепші агенттері деп есептейді. Тек осы 
вирустарда ғана керісінше транскриптазыға қажетті ферменттері бар.   Ви-
рустар көбейеді, жасушалар көбейіп, зілді ісіктер пайда болады.   

Осындай онкогендер сау адамдар мен жануарлардың жасушаларында да 
болады. Басқа мутагенді заттармен бірлесіп, темекі түтініндегі, канцерогенді 
заттар-полициклдық углеводтар, ( азокрасительдер матаны, теріні, қағазды, 
резинаны, пластмассаларды бояйды), ароматтық аминдер, нитрозаминдер 
(нитратты қосылыстар) зілді ісіктер пайда етеді. Герпес вирустарда 
адамдарда зілді ісіктің екі түрін жəне мононуклеоз (лимфа түйіндерінің 
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ұлғайуы, қанның өзгеруі) ауыруларын қоздырады. Сонымен бірге герпес 
вирустар адамның жасушаларында көбеймей, ауыру қоздырмай сақтала 
алады.  
Вирустардың пайда болуы туралы болжамдар. Вирустардың 

құрылысының қарапайым болуына қарап, жер бетіндегі тіршілік жасуша 
деңгейінде болған кезде солармен ортақ тектен бастау алған деп 
жорамалдауға болады. Бірақ олай емес, себебі вирустар жасуша ішінде 
болып, геномының жұмысын өзгертіп, вирус түзуге қажетті ферменттер, 
нуклеин қышқылдарын, ақуыздар түзуге бағыттайды. Яғни вирустар 
жасушаның генетикалық коды түзіліп тұрақталған соң пайда болған. Ең ірі 
күрделі құрылысты поксивирустар бак-териялардан пайда болған деп 
жорамалдайды.  

Вирустар бұдан 3 млд. жыл бұрын өз алдына пайда болуы да мүмкін. 
Жоғарғы қысымда жүргізілген сүрыптау жүмыстарына вирустар тез реакция 
берген. Бүгінгі таңда да бактериялар мен эукариоттардың генондарынан 
вирустар пайда болып жатуы мүмкін. 
Тапсырма: : Вирустар құрылысы мен ерекшеліктеріімен танысу 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Вирустардың инфекциялық ерекшеліктері дегеніміз не?. 
2. Вирустардың пайда болуы туралы қандай болжамдар бар? 
3.  Қандай вирус бөлшектерінің құрылысын білесің?  
 
Студенттердің  оқытушымен өзіндік жұмысы 15. 
Тақырыбы: Қоңыр, қызыл балдырлардың көбеюі, табиғаттағы маңызы. 
 Сабақтың мақсаты: Қоңыр, қызыл балдырлардың көбеюі мен табиғаттағы 
маңызы мен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Қоңыр балдырдың көбеюі, табиғаттағы маңызы. 
2. Қызыл балдырдың көбеюі, табиғаттағы маңызы. 
 
      Əдістемелік нұсқаулар: 
      1.Қоңыр балдырлар (Бурые водоросли)- Phaeophyta. Теңіздің тұзды 
суында өсетін балдырлар жасыл балдырлардан өзгеше келеді. Олар теңіздер 
мен мұхиттардың түбінде жүздеген шақырым жерді қамтып өседі. Оған- 
қоңыр жəне қызыл балдырлар  жатады. Бұл балдырлардың кейбір түрлері 
Қазақстанда Каспий теңізінде кездеседі. Қоңыр балдырдың барлығы да 
көпжасушалы, 1500-дей түрі бар. Биіктігі бір милиметрден бірнеше ондаған 
метрге дейін жетеді. Ең ірілерінің талломы  тарамдалып тұрады. 
   Қоңыр балдырлардың жасуша қабықшасының сырты созылыңқы сілемейлі 
қабықшамен қапталған 1-сурет. Жасушасы-бір ядролы, вакуольдері біреу 
немесе көп болады. Сілемейлі қабықша теңіз толқынының күшіне төтеп 
беріп, су қайтқанда балдырларды құрғап кетуден сақтайды. Майда 
вакуольдердің құрамында илік заттары бар.   



 212

 
Олардың дəн тəрізді хроматофорлары жасуша қабықшасына жақын 
орналасады. Хроматофорларында хлорофилл жəне қоңыр пигменттері 
болады. Бұл бояу қоңыр балдырларда жүретін фотосинтезге күннің ультра 
күлгін сəулесін тиімді пайдалануға көмектеседі. 

 Қоңыр балдырлардың талломның бояуы сарғыштан қара-қоңыр, 
тіптен қара-қошқыл түске дейін болады. Ол осы балдырлардың 
пигменттерінің: хлорофиллдің, каротиноидтардың, фукоксантиннің (қоңыр 
түсті) араласып келуінің нəтижесінде қалыптасатын түстер. Қоңыр 
балдырлардың талломы көп жасушалы болады. Қоңыр балдырлардың 
жасушалары бір ядролы. Хроматофоры көп жағдайда диск тəрізді, көп 
болып келеді. Артық қор заттары ламинарин (полисахарид), маннит (қантты 
спирт) жəне шыны май тамшылары түрінде жиналады. Пектинді-
целлюлозды жасуша қабықшасы оңай шырыштанады. Талломды төбелік 
немесе қыстырма меристемасы арқылы өседі. Өмірінің ұзақтығы бірнеше 
жылға созылады. Жасушаның қор заты-полисахаридтер (ерітінді күйіндегі 
көмірсулар). Олардан эволюцияның дамуын микроскопиялық ұсақ 
организмдерден бастап, аса үлкен, кейде тіптен 60-100 м жететіндеріне 
дейін (Macrocystis) кездестіруге болады. Қарапайым түрлерінің талломы жіп 
тəрізді болып келеді жəне бір қатар жасушалардың тізбегінен тұрады. 
Жақсы жетілгендерінің жасушалары əртүрлі бағытта бөлінеді жəне көп 
жағдайда дифференциация талломның əртүрлі қызмет атқаратын бөліктерге 
-ризоидтарға, өстік бөлікке “ сабаққа”  жəне филлоидтарға “жапырақтарға” 
бөлінуіне байланысты болса керек. 
     Вегетативтік көбеюі талломның бірнеше бөліктерге үзіліуі арқылы 
жүзеге асады. Жыныссыз көбеюі (фукустар жыныссыз жолмен көбеймейді- 

     1-сурет. Қоңыр балдырлар: А-лессония; Б-саусақты  
      ламинария; В-қантты ламинария; Г-макроцистис. 
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Fucales қатары) көптеген екі талшықты зооспоралары, немесе қозғалмайтын 
тетраспоралары арқылы жүзеге асады. Зооспоралары бір жасушалы, 
сиректеу көп жасушалы зооспорангияларда, ал тетраспоралары 
тетраспорангияларда пайда болады (диктиоталарда-Dictiotales қатары).     

Жыныстық процесі изогамиялы, гетерогамиялы жəне оогамиялы 
болып келеді. Изо-жəне гетерогаметалары көп жасушалы гаметангияларда 
пайда болады: оогонийлері мен антеридийлері-бір жасушалы. Қоңыр 
балдырлардың фукустан басқаларының барлығының өмірлік кезеңінде 
ұрпақ алмасуы айқын байқалады.  
     Мейоз зооспорангияларда немесе тетраспорангияларда жүреді. 
Зооспоралары, немесе тетраспоралары гаметофитке (n) бастама береді. 
Гаметофиттері қосжынысты немесе даражынысты болады. Зигота 
тыныштық кезеңіне көшпей-ақ спорофитке (2n) айналады. Əр түрлі 
түрлерінде ұрпақ алмасуы əр түрлі болады: біреулерінің спорофиті мен 
гаметофиті сырт қарағанда бірдей болады (эктокарпус-Ectocarpus туысы, 
диктиота-Dictiota туысы), ал екіншілерінің спорофиті гаметофитіне 
қарағанда біршама үлкен жəне көп жылдық болып келеді (ламинария-
Laminaria туысы, макроцистис- Macrocystis туысы). 
     Қоңыр балдырлар төменгі сатыдағы өсімдіктердің ішіндегі ең ірісі. Олар 
теңіздердің түбінде орман немесе шалғын түзіп өседі. Кейбір қоңыр 
балдырлардың талломасының ұзындығы 60-100м дейін барады 
(макроцистис туысы). Сондықтанда оларды моряктар “тірі кедергілер” деп 
атайды. Мұндай балдырлар кішірек қатерлерді тоқтатып тастайды, үлкен 
пароходтардың  жүрісін тежейді жəне суға қонатын самолеттердің қонуына 
едəуір кедергі жасайды. 
    Жіктелуі: Қоңыр балдырлар бөлімі үш кластан тұрады: изогенераттырлар 
класы (Heterogeneratae) жəне цикласпораларкласы (Cyclosporeae). Алайда 
біздер тек гетерогенераттылар класының кейбір кең таралған өкілдеріне 
тоқталуымен шектелуді жөн көрдік. 

Қоңыр балдырға ламинария, саргассум жəне т.б. жатады. Ламинария 
теңіз жағалауындағы 5-10 шақырым аймақты қамтып, 20-30 метр тереңдікте 
өседі. Оның сыртқы құрылысы гүлді өсімдіктерге ұқсас. Ламинария су 
түбіндегі төсемікке тамырға ұқсас өсінділерімен (ризоидтарымен) бекініп 
өседі. Ұзындығы 50 сантиметрге дейін жоғары қарай созылған бөлімі 
болады. Одан ұзындығы 3-4 метрдей жалпақ таспа тəрізді өсінділері 
жетіледі. Солтүстік ендіктердегі түрлерінің жалпақ тəрізді өсінділері қаңтар, 
ақпан айларында түсіп қалады. Жаздың соңы, күздің басында жалпақ 
өсінділерінің бетінде дақтар пайда болады. Сол жерде тізіліп эллипс, 
цилиндр тəрізді біржасушалы зооспорангийлер (зооспора түзілетін қалта) 
түзіледі. Зооспорангийдің əрқайсысынан екі талшықты зооспоралар дамиды. 
Қозғалып жүріп төсемікке бекінеді де талшығын жойып, бірнеше жасушаға 
бөлінеді. Жынысты ұрпағы өскіншеге айналады. Оларда жыныстық 
мүшелерінде түзілген жыныстық жасушалары (гаметалар) қосылып, зигота 
түзеді. Ол бөліне бастайды да қайтадан ірі ламинарияға айналады. 

Саргассум балдыры жидекке ұқсас домалақ өсінділері бар. Алайда ол 
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жидек емес, іші ауаға толы көпіршіктер. Балдырлар солардың жəрдемімен 
суда жүзуін  тездетеді, сөйтіп басқа жерлерге тез тарала алады. Саргассум 
тұқымдас турбинария балдырларында бұл ауалы көпіршік жүзім салқымына 
ұқсас болады. Сондықтан оны жергілікті тұрғындар "теңіз жүзімі" деп 
атайды. Қоңыр балдырлардың кейбір түрлерінің таспа тəрізді өсінділерінің 
ұзындығы 60 метрдей болып, биіктігі құрлықтағы кейбір ағашты 
өсімдіктердің биіктігінен асып түседі. Балдырларды шаруашылықта кеңінен  
пайдаланады.   
      2.Қызыл балдырлар бөлімі (Красные водоросли)- Rhodophyta.  Қызыл 
балдырлардың түрлерінің жалпы саны 4 мыңдай болады. Олар тропикалық 
жəне субтропикалық елдердің теңіздерінде, кейде климаты қоңыржай болып 
келетін облыстарда да көптеп кездеседі. Тек аздаған түрлері ғана суы тұщы 
бассейндер мен топырақта өседі.  
     Теңіздің терең түбінде 270м көпжасушалы қызыл балдырлар өседі. 
Талломы (денесі)-таспа, тақташа, жіп тəрізді, кейде жіптері тарамдалған. 
Қоңыр балдырлар сияқты аса ірі болмайды. Олардың жасушаларындағы дəн 
тəрізді хроматофорларында хлорофилден басқа қызыл-көк пигменттері 
болады. Сондықтан бұл балдырлар түсінің қызыл, қызғылт  жəне сары, көк-
жасыл болуы да мүмкін 1-сурет. Теңіздің түбінде бұл балдырлар айырықша 
əдемі, көз тартады. Жасушаның  қор заты-май жəне қантты заттар. Қызыл 
балдырлардың талломы ұзындығы 2 м дейін жететін көптеген бұтақтанған 
жіпшелерден, сиректеу пластинка немесе жапырақ тəрізді құрылымынан 
тұрады.  
     Қоңыр балдырлар секілді бұларда да, ұлпаларға дифференциациялану 
байқалады. Талломның өсуі диффузды (арнайы маманданған өсу зонасы 
болмайды) немесе төбелік жасушалары арқылы жүзеге асады (өсу зоналары 
өсімдіктің тарамдалған талломының төбесінде жинақталған). Ең қарапайым 
түрлерінің талломы бір жасушалы, немесе колониялы болып келеді.  
     Өмірлік кезеңінде қозғалмалы талшықты түрлері болмайды. 
Хроматофоралары көп жағдайда диск тəрізді болып келеді, пиреноидтары 
болмайды. Қор заттары ерекше багрянкалы крахмал түрінде жиналады. 
     Кейбір түрлерінің пектинді-целлюлозды жасуша қабықшалары, 
жасушааралық заттармен бірге, көп мөлшерде шырыштанатыны сонша, 
олардың талломы түгелдей шырышты кескінге келеді. Сондықтанда мұндай 
балдырларды агар алуға қажетті шикізат ретінде пайдаланады (анфельция-
Ahnfeltia, гелидиум-Gelidium, грацилярия-Gracelaria туыстары).  Ал екінші 
бір түрлерінің жасуша қабықшаларының сыртын əк қаптап, əр түрлі ою-
өрнек түзеді. Мұндай əктентен тұратын ою-өрнектер талломға ерекше 
мықтылық береді (литотамнион-Lihothamnion, литофиллум-Lithophyllum 
туыстары). Мұндай түрлер коралл  рифтерінің түзілуіне қатысады.  
     Көбеюі. Қызыл балдырлар вегетативтік, жыныссыз жəне жыныстық 
жолдармен көбейеді. Көп жағдайда үзілген талломы өліп шіриді. Сиректеу 
үзілген талломдарда арнайы өсу бүршіктері пайда болады, олардан 
келешегінде жаңа түрлері жетіледі. 
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1-сурет. Қызыл балдырлар 

 
     Жыныссыз көбеюі споралар арқылы жүзеге асады. Қызыл балдырлардың 
споралары спорангияның ішінде бір-біреуден (моноспоралар) немесе 
төртеуден (тетраспоралар) пайда болады. Споралар спорангияның 
қабықшасының нəтижесінде босап сыртқа шығады да, қабыққа оранады, 
содан соң судың түбіне шөгіп, өсе келе жаңа таллом-гаметофит береді. 
       Жыныстық көбею оогамиялық жолмен жүзеге асады. Аналық жыныс 
мүшесі карпогон қысқа бұтақтардың қолтығында бір-бірден өседі. 
Карпогон-колба пішінді, ол кеңейген түпкі бөлімінен жəне жоғарғы жіңішке 
түтік тəрізді мойыны трихогинадан тұрады. Қарапайым түрлерінің 
трихогинасы болмайды. Антеридий жəне карпогон сыртқы құрылысы 
жағынан айырмашылығы жоқ əр особьтарда дамиды. Антеридийден босаған 
аталық гамета (спермация) судың ағынымен карпогонға келіп трихогинаға 
жабысады да, қабықпен қапталады, содан соң трихогина арқылы 
карпогонның кеңейген бөліміне өтіп, жұмыртқа жасушасын 
ұрықтандырады. 

Жұмыртқа жасушасы ұрықтанғаннан соң күрделі өзгерістерге 
ұшырап, жыныссыз ұрпағына айналады.  

Қызыл балдырлардың табиғаттағы маңызы зор. Топырақта өсетіндері 
оттек бөлумен қатар өздері шіріп, топырақты құнарландырады. Бір грамм 
қара топырақта 50000 балдыр болады. Суда өсетін жасыл балдырлар 
көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөледі. Онымен су жəндіктері, балықтар 
тыныс алады. Судағы ағзалық заттарды денесіне сіңіріп отырып, суды 
тазартады. Ал азық болатын ұсақ жəндіктер балдырларды қорек етеді. 
Балдырлармен балықтар, теңіз жəндіктері де қоректенеді. Балдырлар тау 
жыныстарын ыдыратып, топырақ түзуге қатысады. Ерте заманда (шамамен 
1,5 млрд жыл бұрын) фотосинтездеуші балдырлар ауаны оттегімен байытып, 
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өздері құрғаққа шыққан өсімдіктердің бастамасы болды. Содан кейін 
біртіндеп жер бетінде өсімдіктермен қоректенетін, оттегімен тыныс алатын 
жан-жануарлар пайда болды.  

Балдырларды шаруашылыққа кеңінен  пайдаланды. Қоңыр, қызыл 
балдырларды ертеден-ақ тамаққа, мал азығына пайдаланып келеді. Себебі 
бұлардың құрамында йод, фосфор, мыс болады. Қытай мен Жапонияда 
порфира балдырларын арнайы табиғи жағдайға жақын ортада өсіріп, көкөніс 
есебінде тамаққа пайдаланады.  

Ламинария балдырын теңіз орамжапырағы деген атпен адамның 
қалқанша безінің жұмысын жақсарту, жемсау ауруынан сақтандыру үшін 
тамаққа қосады. Теңіз балдырларын өнеркəсіптің көптеген салаларына 
шикізат есебінде қолданады. Олардың йод, спирт, сірке қышқылы, агар-агар 
(ғылыми зертханаларда бактериялар мен саңырауқұлақтарды, балдырларды 
өсіретін қоректік орта) алынады. Агар-агарды тамақ өнеркəсібінде де 
пайдаланады. 
        Жіктелуі. Қызыл балдырлар бөлімі 2 класқа бөлінеді: бангиевалар 
класы (Bangioceae), флоридеядан қатар бар. Бангиевалар класы саны 
жағынан көп болмайды. Онда 20-дай туыс, 70-тей түр бар.  
     Аса кең тараған туыстарына порфира (Porhyra), комсопогон 
(Comsopogon) жəне т.б. жатады.  
     Қызыл балдырлар адам өмірінде кеңінен қолданылады: олардан кондитер 
жəне басқада өнеркəсіптерде пайдаланатын агар-агар алынады жəне 
микробиологиялық техника лабораторияларында микроорганизмдерді 
өсіруге қажетті қатты қоректік заттар дайындау үшін де пайдаланылады. 
Теңіз жағалауындағы елдер де, мысалы Жапонияда балдырлар əр түрлі 
тағамдар жасауға пайдаланылады. Адам теңіз балдырларын химиялық 
өндірістеде жиі пайдаланады. Олардан иод, калий тұздары, целлюлоза, 
спирт, сірке қышқылы алынады. Одан басқа теңіз балдырлардан малға азық 
ретінде жəне тыңайтқыш ретінде де пайдаланады. 
3.Балдырлардың табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызы. Фототорфты 
өсімдіктер сияқты балдырлар да органикалық емес заттардан органикалық 
заттар жасайды. Сөйтіп су дүниесінің алғашқы қорегі жəне панасы болып 
табылады. Фотосинтез процесі кезінде бөлініп шыққан оттегін су 
организмдері тыныс алу үшін пайдаланады. 
 Топырақтағы кейбір көк-жасыл балдырлар саңырауқұлақпен селбесіп 
қына түзеді, ол басқа өсімдік өспейтін жартастарды мекендейді де онда 
шірінділер түзеп келешекте басқа өсімдіктерден сол жерге таралуына 
мүмкіндік береді. Сондықтан олар өсімдіктердің «пионерлері» болып 
есептеледі. Кейбір топырақта кездесетін көк-жасыл күріш өндіру 
шаруашылығында маңызы ерекше. Олар ауадағы азотты бойына сіңіріп, 
топырақты азот тұздарымен байытып өсімдіктің қабылдауына қолайлы 
етеді. Сонымен қатар ассимиляция кезінде өсімдіктің өсуіне қажетті оттегін 
бөліп шығарады. Егер күріш даласында су жайылған кезде балдыр болмаса, 
аэрацияның нашарлауы нəтижесінде күріш түрлі ауруларға бейім келеді 
жəне өнімді нашар береді. 
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     Бентосты жəне планктонды балдырлар органикалық заттарды өте көп 
түзеді. Баренц теңізінің түбінде өсетін балдырлардың 1 гектарынан 120-231 
тоннаға дейін көкмасса алынады. Ал, теңіз сусандаған планктондық 
балдырлардың бір гектарына 30-50 т биомасса алуға болады. Қара теңіздегі 
ірі балдырлар мен планктонды балдырларды қоса есептегенде, олардың 1 
гектарынан түсетін биомассасы 150-220 тоннаға дейін барады.  
     Каспий теңізіндегі планктонды балдырлардың 1 жылдық биомассасы 1 
млрд тоннаға жетеді. Егер жер бетіндегі органикалық заттардың жалпы 
салмағы 100 000 млрд т шығатын болса, оның 3,5 бөлегі су ішінде пайда 
болатын органикалық заттар. Диатомды жəне пиррофитті балдырлар тау 
жыныстарынан құрауға жəне теңіз түбіндегі диатомит деп аталатын 
органикалық затынан айырылған шөгінділерді құрауға  қатысады. 
Диатомитті өндірістерде құрылыс жəне өңдеу материалы есебінде 
қолданады. Ал, кальций тұздары бар кейбір қызыл балдырлар маржан 
аралдарын жəне рифтерін құрауған қатысады. 
 Тұщы суда планктонды балдыр тіршілігін жойғанда, басқа 
организмдермен бірге, судың түбіне түсіп сапропель деп аталатын 
органикалық шөгінді-шипалы балшық құрайды. Балқаш көлінің маңындағы 
балхашит Batryococcus Brauni  балдырының шөгуі нəтижесінде пайда 
болған. Бұлар ұзақ жылдарға созылған биологиялық жəне биохимиялық 
процестердің нəтижесінде құралған. Оладың қалыңдығы 0,5 метрден 30 
метрге, кейде одан да артық болады.  
     Қазақстандағы кейбір елдер сапропельді тұнбаларға толып кеткендіктен 
суы тартылып, батпаққа айналған. Балқаш пен Алакөл сапропельдік 
тұнбаларының қалыңдығы 5-10 метрге дейін жетеді. Сапропельдің 
құрамында органикалық заттар-ақуыз, май, көмірсутегі өте көп. Олардан 
халық шаруашылығы үшін аса маңызды  химиялық заттар алынады. Оның 
құрамында орта есеппен 27,1 пайыз кокс, 25,2 пайыз смола, 42,7 пайыз қара 
май болады. Сапропель гемицеллюлозаға бай, оның құрамында 25-27 пайыз 
гемицеллюлоза, 18 пайыздай целлюза бар. Тірі организм үшін қажетті 
қоректік заттардың 21 пайызға жуығы сапропельдің құрамынан табылған. 
Сондықтан оны көптеген облыстарында малдарға сүрлемге қосып беру əдісі 
кеңінен қолданып жүр.  
     Сапропель-шипалы лайлармен түрлі ауруларды емдеуге медицинада 
кеңінен қолданылады. Сапропель химиялық құрамында өсімдіктер үшін əр 
тұрлі элементтердің көп екені белгілі. Соған байланысты қазір соған 
ғалымдар сапропельді егістік жерлерге тыңайтқыш ретінде пайдалануды 
ұсынып жүр. Сапропельді тыңайтқыш ретінде пайдаланғанда, жүгері өнімін 
130 пайызға, картоп, пияз өнімін 150-200 пайызға дейін арттыруға 
болатынын  дəлелдеді. 
 Азия жəне Батыс Еуропа елдерінде егістік жерлерге қолданатын 
тыңайтқыштарының 25 процентін балдырлардан алады. Құрғақ 1 т 
балдырлардың құрамында 178 кг калий тұзы, 16 кг органикалық азот 
қосылысы, 9,6 кг фосфор жəне құнды қосылыстар бар. Сондықтан бұларды 
тыңайтқыш ретінде пайдалу егістіктің өнімділігін бірнеше есе арттырады. 
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Көңге қарағанда балдырлар топырақта тез шіриді. 
      Балдырларды теңіз жағалауларындағы халықтар мал азығы ретінде 
пайдаланады. Одан сүрлем шөптер дайындау теңіз жағалауындағы облыстар 
үшін балдырлардан ұн дайындайтын арнаулы зауыттар салынған. Балдырлар 
су құстарының да  қорегі. Балқаш көлінің жағалауында жиналған 
батриококк (Batryococcus) балдырын жабайы үйрек жақсы жейді. Кейбір 
көк-жасыл жəне эвгленалылар ақпайтын судың бетін жұқа қабықпен қаптап 
безгек массасының өсуіне кедергі жасайды. 
 Балдырлардың кейбір түрлері тамаққа пайдаланылады. Ламинария 
жəне осы тектес көптеген қоңыр балдырлардың түрлерін «теңіз капустасы» 
деген атпен, теңіз жағалауындағы тұратын халықтар тамаққа қолданады. 
Теңіз қырыққабатының құрамында 15 пайыз ақуыз, 0,9 пайыз май болады. 
Тамаққа қолданылатын теңіздің қызыл жəне қоңыр балдырларында 70 
пайызға дейін углевод, А, В, С, Д, Е, К жəне т.б. толып жатқан дəрумендер 
болады. Жер бетіндегі өсімдіктерде «А» дəрумені каротиннің құрамында 
ғана кездессе, балдырларда таза күйінде болатыны анықталған. Бұларды 
жеміс ретінде пайдалану адамды авитаминоз ауруынан сақтайды. 
 Балдырлар Қытай, Корея, Жапония, Филиппин, Ирландия жəне басқа 
елдердің күнделікті пайдаланатын тағамдары есептеледі. Тек, Жапонияда 
балдырлардан 300-ден астам түрінен тағам дайындайды. Онда тамақ үшін 
жылына 300-400 мың т теңіз қырыққабаты жиналады. Порфир қызыл 
балдыры «теңіз салаты» деген атпен тамаққа пайдаланады жəне Жапонияда 
оны тамаққа пайдаланатын негізгі мəдени өсімдік ретінде өсіреді. Салатқа 
теңізде өсетін ульва дейтін жасыл балдыр да қолданылады. Көк-жасыл 
балдырлардың Nostoc edule жəне N. commune деген түрі əртүрлі тағамдар 
даярлауға жарайды. Сол сияқты қызыл балдырдан агар-агар затын алады, 
оны конфет, қағаз өндірісінде, медицинада, тері өңдеуде, жоғары сортты 
желім дайындауда пайдаланады жəне микроорганизмдер өсіретін құнарлы 
орта ретінде қолданылады. Кондитер фабрикаларында печенье, мармелад 
жəне басқа тəтті тағамдарға теңіз капустасынан алынған өнімдерді қосады. 
 Балдырдың 100 000 тоннасынан 4000 т альгин қышқылын, 1000 т 
маннит, 20 т иод, 1000 т калий тұздарын алады. Балдырлардан спирт, ацетон 
алынады. Альгин қышқылын, манниттерді медицинада жəне пластмасса, 
түссіз пленка жасауға, сонымен бірге мата өндірісінде пайдаланылады. 
Кладофора жəне ризоклониум балдырларын қағаз өндірісінде қолданылады. 
 Біраз балдырларды медицинада дəрі есебінде пайдаланады. Қазіргі 
уақытта балдырларды нерв ауруларын, ревматизм, рахит, қырқұлақ, бұғақ, 
гиперония сияқты ауруларды емдеу үшін медицинада кеңінен қолданып 
жүр. Кораллина, гелидиум, церациум балдырлары ішек құртын айдағыш дəрі 
есебінде жұмсалады. Балдырлар ішектің перистальтикасын жақсартып іштің 
кеуіп кетуін жояды. Қатерлі ісік ауруы Жапонияда басқа елдермен 
салыстырғанда аз деген болжамдар бар. Өйткені теңіз балдырларында 
радиоактивті элементтердің болуынан, онымен ауру адамды емдегенде көңіл 
күйін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін артыратыны байқалады. 
Балдырларды сүзіп алатын жəне оларды оратын арнаулы машиналар 
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болады. Балдырлар судың тазалығына да əсерін тигізеді. Органикалық лас 
заттары бар суды тазартып, оны оттегімен байытады. Сөйтіп, балдырлардың 
шаруашылықта өте зор маңызы бар. 
Балдырлардың көбеюі. 
 Вегетативтік көбею жасыл жəне диатомды балдырлардың ішінде көп 
тараған. Көпшілік көк-жасыл балдырлар, хризомонадалылар, эвгленалар, 
пирофиттер тек вегетативті жолмен ғана көбейеді. Ал, хлорококты 
балдырлардың жыныссыз жолмен көбеюі жиі ұшырайды. Дұрыс ұрпақ 
ауысуы болмайтын балдырлар қолайлы жағдайларда тек вегетативтік немесе 
жыныссыз жолмен көбейеді. Бұл балдырлар біраз уақыт өткеннен кейін, 
жыныссыз мүшелері пайда болып, дамудың соңғы сатысында жынысты 
жолмен көбейеді. Жынысты көбею процесі қолайсыз қоректену 
жағдайларында жəне температураның өзгеруіне байланысты пайда болады. 
Жыныс процесінің нəтижесінде пайда болған зигота, көбінесе қолайлы 
жағдай болғанша тыныштық күйде жатады. 
 Əр түрлі топтардағы балдырларда ядро фазаларынының алмасуы жəне 
ұрпақ ауысу біркелкі болмайды. Көпшілік жасыл балдырлардың, 
бангиевалылардың, немалионды қызыл балдырлардың барлық тіршілік 
жағдайлары гаплоидты фазада өтеді де, зиготасы ғана диплоидты болады. 
Зигота өсер алдында редукциялы бөлініп қайтадан гаплоидты күйге көшеді. 
Диплоидты зиготаны жеке ұрпақ деуге болмайды, сондықтан бұларда ұрпақ 
ауысу болмай, тек ядро фазаларының алмасуы ғана байқалады. Ульва, 
кладофора сияқты кейбір жасыл балдырларда, эктокарпустармен 
диктиоталар сияқты біраз қоңыр жəне көпшілік қызыл балдырладың даму 
циклдарында изоморфты ұрпақ ауысу байқалады. Мұнда гаметофит пен 
спорофиттің дамуы бірдей жəне сыртқы құрылысы жағынан бір-біріне өте 
ұқсас келеді.  
     Ламинариялар жəне басқа да қоңыр балдырлар мен аздаған жасыл 
балдырларда да гетероморфты ұрпақ ауысу байқалады. Мұнда өсімдіктің өзі 
спорофит болып есептеледі, ол ұзақ өмір сүреді, ал гаметофиті нашар 
дамыған өскін түрінде, аз тіршілік етеді. Бірақ кутлерия сияқты кейбір 
қоңыр балдырлардың даму циклында гаметофит басым, ал спорофит 
кішкене пластинка түрінде ғана болады. Мұнда гаметофит болып ұзындығы 
20 метрге жететін өсімдіктің өзі есептеледі. 
 Теңізде тіршілік ететін сифондылардың жəне басқа аздаған жасыл 
балдырлардың, диатомдылардың, қоңыр фукустардың барлық тіршілігі 
диплоидты фазада өтеді, тек жыныс элементтері ғана-гаплоидты, олай 
боласа ұрпақ ауысуы болмай, тек ядро фазаларының ғана алмасуы болады. 
Балдырлардың қарапайым түрлерінде гаплоидты фазалары басым, ал 
диплоидты фазаның ұзаруы, оның басым болуы соңғы даму белгілеріне 
жатады. Диплоидты фазаның немесе спорофиттің артықшылығы-тіршілікке 
лайықты аталық пен аналық тұқым қуалау белгілерінің болуында, сондай-ақ 
тіршілік жағдайларының əр түрлі өзгерістеріне тез бейімделетіндігінде. 
Тапсырма: Қоңыр, қызыл балдырлардың көбеюі мен  табиғаттағы маңызымен танысу. 
Ұсынылған əдебиеттерді пайдалана отырып тақырып бойынша қойылған сұрақтарға 
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конспект жасап, толық мəліметтер алу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Қоңыр балдырлар қалай көбейеді? 
2. Қоңыр балдырлардың  табиғаттағы маңызы қандай? 
3. Қызыл балдырлар қалай көбейеді? 
4. Қызыл балдырлардың қандай табиғаттағы маңызы мен жіктелуін білесің? 
5. Балдырлар қалай көбейеді? 
6. Балдырлардың  табиғаттағы маңызы қандай? 
7. Балдырлардың адам өміріндегі, шаруашылықтағы маңызы? 
8. Балдырлардың құрылысының ерекшеліктері қандай? 
9. Балдырлардың көбею жолдары? 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы 16. 
Тақырыбы:Саңырауқұлақтардың табиғаттағы, адам өміріндегі маңызы. 
  Сабақтың мақсаты: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы, адам өміріндегі 
жəне шаруашылықтағы маңызы мен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1.Саңырауқұлақтардың табиғаттағы, шаруашылықтағы маңызы.  
    
     Əдістемелік нұсқаулар: 

Саңырауқұлақтар табиғатта жүріп жатқан құбылыстардың барлығына 
да қатынасады деуге болады. Селбесу түзіп, көпшілік өсімдіктерді топырақ 
астында бір-бірімен байланыстырып, керекті минералдық тұздарды, 
органикалық заттарды бірінен алып екіншісіне біріп отырады. Микроағзаға 
қатыспайтын өсімдіктер санаулы ғана. Өсімдіктермен осындай байланыста 
болып, саңырауқұлақтардың көпшілік түрлері бактериялармен бірігіп 
өсімдік қалдықтары мен жануарлардың өлекселерін шірітіп топыраққа 
айналдырады. Əйтпесе жыл сайын түскен жапырақтар, өсімдіктердің 
сабақтары, жануарлар қалдықтары жиналып жер бетін бүлдірер еді. Ал енді 
факультативті паразитті саңырауқұлақтар десек олар да тірі организмдердің 
тірі органикалық заттарымен қоректеніп оларды біртіндеп топыраққа 
айналдыра бастайды. Сондықтан саңырауқұлақтар бактериялармен қосылып 
жер бетінде санитарлық қызмет атқарады. 

Саңырауқұлақтың 250-ге жуық түрлері қағаздарды, шығармашылық 
суреттерді, темір жолға төселген , шахтадағы тірекке қойылған ағаштарды, 
ағаш үйлерді, металды зақымдап, құрамындағы заттармен қоректеніп, 
оларды бүлдіреді. Орманның топырағының бетіндегі жыл сайын түскен 
ағаш бұтақтары мен жапырақтарының шіруіне ірі қалпақшалы діңгекті 
саңырауқұлақтар түрлері де қатысады. Ормандағы кесілген ағаш 
түбіртектеріне жəне құлаған ағаш діңдеріне қоныстанып, оларды 
бактериялармсн бірге шірітуге қатысатын да осы майда жəне ірі 
саңырауқұлақтар. Шірудің соңында топырақ түзеді. Топырақта өсімдіктер 
өседі. Өсімдікпен жануарлар қоректенеді, ал олармен жыртқыш жануарлар, 
ол жыртқыштармен басқа жыртқыштар қоректенеді, яғни табиғаттағы 
энергия жəне зат айналымына қатысады. 

Сонымен бірге саңырауқұлақтардың кейбір түрлері құстардың 
өкпесінде аспергиллез ауруын туғызады. Адамның құлағын, кеңсірігін, 
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көзін, терісін, шашының түбін, тырнағын зардаптайды. Дүниежүзілік 
денсаулық қоғамының (ВОЗ) мəліметтері бойынша Жер бетінде əрбір 5-ші 
адам саңырауқұлақпен    ауырады. Оның 2-уінің тырнағы    зардапталған. 

Бұрын алып тастап емдейтін, қазір орунгал деген дəріні ішу арқылы 
емдейді. Бір тырнақ толық өсіп шығатын уақыт арасында үзіп-үзіп ішеді. 
Оны дəрігер анықтайды. 

Египет фараондары туралы көп айтылады. Тутанхомон фараонының 
мүрдесін ашуға қатысқан 21 адам қайтыс болды. Оның да көпшілігінің 
себебі осы саңырауқұлақтар. Аспергилл саңырауқұлағының түрлері 
мүрдемен бірге жер астына түсіп мүрдемен жəне басқа да органикалық 
заттармен қоректеніп сақталғанда, қорымды ашқан кезде ашыққан споралар 
адамдардың өкпесін зардаптаған. Оны кейін басқа египет қорымдарындағы 
адам мүрделерін басып кеткен аспергиллдердің болуы жэне медициналық 
зсрттеулер анықтаған. 

Саңырауқұлақтар мен бактериялар топырақ құрамындағы кейбір 
зиянды бактериялардың көбейіп кетпеуіне ықпал етеді, яғни өздерінен 
арнайы активті заттар бөліп олардың өсуін тежеп отырады. Оларды 
антибиотиктер деп атайды. Ондай антибиотиктерге бактериялардан 
бөлінетін стрептомиции, тетрациклин жэне саңырауқұлақтардан бөлініп 
алынады. Өсімдіктерді тез өсіретін активті зат гибереллин, зиянды 
насекомдарға қарсы қолданылатын триходермин препараттары да 
саңырауқұлақтардан бөлініп алынады.  Əлі де болса саңырауқұлақтардың 
пайдалы жақтары толық анықталмаған. Ашытқы саңырауқұлағын нан 
пісіруде, шарап ашытуда, жем шөптік ақуыз өндіруде, сүрлем жасауда 
пайдаланады. 

1960 жылдары жер бетінде 2 млрд. халық болатын. Бүгінгі таңда 6 
млрд. асып отыр. Яғни жылдан жылға халық саны өсіп келеді. Адам баласын 
тағаммен қамтамасыз ету мəселесі кезек күттірмейді. Сондықтан 
саңырауқұлақтарды тек дəрі алу үшін ғана емес тамаққа пайдалану үшін де 
қолдан өсіреді. Арнайы орындарда қара шірікке жылқы тезегін қосып 
қозықұйрықтың (шампиньон) спрораларын себеді. Сонда ғана ол ұзақ 
жылдар өнім береді. Ал табиғаттан қозықұйрық өсіп түрған жердің 
топырағын алып пайдаланғанда бір-екі жыл ғана өнім берген. Қазір 70 елде 
қозықұйрықты, жазғы түбіртекті, вольвариелланы егу жолға қойылған. Одан 
жылына 14 миллиард доллар қосымша табыс түседі. Қазақстанда да 
қозықұйрықты, вещанканы, жаңбыршыны қолдан өсіре бастады. 
     Мəдени саңырауқұлақтарға ашытқы саңырауқұлақтары жатады, олар 
спирт, шарап, сыра өндірсінде жəне нан ашытуда көп қолданылады. 
 Ашытқы саңырауқұлағының нəтижесінде 16 кг арпа ұнынан 24 кг нан 
пісіп шығады. Нанның дəмін жақсартады, жəне сіңімділігін арттырады. 
Иленген қамырдың ашуы, оның кеуекті болып пісуі саңырауқұлақтың  
тіршілігінен бөліп шығатын көмір қышқыл газына байланысты. Осы 
ашытқылармен бірге нан пісіруде басқа зең саңырауқұлақтары да қатысады. 
Зең саңырауқұлақтарынан бөлініп шыққан фермент амилаза крахмалды 
қантқа айналдырады. Егерде 1 т ұнға 20-30 г амилаза қосылса, қанттың 
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көбеюіне жəне ашытқының спиртке дейін ашытуынан нан дəмді, иісі жақсы, 
жұмсақ болып піседі. Сыра қайнату жолы да осындай болады.  
 Спирт қайнатуда  алғашқы шикізат ашытқы саңырауқұлағы. Алғашқы 
шикізат ретінде крахмалы мол болатын картоптың түйіні, дəні, қант 
қызылшасы, сульфатцеллюлоза өндірістерінің қалдығы, ағаштың, 
шымтезектің, сабанның, сабақтың гидролозасы жəне жүгерінің өзегі 
пайдаланады. 
 Шарапты қантты мол жемістер мен жидектердің шырынынан ашытқы 
саңырауқұлақтарымен ашыту арқылы алынады. Шарап ашытқыларының 
жасушалары эллипс пішінді, олар əр түрлі қанттарды-глюкозаны, 
фруктозаны, сахарозаны, галактозаны жəне мальтозаны ашытады. 
 Шарап жасау өндірісінде 200-жуық ашытқылар белгілі.  Олардың 
əрқайсысы шарапқа белгілі дəм мен түс береді. 
    Құрамында көптеген ақуызы мен дəрумендері бар ашытқы 
саңырауқұлақтары ауыл шаруашылық жануарларының жеміне қосылады. 
Жем ашытуда қолданылатын Torulopisis utilis саңырауқұлағы өте тез өседі 
жəне аз мөлшерде спирт жасайды. Олар глюкозаны, фруктозаны, сахарозаны 
ашыта алады.  
     Ашытқы саңырауқұлағы бактерияның белгілі бір түрімен қосылып, сүтті,  
қымызды ашытады. Ал сыралардың ракфор, камамбер сорттарын 
дайындауда пеницилиннің ерекше түрі пайдаланады. Ашытқы 
саңырауқұлақтарының сыра жасау өндірісінде, олардың көпшілігінің ішінде 
сүт қышқылы стрептококк бактериялары болады. 
 Саңырауқұлақтардың органикалық қышқылдар алу өндірісінде де 
қолданылады. Лимон қышқылы таза қанттың өзінен емес, оның ерітіндісі 
мелассадан Aspergillus niger саңырауқұлағы арқылы алынады. Лимон 
қышқылы мата, кондитер өндірісінде, медицинада, сия жасауда жəне де 
басқа жерлерде қолданылады. Кейбір мукор жəне жетілмеген 
саңырауқұлақтар пектин заттарын ыдыратады, сондықтан оларды зығыр 
сабағының талшықтарын бір-бірінен айыруға жəне сабанды жұмсартуға 
пайдаланады. 
      Аспергилл саңырауқұлақтарынан алынған пройтеноза ферменттерінің 
арқасында жүнді тез тазарып, жұмсарғандықтан тері өндірісінде 
қолданылады. 
 Тамаққа жарайтын саңырауқұлақтардың түрлері өте көп. Олардың 
150-ден астам түрлері кездескенімен, оның 30 шақтысы ғана пайдаланылды. 
 Жеуге жарайтын саңырауқұлақтардың құрамында ақуыз, май, көмір 
сутекті қоректік заттан басқа дəрумендерде болады. Сондықтан өзінің 
дəмділік жəне тағамдық қаситтеріне байланысты, саңырауқұлақтары бау- 
бақша өсімдіктерінен ғана емес, жемістермен қатар тұрады. Жеуге жарайтын 
саңырауқұлақтар жемісті денесінің құрамында 80-90 пайызға дейін су,   2-4 
пайыз ақуыз болады. Сонымен бірге ақуыздың 15-45 пайызы организмге 
сіңбейді. Жеуге жарайтын саңырауқұлақтар құрамында майдың мөлшері 1 
пайыздай ғана болады. Дегенмен, саңырауқұлақтардың каллориялық сапасы 
төмен болғанымен, олардың құрамындағы заттары тамақтың дəмін 
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жақсартады жəне ас қорыту ферменттерінің көбеюіне көмектеседі. Осыдан 
бірнеше жылдар бұрын саңырауқұлақтардан медицина қолданылатын, 
əсіресе, қастауыштан алынатын дəрілер босанғанда қан тоқтатуға 
көмектеседі. Тек кейінгі кезде ғана антибиотиктер деп аталатын дəрілер көп 
жерде пайдаланылатын болды. Олардың көбі-саңырауқұлақтардың тіршілік 
əрекетінің өнімі. Антибиотиктердің ішінен ең көп тарағаны-пенициллин, 
стрептомицин, аспергиллин, ауремицин, хлоремицетин, мицетинді т.б. 
қолданғаннан бастап басқа антибиотиктерді ашу үшін көптеген зерттеулер 
жүргізілуде. Сондықтан антибиотиктер саны көбейіп олардан алынған 
дəрілердің сапасы да жақсаруда. 
 Жүзім сабағына түскен Fusarium саңырауқұлағынан проф. Н.А. 
Красильников гиббереллин затын тұңғыш рет бөліп алды. Ол қышқылдың 
50-100 миллиграмын 1л суда ерітіп мəдени өсімдіктің өскініне бүріксе,10-20 
күннің ішінде, олардың өсуі 1,5-2 есе, ал егер оның ерітіндісіне дəрумендер 
қосылса, өсімдіктің көк массасы ғана 150-200 пайызға дейін артады.  
 Саңырауқұлақтардың осындай пайдалы болуымен қатар ауыл 
шаруашылығына көптеген зиянды түрлері де бар. Мəдени өсімдіктердің əр 
түрлі ауруларын паразит саңырауқұлақтары қоздырады, оның өнімін 10-30 
пайызға дейін төмендетеді, кейде толық жойып жібереді.  
 Орманды жерлерде трутовик саңырауқұлағы ағашты зақымдап, оның 
тіршілігіне зиянын тигізеді. Кейде трутовиктің əсерінен зəулім үлкен 
ағаштар қурап қалады. Саңырауқұлақтар  сақталынып жатқан жеміс-жидек 
жəне көкөністерін  шірітеді. Патогендік саңырауқұлақтардың қоздыратын 
аурулары микоз деп аталады, көпшілік жағдайында олар жұқпалы келеді. 
 Организм тек қалпақты улы саңырауқұлақтарды (солғын поганкалар, 
қызыл мухомор, кейбір сморчоктар т.б) тамаққа пайдаланғанда ғана емес, 
сонымен қатар қастауыштың ұнтағы араласқан ұннан да, немесе Fusrium 
gramineum түрімен зақымданған астықтан пісірілген наннан да уланады. 
   Антогонизм жəне антибиотиктер. Екі немесе бірнеше микроорганизмдер 
бірлесіп дамығанда көзге түсерліктей бір-біріне жиі əсер етеді, оның біреуі 
екіншісі үшін қолайлы болады немесе керісінше оның дамуына кедергі 
болад. Біріншіден ассоциациалық қарым-қатынас дейді, ол табиғатта көп 
таралған. Мысалы, фикомициттерді пенициллуммен бірге өсіргенде өнімді 
көп береді. Оның себебі пенициллум фикомицеттер үшін керекті 
дəрумендер жасайды. Екінші жағдайда микроорганизмдердің арасында 
өзара тіршілік үшін күрес жүріп жатады. Бактерия мен төменгі сатыдағы 
саңырауқұлақтың кейбір түрлері өздерінің эволюциялық дамуына қолайлы 
тіршілік ортасы үшін басқа организмдердің түрлерімен үздіксіз күреседі. 
Мұны микро организмдердің антогонизмі деп атайды. Бұл ассоциациалық 
қарым-қатынастан гөрі жақсы зерттелген. Осындай күрес кезінде 
саңырауқұлақ сияқты организмдер өздерінің «жауын»  жойып жіберу үшін 
арнайы заттар антибиотиктер бөліп шығарады. Микроорганизмдердің 
осындай қасиеттерін пайдаланып, оны əр түрлі ауруларды қоздыратын 
микроорганизмдердің дəрі есебінде қолданады, себебі олар əр түрлі 
потогендік микроорганизмдердің дамуын тежейді. Мұндай 
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антибиотиктердің адам мен жануарлар организмге зияны шамалы. 
Антогонистік бір түрдің екіншісін жойып жіберу тəсілдері əр жағдайда 
түрліше: біреулері қоректік заттарды тез қамтиды жəне қоғамның 
реакциясын өзгертіп екінші түр үшін қолайсыз жағдайға айналдырады, олар 
антибиотиктерді бөліп шығарғандықтан басқа микроорганизмдердің 
дамуына мүмкіндік бермейді. 
 Адамның  ішінде кездесетін шіріту бактериялары өзіне улы заттарды 
бөліп шығарып, организмді уландырып адам ғұмырын қысқартуға əсерін 
тигізеді. Ал сүт, айран тағамдарында болатын сүт қышқылы бактериясында 
шіріту бактерияларының зиянды қасиеттерін жойып жіберетіндей қасиеттері 
болады. Адам үшін пенициллиннің аздаған улы қасиеті болғанымен, кейбір 
бактериялардың қоздыруынан болатын ауруларды емдеуге жақсы нəтиже 
берді. Ол бактерияларға бактериостатикалық əсер етеді, яғни белоктың 
синтезіне қажетті амин қышқылдары қоршаған ортадан оларға сіңіру 
кқабілетін тежеп басады, сондықтан бактериялар жаңа ұрпақ бере алмайды, 
демек аурудың беті қайтады.  

Актиномицеттерден туберкулез ауруын қоздыратын бактерияларды 
өлтіре алатын стрептомицин деген антибиотик алынады. Оны 1994 жылы 
Американың микробиологы З.А. Ваксман ашты. Соңғы жылдары 
антибиотиктің бұл түрін көптеп шығара бастады.  

Микроорганизмдерден алынатын антибитиктердің  химиялық 
табиғаты анықталып, жануарлармен өсімдіктердің көбеюіне стимуляттық 
ықпал ететін заттар ретінде жəне медицинада өте бағалы дəрі-дəрмек 
қатарында да пайдаланып келеді. Антибиотиктердің 400- дей түрі ашылды. 
Қазіргі кезде пенницилин, стрептомицин, биомицин, тетрациклин т.б.  
түрлері практикада қолданылады. 

Саңырауқұлақтар табиғатта жүріп жатқан құбылыстардың барлығына 
да қатынасады деуге болады. Селбесу түзіп, көпшілік өсімдіктерді топырақ 
астында бір-бірімен байланыстырып, керекті минералдық тұздарды, 
органикалық заттарды бірінен алып екіншісіне біріп отырады. Микро ағзаға 
қатыспайтын өсімдіктер санаулы ғана. Сондықтан саңырауқұлақтарды тек 
дəрі алу үшін ғана емес, тамаққа пайдалану үшін де қолдан өсіреді. Арнайы 
орындарда қара шірікке жылқы тезегін қосып қозықұйрықтың (шампиньон) 
спораларын себеді. Сонда ғана ол ұзақ жылдар өнім береді. Ал табиғаттан 
қозықұйрық өсіп түрған жердің топырағын алып пайдаланғанда бір-екі жыл 
ғана өнім берген. Қазір 70 елде қозықұйрықты, жазғы түбіртекті егу жолға 
қойылған. Қазақстанда да қозықұйрықты, вещанканы, жаңбыршыны қолдан 
өсіре бастады. 
Тапсырма: Саңырауқұлақтардың табиғаттағы,  шаруашылықтағы маңызымен танысу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.  Саңырауқұлақтардың ауылшаруашылығындағы маңызы неде? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы  17. 
Тақырыбы: Псилоттың құрылысы, даму кезеңі. 
Сабақтың мақсаты: Псилоттың құрылысы, даму кезеңімен танысу. 
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Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Псилоттың құрылысы, даму кезеңі. 
 

Əдістемелік нұсқаулар: 
Қазіргі кезде өмір сүретін жоғары сатыдағы өсімдіктертердің  ішінде 

кішкентай псилоттəрізділер  (Psilotophyta)  бөлімі бөлектеу тұрады. Оған бір 
ғана псилотопсидтер  (Psilotopsida)  класы жатады.  Класқа бір қатар  
(Psilotales)  жəне бір тұқымдас  (Psilotaceae)  жатады. Онда псилот  
(Psilotum)  жəне тмезиптерис  (Tmesipteris)  деп аталынатын екі туыс бар 1-
сурет.    

 Псилот тəрізділер тамылары болмайтын кішілеу өсімдіктер. Олардың 
риниофиттермен жақындастарын бірқатар белгілері болады. Псилот  
тəрізділер жер шарының  екі  бөлігінің де тропикалық жəне субтропикалық 
обылыстарында таралған.                              

Псилот туысының екі турі бар:  P.triquetrem жəне  P.flaccidum.  Олар 
тропикаға жақын жерлерде кеңінен таралған, солтүстік  ендікте Жапония, 
Кореяға жəне  Флоридаға (АҚШ) өтеді, ал оңтүстік ендікте-Жаңа Зеландияға 
дейін жетеді.  P.triquetrum топырақта тік өсетін өсімдік , ал P.flaccidum 
ағаштарыдың діңінде, əсіресе ағаш тəрізді папоротниктерде өсетін 
эпифиттер. Тмезиптерис (Tmesipteris)  туысының  да  2 түрі бар. Олар  
Индияда, Филиппин аралдарында, Австралияда жəне Жаңа Зеландияда 
таралған өсімдіктер. Ең көп таралғаны T. tannensis деген эпифит түрі. 

Туыстың екеуінің де түрі жапырақсыз дихотомиялы бұтақтанған 
тамырсабағы  топыраққа еніп жатады. Жер бетінен жоғары ол жапырақты 
сабаққа ауысады. Мұндай сабақтар  не  жердің бетінен көтеріліп  тұрады 
немесе  ағаштардың  діңінен  төмен қарап салбырап тұрады. Псилоттың жер  
беті сабағының ұзындығы 20-100 см, тмезиптеристе 5-40 см жетеді. Тамыр 
сабақтары тамыр түктерімен жабылған жəне құрылысы қарпайым 
протостельді болып келеді. Тамыры болмайды. Олар ұрықтың жағдайында 
да байқалмайды. 

P.triquetrum-нің жер беті сабағы үш қырлы, ал  P.flaccidum-тіке жалпақ  
болып  келеді 1,1-суреттер. Сабақтың  жоғарғы ұшындағы  айырықтарында,  
жапырақтары жəне спорофиллдері спорангийлерімен орналасады. 
Псилоттың жапырағы  ұсақ  қабыршақ  тəрізді болып келеді. 
Жапырақтарында жүйкелері болмайды, бірақ  P. flaccidum-ның сабағында 
жапырақтың ізі болады. Оның өзі  псилоттың жапырағының редукцияға 
ұшырағандығын көрсетеді. Ассимиляциялық қызметті негізінен сабақтары 
атқарады. 

Сабағының құрылысы актиностельді болып келеді. Орталық шоқтың, 
баспалдақты трахеидтерден тұратын бес, он сəулелі ксилемасы болады, 
бірақ  өзегі склеренхималық жасушалардан тұрады. Ксилеманы флоэма 
қоршап жатады. Шоқтың сыртын эндодерма алып жатады. Одан əрі 
сабақтың шетіне қарай  қабақ қабаты орналасады. Сабақтың сыртын 
эпидермис жауып тұрады. 
     Эпидермистің астында бірнеше қабат жасушалардан тұратын 
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ассимиляциялық ұлпа орналасады 1, 2-сурет. Үш ұялы спорангийлер-
біріккен спорангийлері кішкентай аша тəрізді тармақталған 
спорофиллдердің жоғарғы жағында орналасады 1,1б, в. Спорангийлердің 
əрқайсысы əдетте жеке-жеке пайда болады, содан соң барып бірігеді. 
Олардың қабырғалары көп қабатты болып келеді. Спорангийлерінде 
көптеген мөлшері жағынан бірдей споралар жетіледі. Пісіп  жетілген соң 
спорангийлері радиалъды жарықшақтары арқылы жоғары жағынан қақырып 
ашылады,нəтижесінде споралары сыртқа шашылады. Осы споралардан 
өскіншілер жетіледі. Өскіншілер  жердің бетінде өседі жəне оның 
жасушаларының ішіне өтетін саңырауқұлақтардың  гифасымен бірге 
селбесіп өмір сүреді. Псилоттың өскіншелері цилиндр тəрізді, оны үш жағы 
дихотомиялы бұтақтанған болып келеді жəне ұзындығы  1,8- 2 см жетеді, ал 
диаметрі 1-1,25мм аспайды. Өскіншеден көптеген ризоидтар кетеді2,2-сурет. 
     Өскіншенің қызық ерекшеліктерінің бірі сол, одан қарапайым, аздаған 
сақина тəрізді жəне сираль тəрізді трахеидтерден тұратын стельдің 
қалдықтарының табылуы. Мұның өзі Psilotales-тің арғы тегі 
гаметофиттерінің   жақсы жетілгендігін жəне оларда стельдік құрылыстың 
болғандығын көрсетеді. Сырт қарағанда өскінше жас спорофитке ұқсас 
болады. Өскіншелері қос жынысты. Антеридийлері жоғарғы жағында 
болады жəне өскіншенің ұлпасына енбей тұрады. Оларда көп талшықты 
сперматозоидтар жетіледі. Архегонийлері түп жағымен өскіншенің  
ұлпасына  еніп жатады 2,2-сурет.       

 
1-сурет. Псилот тəрізділер:1-псилот: а-жалпы көрінісі; б-үш қырлы спорангиясы бар 

бұтақша (синангилерімен); в-жоғарғы жағы екі айырылған спорофиллі бар 
бұтақша; 2-тмезиптер; а- жалпы көрінісі;б-спорофиллдері синангилерімен;  

в-синангилері алынып тасталған спорофиллдер. 
 
Ұрықтанудың нəтижесінде жетілген ұрық, сабақтан жəне өскіншенің 
ұлпасына еніп тұратын аяқшадан тұрады. Ұрықта, тамырда, ұрықтың 
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алғашқы жапырағы да болмайды. Ұрық  өскен  кезде бірден жер асты сабағы 
пайда болады, оның сыртын тамыр түктері жауып тұрады. Одан əрі жер беті 
сабағы мен жапырақтары пайда болады.  
     Тмезиптеристің жер беті сабақтары  кезектесіп орналасатын 
жапырақтарымен жабылған. Сабақтың төменгі жағының жапырақтары 
қабыршақ тəрізді, ал жоғарғы жағының  жапырақтарының  жақсы  жетілген 
жасыл түсті, көн тəрізді қалыңдау тақтасы болады.  
     Жапырағының жақсы жетілген орталық жүйкесі болады. Сабағында  
жапырақтың ізі болады.  Оның сабақтан кеткен жерінде (əсіресе 
спорфиллдерінде) жапырақ жарықшақтары айқын байқалады. Сабағының  
құрылысы  псилоттың сабағының  құрылысына ұқсас, бірақ шоқтың 
ортасын өзек алып жатады. Спорофиллдері аша тəрізді. Олар сабақтың 
жоғарғы жағының жалпы цилиндр тəрізді бөлігінен (сағағынан) кететін екі 
жапырақ тақтасының үстінде  орналасады 1, 2а-сурет. Олардың арасында 
тірсекке беки отырып екі қабат спорангийлері орналасады. Олар көлденең 
перделері арқылы екі ұяға бөлінеді. Спорангийлердің  əрқайсысы пісіп 
жетілген соң, тіке жарықшақтары арқылы қақырып ашылады (2, 2б), сөйтіп 
олардан  споралары сыртқа  шашылады.   

   мнп        ат      эп 

 
2-сурет. Псилот: 1-сабағының көлденең кесіндісі (кс-ксилема, ф-флоэма, стельдің 
ортасында-склеренхима орналасады, энд-эндодерма, мкл-механикалық жасушалар, 
ат-ассимиляциялық ұлпа, эп-эпидермис); 2-өскінше; 3-өскіншенің бір бөлігі (ан- 

антеридий, ар-архегоний, р-саңырауқұлақтың гифасы); 4-сперматозоид 
 

Спораларының  барлығы бірдей, қарапайым олар қосжынысты  
өскіншілерге бастама береді. Өскіншелердің формасы  жауын құртына ұқсас 
болып келеді жəне жердің астында саңырауқұлақтардың гифаларымен 
селбесіп өседі. Антеридийлері мен архегонийлері өскіншенің бүкіл ұзына 
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бойына шашыраңқы орналасады. 
     Антеридийлерінде көп талшықты сперматозоидтары,  ал архегонийлерін 
де жұмыртқа  жасушасы  жетіледі. Ұрықтанғаннан  кейін  пайда  болатын 
ұрық  сабақтан жəңе өскіншенің ұлпасына еніп тұратын  аяқшадан тұрады.      
     Ұлғайып өсетін  сабақ кішілеу денешік түрінде жетіледі, ол екі жағынан 
бірдей дихотомиялы бұтақтанады. Жас спорофит ұзақ уақыттар бойы 
өскіншемен  байланысты болады жəне сырт құрылысы жағынан да оған 
ұқсас болып келеді 3-сурет.    

 
3-сурет. Tmesipteris tannensis-тің жас спорофитінің дамуы: 1-жас спорофит; 

2-екі  жағынан бірдей ауалық сабақ пайда болған; 3-үстінде спорофиттер пайда 
болған гаметофит, дихотомиялды тармақталған жер беті жəне жер асты 

бұтақтары болады (г-гаметофит, сп-спорофит) 
 

Спорофиттің одан əрі бұтақтануының нəтижесінде сабақтың жоғарғы 
жағынан жер беті  бұтақтары кетеді, оларда  жапырақтары  пайда болмады. 
Спорофиттің жер асты бөлігінің бұтақтануының нəтижесінде 
тамырсабақтары қалыптасады. Псилоттардың қазба қалдықтары белгісіз.  
Олардың басқа споралы  өсімдіктермен байланысы белгісіз. Бұрын оларды-
Lycopsida-мен жəне  Sphenopsida-мен жақындастырған.  Бірақ  олар 
плаундар тамырларының болмауымен, сперматозоидтарының  көп  
талшықты болуымен,  стелінде жапырақ жарықшақтарының болуымен 
ажыратылады. Олардың жапырақтары, сонымен  микрофилді болмайды. 
Олар Sphenopsida-ға біршама жақын, бірақ олардан жапырақтарының 
топтасып орналасуымен, синангийлерінің болуымен жəне басқада 
белгілерімен айқын айырмасы болады. Сонымен бірге псилоттардың  
риниофиттермен  көптеген ортақ белгілері болады (тамырларының болмауы, 
стельдік құрылысының қарапайым болуы жəне т.б.). Псилоттар шамасы 
риниофиттердің тікелей ұрпағы  болса керек. Оған мынадай нəрсе негіз 
болғандай. Жапонияда мəдени жағдайда өсірілетін жалаңаш  псилоттың     
клондарырың ішінде бір “Бунриу-заң”  деген атпен белгілі түрі бар, ол 
мүлдем жалаңаш,  яғни  жапырақтарының белгісі де жоқ.  Ал синангийлері 
(үштен көп спорангийлерден тұратын)  дихотомиялы бұтақтанған  
бұтақтарының жоғарғы жағында орналасады. Егер Бунри-заңы  девон 
қабаттарынан  табылғанда онда палеоботаниктер ешбір күмəнсіз оны 
риниофиттерге жатқызып, шамасы яравиямен қатар қойған болар еді.    
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Тапсырма: 
1. Псилот  (Psilotum)  жəне тмезиптерис  (Tmesipteris) түрлерін анықтап, түрлерінің 
суреттерін салу. 
2. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Псилот  (Psilotum)  жəне тмезиптерис  (Tmesipteris) түрлерінің саны қанша? 
2. Спорофиті мен гаметофиті қалай дамиды? 
3. Псилот тəрізділердің негізгі белгілері қандай? 
4. Псилот тəрізділердің өмірлік кезеңдері қандай? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 18. 
Тақырыбы:  Дала қырықбуынының құрылысы, таралуы.    
Сабақтың мақсаты:Дала қырықбуынының құрылысы, таралу жолдарымен 
танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Дала қырықбуынының құрылысы, таралуы.    

 
Əдістемелік нұсқаулар: 
Қырықбуын-Equisetum латынша «аттың жалы, құйрығы» деген 

мағынаға ие болады. Қырықбуындар бөлімінде өсімдіктердің отыз екі түрі 
бар. Қырықбуындар тұқымдасына жататын өсімдіктер Оңтүстік Америка, 
Африканың оңтүстік бөлігінен Арктикаға дейінгі аймақта таралған.  

Дала қырықбуынының жер беті сабағы екі түрлі болады. Олардың 
біреулері вегетативтік сабақтар, жасыл түсті топтасып бұтақталған, жаздық 
болып келеді. Бұтақтары топтасып сабақтарының буындарында орналасады 
жəне олар қынаптың түп жағындағы біріккен жапырақтардың арасын жарып 
шығады. Жаздық сабақтары күзге қарай өледі. Екінші спора түзетін 
сабақтары-көктемгі, олар қызғыштау-қоңыр түсті болып келеді, ерте 
көктемде пайда болады жəне бұтақтанбайды. Оның жоғарғы ұшында спора 
түзетін масақтары пайда болады. 

Қырықбуынның өткізгіш шоқтары коллатеральды, оның сабақтың 
ортасына қарай бағытталған бөлігін шоқтық қуыс алып жатады. Ол бұзылып 
жойылған протексилеманың орнында пайда болады. Кейде шоқтық қуыста 
жекелеген сақиналы немесе спиральды трахеидтер сақталады. Каринальды 
қуыстармен су жүреді. Қуыстың үстінде флоэма орналасады. Флоэманың екі 
жанында баспалдақты трахеидтерден тұратын екі матаксилеманың бөлігі 
орналасады. Дала қырықбуынының көптеген түрлерінің стелінің сыртын 
перицикл мен эндодерма қоршап тұрады. Кейбір түрлерінің тағы да ішкі 
эндодермасы болады, немесе əрбір шоқты өзінің эндодермасы қоршап 
тұрады. Эндодерманың соңғы түрі ең жақсы жетілген, жаңа түрі болып 
есептелінеді.  

Қырықбуындардың көптеген түрлерінде физиологиялық тұрғыдан 
қарағанда, əр түрлі споралылық қалыптасқан. Қырықбуындардың споралары 
пружиналардың көмегімен бір-бірімен байланысып топтасқан болып келеді. 
Сондықтан да жерге шашылып түскенде, олардың жарықпен, ылғалмен 
жəне басқалармен қамтамасыз етуі бірдей болмайды (мысалы, шоқтағы 
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жоғарғы жəне төменгі споралар). Споралардың кейбіреулері өсе келе 
біршама ұсақ  аталық өскіншелер береді. Мұндай өскіншелерде аталық 
жыныс органы антеридийлері жетіледі. Ал кейбір споралардан бірнеше рет 
тілімделген біршама үлкен аналық өскіншелер жетіледі, оларда аналыө 
жыныс мүшесі архигонийлер пайда болады. Бұл жағдайдың өзі 
қырықбуындардың арғы тегінің морфологиялық тұрғыдан əр түрлі споралы 
өсімдіктер болғандығы көрсетеді. Оның үстіне қырықбуындардың кейбір 
түрлерінің физиологиялық əр түрлі споралылығы тұрақты болып келеді. 
Жəне өскіншенің даму жағдайымен байланысты емес.  
Қырықбуындар бөліміндегі өсімдіктердің таралуы жəне құрылысы 

Класс бір ғана қырықбуындар қатарынан-Equisetalts тұрады. Онда бір 
ғана қырықбуындар-Equisetaceae тұқымдасы бар, қазіргі кезде ол бір ғана 
қырықбуын-Equisetum туысымен белгілі. Туыста жер шарының барлығында 
кездесетін 32 түрі бар. Флорада қырықбуынның 12 түрі, ал Қазақстанның 
флорасында 8 түрі кездеседі. Олар батпақты жерлерде (E.limiosum, 
E.palustre), ормандарда (E.silvaticum), бұталардың арасында (E.hiemale), 
шалғынды жерлерде, егістікте, темір жол жағаларындағы бос топырақтарда 
жəне басқа жерлерде де өседі (E.arvense, E.pratense). Қазіргі кезде өсетін 
қырықбуындар биіктігі 80-100 см, ал жуандығы  2-5 мм болатын шөптесін 
өсімдіктер. Бірақта олардың кейбіреулері, мысалы, тропикалық оңтүстік 
Американың E.giganteum деп аталатынын түрінің ұзындығы 10-13 метрге 
жетеді жəне өрмелеп өсетін өсімдік болып саналады. Биіктігі 2 метрге 
жететін мексикалық қырықбуынның (E.Sehaffneri) сабағының жуандығы 10 
см болады. Қалған түрлері онша үлкен болмайтын шөптесін өсімдіктер.  

Қырықбуындардың құрылысына мысал ретінде дала қырықбуынын 
(Equisetum arvense) алып қарастырамыз. Дала қырықбуыны буыннан жəне 
буынаралықтарынан тұратын бұтақталған тамырсабақты көпжылдық 
шөптесін өсімдік. Тамырсабақтары топырақтың терең қабаттарында (1 
метрге дейін ) орналасады. Ол парға айдалып қалған жерлерде, көп жағдайда 
арам шөп ретінде егістіктерде өседі. Тамырсабақтарында түйнектері 
(қысқарған бүйірлік сабақтары) пайда болады, оларда крахмал жиналады. 
Тамырсабақтарының буындарынан қосалқы тамырлары кетеді.  
        Дала қырықбуынының жербеті сабағы екі түрлі болады 1-сурет. 
Олардың біреулері вегетативтік сабақтар, жасыл түсті топтасып 
бұтақталған-жаздық болып келеді.  
     Бұтақтары топтасып сабақтарының буындарында орналасады жəне олар 
қынаптың түп жағындағы біріккен жапырақтардың арасын жарып шығады. 
Жаздық сабақтары күзге қарай өледі.  
     Екінші спора түзетін сабақтары-көктемгі, олар қызғыштау-қоңыр түсті 
болып келеді, ерте көктемде пайда болады жəне бұтақтанбайды. Оның 
жоғарғы ұшында спора түзетін масақтары пайда болады. Масақтың өсінде 
спорофиллдері орналасады, ал оларда спорангийлері мен споралары 
жетіледі. Спора түзілгенннен соң көктемгі сабақтары өледі, қырықбуынның 
басқа түрлерінің сабақтары бірдей болады. 
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1-сурет. Далалық қырықбуын 

  
     Қырықбуындардың сабақтары бірін-бірі дұрыс алмастырып тұратын 
буындардан жəне буынаралықтардан тұрады жəне олардың сырты майда 
қырлы-сайлы болып келеді. Буынаралықтарының ортасы қуыс, ал буындары 
паренхимиялық ұлпалармен толтырылған болып келеді. Көршілес 
буындарының қырлары бір-бірімен  ауысып келіп отырады. Қырықбуынның 
жапырақтары қабыршақ тəрізді, қоңыр түсті жəне хлорофиллсіз болып 
келеді. Олар түп жағымен буынға бекініп, түтік тəрізді қынапқа айналады. 
Жапырақтарының редукцияға ұшырауына байланысты, фотосинтез процесі 
қызметін сабағы атқарады, соған байланысты онда ассимиляциялық ұлпа 
пайда болады. Буынаралықтары арқылы жасалған сабақтың көлденең 
кесіндісінен оның құрылысының мынадай болатындығын көреміз. Сабақтың 
сырты тегіс емес қырлы-сайлы болып келеді. Оның көтеріңкі қырлары 
айнала көптеген ойыстармен алмасып отырады. Сабақтың сыртын бір қабат 
эпидермис қаптап тұрады 2-сурет.   

 
                                 2-сурет. Қырықбуын 
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Эпидермистің жасушасының қабықшасына кремнезем сіңген, ол 
қырықбуынның сабағына үлкен мықтылық жəне қаттылық береді. 
Эписдермистен ішке қарай қабық қабаты мен орталық цилиндр орналасады. 
Орталық цилиндрде ұсақ, бір-бірінен бөлек өткізгіш шоқтары шеңбер түзіп 
орналасады. Сабақтың ортасында өзектің орнына қуыс пайда болады.  Жас 
сабақтардың өзегі болады. Сабақтың қырларының астында арқаулық 
ұлпалардың бөлімдері, ал сайларының астында ассимиляциялық ұлпа 
орналасады. Борпылдақ, хлорофиллдері бар жасушалардан тұратын əрбір 
ассимиляциялық ұлпаның астында қуыс болады-ол каламмиттерде 
болмаған. Арқаулық ұлпалардың астында (қабырғаларының астында) 
өткізгіш шоқтары орналасады. Қырықбуынның өткізгіш шоқтары 
коллатеральды, оның сабақтың ортасына қарай бағытталған бөлігін шоқтық 
қуыс алып жатады. Ол бұзылып жойылған протексилеманың орнында пайда 
болады. Кейде шоқтық қуыста жекелеген сақиналы немесе спиральды 
трахеидтер сақталады. Каринальды қуыстармен су жүреді. Қуыстың үстінде 
флоэма орналасады. Флоэманың екі жанында баспалдақты трахеидтерден 
тұратын екі матаксилеманың бөлімі орналасады. Дала қырықбуынының 
көптеген түрлерінің стелінің сыртын перицикл мен эндодерма қоршап 
тұрады. Кейбір түрлерінің тағы да ішкі эндодермасы болады, немесе əрбір 
шоқты өзінің эндодермасы қоршап тұрады. Эндодерманың соңғы түрі ең 
жақсы жетілген, жаңа түрі болып есептелінеді.  

           Қырықбуынның шоқтары жабық, камбийсіз болып келеді. Екінші 
реттік ұлпалары түзілмейді, сондықтан да сабақтары екінші рет жуандауға 
қабілетсіз болады. Осы ерекшелігімен қырықбуындар каламиттерден айқын 
ажыратылады. 

 
3-сурет. Equisetum telmateia EHRH. 

 
     Эпидермисінде ассимиляциялық ұлпаның үстінде, сайларында бірінің 
үстіне бірі орналасқан екі жұп жасушадан тұратын лептесіктері болады. 
Лептесіктің үстіңгі бөліктерінің жасушалары қозғалмайды, өйткені олардың 
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қабықшаларына кремнезем сіңген. Оның астында жасушаның екінші жұбы 
орналасады, бұларды түйістіргіш (көмкерме) жасушалар деп атайды. Олар 
тіршілік қабілеті дұрыс қалыптасқан тірі жасушалар. Сабақтың буындары 
ұлпалармен толтырылған болып келеді. Бұл жерде буын аралығының 
буынға төменгі жағынан өтетін шоқтың əрқайсысы үш бұтаққа бөлінеді. 
Оның ортаңғысы жапырақтың жүйкесіне өтеді. Екі бүйірлік бұтақшасының 
əрқайсысы көршілес шоқтың бүйірлік бұтақшасымен қосылады. Сөйтіп 
барып жоғары буынаралығына өтетін шоқтарды түзеді. Екі көршілес 
буынаралығының шоқтарының орын алмасып келуін осымен түсіндіруге 
болады.  
Тапсырма: 
1. Дала қырықбуынының даму кезеңінің суретін салу. 
2. Дала қырықбуынының даму кезеңінің схемасын жазып көрсету. 
3. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Дала қырықбуынының  негізгі белгілері  қандай? 
2. Дала қырықбуынының өмірлік кезеңі қандай? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 19. 
Тақырыбы: Жылбұрынның құрылысы, даму кезеңі.       
Сабақтың мақсаты:Жылбұрынының құрылысы, даму кезеңімен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Дала жылбұрынының құрылысы таралуы.  
       
        Əдістемелік нұсқаулар: 

Жылбұрын-Equisetophyta  өзі аттас келген тұқымдасқа жататын 
жоғары сатыдағы споралы (архегонийлі) шөптесін болып кездесетін 
өсімдіктер. Олар дымқыл ормандарда, батпақтарда, дала мен 
шабындықтарда, бұлақтар мен өзен жағаларында кездеседі. 

Жылбұрындар мүктер мен қыналар сияқты бұрын өсімдік өспеген 
жерлерге де өсе береді. Жылбұрын-көпжылдық өсімдік. Бунақталған тамыр 
сабақтары топыраққа 1 м тереңдікке кетеді. Тамыр сабағында крахмал 
қорын жинайтын түйнек тəрізді қысқарған жанама өркені болады, тамыр 
сабақтан қосалқы тамырлар жəне жер бетіне бұтақтанып өсетін сабақтары 
өсіп шығады. Сабағының буын аралығы қамыстікі сияқты қуыс болады. 
Жылбуырынның сабағы буын жəне буынаралықтарынан тұрады. Жасыл 
түсті болатын сабағы мен өркендерінің өңінің жасуша қабықшаларына 
кремнезем сіңіп, қатайып кетеді де, оларға қашырлағыштық қасиет береді. 
Бұл қасиет инкрустация деп аталады. Сабағында редукцияға ұшыраған, 
топтанып орналасқан ұсақ жапырақтары болады. Спорангийлері 
спорангиофорларда болады, бұл спорофиллдерге гомологты болып 
табылады. Спорангийлерінде споралар дамып жетіледі. Жылбұрынның даму 
кезеңімен танысу үшін дала жылбұрынын аламыз 1-сурет. Өсіп тұрған дала 
жылбуырыны спорофит болып табылады, бұл көпжылдық шөптесін өсімдік, 
тамырсабағы топыраққа 100-200 см кіріп жатады. Тамырсабағында грек 
жаңғағындай түйнектері болады, онда крахмал қоры жиналады. 
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     Дала жылбуырының жер беті өркені екі түрлі:  
1. Жаздық өркен-ол жасыл түсті өсетін өркен, сабағы топтанып бұтақталады. 
Онда ассимиляциялық процестің нəтижесінде қоректік заттың қоры 
жиналады, ал күзге қарай жаздық өркен құрайды.  
2. Көктемгі өркен-ерте көктемде дамиды, қызғылт қоңыр түсті, сабағы 
тарамданбайды, жапырақтары қабыршақ тəрізді болып келеді. Көктемгі 
өркенінің ұшында масақша дамиды. Масақшаларында пішіні алты бұрышты 
қалқанша тəрізді спорангийі бар спорангиофорлары болады. 
Спорангийлерінің саны 8-15 болады, бұнда ядролары гаплоид санды 
хромосомы бар жасыл түсті домалақ споралар дамып жетіледі. 
Спорангиофорлар түрі өзгерген спорофиллдер болып табылады. Əрбір 
спораның жасуша қабықшасы 3 қабат болады: экзина жəне интинадан басқа 
сыртқы қабаты-перинасы (мамық) болады, осы қабаттан гигроскопты 
қасиеті бар ширатылған таспа тəрізді екі өсіндісі болады, олар жоғарғы 
жағынан екіге айырылып төртеу болып көрінеді. Бұндай спораларды-
элатеральды споралар деп атайды. Сырт пішіні жағынан бір-бірінен 
айырмашылығы жоқ, бірақ физиологиялық жағынан əртүрлі болады. 
Спораның өсіндісі ауа ылғалды болса спорадан ажырайды да, ал құрғақ 
кезде спораға жабысып қалады. Споралар өсіп, олардан өскінше дамиды.  
     Физиологиялық жағынан аталық болып келетін спорадан кішкентай 
жасыл түсті аталық өскінше дамиды, оның ұшы телімделіп келеді де 
олардың арасында антеридий дамиды. Өскінше ризоидтары арқылы 
топыраққа бекінеді.  
     Антерийден көп талшықты сперматозоидтар дамиды, ал келесі 
физиологиялық жағынан аналық болып келетін спорадан аналық өскінше 
дамып жетіледі. Өскіншеде архегонийлер түзіліп онда аналық жасуша 
жетіледі, ұрықтану сулы ортада жүреді.  
     Көп талшықты спермотозоид сулы ортада жылжып архегонийдегі аналық 
жасушаны ұрықтандырады, нəтижесінде зигота, зиготадан ұрық, ұрықтан 
жас қырықбуын кейін көп жылдық спорофит дамып жетіледі. Көпшілік 
қырықбуындардың споралы жəне ассимиляциялаушы бір ғана өркені 
болады. 
Тапсырма: 
1. Жылбұрынының көктемгі жəне жазғы өркендерінің сыртқы құрылыстарындағы 
ерекшеліктерді зерттеп, суреттерін салу. 
2. Көктемгі өркенінің споралы масағының спораларының препаратын дайындау керек, ол 
үшін споралы масағын зат тамшысына қағып, спораларын құрғақ күйінде қарау керек. 
3. Препараттағы спораларды ылғалдап, микроскоппен қарап, құрғақ күйіндегі 
споралармен салыстырып, қандай өзгерістердің болғанын анықтау. 
4. Жылбұрынның споралы масағының тұрақты препаратынан, масақтың, спорангийі бар 
спорангиофордың суретін салып, тиісті белгілермен белгілеу. 
5. Жылбұрынның даму кезеңінің схемасын жазып көрсету. 
6. Қайталау сұрақтарына жауап бере отырып, салған суреттеріне талдау жасау. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Жылбұрынның қандай ерекше белгілері бар? 
2. Инкрустация дегеніміз не? 
3. Дала жылбұрынының тіршілік кезеңі қалай өтеді? 
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4. Элатеральды спора дегеніміз не, оның қандай қасиеті бар? 
5. Жылбұрынының гаметофиттері қандай құрылысты болып келеді? 
6. Жылбұрынының диплоидты жəне гаплоидты фазаларының ара  
    қатынасы қандай? 
7. Жылбұрынының көктемгі, жазғы өркендерінің арасында қандай  
    айырмашылықтар бар? Өркендерінің екі түрлі болып келуі барлық жылбұрындарды 
кездесе ме? 
 
Студентердің өзіндік жұмысы 20. 
Тақырыбы: Сарғалдақтар тұқымдасы. 
Сабақтың мақсаты: Сарғалдақтар тұқымдасына жататын өсімдік 
түрлерімен танысу.   
Қарастырылатын сұрақтар: 
        1. Сарғалдақтар тұқымдасы  
 

       Əдістемелік нұсқаулар: 
      1. Сарғалдақтар тұқымдасы. Сарғалдақтар тұқымдасы өзінің 
формалары жағынан алуан түрлі болып келетін Сарғалдақ гүлділер 
қатарына жатады. Олар əлі күнге қалыптасу жағдайында, себебі ондағы 
формаларға ие болу процестері тоқталған жоқ. Тұқымдастардың мəні зор, 
өйткені жай гүлсеріктен қос гүлсерікке, гүл бөліктерінің ацикльдік 
орналасуынан гемицикльдік   жəне   тіпті   цикльдік орналасуына 
дейін, актиноморфтық құрылысынан зигоморфтық құрылысына дейін, 
көп тұқымды жемістерден дара тұқымды жемістерге дейінгі гүл 
мен жемістің эволюциялық жолдарын зерттеп білуге болады.  
      Кейде даражарнақты өсімдіктер класына тəн белгілер де кездеседі 
(гүлсерігі үш бөлікті, тамыр жүйесі шашақ, тұқым жарнағы біреу, өткізгіш 
шоқтары түйық). 

Тұқымдастың тіршілік ету формалары:  сирек бір жылдық 
шөптесін өсімдіктер, жартылай бұталар, ағаш тектес лиана. Шамамен 50 
туысы мен 2 000-нан аса түрлері бар. Бүл тұқымдастың өкілдері негізінен 
жер шарының қоңыржай бойлықтарында, сонымен қатар Қазақстанда да 
кездеседі. 

Өкілдерінің негізгі бөлігін мезофиттер құрайды, олардың бір қатары 
ылғалдылығы жоғары жерлерде өседі (батбақ қалта гүлі, күйдіргі сарғалдақ), 
сирек гидрофиттер де кездеседі (су сарғалдақ). 

Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі шашақ жəне 
кіндік, сондай-ақ тамыр түйнек түрінде (таушымылдық, көктем 
ақбүйрегі). Жапырақтары бөбе жапырақсыз кезектесе орналасқан, 
жапырақ тақтасы көбінесе тілімделген. 

Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Гүлдері шашақгүл жəне 
сыпыртқыгүл гүлшоғырына жиналған, сирек дара гүлді болып келеді. 
Гүлдері актиноморфты (сарғалдақ, қалтагүл, жібілген) жəне жел арқылы 
тозаңданады.Зигоморфты гүлдердің (уқорғасын, шөмішгүл, 
тегеурінгүл) батқысы, гүл тепкісі бар (шпорцы) бойлап өскен күлте 
жапырақтарының ойыс өскіндері төмен жағы қусырыла біткен түтікше 
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түрінде, онда шірнеліктер жиналады.  
Гүлдері қосжынысты бөліктерінің саны белгілі жəне белгісіз 

болып келеді. Тостағаншасы 5, сирек 6 тостаған жапырақшалардан тұрады, 
сонымен бірге 4 (жібілген), 3 (ақ бүйрек), сирек 2 (қандала шөп) тостаған 
жапырақшалы болып кездеседі.  

Гүлсерігі жай   немесе қосарланған. Андроцейі кезектесе келген 
көптеген аталықтан кұралған. Көп аталықтары жоғалып кетіп, күлте 
жапырақ түріндегі стаминодииге айналады да, шірнелік шығарып, 
сонысымен бунақденелілерді тозаңдануға еліктіреді. Гинецейі 
апокарпты, бір немесе бірнеше жеміс жапырақшадан тұрады, жоғарғы 
түйін. Гүлдерінің реңі саналуан, яғни əртүрлі. Жемісі кезектесе келген 
таптама. 

Негізгі өкілдері жəне олардың мəні. Қазақстанда сарғалдақ, 
тегеурінгүл, шөмішгүл, күнгелді, уқорғасын, маралоты, жібілген 
туыстастары неғүрлым көп таралған. Гүлдерінің формуласы: 
сарғалдақта-*Са5Со5А∞G∞ тегеурінгүлде-Са3Со2+1 А∞ G1, жібілгенде-
*Р4А∞G∞.  

Сарғалдақтар туыстарының жемісі -таптама, көп тұқымды жаңғақша, 
кейде жидек тəрізді.  

Бұл тұқымдастың өкілдерінің практикалық маңызы зор, себебі 
олардың көпшілігінің-біразының құрамында медицинада қолданылатын 
алкалоидтары бар улы өсімдіктер. Мысалы, медицинада тегеурінгүл, 
уқорғасын, жанаргүл, таушымылдық жəне басқа түрлердің алкалоидтері 
пайдаланылады.  

Шөмішгүл, уқорғасын, тегеурінгүл, маралоты тұқымдарында лак-
бояу, автомобиль, тамақ өнеркəсібінде жəне медицинада қолданылатын 
сүйық май көп. Кейбір түрлерін (тегеурінгүл, таушымылдық) сəндік 
өсімдіктер ретінде мəдени түрде өсіріледі. Қорғауға алынған  түрлері 
мыналар:  азия  күнгелдісі ,  орман желайдары, көктем жанаргүлі, түзу 
жібілген жəне басқалар. 
Тапсырма: Сарғалдақ тұқымдастары өкілдерінің суретін  альбомға салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1.Сарғалдақ тұқымдастарының эволюциялық тұрғыдан ежелгі 
эволюциялық соңғы белгілері қандай 
2. Негізгі өкілдері? 
3.Сарғалдақ тұқымдастарының маңызы неде? 
 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы  21. 
Тақырыбы: Бұршақтар тұқымдасы-бобовые, или мотыльковые-Fabaceae, 
Papilionaceae. 
Сабақтың мақсаты: Бұршақтар тұқымдасына жататын өсімдіктердің  
сыртқы жəне гүл құрылыстарындағы ерекшеліктермен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1.Бұршақтар тұқымдасы 
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Əдістемелік нұсқаулар: 
        1. Бұршақтар тұқымдасы. Бұршақгүлділер қатарына жатады. Бірқатар 
белгілеріне қарай (жапырақтары күрделі, бөбе жапырақтарының болуы, 
гүлсерігі қосарлы) бұл қатар Раушангүлділер қатарына жақын.  
Бұршақтаргүлділер тұқымдасы қатарында гүлдің белгісіз мөлшердегі 
аталықтардан дəл Раушангүлділер тұқымдастары тəрізді белгілі аталыққа 
қарай дамуын, сондай-ақ тіршілік ету формаларының ағаш түрінен бұталы 
жəне шөптесін өсімдіктерге айналу эволюциясын байқауға болады. 
    Бұршақ тұқымдасының 490 туысы жəне 120 мыңдай түрі бар.  Бұлардың 
негізінен тіршілік ету формалары: көп жылдық жəне бір жылдық шөптесін  
өсімдіктер, сиректеу ағаштар мен бұталар жəне лианалар. Бұл 
тұқымдастардың өкілдері Қазақстанның барлық аймағында өседі.    
     Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі кіндік. Негізгі 
тамыры 3м тереңдікке дейін, ал жоңышқа тамыры 10м тереңдікке дейін 
жетеді. Бұршақ тұқымдастарының тамыры ауадан бос азотты сіңіретін 
түйнек бактерияларымен селбесе тіршілік етеді.  
     Сабақтары əр түрлі: тік сабақты-бөрібұршақ, түйежоңышқа, көтеріңкі 
сабақты-беде, жоңышқа, өрмелегіш сабақты-бұршақ, чина, жатаған 
сабақты-беде. Көлденең қиылысу формалары жағынан дөңгелене немесе 
аздап қанаттана-орман чинасы, жалаңаш немесе еңкіш болып келген.  
     Тұқымдастардың  барлық өкілдерінің жапырақтары күрделі: мұртшамен 
аяқталатын, қосалқы жапырақтары бар үшқұлақты күрделі-беде, 
саусақсалалы күрделі-бөрібұршақ. Қауырсын күрделі-тышқан бұршақ.  Бір 
ғана бекіш туысының жапырақтары біркелкі. 
      Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Бұршақ тұқымдастары 
өкілдерінің гүлдері зигоморфты.  
     Тостағаншасы 5 бөліктен, бірігіп өскен, дұрыс немесе аздап зигоморфты-
екі ерінді. Күлтесі 5 күлтежапырақшадан тұрады. 
      Артқы күлте жапырағы басқаларына қарағанда үлкен болып келеді, ол-
тужелкен деп аталады, пішіні мен көлемі жағынан бірдей екі бүйіріндегі 
күлтежапырағы-ескекше деп аталады. Төменгі екі күлтежапырақ бітісе өсіп-
қайықша құрайды.  
     Кейбір туыстарға-беде барлық күлтежапырақтардың түтікшеге бірігіп 
кетуі тəн. Бұл тұқымдастың аталығының құрылысы өзгеше: 
     Бұл тұқымдастарға жататын кейбір түрлерінде 10 аталықтың бəрі де 
жіпшелері арқылы бірігіп түтік түзеді (бірағайынды андроцей-бөрібұршақ, 
бекіш). Кейбір туыстарында андроцей көпағайынды болып келеді, оларда 10 
аталық бəрі бірдей бос орналасқан-ақмия, тентекмия. Бəрінен жиі 
кездесетіні екі ағайынды андроцей, оның тоғыз аталығы жіпшелері арқылы 
түтікке бірігеді де, біреуі бос қалады-бұршақ, чина, тышқан бұршақ.  
     Тек екі ағайынды аталығы бар гүлдер ғана шырынды заттар бөліп 
шығарады. Аталықтардың бірігуінен пайда болған түтіктер бір жағдайда 
тігінен, ал екінші жағдайда қиғаш кесілген болады 1-сурет.  
     Бір жеміс жапырақшаларынан тұратын гинецейі жəй. Гинецейі бір 
мүшелі апокарпты, гүл түйіні жоғарғы, бір ұялы. 
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Жемісі дара немесе көптұқымды, ашылатын, бұршаққап, кейде 

бұршаққаптары бунақты болады-эспарцет.  Көптеген түрлерінің гүлінің 
формуласы мынадай:↑Са(5)  Со1+2+(2)  А(9)+1 G1  немесе↑Са(5)  Со1+2+(2)  А(10) G1. 

Бұршақ тұқымдастарының көпшілігінің тұқымы эндоспермсіз. 
    Тұқымдастардың негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. Бұршақ 
тұқымдастарының практикалық маңызы өте зор.  Тағамдық дақылдардың 
арасынан асбұршақ, соя, жер жаңғағы, мал азықтық бұршақтар айрықша 
орын алады. Мысалыға, асбұршақ, мал азықтық. Сояның тұқымында 30-
пайыздан 44-пайызға дейін-ақуыз, сондай-ақ крахмал мен майлылығы 
жоғары заттар бар. Тамаққа пайдаланылатын ақуыздың сапасы бойынша 
бірінші орында фасоль мен жасымық тұрады. Ақуыздың құрамында 
адамдар мен малдарға аса қажетті аминокислоттар болады. Жер жаңғағының 
тұқымында ақуыз мөлшері 50-55пайыз. Бұршақ тұқымдастарының көптеген 
өкілдері-бағалы мал азықтық дақылдар.  Біржылдық мал азықтық 
дақылдардың арасында 200-ге тарта бөрібұршақтың, 80-дей 
тышқанбұршақтың түрлері бар жəне де олардың алатын орны айрықша. 
     Көпжылдық мал азықтық шөптер: беде, жоңышқа, түйежоңышқа, 
эспарцет жəне тағы басқалары. Бұршақтар тұқымдасының азықтық, жем-
шөптік сапасы кейде олардың құрамында глюкозидтердің немесе 
алколоидтардың көп мөлшерде болуына байланысты біршама төмендейді -
люпин. 
     Бағалы бал жинайтын жəне дəрі-дəрмектік өсімдіктер де көп-жантақ, 
шеңгел, түйежоңышқа. 
     Улы өсімдіктер декездеседі: ақмия, тентекмия, кекек. Ал, қараған, 
қарамала жəне басқалары əсем сəндік өсімдіктер болып саналады. 
Тұқымдастардың кейбір түрлеріне тоқтала кетейік. 

   Сиыр жоңышқа туысы-вика, немесе горошек-Vicia. 150-дей түрі бар; 
Флорада 84 түрі бар, ал Қазақстанда 25 түрі кездеседі. Олардың көпшілігі 
жем-шөп ретінде аса құнды жəне сапасы жоғары пішен немесе дəн алу 
мақсатында мəдени жағдайға ендірілген. Кейбіреулері арам шөп ретінде 
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егістікті бүлдіреді. 
 Егістік сиыр жоңышқа-вика посевая пішен дайындау жəне дəн алу 

мақсатында өсірілетін бір жылдық шөптесін өсімдік. Түкті сиыр жоңышқа 
бір жылдық, сиректеу екі жылдық өсімдік, оны мал азығы ретінде күздік 
қарабидаймен бірге себеді. Табиғи жағдайда ол Орта Азияда кезеседі. БОР-
дың барлық жерлерінде, арамшөп ретінде түкті сиыр жоңышқа, ал осы 
республикалардың европалық бөлігі мен Кавказда айыл жапырақты сиыр 
жоңышқа өседі. 

Асбұршақ туысы. Түрлерінің саны əлі күнге дейін толық 
дəлелденбеген. Флорада 6-түрі келтірілген. Бір жылдық жəне көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер, сабақтары жұмсақ, мұртшалары арқылы басқа 
өсімдіктерге жабысып көтеріліп тұрады. 

 Егістік асбұршақ. Бір жылдық шөптесін өсімдік, егістік жəне кейбір 
жағдайларда бақшалық дақыл ретінде кең таралған. Бұл түр дала асбұрша-
ғына жақын, шамасы соңғы түр осы кездегі себіліп жүрген сорттарды 
шығар-ғанда алғашқы пайдаланған форма болса керек. 

Беде туысы. Түрлерінің саны 300-дей, Флорада 65 түрі, ал Қазақстанда 
11 кездеседі. Жер бетінің барлық құрылықтарында кездесетін, біршама кең 
таралған көп жылдық жəне бір жылдық шөптесін өсімдіктер. Сабақтары 
негізінен тік, сиректеу жерге төселіп өседі. Жапырағы үшқұлақ, сиректеу 5-9 
жапырақшадан тұрады. Гүлдерінің түсі сары, қанық қызыл жəне ашық 
қызыл болып келеді. Күлте жапырақшалары түп жағынан біріккен болып 
келеді. Жемісі 1-3 дəнді қақырайтын бұршаққап əдетте екі ерінді немесе 
қоңырау тəрізді тостағаншаға еніп тұрады.  

Қызылбас беде. Биіктігі 30-50 см болатын көп жылдық шөптесін 
өсімдік, мамыр айының екінші жартысынан күзге дейін гүлдейді. Гүлдерінің 
түсі қызыл, шоқпарбас шоғырға жиналған, бұршаққаптарында біреуден ғана 
дəні болады, мəдени жағдайда көп өсіріледі. Қызғылт беденің күлте 
жапырақшасының түсі солғын қызғылт болып келеді, оны негізінен 
орманды аудандарда көптеп себеді, жабайы қалпына ауысуы жиі байқалады. 
Ақ беденің күлте жапырақшасының түсі ақ болады, ол мал азығы ретінде аса 
құнды өсімдік, əрі малдың таптап-жаншуына шыдамды, барлық жерлерде 
кеңінен таралған. 

Жоңышқа туысы. 100-дей түрі бар. Флорада 36 түрі кездеседі, олар 
негізінен Орта Азияда өседі, ал Қазақстанда 18 түрі бар. Көп жылдық жəне 
бір жылдық шөптесін өсімдіктер, жапырақтары үш құлақ болып келеді, 
сиректеу бұталар. Бұршақаптары бір дəнді, формасы бүйрек немесе орақ 
тəрізді. Құрғақшылыққа, сортаң жəне сор топырақтарға жақсы бейімделген, 
тамырының ұзындығы 1,5 м-ге дейін жететін, кіндік тамырлы өсімдік. 
Агромелиративтік маңызы зор. Мал азығы ретінде аса құнды, құнары 
жоғары жəне жақсы желінетін пішен беретін өсімдік. 
Сарбас жоңышқа, биіктігі 100-120см болатын, күлте жапырақшасының түсі 
сары, құрғақшылыққа, ыстыққа жəне суыққа төзімді өсімдік. Табиғатта жəне 
мəдени жағдайда кең таралған өсімдік. Кəдімгі жоңышқаның гүлі қою-
гүлгін түсті, бобы спираль тəрізді бұралған болып келеді. Əсіресе құрғақ 
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шөлейт аудандарда тек мəдени жағдайда ғана өседі, кейде жабайы жағдайға 
ауысқандығы байқалады. 
    Фасоль туысы. Түрлерінің саны 200-дей. Бір жылдық шөптесін өсімдік, 
сабақтары тігінен жайылып, көп жағдайда тіптен шырмалып өседі. 
Жапырақтары үшқұлақ күрделі болып келеді. Күлте жапырақшалары сары, 
ақ, қызғыштау-сары, қоңыр-қызыл жəне сия-көк түсті болып келеді. 20-дай 
түрі белгілі. Олардың барлығы тек мəдени жағдайда көкөніс дақылы ретінде 
жəне сəндік өсімдіктер ретінде ботаникалық бақтарда, парктерде, 
скверлерде өсіріледі. 

 Кəдімгі фасоль көкөніс дақылы,  от жалынды-қызыл фасоль өрмелеп 
өсетін бір жылдық өсімдік, гүлі ашық-қызыл түсті болып келеді. Сəнді 
өсімдік ретінде кеңінен отырғызылады, сиректеу тамақ ретінде де 
пайдаланылады. 

Соя туысы. Туыстың құрамында 40-тай түрі бар. Табиғи ареалы аса 
кең, тек бір ғана Уссурий деген түрі өседі.  Шаруашылықтағы маңызы 
жағынан ең қажеттісі түкті соя деп аталанатын түр. Ол биіктігі 30-50 (80) 
см болатын бір жылдық шөптесін  өсімдік, жапырағы үшқұлақ, гүлдері 
жапырақтың қолтығынан шашақтанып шығып тұрады, бұршаққаптың 
ішінде біреуден немесе аздан дəндері болады. Азияда кеңінен себілетіндігі 
сонша, оның егістік көлемі 10 млн. га асады. 1 т., дəннен 113 кг май жəне 
725 кг майдан тазартылған ұн алынады. Дəнінің құрамында 36-пайызға 
дейін ақуыз болады. Сабағы мен жапырағын жас балауса түрінде, кептіріп те 
жəне сүр шөп түрінде де ауыл шаруашылық жануарларына қорек ретінде 
пайдаланады. 
     Соядан əр түрлі тағамдар дайындайды: сүт, май, айран, қаймақ, сүзбе, 
нан, ал сусамыр ауруымен ауыратын кісілер үшін арнайы печенье, кофе, 
шоколад жəне т.б. (100-ден астам тағамдардың түрлерін) жасайды. Сонымен 
бірге соядан пластмасс, фанер жасауға қажетті клей жəне тағы басқа да 
заттарды жасауға керекті шикізат алады.  

Люпин туысы. Туыста 400-дей түр бар. Бұлар негізінен дəндері ұсақ 
болып келетін шөптесін өсімдіктер, жартылай бұталар, ішінде тіптен 
бұталары да болады. Жерорта теңізі жағалауындағы түрлердің басым 
көпшілігі бір жылдық, биік, дəндері ірі болып келетін өсімдіктер. Бұларға 
үшқұлақ жəне саусақ салалы күрделі жапырақтар тəн. Гүлдері ақ, сары, көк 
түсті болып келеді жəне үлкен шашақ тəрізді гүлшоғырына жиналады. 
Люпин рекордтық деңгейге дейін жететін көк балауса береді, бірақта 
өсімдіктің барлық бөлігінде көп мөлшерде улы заттар болады. 
Сидерациялық жəне сəндік өсімдіктер ретінде өсіріледі. Алкалоиды жоқ 
сорттарын шығаруға байланысты люпиннің жем-шөптік маңызы арта түседі. 
Тапсырма: Люпин туысы, кəдімгі фасоль, соя туысы, сарыбас жоңышқа, жоңышқа 
туысы, беде, қызылбас беде жоңышқа туысы, егістік асбұршақ, асбұршақ туысы осы 
өсімдіктердің суретін салу 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Желкен, ескек, қайықша дегеніміз не жəне қызметі? 
2.Бұршақ тұкымдас өсімдіктердің вегетативтік  ерекшеліктері  қандай? 
3. Бұршақ тұкымдас өсімдіктердің генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
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Студенттердің өзіндік жұмысы  22. 
Тақырыбы: Құлқайырлар тұқымдасы (Мальвовые)-Malvaceae. 
Сабақтың мақсаты: Құлқайырлар тұқымдасына жататын өсімдіктердің 
түрлерімен, мақта өсімдігінің сыртқы жəне гүл құрылыстарындағы 
ерекшеліктермен танысу. 
Сабақта қарастырылатын сұрақтар: 
         1.Құлқайыр тұқымдасы. 
 

     Əдістемелік нұсқаулар: 
     1.Құлқайыр тұқымдасы. Құлқайырлар тұқымдасының өкілдері негізінен  
тропикалық аймақта таралған. Құлқайыр гүлділер қатарына жатады. 
Тұқымдастарға 16-мыңдай түрлері, 90-дай туысы бар. Қазақстанда 
Құлқайыр тұқымдастарының таралу аймағы шектеулі. Жабайы өсетін 
түрлері Іле Алатауының шалғындарында жəне бөктерінде кездеседі.    
    Тіршілік формалары: ағаштар, бұталар, шөптесін өсімдіктер. Түрінің 
басым көпшілігі-мезофиттер.  
      Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі негізінен 
кіндік. Сабақтары тік, бұтақты. Жапырақтары жəй, біркелкі немесе 
бөбежапырақты қалақша түрінде, қосалқы жапырақшалары түсіп қалып 
отырады. Жапырақтары кезектесіп орналасады. Көп жағдайда шырышты 
заттар жинақталатын лизогендік қуысы немесе жекелеген шырышты 
жасушалары болады. Мақта бұтағының 2 түрі бар: жеміс беруші жəне 
бойлап өсетін түрлері. Жеміс беретін бұтақтары қысқа, симподиальды, 
олардың əр қайсысы гүлмен бітіп отырады, одан төмен бүйір бүршіктері 
дамиды да, одан тағы екінші гүл жəне жəне үшінші, төртінші т,б. өсіп 
шығады. Сол себепті қозаның гүлдеуі біркелкі емес жəне ол өте ұзаққа 
созылып, маусым айынан күздің аяғына дейін барады. Бойлап өсетін 
бұталары гүл ашпайды оны кесіп (чеканка) тастайды.  
      Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Гүлдері жапырақтың 
қолтығында жəне жеке орналасқан, дұрыс гүл, қосжынысты, кейде гүл 
шоғын орай, қолтығында орналасқан ірі көлемді, гүлсерігі қосарланған 
болып келеді, одан басқа тостағанша асты жапырақшалары болады. 
Тостағанша асты жапырақшалары гүл асты жапырақшаларынан пайда 
болады. Тостағаншасының кіріге өскен күлтежапырақшалы болып келуі жиі, 
күлтесі 5 бөліктен тұрады, гүлшоғындағы күлтежапырақшалары қайырмалы.   
     Гүлі бір күн ғана гүлдейді, күлте жапырақтарының реңі таңертең негізгі 
бөлігінде күлгін-сары дақтары бар сары түсті, кешке күлгін түсті.   Гүлдеу 
биологиясы тұрғысынан қарағанда мақтаның бойында қызық құбылыс 
байқалады: бір гүлдің бойында өздігінен тозаңдану жəне айқас тозаңдану 
процесі жүреді.  
     Аталықтары көп, екі шеңбер құрап орналасқан (сыртқы шеңбері 5 
аталықтан, ішкі шеңбері көп аталықтан тұрады, көбінесе олар түтікшеге 
бірігіп өсіп, 1 аналықты қоршай орналасады).  
     Аналығы 3 немесе бірнеше көптеген жемісжапырақшалардан тұрады. 
Түйіні жоғары, көп ұялы. Əрбір ұяның ішінде біреуден немесе көптен тұқым 
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бүршігі болады. Жемісі-3-5 ұялы қауашақ. Тұқым саны 20-40, дөңгелене 
келген сопақша пішіні, өте қысқа жəне ұзын екі қабат түктермен тығыз 
көмкерілген.   Қысқа түктері түбітше, ал ұзындары талшықша деп аталады. 
Бір тұқымда 7000 түкке дейін болады. Жемістері құрғақ-көптұқымды 
қауашақ немесе бөлшектенген жаңғақ түрінде, саны көп бүйрек тəріздес 
жаңғақтардан тұрады. Гүлінің формуласы: Са (3)+(5) Со 5 А (∞)  G ( ∞), ал гүлдің 
диаграммасы 1-суретте көрсетілген.        
     Тұқымдастардың негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. Жоғарыда атап 
өткендей, мақта туысы көп жылдық бұталар мен ағаштар түрінде кездеседі. 
Мақтамен жұмыс істеу барысында адам баласы оның ағаш тектес түрлерінің 
бір жылдығын шығарды. Мақта туысы бірнеше ондаған түрді біріктіреді, 
бірақ олардың ішінде 5-еуі ғана мəдени дақыл ретінде шығарылды.  
Ауылшаруашылығында негізінен мақтаның 3 түрі пайдаланылады: кəдімгі 
мақта, перу жəне азия мақталары, селекционерлер түрлі-түсті мақта сортын 
да шығарды, оның түктерінің реңдері əр түрлі: қоңыр, көгілдір жəне т.б.  
     Құлқайырлар туысы біржылдық жəне көпжылдық шөптер түрінде 
кездеседі. Бұл туыстарға арам шөптер мен жабайы өсетін шөп түрлері 
жатады (жеке құлқайыр, орман құлқайыры, мавритан құлқайыры жəне 
басқалары). Қазақстанда құлқайыр туысының дəстүрден тыс мəдени 
дақылдарын шығару бағытында жұмыс жүргізіліп келеді ( бұйра құлқайыр, 
мелюка құлқайыры жəне тағы басқалары).  
 

       
 
      Бағалы техникалық талшықты өсімдіктерге: мақта, бұйракендір, бөрі 
тарақ кенеп жатады.  
     Сəндік жəне дəрі-дəрмектік өсімдіктер ішінен Қазақстанда құлқайыр, 
жалбызтікен, хатьма жəне айдаршөп-раушан т.б. өседі.  
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     Ал, медицинада дəрілік жалбызтікен тамыры пайдаланылады. Тоқыма 
дақыл ретінде бөрітарақ кенеп өсіріледі. Бұйдакендірден-арқан, қанат жəне 
т.б. жасалынады. Мақта тұқымынан тағамдық, техникалық өнеркəсіпте де 
қолдануға болатын - май алынады, ал күнжарасы малға жем ретінде 
қолданылады. Біз мақта мақта туысына тоқтала кетейік.     
       Мақта туысы.  Шыққан жері жер шарының екі бөлігінің де тропикалық 
жəне субтропикалық аймақтары болып табылады. Жіп иіруге қажетті 
талшық беретін құнды өсімдік. Оны Батыс Индияда біздің эрамыздан 3 мың 
жылдай бұрын еге бастаған. Жіп иіруге мақтаның-талшығы пайдаланылады, 
олар дəңдерін тығыз жауып тұрады (бір дəнде 7 мыңға дейін талшық 
болады). Талшықтары таза целлюлозадан тұрады. Олар бір жасушалы, ақ 
немесе сары түсті болып келеді, ұзындығы 60 мм-ге дейін жетеді. Мақта 
өсімдігі 70-75-пайызға дейін жіп иіруге, мата тоқуға қажетті талшық береді. 
Одан басқа, дəндерінен 20-пайызға дейін тамаққа пайдаланылатын жəне 
техникаға қажетті сапасы жоғары май алынады. Мəдени жағдайға 5 түрі 
ендірілген. Флорамызда өндірілетін мақтаның 60 пайызын Өзбекстан беріп 
отырған. Орта Азияның басқа республикалары (Түрікменстан, Тəжікстан, 
Қырғызстан, Қазақстаннын оңтүстігі) шамамен жылдық өнімнің 1/4-ін алып 
отырған. Закавказьяда мақта негізінен Азербайжанда өсіріледі. Аталған 
республикаларда мақтаның мынадай түрлері егіледі: упланд немесе орташа 
талшықты мақта, шыққан жері Мексика; гузу-қысқа талшықты мақта, 
шыққан жері-Иран жəне Орта Азия; жəне Египет, ұзын талшықты мақта- 
шыққан жері-Перу 1-сурет. Басқа туыстарынан сабақтарынан талшық 
алынатындарының шаруашылықтағы маңызы аса зор: бөрі тарақ кендірі 
(кенаф), бамия, авиценна канатнигі. Бұлардан басқа Қазақстанда кездесетін 
құлқайырлар тұқымдасынан жалбыз тікен туысын (алтей) атап айтуға 
болады. Дəрілік жалбыз тікен (алтей лекарственный) деген түрдің тамыры  
əр түрлі ауруды емдеуге пайдаланады.  
Тапсырма: мақтаның суретін жəне диаграммасын салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Мақтаның құрылысы жəне олардың гүлдеу биологиясының ерекшеліктері? 
2. Құлқайыр тұкымдас өсімдіктердің вегетативтік  ерекшеліктері  қандай? 
3. Құлқайыр тұкымдас өсімдіктердің генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
4. Негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. 
 
Студентердің өзіндік жұмысы  23. 
Тақырыбы: Шатыргүлділер, немесе балдыркөктер тұқымдасы (зонтичные, 
или сельдерейные). 
Сабақтың мақсаты: Шатыргүлдер тұқымдасына жататын өсімдіктердің 
белгілерімен, сыртқы жəне гүл құрылыстарындағы ерекшеліктермен танысу. 
Сабақта қарастырылатын сұрақтар: 
1.Шатыргүлдер тұқымдасы 
 
Əдістемелік нұсқаулар: 
1.Шатыргүлділер тұқымдасы. Тұқымдастар Аралий қатарына кіреді жəне 
оның құрамында 300 туыс, 3 мыңнан аса түр бар. Жер шарының барлығында 
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кең таралған, əсіресе қоңыржай бойлықтарда көп. Флорада 800-дей түрі, ал 
Қазақстан флорасында 230 түрі кездеседі. Көптеген алқаптарда, өсімдіктер 
қауымдастығының негізгі компоненттері болып табылады, əсіресе климаты 
құрғақ аудандарда. 
     Тіршілік ету формалары: негізінен көп жылдық шөптесін өсімдіктер, 
сондай-ақ біржылдық жəне екіжылдық өсімдіктер, кейде жартылай бұта мен 
бұта түрлері бар. Ағаштектес түрлері кейбір туыстарға ғана тəн 
(мирридендрон, гетероморфа, көкбас). 
     Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері.Тамыр жүйесі кіндік. Көбінесе 
негізгі тамыры жуан болып келеді (сəбіз, балдыркөк, ақжелкен). Əдетте 
сабақтары тік сабақты, кейде жатаған, көбінесе кеуек (қуыс) болып келеді. 
Сабағының іші қуыс-биіктігі 4м, ал диаметрі 6см болады. Сабақтары мен 
жапырақтарының құрамында эфирі бар безшелер орналасқан. 
     Жай жапырақты кезектесе орналасады, ірі бөбежапырақсыз, жапырақ 
тақтасы тілімделген.  Балдыркөктер тұқымдасының көпшілігіне жапырақ 
негізінде кейде өте ірі түрде кездесетін қынапшаның болуы тəн, сондай-ақ 
қынапшасызы да кездеседі (шоқсары). 
     Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Гүлшоғыры-күрделі шатыр, 
сиректеу жай шатыр-астранция түрлерінде, шоқпарбас-көкбас түрінде 
болады. Гүлдері қосжарнақты, кейде даражарнақты, актиноморфты немесе 
бір гүлшоғыры деңгейінде аздап зигоморфты, 5 мүшелі, ақ сары немесе 
қызғылт түсті. Тостағанша жапырақшалары редукцияға ұшыраған жəне 5 
тісті. Күлтежапырақшалары үстінде аздаған ойығы бар 5 жеке күлтеден 
тұрады.   
    Андроцей, 5 аталықтан, олардың жіпшелері аталықтың ішкі шеңберінен 
түзілетін шірнелік дискісіне бекініп тұрады. Аналығы ценокарпты, 2 жеміс 
жапырақшасынан тұрады, гүл түйіні төменгі 2 ұялы. 
      Гүлінің жалпы формуласы мынадай: *Са(0-5) Со5 А5О(2). Жемісі-
екітұқымша. Осы үлкен жəне кең таралған тұқымдастың туыстарының 
барлығы бір-біріне өте жақын. Ол бұлардың сыртқы ұқсастығынан, əсіресе 
вегетативтік мүшелерінің құрылысынан айқын байқалады. Тұқымдастың 
жіктелуін жасағанда жəне анықтағанда, жемісінің құрылысы ең маңызды 
роль атқарады. Жемісі пісіп жетілген кезде, ол екіге бөлінген (карпофора) 
оның басында ілініп тұратын 2 жемісшеге (мерикарпияға) бөлінеді 1-сурет.       
Тұқымшаның сыртында 5 тікесінен орналасқан қабырғалары болады. 
Жемісқапта оларға, 5 өткізгіш шоғы сəйкес келеді. Бұл алғашқы қабырғалар. 
Қабырғалары аралығында май жүретін жолдары бар. Май жолдары тұқымша 
жағында да болады.  Əдетте ол, жемістің қақырайтын жағынан басталады. 
Жемістің қақырайтын жағындағы бөлігіндегі, дəннің эндоспермінің үсті 
жалпақ немесе дөңес, орақ тəрізді немесе ойыс болуы мүмкін. Бұл жемістің 
көлденең кесіндісінен жақсы байқалады.  
Тұқымдастардың негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. Балдыркөк 
тұқымдасы арасында пайдалы тағамдық (сəбіз, ақжелкен, балдыркөк, аскөк 
жəне т.б.) эфирмайлы (күнзе, анис тмин, зере жəне т.б.), дəрі-дəрмектік-
астранций, бежір, аюбалдырған жəне т.б. өсімдіктер мол. Бұдан басқа улы 
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өсімдіктер де кездеседі. Əсіресе олардың арасында қауіптісі утамыр-
тамырсабағында сопақша ми орталықтарына əсер ететін цикутин алкалоиды 
бар, бұршақты-убалдырған-орталық жүйке жүйкесін тежейтін конин 
алкалоиды бар. Осы тұқымдастарға жататын көптеген жабайы өсімдіктер 
балды, сонымен бірге сəндік өсімдік ретінде мəдени дақыл ретінде өсіріледі.  
Біз кейбір туыстарға тоқтала кетейік:     
         Сəбіз туысы. Сəбіздің 60-тай түрі бар. Көпжылдық, 1-жылдық жəне 2-
жылдық шөптесін өсімдік. Флорада жабайы сəбіз деген бір ғана түрі 
кездеседі.  Тамаққа пайдаланатын сорттарының ұзын, сиректеу қысқа, ашық 
сары немесе қызғыш-сары түсті тамыр жемістері болады. Малға беретін 
сорттарының тамыр жемістерінің түсі ақ немесе ақшыл-сары болып келеді, 
салмағы 2 кг-ға дейін барады. Одан басқа сəбіз, дəрумен өндірісінде, аса 
қажетті шикізат болып табылады. Тамыр жемісінде каротин-провитамин А, 
жəне С, В, В2 дəрумендері жиналады.  

     Петрушка туысы. Оның 6-түрі бар. Қазақстанда  кəдімгі петрушка 
(петрушка обыкновенная немесе П. кудрявая) деген жалғыз түр бар. Табиғи 
жағдайда дүниежүзінің барлық құрылықтарында кездеседі; 

 
 
        
Арктикалық жəне субарктикалық аудандарынан басқа жерлердің 
барлығында өседі. Тамырлары мен жапырақтары үшін отырғызады. 

Боршевик туысы. Дүниежүзі бойынша 70-тей түрі бар, Флорада 36 
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түрі, ал Қазақстанда 2 түрі кездеседі. Табиғи жағдайда қоңыржай климатты 
облыстарда жəне таулы аудандарда өседі. Мал азығы ретінде  көк балауса 
береді, көптеген жерлерде себіледі, кейбір түрлері улы өсімдіктердің 
қатарына жатады. 

Сібір борщевигі (борщевик сибирский)- биіктігі 1 м-ден асатын өсімдік, 
жапырақтары үлкен қауырсынды тілімделген болып келеді. Кəдімгі 
борщевик-биіктігі 1 м-ге дейін баратын көп жылдық шөптесін өсімдік. 
Жапырағы үшқұлақ болып келеді жəне улы өсімдіктердің қатарына жатады. 

Утамыр туысы (вех). Бұл туыстың 20-дай түрі бар, олар негізінен 
солтүстік Америкадан кеңінен таралған өсімдіктер. Флорада кəдімгі утамыр 
(вех ядовитый) деген жалғыз түрі бар, ол сабағының биіктігі 50-80 (150) см 
жететін, жоғарғы жағы бұтақтанып келетін өсімдік. Жапырақтары 2 рет 
қауырсынды тілімделген, ұзын сағақты болады, тамырсабағы жекелеген 
бөліктерге бөлінген, улы алколоидтар жинайды (цикутотоксин, цикутин). 
Осы өсімдіктен ауылшаруашылық жануарларының улануы жиі кездесіп 
отырады. 
Тапсырма: Балдыркөк тұқымдасыныңөкілдері:боршевик, сəбіз, ақжелкен, балдыркөк, 
аскөк туыстарының біреуінің суретін салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1 Балдыркөк тұкымдасының  жемістерінің құрылысы жəне ерекшеліктері? 
2. Балдыркөк тұкымдасының вегетативтік  мүшелерінің ерекшеліктері? 
3. Балдыркөк тұкымдасының генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
4. Негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысы  24. 
Тақырыбы:Капустагүлділер-Brassica немесе Айқышгүлділер тұқымдасы-
Cruciferae. 
Сабақтың мақсаты: Айқыш гүлділер тұқымдас өсімдіктердің, вегетативтік 
жəне генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктерді ажырату.  
Сабақта қарастырылатын сұрақтар: 
1. Айқыш гүлділер тұқымдасы 
 

     Əдістемелік нұсқаулар: 
     1. Айқыш гүлділер тұқымдасы. Айқышгүлділер тұқымдасы жеке қатар 
болып табылады. Оның қатарына  380-дей туыс жəне 3200-дей түр кіреді. 
Айқышгүлділердің əлемдегі құрлықтарда таралуы біркелкі емес. Олар 
негізінен солтүстік жартышардың қоңыржай белдеуінде өседі. Қазақстанда 
Айқышгүлділер барлық өсімдіктер аймағында, соның ішінде биік таудағы 
аудандарда да кездеседі. Бұл тұқымдастың өкілдерінен ең жиі кездесетіні-
біржылдық немесе көпжылдық шөптер, жартылай бұталар. 
     Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Айқышгүлділердің тамыр 
жүйесі кіндік, оның дамуы экологиялық жағдайға байланысты. Көптеген 
түрлері тамыржеміс құрайды-шомыр, шалғам.  
     Сабақтары дөңгелене, бұтақтана, бұтақтанбай, жалаңаш немесе еңкіш 
болып келеді, өсу барысында жуандай алады, кейбір түрлерінде қоректік қор 
заттары-кольраби капустасы немесе гликозидтер-қыша жиналады. 
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Жапырақтары жəй, кезектесе орналасқан, біркелкі, бөлек-бөлек немесе 
тілкемделген, бөбе жапырақсыз, көбінесе тамыржапырақты шоқ түзейді.  
     Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Айқышгүлділерге гүлшоғыр-
дың шашақ немесе қалқанша түрлері тəн, олар айқын қысқа, шоқбасты не 
бойлай өскен масақ түрінде болуы мүмкін.  
     Гүлдері көбінесе ұсақ, дұрыс гүл, гүлсерігі қосарланған қосжынысты. 
Тостағаншасы 4 тостаған жапырақшадан, күлтесі бос-4 ақ, сары немесе 
күлгін түсті күлтежапырақшадан тұрады.  Күлтежапырақшалары мен 
тостағанжапырақшалары айқаса орналасқан. Жоғары жағындағы күлте 
жапырақшалары жалпақшалау, көбінесе біркелкі немесе ойықшалы болып 
келеді.  
     Аталықтары 6, олар 2 шеңбер түзе орналасқан. Олардың ішінде сыртқы 
шеңберге жататын екеуі ішкі төртеуіне қарағанда неғұрлым қысқа. 
Ұзындығы біркелкі немесе үшеуінің ұзындығы əртүрлі аталықтар сирек те 
болса кездесіп қалады. Гинецейі 2 жеміс жапырақшадан тұрады. Олардың 
сызық бойынша бітісе өсуіне жатынды екі ұяға бөліп тұратын жалған 
аралық түзіледі.  Түйіні жоғарғы. Шірнеліктері аталықтардың негізіне таман 
орналасқан. Гүлінің жалпы формуласы мынадай: *Ca2+2 Co4 A2+4 G(2)    

Айқышгүлділер айқас энтомофильді тозаңдануға бейім, дегенмен  өздігінен 
тозаңданатындары бар-стенопеталум, гескоккус. Жемісі-бұршаққын немесе 
бұршаққынша, кейде-жаңғақ. Тұқымдары көбінесе ұсақтау, шар тəріздес, 
эндоспермсіз жəне периспермсіз. Құрамында май, көбінесе гликозидтер де 
бар. 
     Айқышгүлділердің негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. Айқышгүлділер 
табиғи түрде өсетін жерлерінде органикалық заттар синтезін қамтамасыз 
ететін, топырақтағы су жəне температураны реттеуге қатысатын 
фитоценоздың құрамдас бөлігі болып саналады. Олардың шаруашылықтағы 
маңызы өте зор: Бағалы тағамдық өсімдіктерге айқышгүлділер туысы, 
тамыржемісті түрлері-шомыр, шалғам; салат түрлері-кресс-салат, қатран; 
кіреді. Май алынатын дақылдары-рапс, арыш, қатыран, қыша. Мал азығы 
ретінде-тарна, мал азықтық шалқан өсіріледі. Ақбасқурай, жұмыршақ, 
шалғын жүрекшесінің жəне т. б. емдік қасиеті жоғары. Көптеген түрлері 
тұқымдастың-балдық өсімдіктер. Бояу-шытыршық сығындысы-индиго 
бояуын алуда пайдаланады. Көптеген өсімдіктердің сəндік маңызы зор-
жұлдызшешек, ымыртгүл. Сонымен бірге зиянды арамшөптері де кездеседі-
қанатжеміс, ақбасқурай, жабайы шомыр жəне т. б.. 
Тапсырма: Айқышгүлділер тұқымдасы өкілінің біреуінің  суретін, диаграммасын салу. 
1. Айқышгүлділер тұқымдасының  дегеніміз не жəне  оған қанша тұқымдас жатады? 
2.Айқышгүлділер тұқымдас өсімдіктердің, вегетативтік жəне генеративтік мүшелеріндегі 
ерекшеліктері  қандай? 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Айқышгүлділер тұқымдасы дегеніміз не жəне  оған қанша тұқымдас жатады? 
2.Айқышгүлділер тұқымдасының вегетативтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
3. Айқышгүлділер тұқымдасының  генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
4 Айқышгүлділер тұкымдасының  жемістерінің құрылысы жəне ерекшеліктері? 
5. Айқышгүлділер тұқымдасының негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. 
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Студенттердің өзіндік жұмысы  25. 
Тақырыбы: Тарандар тұқымдасы. 
Сабақтың мақсаты: Тарандар тұқымдасымен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Тарандар тұқымдасы.  

 

     Əдістемелік нұсқаулар: 
     1.Тарандар тұқымдасы. Бұл тұқымдастар Тарангүлділер-Polygonaceae  
қатарына жатады жəне оған 40-тай  туыс, 900-дей түр кіреді.  Бұл 
тұқымдастар жер бетінде кеңінен таралған, əсіресе солтүстік аймақта жиі 
кездеседі. Қазақстанда тұқымдастар өкілдері əр түрлі экологиялық 
жағдайларда өседі. Таулы жерлерде олар шалғындық белдеуіне дейін-Бекзат 
рауғаш, сонымен бірге шөлді аймақта, тіпті су өсімдіктері құрамында 
кездеседі. Тіршілік ету формалары сан алуан: шөптер, кейде бұталар, ағаш,  
көпжылдық шөптесін өсімдіктер немесе лиана түрлері бар.  
     Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі кіндік тамыр, 
көбінесе жер астында түрі өзгерген өркендер-тамырсабақты, олардан 
жанама тамырлар тарамдалады. Сабағы тік немесе көтеріңкі, бұтақты, 
буындары жиірек кездеседі. Жапырақтары жəй, кейде арасында 
бөлінетіндері бар (рауғаш пен атқұлақтың кейбір түрлерінде). Жапырақтары 
кезектесіп немесе қарама-қарсы, сиректеу топтасып орналасады. Буын 
аралықтарының түтік тəрізді жапырақ қынапшасы-раструб жауып тұрады. 
Түтік сабақты орап жатқан жұқа түтікше түрінде.  Сабағының буындары көп 
жағдайда жуандап ісінген болып келеді, буын аралықтары түп жағынан 
біраз уақыт бойы қыстырма меристеманың есебінен ұзындыққа өседі. 
     Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тарантұқымдасының гүлдері  
ұсақ, сыпыртқыгүл, масақ немесе жұмыр гүлшоғырына шоғырланған.  
     Гүлдері гемициклды немесе циклды, əдетте қосжынысты, кейде 
даражынысты актиноморфты-дұрыс. Гүлсерігі жай, бос. Гүл серігінің 
жапырақшасы-3-6, бір немесе екі шеңберге орналасқан.  
     Аталығы 3-тен 18-ге дейін. Аналығы 3 бос немесе бірігіп өсетін, кейде 2-
4 жемісжапырақшаларынан тұрады. Гүлтүйіні төменгі. Жатыны жоғарғы, 
бір ұялы, көбіне 3 қырлы, тұқымбүршігі-1. Жеміс жаңғағы жеміс 
жапырақшаларының санына сəйкес келетін қырларына ие. Жемісі-
жаңғақша, кейде қанатты болып келеді. Гүлдерінің формуласы мынадай: 
*P3-6 A3-9-18G(2)+(4). Тұқымы эндоспермді.  
     Гүлдері желмен-атқұлақ, рауғаш жəне бунақденелілер арқылы-құмық, 
самалдық тозаңданады.  
Тұқымдастардың негізгі өкілдері, олардың маңызы. Тарантұқымдасының 
арасында бағалы тағамдық мəдени дақыл-екпе құмық болып саналады, ол 
мəдени дақыл ретінде осыдан 4000-дай жыл бұрын шығарылған.  
     Құмыққа  гетеростилия құбылысы тəн, яғни кейбір өсімдіктерде гүлдері 
ұзын аналықтарға жəне қысқа аталықтарға, кейбіреуінде керісінше аталығы 
ұзын, аналығы қысқа болып келеді. Тұқым өнімділігі егер аналығы қысқа 
гүлдер  аталығы қысқа гүлдерден алынған аталық тозаң арқылы немесе 
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керісінше тозаңданған жағдайда артады.  
     Құмық жемістерінен құрамында ақуыз, майлар, көмірсулар, органикалық 
қышқылдар мен дəрумендер бар кернеулігі жоғары құмық жармасы 
алынады. Құмықтан өнеркəсіп жолмен медицинада атеросклероз жəне қан 
қысымы ауруына қарсы қолданылатын рутин өндіріледі. Құмық-бағалы 
балдық өсімдік. Тағамдық өсімдіктерге сондай-ақ атқұлақ пен рауғаш 
жатады. Самалдықтың кейбір түрлері медицинада қолданылады. 
Самалдықтың-су бұрышы жəне қызыл таспа шөптерінен алынған сығынды 
қан тоқтататын қасиеті бар. Самалдықтан көк бояу, ал атқұлақтың 
тамырынан сары бояу алынады. Жүзгіннің сəндік түрлері өсіріледі. Жүзгін 
құм тоқтатудың тамаша құралы, ол Қазақстанның қуаң аймақтарында көп 
өседі. Біз кейбір туыстарға тоқтала кетейік:     
     Қышқыл қымыздық-Щавель кислый. Сабағының биіктігі 30-100 см-ге 
дейін жететін көп жылдық өсімдік. Тамыры қысқа, бұтақты, тамыр жүйесі-
кіндік тамыр. Сабағы жасыл. Сағақты жапырақтарының ұзындығы 13 см-ге 
дейін жетеді. Екі үйлі өсімдік. Гүлдері ұсақ, гүлсерігі жай, 6 жапырақшадан 
тұрады. Аталық гүлдеріндегі аталықтарының саны-6. Жемісі-үш қырлы 
жаңғақша. Тағамдық, дəрумендік, дəрілік өсімдік.   

Таран-горец. Таран тұқымдастарына жататын шөптер, бұталар, 
лианалар, жартылай бұталар, бір жылдық жəне көпжылдық шөптесін 
өсімдіктер. Бүкіл жер шарында 300-дей түрі бар. БОР-дың флорасында  160 
түрі, ал Қазақстанда 52 түрі кездеседі. Орта Азияда көптеген түрлерін илік 
зат ретінде пайдаланады. 

Егістік құмық-гречиха посевная. Бұл тұқымдастың экономикалық 
жағынан ең маңызды үлкен өкілі 1-сурет.   

         
1-сурет. Егістік құмық: А-репродуктивтік өркен; Б-гүлдері (аналығының мойны 
қысқа жəне аналығының мойны ұзын); В-аталықтары;  Г-гүлдің диаграммасы; Д-жеміс 

(жалпы көрінісі жəне тікесінен жасалған кесіндісі).  
Сабағының биіктігі 70 см-ге дейін жететін бір жылдық өсімдік. 
Жапырақтары сағақты, жүрек тəрізді, үшбұрышты немесе қызғылт гүлсерігі 
бар. Аталығы-8, аналығының үш телімді аузы болады. Гүлшоғырлары 
қолтыққа орналасқан. Жемісі-үш қырлы жаңғақша. Жарма беретін дақыл, 
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гүлдерінен аралар бал жинайды. Балды əрі тағамдық өсімдік.    
Рауғаш туысы-ревень. Барлығы 35-тей түр, ал Қазақстанда 10 түрі бар. 

Көп жылдық шөптесін өсімдік. Осыған дейінгі туыстан гүсерігінің ішкі 
шеңберінің ұлғайып өсуімен ажыратылады, ол келешекте жемісінің ұшуын 
жеңілдетеді. Жемісінің қанатшасы болады, ал андроцейі 9 аталықтан 
тұрады. Дəрілік рауғаш-ревень лекарственный Қытайда, Тибетте кең 
таралған. 
Тапсырма: Рауғаш, егістік таран, қымыздық, қарамықтың гүл  құрылысының, гүл 
диаграммасының суретін салу, белгілеу. Схема түрінде қағаз бетіне гүл бөліктерін түсіру.  
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І. Таран (қарамық) тұқымдастарының жалпы саны қанша? 
2. Рауғаш туысының  қанша түрі бар, жəне қайда өседі? 
3. Тарандар тұқымдасының  генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктері  қандай? 
4  Тарандар тұкымдасының  жемістерінің құрылысы жəне ерекшеліктері? 
5. Айқышгүлділер тұқымдасының негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. 
 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы  26. 
Тақырыбы:  Алабота тұқымдасы. 
Сабақтың мақсаты: Алабота тұқымдасына сипаттама беру, таныстыру. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
1. Алабота тұқымдасы.  

 

Əдістемелік нұсқаулар: 
1.Алабота тұқымдасы. Алабота тұқымдасы Алаботагүлділер қатарына 

жатады. Оған жүзден аса туыс жəне 1500-дей түр кіреді. Бұл 
тұқымдастардың өкілдері бүкіл жер шарына шаралған. Қазақстанда олар 
шөлді аймақта, əсіресе тақыр топырақты жерлерде көбірек өседі.  

Тіршілік ету формалары: быр жылдық жəне көп жылдық шөптер, 
жартылай бұталар жəне кейде аласа ағаштар. Бұл тұқымдастарға жататын 
барлық өкілдер арам шөп жəне рудеральды түрлерден басқасы, негізінен 
ксерофиттер мен галофиттер.  

Сол себептен олардың көпшілігі ерекше бейімделу қабілетіне ие. 
Мұның өзі ең алдымен олардың ұлпаларының жасушасындағы жоғары 
осмостық қысымнан, толықтай редукцияланған жапырақтарының болуынан 
(сексеуіл) көрінеді жəне т.б.  

Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі кіндік тамыр, 
тарамданған, кейбір түрлерінің бойында тамырының жуандауға, ұлғаюға 
жəне қор жинаушы мүшеге айналуы байқалады (қызылша).  

Сабақтары тік, кейде жай түрде келеді, себебі көптеген өкілдеріне 
сабақтың жəне бұтақтарының буындана бітуі тəн.  

Жапырақтарының бөбе жапырақшалары болмайды, олардың пішіні 
əрқилы-біз тəрізді жəне бойлай созылған цилиндр тəрізді қатты түрден 
жалпақ келген сопақша, етжеңді, жиегі бүтін жəне тісті.  

Жапырақтары көбінесе кезектесіп, ал буын сабақтыларда қарама-қарсы 
орналасады. 
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Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Гүлдері ұсақ, көріксіз, жасыл 
немесе сары түсті, дара немесе ұсақ гүлмен шумақтала біткен, масақгүлді, 
шашақгүлді немесе сыпыртқыгүлді гүлшоғырына топталған. Тостағанжапы-
рақшалары 5, кейде 3 не 4, шөптесінді еркін өскен. Гүлсерігі гүлжапырақ-
тарға біріккен ақ алабұтаның аналық гүлдеріндегідей, шпинаттағыдай 
жетілмеген болып келеді. Гүл жарғаннан кейін тостағаншасы түсіп 
қалмайды, өзгермейді немесе жайыла өседі. Аталықтары əдетте 
тостағанжапырақшалары қанша болса сонша болады жəне олар қашанда 
тостаған жапырақшаларға қарсы орналасады. Аталық жіпшелері еркін, 
немесе негізінде бірігіп өсіп, аналық асты тақтасын құрайды. 
Тозаңқаптарының ашық түсті (қызыл, сары) болып келуі жиі жəне олар ірі 
болады. Алабұта тұқымдастардың гүлдері бір өсімдіктің бойында 
қосжынысты да, даражынысты да болып келе береді. Мұндай жағдайда 
өсімдіктің жоғарғы бөлігіндегі гүлдер аталық, ал төменгі бөлігіндегілер 
аналық, сондай-ақ өсімдіктер екі үйлі жəне полигамды бола алады. Гинецейі 
2, кейде 3-4 не 5 жеміс жапырақшаларынан тұрады. Түйіні жоғарғы, кейде 
жартылай төмен (қызылша). Гүлдерінің көпшілігінің формуласы: P5 A5 G(2-5).  
Жемісі-жаңғақша немесе тұқымша. Кейде жемісі шоғырланған-қызылша. 
Жемістері жануарлар арқылы тарауға бейімделген-қант қызылшасы. 

1-сурет. Қант қызылшасы: А-тамыржеміс; Б-репродуктивтік өркен; В-гүл шоғыры; 
Г-гүл; Д-гүлдің диаграммасы; Е-біріккен  жемістердің жиынтықтары; Ж-тұкым: 

l-гүлсерігінің қалдығы; 2-жемісқап; 3-спермодерма; 4-ұрық; 5-перисперм. 
Негізгі өкілдері жəне олардың маңызы. Алабұталар тұқымдастары екі 
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тұқымдасқа дейінгі тармаққа: алабұта жəне сораң болып бөлінеді. 
Алабұталар тұқымдастарының тармағына жататын барлық түрінің тұқымы 
сақина тəрізді иіліп біткен жəне эндоспермді жетілген. Сораң тармағының 
өкілдерінде тұқым спираль тəрізді орналасқан жəне онда эндоспермі 
жетілмеген. Алабұталар тұқымдастарының адам өмірінде алатын маңызы 
зор. Қант алудың басты көзі кəдімгі қызылша. Тамырында 25 пайызға дейін 
қызылша бар будандар шығарылған. 

           
2-сурет. Жылтыр кекпек (Atriplex nitens):А-ортаңғы жапырағы; 
Б-жапырақтың эпидермасындағы түктер; В-репродуктивтік өркен; 

Г-аталык, гүл; Д-аналық гүл; Е-жеміс  гүл асты жапырақшаларымен. 

 
 

3-сурет. Ақ, алабота:А-жалпы көрінісі; Б-ортаңғы жапырағы; 
В-қосжынысты гүл;  Г-аталык,  гүл; Д-қосжынысты гүлдің диаграммасы. 

 

Құрамында А,В,С витамины жəне темір, фосфор бар бақша шпинаты 
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кеңінен таралған. Көптеген алабұта тұқымдастары дəрілік өсімдіктер -
амброзия түрлі алабұта, құртқа қарсы алабұта. Бірқатар алабұталар 
тұқымдастарынан жасанды жайылым жасап, табиғи жайылымды жақсарту 
мақсатында мəдени дақыл ретінде шығарылуда-мал азықтық көкпек, Рихтер 
сораңы жəне т.б.. Қазақстанның шөл аймағында жергілікті тұрғындар отын 
ретінде пайдаланатын ақ жəне қара сексеуіл кең таралған. 
Тапсырма:  
1. Гүл  құрылысының, гүл диаграммасының суретін салу, белгілеу,  
2. Схема түрінде қағаз бетіне гүл бөліктерін түсіру,  
3. Гүл формуласын анықтай білу,  
4. Ұрықтану мен тозаңдану түрлерімен танысу, суретін салу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І. Алабота тұқымдастарының жалпы саны, негізгі түрі? 
2.  Негізгі өкілдері жəне практикалық маңызы? 
 
Студенттердің өзіндік жұмысы 27. 
Тақырыбы:  Қияқөлеңдер тұқымдасы-осоковые (Cyperaceae) 
Сабақтың мақсаты: Қияқөлеңдер тұқымдас өсімдіктердің, вегетативтік 
жəне генеративтік мүшелеріндегі ерекшеліктерімен танысу.  
Сабақта қарастырылатын сұрақтар: 
1. Қияқөлеңдер тұқымдасы 
 

    Əдістемелік нұсқаулар: 
     1. Қияқөлеңдер тұқымдасы.  Қияқөлеңдер тұқымдасына 100 туыс жəне 
1000-нан аса түр кіреді. Тұқымбүрі мен тұқымының құрылысы жағынан 
қияқөлең тұқымдастары лалагүлділерге ұқсас. 
      Қияқөлеңдер тұқымдасы космополиттер-жер шарына кеңінен таралған. 
Олар дүние жүзінің экватордан жоғары бойлықтарға дейінгі аралығында кең 
таралған. Негізінен қияқөлеңдер тұқымдастарға жататын түрлердің 
көпшілігі тропикалық белдеуге шоғырланғанмен, суық жəне қоңыржай 
аймақтарда көп емес. Олардың көптеген түрі аса ылғалды жерлерде өсетін 
гигрофиттер. Сонымен бірге қияқөлең тұқымдастар ылғалдылығы бір 
қалыпты орманды жер-орман қияқөлеңі, далалық жер-бойшаң қияқ өлең, 
шөлейтті жерлерде кездеседі-үрме өлеңшөп. Тіршілік ету формалары 
көбінесе көпжылдық тамыр сабақты өсімдіктер, өте ірі, биіктігі 1,5-4,0 м-ге 
жететін шөп түрінде-қамыс, папирус, кейде ағаш тектес түрлерінде- 
микродракондес, немесе бұта түріндегі-цефалокаркус түрлері кездеседі. 
Біржылдық-сəлемшөп, қамыс, сирек лиана түрлері-склерия бар. 
        Вегетативтік мүшелерінің ерекшеліктері. Тамыр жүйесі сабағының 
төменгі жағынан немесе тамыр сабағынан тарамдалып кететін қосалқы 
тамырлардан тұрады. Сабақтары 3 қырлы-қияқөлең, сирек цилиндр тəрізді -
қамыс. Буын жəне торап аралықтары нашар дамыған. Əдетте буындары 
сабақ негізіне жақын, кейде оны бойлай орналасады. Жапырақтары таспалы 
ұзынша тұйық немесе таспалы-ланцетті, қынапшасы жабық, сирек ашық 
болады. Қынапшасы жапырақ тақтасына өтетін жерде жіңішке тақта немесе 
кірпікше түрінде тілшесі. Көптеген қияқөлең тұқымдастарында жапырақ 
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тақталары биллатеральды, үшқырлы немесе цилиндрлі тісшелерінің 
болуына байланысты шеттері кедір-бұдыр немесе өткір болып келеді. 
Жапырақтың эпидермисі сабақтағыдай кремнеземге бай. Əдетте 
жапырақтары кезектесе, үшқатар, кейде екі қатар түзіп орналасқан. 
     Генеративтік мүшелерінің ерекшеліктері. Қияқөлең тұқымдастардың 
гүлдері əр түрлі масақ жапырақшаларының гүл асты қолтығында орналасып 
топталған. Масақтары күрделі: масақ, сыпыртқы, шатырша, шашақ немесе 
жай шоқпарбас гүл шоғырларын құрайды.  
     Гүлдері ұсақ, түссіз, қос жынысты не дара жынысты, анемофильді. 
Гүлсерігі түгелдей өзгеріске ұшыраған-бежір, қияқөлең, неболмаса күшті 
редукцияға түскен жəне 6 қабыршақтан (қамысты үш қабыршақ), не ұсақ 
түсті 3-14, əдетте (6) түтіктен, неболмаса 6 жəне одан да көп масақтан 
тұрады. Қосжынысты жəне аталық гүлдерінде бір шеңбердің бойында 
орналасқан 3 аталығы бар (сирек жағдайда 1-2,6,12). Аталықтары ұзын жəне 
жіпшелері сопақша келген тозаңқаптар болады. Қосжынысты жəне аналық 
гүлде генецейі бірге өскен 2-3 жеміс жапырақшадан тұрады. Түйіні жоғарғы 
бір ұялы, бір тұқым бүршігі болады.  
Гүлдерінің формуласы əр түрлі. Мысал ретінде, қынапша ұлпа бастың 
қосжынысты гүлінің формуласы: Р∞ А3 G(3).    Көпіршік қияқөлеңнің аналық 
гүлінің формуласы: P0 A0 G(3) , Аталығының формуласы:     P0 A3 G0,    жемісі 
жаңғақ тектес, ашылмайды, 3 қырлы , аздап екі жағына дөңестене бітеді, не 
шар түрінде келеді. Тұқымның ұрығы кішілеу жəне жақсы жетілген 
крахмалды не майлы эндоспермді. Қияқөлең тұқымдастары тұқымымен, 
желмен, сумен, құс арқылы жəне тарайтын тұқым арқылы, сондай-ақ 
вегетативті түрде тамыр сабақтары арқылы көбейеді. 
     Негізгі өкілдері жəне олардың маңызы.  Табиғи фитоценоздарда қияқөлең 
тұқымдастары құстар ұя салатын, тағы жабайы аңдар мекендейтін орын -
қамыс, ұлпабас, бежір, қияқөлең жəне т.б., тұщы су жиналатын суат- 
сымбатты өлеңшөп жəне т.б. болып саналады. Қынапша ұлпабас, 
қараөлеңшөп басқа түрлермен бірге (торф) түзуге қатысады. 
      Көне Египетте папирустың өзегінен жазу материалын əзірлеуге 
пайдаланылған. Құм өлеңшөбі жəне үрме қияқөлең құмды тоқтатуға 
таптырмайды. Қамыс құрылыс материалы ретінде пайдаланылады.  
     Үрме қияқөлең, қынапша ұлпабасы жəне басқа түрлері малға азық 
ретінде беріледі. Тəтті келтекбастың антибиотиктерінің дəрілік маңызы 
жоғары. Кейбір қияқөлең түрлері-домалақ бежір, склерия-арамшөптерге 
жатады.  
Тапсырма:  
1. Гүл  құрылысының, гүл диаграммасының суретін салу, белгілеу,  
2. Схема түрінде қағаз бетіне гүл бөліктерін түсіру,  
3. Гүл формуласын анықтай білу,  
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І. Қияқөлең тұқымдастарының жалпы саны, негізгі түрі? 
2. Қияқөлең тұқымдастарының экологиялық ерекшеліктері 
3. Тұқымының таралу ерекшеліктері 
4. Негізгі өкілдері жəне практикалық маңызы  қанша? 
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Студентердің өзіндік жұмысы 28-29. 
Тақырыбы: Қайыңдар жəне талдар тұқымдастары. 
Сабақтың мақсаты: талдар жəне қайыңдар тұқымдастарымен танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
 1.Қайыңдар тұқымдасы. 

         2.Талдар тұқымдасы. 

 
     Əдістемелік нұсқаулар:  
      1.Қайыңдар тұқымдасы (березовые)-Betulaceae.  Тұқымдастың құра-
мында 130 түр бар (6 туыс). Табиғи жағдайда, олар солтүстік ендіктің, 
негізінен тропикалық емес облыстарында өседі. Флорада 64-түрі, ал 
Қазақстанда 17-түрі кездеседі. Негізгі өмірлік формалары: жапырақтары 
қысқа қарай түсіп отыратын ағаштар мен бұталар.    

 Гүлшоғыры-сырға тəрізді тирс, даражынысы, бір үйлі өсімдік. Гүлдері 
ұсақ, дұрыс жəне бұрыс гүлдер, көп жағдайда гүл серіктері болмайды. 
Жемісі тұқымша, қанатша түрінде болады.  

Қайың туысы (береза-Betula). Түрлерінің жалпы саны 60, Флорада 40, 
ал Қазақстанда 15. Олар климаты салқын, қоңыржай, кейде тіптен ылғалы 
жеткіліксіз облыстарда кең таралған ағаштар мен бұталар. Гүлдерінің 
формуласы: * P6 A0 G(2);  * P(2) A2 G0. Аталық жəне аналық гүлдері 
дихозияда 3-тен орналасып сырға түзеді. Жемісі-қанатша. 

Қотыр қайың (береза повыслая, или береза бородавчатая-B.verrucosa, 
1-сурет) Европа мен Азияның орманды зонасында өседі. Үлпек қайың 
(береза пушистая-B.pubscens)-осыған дейінгі түрдің өсетін жерлерінде 
кеңінен таралған. Тас қайың (береза каменная-B.ermani)-қиыр шығыста 
өседі, тоз қабатының түсі сары болады. Даур қайыңы (B.dahrica)- 
Забайкалье-де өседі, тоз қабатының түсі қара-қошқыл болып келеді. 
Орманжаңғақ туысы (лещина-Corylus). 8 түрі бар; Флорада 7 түрі, ал 
Қазақстанда 1 түрі өседі. Қысқа қарай жапырақтары түсіп отыратын ағаштар 
мен бұталар, бір үйлі, жапырақтары кезектесіп орналасқан, тең бүйірлі 
болмайды, қосалқы жапырақшалары түсіп отырады. Гүлдерінің формуласы: 
* P4 A0 G(2);     * P0 A4 G0.    

Аталық гүлі бір гүлден тұратын дихазия түрінде болады, олар ұзын, 
жұмсақ сырға түзеді. Аналық гүлі екі гүлден тұратын дихазия, ол 
жапырақтың қолтығында пайда болатын бүршіктермен қоршалып тұрады. 
Гүл асты жапырақшалары бірігіп, жемістің айналасында плюска (тостақша) 
түзеді.  

Кəдімгі орманжаңғақ (лещина обыкновенная-C.avellana, 2-сурет) 
биіктігі 5 м. дейін баратын үлкен бұта, Европалық бөлігінде кең таралған, 
құнды жаңғақ беретін өсімдік. Ағаш тəрізді орманжаңғақ, немесе аю жаңғақ 
(лещина дервовидная, или медвежий орех-C.colurna)-биіктігі 20-25 м. 
жететін ағаш, өсетін жерлері Азия, Кавказ; солтүстікке қарай, мысалы 
Украинада сəндік ағаш ретінде отырғызады.  
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1-сурет. Қотыр қайың: А-аталық жəне аналық гүлдері бар, гүлшоғырларынан 

тұратын, өркен; Б-аналық гүлдердің дихазиясы; В-аналық гүлдердің дихазиясының 
диаграммасы;  Г-аталық гүлдердің дихазиясы; Д-аталық гүлдердің дихазиясының 

диаграммасы; Е-аталықтары; Ж-жеміс. 

 
2-сурет. Кəдімгі орманжаңғақ: А-аналық жəне аталық гүлдері бар, 

гүлшоғырларынан тұратын, өркен; Б-аналық гүлдердің дихазиясы; 
В-аналық гүлдердің бір гүлден тұратын дихазиясы; Д-аталық гүлдің бір гүлден 

тұратын дихазиясының диаграммасы; Е-аталық; Ж-вегетативтік өркен; З-Тостағанша 
тəрізді қосымшасы бар жемістер; И-жемісі жаңғақ. 

 
   2.Талдар тұқымдасы (ивоцветные)-Salicaceae. Бұлар бұталар мен ағаштар, 
негізінен солтүстік ендіктің қоңыржай климаты елдерінде кең таралған. 
Тұқымдастың кейбір түрлері қиыр солтүстікте жерге төселіп өсетін, аласа 
формалар түзеді. Жапырақтары кезектесіп орналасатын, жай жапырақтар. 
Қосалқы жапырақшалары кейде ерте түсіп қалып отырады. Аталық жəне 
аналық гүлдері бөлек жетіледі-даражыныстылық, əдетте əр түрлі 
кейбіреулерінде-екі үйлілік. Гүлсерігі болмайды. Аталық гүлдерінде 2-ден 
30-ға дейін, кейде оданда көп аталықтары болады; аналық гүлдерінде, екі 
жеміс жапырақшасынан тұратын, бір аналық болады. Гүл түйіні бір ұялы. 
Тұқымбүрі көп. Жемістері екі жақтауынан қақырап ашылатын қауашақтар. 
Тұқымының түп жағында бір топ талшығы болады, эндоспермі болмайды.  
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Талдар тұқымдасына 400-дей түр жатады, олар үш туыстың құрамына 
кіреді: терек (тополь-Populus, 25-30 түр), тал (ива- Salix, 350-370 түр) жəне 
чозения (Chosenia, 1 түр). 

Терек туысы (тополь-Populus. Флорада 30 түрі, ал Қазақстанда 18 түрі 
кездеседі. Аталық гүлі бірнеше аталықтан тұрады, олардың түп жағын 
қиғаш воронкаға ұқсас-бокал тəрізді орган-диск қоршап тұрады. Ол не 
редукцияға ұшыраған гүлсерігі, не болмаса гүл тұғырының жалпайып 
өсуінен пайда болған мүше. Аналық гүлініңде түп жағында, жалғыз 
аналықты қоршап тұратын, екі парокарпты біріккен жеміс жапырақшадан 
түзілген, бокал тəрізді диск болады. Гүлінің формуласы:  

* P0 A0 G(2);     * P0 A12-20 G0.  
Бұл туысқа көктерек (осина-Populus tremula),  қара терек (тополь 

черный, немесе осокарь–Populus nigra) жəне т.б. жатады. Теректердің 
көптеген түрлері тез өсетін, ағашы жұмсақ, оңай кесілетін болғандықтан 
құнды болып табылады. Ағашы негізінен сіріңке жасауға, əр түрлі үйге 
қажетті ағаш бұйымдарын жасауға пайдаланады (қасықтар, шөміштер т.б.); 
қағаз өнеркəсібінде де, сиректеу құрылыс материалдары ретінде де 
пайдаланады. Сонымен бірге көшелерді, канал жағаларын көгалдандыруға 
бірден-бір  таптырмайтын сəндік өсімдік. Теректер желмен тозаңданады.  

Тал туысы (ива-Salix, 3-сурет). Саны жағынан ең көбі. Тек БОР-дың 
флорасында 170-тей түрі жəне көптеген гибридтік формалары кездеседі, ал 
Қазақстанда 46 түрі өседі. Талдың гүлдерінде кейбір жағдайларда 
теректердегі секілді, гүлдің түп жағынан қоршап тұратын диск болады. 
Көптеген түрлерінде ол екі шырындықпен алмастырылған. 
Шырындықтардың біреуі жабындық жапырақшалар жағынан, ал екіншісі 
сырғаның өсіне қараған жағынан орналасады. Кейбіреулерінде тек бір ғана 
шырындық сақталған. Аталық сырғасында 1-ден бірнешеуге дейін 
аталықтары болады. Аналық сырғаларында аналығы 2 мүшелі прокарпты 
жəне 2 аузы болады. Талдар жапырақтары шықпас бұрын, немесе олармен 
бірге гүлдейді. Талдар бунақденелілермен тозаңданады. Оларға 
бунақденелілердің оңдаған түрлері келіп қонады, сиректеу желмен 
тозаңданады. Көптеген түрлері будандасуға бейім, соған байланысты бір 
түрмен екінші түрдің айырмашылығы, барлық уақытта айқын бола бермейді.  
Шыбықтарынан кəрзеңке, балық аулауға қажетті жабдықтар тоқуға болады. 
Өзен жағасында жəне кішігірім аралдарда өсетін талдардан киіз үйдің 
керегелері мен уықтарына қажетті материалдар дайындайды. Қабығында 
иілік заттар болады. Талдар өте оңай тамыр береді жəне вегететативтік 
жолмен көбейеді. Сондықтанда оларды құмды бекіту мақсатында -
фитомелиорация өсіреді. Халық медицинасында қабығын маляриядан 
емдеуге пайдаланады. Жақсы бал беретін өсімдік. 

Чозения туысының (Chosenia), жоғарыда айтылғандай жалғыз ғана түрі 
бар. Ол Ресейде, Жапонияда, Корея түбегінде, Қытайда өседі. Чозения тал 
туысына өте жақын.  
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3-сурет. Ешкі тал: 1-жапырақты өркен; 2-аталық гүлшоғырлары бар өркен;  

3-аналық гүлшоғырлары бар өркен; 4-аталық гүл; 5-аналық гүл; 6-аталық гүлдің 
диаграммасы; 7-аналық гүлдің диаграммасы; 8-аналық гүлдің тікесінен жасалған 

кесіндісі; 9-ашылған жеміс; 10-тұқым. 
 

Талдар тұқымдасы-Populus жəне Salix (бұларға жанасып тұратын 
чозениямен бірге) күмəнсіз бір-біріне жақын туыстар. Шамасы олар 
эволюциялық дамудың 2 дербес-анемофильді (Populus туысы) жəне 
энтомофильді (Salix оған жанасып тұратын чозениямен бірге) тармақтарын 
береді. Бұлардың арғы тегі болып табылатын форманың гүлі қосжынысты 
болса керек. Мұны ешкі талдың (ива козья-S.capera, 3-сурет) гүлдерінде 
кездесетін, қосжынысты гүлге ұқсас, ауытқушылықты болуы дəлелдей 
түскендей. Талдар тұқымдасының арғы тектерінде гүлсеріктерінің болғаны, 
не болмағаны дəлелденбеген. Salicaceae өте ертеде пайда болған тұқымдас, 
олардың қалдықтары бор дəуірінің төменгі қабаттарынан кездеседі; 
неогенде олар солтүстік ендіктің қоңыржай климатты зонасының барлық 
жерінде дамудың ең шарықтаған биігіне көтерілген. Неогендік түрлері 
қазіргі кезде тропикада кездесетін талдар тұқымдасының өкілдеріне өте 
ұқсас. Палентологиялық мəліметтерге сүйенсек, талдар тұқымдасының 
ертегі жабықтұқымдастармен, олардың арғы тегі болып табылатын 
формаларымен генетикалық тұрғыдан тікелей байланысы болған деген 
пікірді мақұлдаған итермелейді. Сонымен бірге талдар тұқымдасының 
гүлдері, жабық тұқымдастардың жоғарғы деңгейде маманданған, түрлерінің 
редукцияға ұшырауының негізінде пайда болған деген көзқарас бар. Кейбір 
ботаниктер бұл тұқымдасты жыңғылдар тұқымдасымен жақындастырады. 
Себебі соңғы тұқымдастың өкілдерінің дəндерінде, топтасқан талшықты 
түктердің болуы, тұқым бүрінің, гүл түйінінің түбінде орналасуы жəне басқа 
да белгілері талдар тұқымдасымен ұқсас. Ғалымдардың бір бөлігі талдар 
тұқымдасын шегіргүлдер тұқымдасымен (тұқымдары қабырғаға жанасып 
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орналасқан) жақындастырады. Одан əрі талдар тұқымдасын жыңғылдар 
тұқымдасымен, екеуіне ортақ бір тектен қатар дамыған деген пікір айтады. 
Тапсырма: Қотыр қайың, орман жаңғақ, ешкі тал т.б. суретін салу жəне негізгі өкілдерін 
жатқа білу. 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
І. Қайыңдар тұқымдасының жалпы саны, негізгі түрі? 
2. Қайыңдар тұқымдасының вегетативтік ерекшеліктері? 
3. Қайыңдар тұқымдасының генеративтік ерекшеліктері? 
4. Талдар тұқымдасының жалпы саны, негізгі түрі? 
5. Талдар тұқымдасының вегетативтік ерекшеліктері? 
6. талдар тұқымдасының генеративтік ерекшеліктері? 
7. Тұқымдастардың негізгі өкілдері жəне практикалық маңызы? 
  
Студенттердің өзіндік жұмысы 30. 
Тақырыбы: Өсімдіктер зоналары мен биіктік белдеулері. 
Сабақтың мақсаты: Өсімдіктердің зоналары мен биіктік белдеулерімен 
танысу. 
Қарастырылатын сұрақтар: 
 1. Өсімдіктер зоналары мен биіктік белдеулері. 
          
        Əдістемелік нұсқаулар:  
       Биік солтүстік ендіктерде бір-бірінен оңай ажыратылатын, бірінің 
артынан бірі келетін, үш зона: полярлық (арктикалық шөлдің зонасы), 
тундралық, орманды зоналар циркумполярлы орналасады. Олардың ең 
қаталы, сондықтанда өсімдіктер үшін ең қолайсызы поляр зонасы болып 
табылады. Бұл жерде вегетациялық кезең, төменгі температурада, қысқа 
поляр жазында өтеді. Ең жылы ай шілденің (июль) орташа температурасы 
0°С аспайды. Бұл қысыңқы зонаның құрамына Таймыр түбегінің солтүстік 
шеті мен аралдардың мынадай тобы: Жаңа жердің солтүстік аралдары, 
Солтүстік Жер, Франц-Иосиф жері, Новосибир аралдарының бір бөлігі, 
Геральда аралдары кіреді. Бұл зонада өсетін өсімдіктердің түрлерінің жалпы 
саны 40-50-ден аспайды.  

Жердің бетін тұтас жауып жатқан өсімдіктер жабыны жоқ. Тек 
жекелеген өсімдіктер немесе мүктер мен қыналардың аздаған тобы  
қиыршық тастар мен үлкен тастардың арасында шашыраңқы болып өседі.  

Поляр зонасына континентті экватордан солтүстік жəне оңтүстік 
ендіктерге қарай 7-8°С-тың деңгейінде орап жататын ылғалды тропикалық 
ормандар зонасы мүлдем қарама-қарсы болып келеді. Бұл жердің ауа райы 
тұрақты болады. Жылдың орташа температурасы 18-20°С-тан төмен 
болмайды. Ең төменгі температураның өзі 0°С шамасында болады. 
Жаңбыры көп жəне ол жылдың барлық мезгілдерінде бірқалыпты жауады. 
Жылдық ылғалдықтың мөлшері 8000-10000 мм-ге жетеді. Өсімдіктер 
жабыны тұтас, көп ярусты. Оның құрамында өсімдіктердің көптеген өмірлік 
формалары, экологиялық топтары жəне алуан түрлі түрлері бар. Жаңбырлы 
тропикалық ормандар батыс ендікте де, шығыс ендікте де жақсы жетілген. 
Құрылысы жағынан, түрлерінің құрамы жəне олардың ассоциациясы 
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жағынан бұл ормандар біркелкі емес. Олардың тіршілік формаларының 
ішінде ағаштар-фанерофиттер айқын басымдық көрсетеді. Түрлерінің саны 
жағынан ағаштанған лианалар ағаштардан аз болмайды. Тек орман 
арасындағы ашық жерлерде, негізінен су жағалауларында, шөптесін 
өсімдіктердің қауымдастықтары-(ассоциации) биік шөптер түзіледі. 
Олардың құрамында банандар (Musa туысы), аройниктер (Araceae 
тұқымдасы), канналар (Canna туысы), папоротниктер (Polypodiophyta 
бөлімі), бегониялар (Begonia туысы) бар. 

Екі бір-бірінен қарама-қарсы орналасқан зоналардың арасында бірін 
бірі заңды түрде ауыстырып отыратын аралық зоналар жатады. Климаттың, 
сонымен бірге өсімдіктердің де зоналарға байланысты қалыптасатындығы 
жөніндегі ғылымның жалпы заңдылықтары өткен ғасырдың бас кезінде 
сипатталып жазылып жəне сол ғасырдың ортаңғы кезінде белсенді түрде 
жан-жақты зерттеле басталды (А. Гумбольт, Ф. Скоу, А.Де Кандаль).  

Ж. Константен жершарын алты климатық зонаға бөледі: Поляр зонасы- 
температура жыл бойында 10°С төмен болады; Салқын зона-1-4 ай бойы 
температура бірқалыпты қоңыр-салқын болып тұрады, ал қалған айлардың 
барлығында-салқын; Қоңыржай-салқын зона-жазы бірқалыпты қоңыр-
салқын, ал қысы салқын; Қоныржай-жылы зона-жазы ыстық; 
Субтропикалық зона-ыстық айлары көп; Тропикалық зона-жыл бойында 
температура 20°С жоғары болып тұрады. Осы зоналардың барлығы бір-
бірінен климатымен ғана емес, сонымен бірге көрінісіменде ажыратылады. 
Бір зонадан екінші зонаға ауысқанда өсімдіктердің жəне олардың 
қауымдастықтарының өзгергендігін айқын аңғаруға болады. Зоналар туралы 
ұғымды жəне табиғаттың əр түрлі құбылыстарының арасындағы 
байланыстардың жалпы заңдылықтарын өткен ғасырдың аяғында, алғашқы 
рет сипаттап жазған биографияның негізін салушы белгілі ғалым В.В. 
Докучаев болған. Ол өлі табиғат пен тірі табиғаттың, өсімдіктер мен 
жануарлардың жəне минералдық дүниелерің арасында байланыстардың 
болатындығын айқын көрсетіп жазды.  
     Климаттың белгілеріне (критерий) осы жердің физикалық жағдайының 
сипаттамалары (температура, ылғалдың мөлшері) ғана емес, сонымен бірге 
өсімдіктер мен олардың қауымдастықтарының ерекшеліктері де жатады. 
Сондықтанда климаттың ең дəл берілген анықтамасына мыналар жатады: 
шөлдің климаты, тундраның климаты, жаңбырлы тропикалық ормандардың 
климаты жəне т.б. Бірақта айта кеткен жөн, зонаның системасы (климатың, 
топырақтың, өсімдіктер қауымдастықтарының) рельефі тегіс, жер асты суы 
тереңде жататын территорияларда жүргізілінген зерттеулердің 
қорытындыларына негізделген. Ал практика жүзінде континенттің əртүрлі 
бөліктерінде орографиялық жағдай бірдей емес, сондықтанда ол жалпы 
зандылықты бұзып отырады, əсіресе тау системалары ендік бойында 
орналасқан болса, климатқа Гольфстрим, Куро Сиво секілді жылы 
ағындардың да əсері үлкен болады. БОР-дың европалық бөлігінің үлкен 
кеңістіктерінде зоналық системаны өзгертетіндей орографиялық фактордың 
да (Среднерусская и Привольжская возвышенности, Донецкий кряж и др.), 
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жылы ағынның да əсері болмайды. Батыс-Сібір ойпаты мен Қазақстан 
туралы да осыны айтуға болады. БОР-дың европалық бөігінде төрт сатылық 
зона айқын байқалады: поляр зонасы, тундра зонасы, орманды зона, шөлейт 
зона. Шөлді зона БОР-дың азиялық бөлігінде, Волганың төменгі сағысынан 
бастап Алтай тауына дейінгі аралықты жалғастыратын түзуден, онтүстікке 
қарай жатқан кеңістікті түгелімен алып жатады. Дəлірек айтқанда шөлді 
зона Орта Азия республикалары (Өзбекстан, Тəжікстан, Түркменстан, 
Қырғыстан) мен Қазақстанның жер көлеміның басым көпшілігін алып 
жатады.  

Флорамыздың таулы аймақтарында (Түркменстанда, Қазақстанда, 
Өзбекстанда, Қырғызстанда, Тəжікстанда, Кавказда, Алтайда жəне т.б.) 
жалпы зоналар өзгеріске ұшырайды. Таудың етегінен басына дейін бірін-бірі 
алмастырып отыратын, өсімдіктер жабынының əр түрлі жолақтарын 
кездестіруге болады, бұл жерде оларды биіктік белдеулері немесе биіктік 
зоналары деп атайды. Таудағы өсімдіктердің таралуы мен бөлінуін зерттеген 
ғалымдар мынаны дəлелдеген, тау экваторға неғұрлым жақын болса, 
солғұрлым өсімдіктердің биіктік белдеулері толық жəне айқын болады. 
Мысалы, биік солтүстік ендікте, тундра зонасында, таудың басына 
шыққанмен тундраның өсімдіктерінен басқа ештеме кездеспейді. Керісінше 
экваторға жақын шөлді зонада орналасқан тауларда, мысалы 
Климанджарода, биіктік белдеулерінің өсімдіктер қауымдастықтарының 
толық спектрі айқын көрінеді. Яғни биіктік белдеуінің толықтығы кеңістік 
факторіне де (таудың биіктігі) жəне географиялық ендікке де байланысты 
болады екен. Бірінен соң бірі келетін зоналардың күрт байқалатын шекарасы 
болмайды. Олардың арасында жер көлемі бірталай болып келетін аралық 
кеңістіктер болады. Сонымен бірге тауда өсімдіктер белдеулерінің, 
өсімдіктер жабынының структурасы, түрлерінің құрамы жəне тіршілік 
формалары біртектес болмайды. Мысалы, тундра зонасын мынадай үш 
жартылай зонаға бөледі: мүкті-қыналы тундра, бұталы тундра жəне 
орманды тундра. Орманды зонаны жəне басқа зоналарды да жартылай 
зоналарға бөледі. Сонымен, өсімдіктер зоналарының деңгейінде айқын 
басымдық көрсететін өсімдіктер қауымдастықтарын жəне ондағы 
өсімдіктердің түрлерін өсімдіктердің зоналық типі немесе өсімдіктердің 
зоналық түрлері деп атайды. Əдетте өсімдіктердің зоналық типтері көптеген 
кеністікті алып жатады, өсімдіктердің басқа типтерінен айқын басым болып 
келеді жəне оларды анықтау ешқандай қиындық келтірмейді. Мысалы, 
орманды зонада орман түзетін ағаштар басым болып келеді. Олар қылқан 
жапырақты жəне жалпақ жапырақты ормандар түзеді. Өсімдіктердің 
мұнадай типін, басқа типтермен шатыстыру мүмкін емес. Өсімдіктердің 
зоналық типтері ешуақытта таза зонаның өсімдіктерінен ғана тұрмайды, 
олардың құрамында міндетті түрде зонаға тəн емес кірме участкелер 
болады. Мұнадай кірмелерді шығу тегіне жəне белгілі бір өсетін ортасына 
қарай: өсімдіктердің экстразональды, интразональды жəне  азональды 
типтері деп үш топқа бөледі. Осылардың ішінде ең қызық жəне өзіндік 
ерекшелігі бар кірмеге өсімдіктердің экстразональды типі жатады. 
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Өсімдіктердің экстразональды типі деп дербес зона түзуге қабілетті жəне 
өзінің дербес зонасын түзетін, бірақ кейбір ерекше жағдайларға байланысты 
жекелеген участкелерімен өзінің зонасынан тыс, көршілес зонаның 
территориясына кірме ретінде өтетін өсімдіктердің типін айтады. 
Экстразональдық құбылысқа жекелеген түрлермен де, өсімдіктердің 
топтарымен де мысал келтіре кетейік, қымыздық боздың (северный 
перистый ковыль-Stipa joannus) солтүстік бозды-əр түрлі шөпті немесе 
шалғынды шөлейтте зоналық өсімдік екені белгілі. Бірақта ол оңтүстік 
бозды-бетелі шөлейтте сирек экстразональды жағдайда ғана кездеседі. 
Басқаша айтқанда Омбы қаласының маңында жəне Қостанай облысының 
солтүстігінде бұл түр зоналық болып табылады, ал Есіл өзенінің бойында, 
Ақмола облысының оңтүстігінде, экстразональды. Сондай-ақ орманның 
шөлейт зонадағы кішігірім үркіп шыққан бөліктері де экстразональды болып 
табылады. 

Өсімдіктердің интразональды типі деп, еш уақытта, еш жерде өзінің 
дербес зонасын түзбейтін, бірақ бір немесе бірнеше зоналарда кірме ретінде 
кездесетін өсімдіктер қауымдастықтарын айтады. Бұған сортаң топырақтың, 
сор топырақтың жəне орманды зонадағы шымтезек батпақтарының 
өсімдіктер қауымдастықтары жатады.  

Өсімдіктердің азональды типі интразональды типке өте жақын, 
өйткені оларда еш уақытта, еш жерде өзінің дербес зонасын түзбейді, бірақ 
бірнеше зонада, тіптен кез келген зонада кірме ретінде кездеседі. 
Өсімдіктердің азональды типтерінде өзендердің жайылма шалғындары 
немесе өзен жағасының ағашты бұталы тоғайлары мысал бола алады. Əрине 
шөлейт зонаны меридиональ бағытта кесіп өтетін өзендердің жайылма 
шалғындарының, өсімдіктер қауымдастықтарының флоралық құрамы, 
орманды зонаны кесіп өтетін өзендердің шалғындарының флоралық 
құрамынан айқын айырмашылығы болады.                                      
Тапсырма:  Орманды, шөлді, шөлейті зоналарды анықтай білу.           
    Өзіндік бақылау сұрақтары:  
1. Өсімдіктердің зоналық түрлеріне не жатады? 
2. Азональды түрдің анықтамасы? 
3. Интразональды түр дегеніміз не? 
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