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Галофитті өсімдіктердің дамуына (NaCl) тұздардың  
түрлі концентрацияларының əсері 

Қазіргі кездегі ғаламдық жылыну жылдамдығы қарқынды ұлғаюда. Климаттың өзгеруі өсімдіктер 
жүйесін де көптеген өзгерістерге, экологиялық бейімделу деңгейінің нашарлауына, өсу 
динамикасының төмендеуіне, таралу ареалдарын өзгеруіне алып келуде. Сондықтан өсімдік қорларын 
сақтау жəне оларды тиімді пайдалану біздің ғаламшар үшін мемлекетаралық деңгейдегі аса маңызды 
мəселе. Түркістан аймағында кездесетін галофитті өсімдіктердің: гармала (адыраспан) Рeganum 
harmala, цикорий (шашыратқы) Cichorium, кермек сабын Limonium otolepis (Schrenk) Ktze, сол аймақ 
топырақ құрамына бейімделу дəрежесін анықтау мақсатында əртүрлі концентрациядағы тұз 
ерітіндісіндегі өнгіштігі анықталды. Шөптесін өсімдіктердің өсу ырғағына зертхана жағдайында 
бақылау жүргізу негізінде, үш өсімдік түрінің өскіндері мен тамырларының ұзындықтарына өлшеу 
жұмыстары жүргізілді. Шөптесін өсімдіктердің өсу ырғағына бақылау барысында кермек сабынның 
тұқымы, адыраспан мен шашыратқыға қарағанда, тұздың жоғарғы концентрациясында жақсы 
өнгіштік қасиетке ие екенін көрсетті. Зерттеу нəтижесі бойынша Түркістан аймағында кездесетін 
галофитті өсімдіктердің 0,01 %-дық тұз концентрациясында аз мөлшерде болса да өнім беретіндігін 
көрсетсе, ал жоғары (1 %-дық NaCl) концентрациясында тұқым мүлдем өнбегендігін байқауға болады. 

Кілт сөздер: климат, экология, биоалуантүрлілік, галофит, концентрация, өскінше, ареал, тұз 
ерітіндісі, тұқым. 

 
Қазіргі таңда өсімдік қорларын сақтау жəне оларды тиімді пайдалану дүние жүзі бойынша 

мемлекетаралық деңгейде өзекті, əрі кезек күтірмейтін аса маңызды мəселелердің бірі. Қазіргі кездегі 
ғаламдық жылыну жылдамдығы қарқынды ұлғаюда. Климаттың өзгеруі өсімдіктер жүйесін де 
көптеген өзгерістерге, экологиялық бейімделу деңгейінің нашарлауына, өсу динамикасының төмен-
деуіне, таралу ареалдарын өзгеруіне алып келуде. Сондықтан өсімдік қорларын сақтау жəне оларды 
тиімді пайдалану біздің ғаламшар үшін мемлекетаралық деңгейдегі аса маңызды мəселе [1, 2]. 

Зерттеу нысаны ретінде Түркістан аумағындағы зерттелетін өсімдіктердің тұқымдары əр 
аймақтан алынды (Сауран ауылынан — шашыратқы, Теке ауылынан — адыраспан, Нұртас елді 
мекенінен — кермек сабын). Зерттеу жұмысы алдын ала жиналған тұқымдармен 02.02.18–13.03.2018 
ж. аралығында ХҚТУ-нің экология жəне химия кафедрасының зертханасында жүргізілді. Олардың 
түрлері анықталып, морфологиялық-анатомиялық құрылыстарына сипаттама берілді. 

Түркістан ауданынан галофитті өсімдіктердің 3 түрі алынды: гармала (адыраспан) Рeganum 
harmala, цикорий (шашыратқы) Cichorium, кермек сабын Limonium otolepis (Schrenk) Ktze. 

Бұл туыстың өкілдері құрлықтың барлық жерлерінде кең таралған, əсіресе Жер Орта теңізі мен 
Орталық Азияда. Бұрынғы КСРО аймағында 40 түрі, Батыс Сібірде 9 түрі жəне Алтайда 2 түрі 
кездеседі. Биіктігі 20–120 см-ге жетеді. Сабағы көкшіл, сұр-жасыл түсті болып, тостағаншасынан 
басқа бөліктері жалаңаш күйде болады. Тамыры жуан, сорушы кейбір кездерде тамыр өркендері 
пайда болады. Жерасты сабағы тік орналасқан жəне бір-біріне жақынданған ағаштанған бұтақтардан 
тұрады. Жерасты сабағы қоңыр түсті қабыршықты жапырақтармен қапталған. Жердің үстіңгі 
бөлігінде жапырақтары розетка тəрізді болып, ұзындығы 3–8 см-ге жетеді. Бұл жапырақтар ерте 
қурап қалады. Жапырақтарының пішіні күрек тəрізді, 3 талшықтан тұрады. Жоғары жағы доғалы, 
домалақтанған, кейде аздап қуыс-қуыс тісті болады. Төменгі бөлігіне қарай жапырақтарының сағағы 
жалпақтанып, қысқарып кетеді [3–5]. 

Өсімдіктерге тұздар мөлшерінің əсер ету деңгейін зерттеу жұмыстары ҚР СТ (1286–2004) 
топырақтағы жеңіл ерігіш тұздардың құрамын анықтау, МЕСТ 28168–88 топырақ алу үлгісі, ҚР СТ 
(1289–2004) топырақты сұрыптау, орау, тасымалдау жəне үлгілерді сақтау əдістері бойынша 
жүргізілген [6–8]. 

Зерттеу жұмысында 1,0;0,1 жəне 0,01 %-тік ас тұзының (NaCl) ерітінді концентрациясының 
өсімдік тұқымының өсуіне əсері анықталды. Өсіп шыққан өсімдіктердің өскіндеріне фенологиялық 
бақылау жүргізіліп, 2 апта бойы бақыланды. Əр апта сайын олардың өскіндері мен тамырларының 
ұзындықтары өлшеніп, орташа шамасы есептеліп шығарылды. 
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Əртүрлі концентрациядағы тұз ерітіндісіне салынған өсімдіктердің 20 тұқымынан өсіп шыққан 
өсімдіктердің саны əртүрлі болды. Тұз ерітінділерінде өсіп шыққан өсімдіктердің саны 1-кестеде 
көрсетілген [9]. 

1 - к е с т е  

Əртүрлі концентрациядағы тұз ерітіндісінде өсіп шыққан өсімдіктер саны, дана 

Р/с 
№ 

Өсімдіктер атауы 
Бақылау нысаны, 

дист. су 
0,01 %-тік  

NaCl ерітіндісі 
0,1 %-тік  

NaCl ерітіндісі 
1 %-тік  

NaCl ерітіндісі 
1 Адыраспан 7 10 9 – 
2 Шашыратқы 5 9 7 – 
3 Кермек сабын 9 13 10 – 

 
Кестеден көрініп тұрғандай, əртүрлі концентрациядағы тұз ерітіндісіне салынған өсімдіктердің 

20 тұқымынан өсіп шыққан өскіндерінің саны əртүрлі болды. Үш өсімдік түрінің өнгіштігі бақылау 
нысанына қарағанда 0,01 %-тік жəне 0,1 %-тік тұз ерітіндісінде жоғарырақ болды. 

Адыраспан өсімдігінің 20 тұқымынан ең көп өсіп шыққан 0,01 %-тік NaCl ерітіндісінде — 
10 дана, ал бақылау нұсқасында — 7 өскіншеге тең болды, 1 % NaCl ерітіндісінде мүлдем нəтиже 
көрсетпеді (2-кесте, 1-сур.). Шашыратқы 0,01 %-тік NaCl ерітіндісінде — 9, ал төменгі нəтижені 
бақылау нұсқасында 5 өскіншеге тең болды, 1 % NaCl ерітіндіде мүлдем нəтиже көрсетпеді (3-кесте, 
2-сур.). Кермек сабын 0,01 %-тік NaCl ерітіндісінде — 13, төменгі нəтиже бақылау нысанында 9 өскін 
берді (4-кесте, 3-сур.). 

2 - к е с т е  

Адыраспан өсімдігің NaСl-ның түрлі концентрациядағы өсу динамикасы, см 

Р/с 
№ 

Өлшенген 
уақыты 

Бақылау нысаны, 
дист. су 

0,01 %-тік тұз 
ерітіндісі 

0,1 %-тік тұз 
ерітіндісі 

1 %-тік тұз  
ерітіндісі 

Өскінің 
ұзындығы

Тамырының 
ұзындығы 

Өскінің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскінің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскінің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

1 06.03.2018 ж. 0,9 0,5 1,5 0,8 1,3 0,7 – – 
2 13.03.2018 ж. 1,5 0,9 1,8 1 1,6 1 – – 

 

3 - к е с т е  

Шашыратқы өсімдігінің NaCl-ның түрлі концентрациядағы өсу динамикасы, см 

Р/с 
№ 

Өлшенген 
уақыты 

Бақылау нысаны, 
дист. су 

0,01 %-тік NaCl 
ерітіндісі 

0,1 %-тік NaCl 
ерітіндісі 

1 %-тік NaCl 
ерітіндісі 

Өскіннің 
ұзындығы

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

1 06.03.2018 ж. 0,8 0,5 1,3 0,8 0,7 0,4 – – 
2 13.03.2018 ж. 1,3 0,9 1,5 1 1,1 0,7 – – 

 

4 - к е с т е  

Кермек сабын өсімдігінің NaCl-нің түрлі концентрациясында өсу динамикасы, см 

Р/с 
№ 

Өлшенген 
уақыты 

Бақылау нысаны, 
дист. су 

0,01 %-тік тұз 
ерітіндісі 

0,1 %-тік тұз 
ерітіндісі 

1 %-тік тұз  
ерітіндісі 

Өскіннің 
ұзындығы

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

Өскіннің 
ұзындығы 

Тамырының 
ұзындығы 

1 06.03.2018 ж. 1,6 0,4 2 0,5 1,62 0,4 – – 
2 13.03.2018 ж. 2,7 0,8 3,1 1 2,6 0,7 – – 
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1-сурет. Адыраспан өсімдігінің өскіндері 

      

2-сурет. Шашыратқы өсімдігінің өскіндері 

     

3-сурет. Кермек сабын өсімдігінің өскіндері 

Шөптесін өсімдіктердің өсу ырғағына бақылау негізінде үш өсімдік түрінің өскіндері мен 
тамырларының ұзындықтарына өлшеу жұмыстары жүргізілді. Адыраспан өсімдігінің 20 тұқымынан 
өсіп шыққан өскіндердің өнімділігі 0,01 %-тік; NaCl ерітіндісінде — өскіннің ұзындығы 1,8 см, ал 
тамыры 1 см құрады, осы көрсеткіштер бақылау нұсқасында анағұрлым төмен болды, сəйкесінше еңі 
1,5; 0,9 см тең болды. Бақылау нысанымен салыстырғанда шашыратқы өсімдігінің NaCl 
ерітіндісіндегі көрсеткіштері жоғары нəтижені көрсетті: ұзындығы 1,5 см; тамыры 1 см болды, 
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ұзындығы 1,3. Кермек сабын өсімдігі 1 %-тік ерітіндінің əсерінде мүлдем өскін бермеді, жоғары 
нəтиже 0,01 %-тік NaCl өскін ұзындығы 3,1 см, тамыры 1 см; 0,1 %-тік ерітіндіде сəйкесінше 2,6; 
0,7 см құрады. 

Шөптесін өсімдіктердің өсу ырғағына бақылау жүргізу барысында кермек сабынның тұқымы, 
адыраспан мен шашыратқыға қарағанда, тұздың жоғарғы концентрациясында жақсы өнгіштік 
қасиетке ие екенін көрсетті. 

Зерттеу нəтижесі бойынша Түркістан аймағында кездесетін галофитті өсімдіктердің 0,01 %-дық 
тұз концентрациясында, аз мөлшерде болса да, өнім беретіндігін көрсетсе, ал жоғары (1 %-дық NaCl) 
концентрациясында тұқым мүлдем өнбегендігін байқауға болады. 
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Влияние различных концентраций солей (NaCl)  
на развитие галофитных растений 

В настоящий момент глобальная скорость потепления стремительно увеличивается. Изменение 
климата приводит к многочисленным изменениям растительной системы, ухудшению уровня 
экологической адаптации, снижению динамики роста, изменению ареалов распространения. Поэтому 
сохранение растительных ресурсов и их эффективное использование являются важнейшими для 
нашей планеты вопросами межгосударственного уровня. В статье описаны галофитные растения, об-
наруженные в Туркестане: гармала (Рeganum harmala), цикорий (Cichorium), кермек (Limonium 
otolepis). В исследованиях применялась различная концентрация солености для определения степени 
адаптации растений к составу почвы этого региона. На основании лабораторных наблюдений за 
ритмом произрастания травянистых растений были проведены измерения проростков и длины корней 
трех видов растений. Во время наблюдений за ритмом произрастания травянистых растений было 
выявлено, что семена кермека (Limonium otolepis) имеют хорошую корреляцию в высоких кон-
центрациях солей, чем гармалы (Рeganum harmala) и цикория (Cichorium). Результаты исследований 
показали, что растения-галофиты Туркестанского региона при концентрации солей 0,01 % обладают 
некоторой продуктивностью, а при более высокой концентрации (1 % NaCl) семена не прорастали 
вообще. 

Ключевые слова: климат, экология, биоразнообразие, галофит, концентрация, отросток, ареал, раствор 
соли, семена. 
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Influence of various salt concentrations (NaCl)  
on the development of halophyte plants 

Current global warming rates are increasing rapidly. Climate change leads to numerous changes in the plant 
system, deterioration of the level of ecological adaptation, reduction in the dynamics of growth, change in the 
areas of distribution. Therefore, the conservation of plant resources and their effective use is the most im-
portant issue for our planet at the interstate level. The article describes halophytic plants found in Turkestan: 
Garmala (Peganum harmala), Chicory (Cichorium), Kermek (Limonium otolepis). The studies used a differ-
ent concentration of salinity to determine the degree of adaptation of plants to the soil composition of this re-
gion. On the basis of laboratory observations on the rhythm of growth of herbaceous plants, the growth and 
growth of the roots of three plant species was performed. During laboratory observations, Kermeck seeds 
(Limonium otolepis) were shown to have a good correlation in high salt concentrations than Garmalа 
(Peganum harmala), Chicory (Cichorium). The research results showed that halofity plants of the Turkestan 
region have more or less productivity at a concentration of 0.01 % of salts, and at a higher concentration  
(1 % NaCl), the seeds did not germinate at all. 

Keywords: climate, ecology, biodiversity, halophyte, concentration, growth, habitat, salt solution, seeds. 
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