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Доңызтау флорасындағы Amaranthaceae тұқымдасы 

Мақалада Ақтөбе облысы Доңызтау кемеріндегі Amaranthaceae тұқымдасының таралуы қарастырыл-

ған. Доңызтау флорасында 25 туысты құрайтын 67 түр тіркелген. Amaranthaceae тұқымдасы Доңызтау 

кемері флорасында түр жағынан бірінші орын алады. Ол Доңызтау флорасының 20 % алып жатыр. 

Таксономиялық талдау тұқымдас ішінде доминантты туыстарға Salsola, Anabasis, Suaeda, 

Climacoptera, Atriplex жататындығын көрсетті. Amaranthaceae тұқымдасының түрлік құрамына, суб-

стратқа байланысты, экобиоморфологиялық талдау жасалды. Тіршілік формалары И.Г. Серебряков 

бойынша, экологиялық талдау А.П. Шенников классификациясына сай жасалды. Тіршілік формала-

рының талдауы түрлердің біржылдық түрлерінің басымдығын байқатты. Тұқымдас ішінде барлық 

түрдің 70 % алады. Экологиялық талдау түрлердің басым көпшілігі ксерофилдерге тиесілі екендігін 

дәлелдеді. Олардың үлесі 80 % құрайды. Өсімдіктердің тіршілік формаларының арақатынасы аймақ-

тың Қазақстанның шөлді аймағында сай шұғыл континенталды және құрғақ климатты екендігін көр-

сетеді. Мақалада тұқымдас түрлердің конспектісі берілді. Конспектіде түрлердің латын-қазақша атау-

лары, тіршілік формалары, экологиялық топтары, субстратқа байланысты, шаруашылықтағы маңызы 

және ареалы көрсетілді. Өсімдіктердің шаруашылық құнды топтары анықталды: жемдік, техникалық, 

дәрілік, улы, инсектицидтік, топырақ, орман және фитомелиоративті өсімдік түрлері. Біраз түр эдифи-

катор ретінде маңызды роль атқарады. 

Кілт сөздер: тұқымдас, туыс, доминанттар, тіршілік формасы, тұқымдас конспектісі. 

 

Кіріспе 

Биоалуантүрлілікті сақтау — әлемдегі маңызды мәселелердің бірі, ал оны зерттеу биология ғы-

лымының негізгі міндеті. Жеке территориялардың флористикалық зерттелуі осындай жұмыстардың 

ажырамас бөлігі және биоалуантүрлілікті бағалау, оларды қорғау шараларын ұйымдастыруда, флоро-

генетикалық үрдістердің заңдылықтарын танып білуде маңызды. 

Сондай маңызды территориялардың бірі — Үстірттің солтүстік бөлігі, шөл зонасында, шұғыл 

континентті құрғақ климатты аймақта орналасқан Доңызтау кемері. 

Доңызтау кемері Ақтөбе облысының оңтүстік-батыс бөлігінде 46º08' с. е. — 46º68' с.е. және 

56º13' ш.б. — 57º60' ш.б. аралығында жатыр, ол Ақтөбе облысының шалғай орналасқан, кем дегенде 

900 км2 аумақты алып жатқан Үстірттің солтүстік бөлігі болып табылады. Шығысы Шағырай таула-

рымен оңтүстігі Үстірттің биік кертпелерімен, солтүстік батысында Зымыстан тауларымен шектесіп 

жатыр. Аумақ құрғақ дала мен жартылай шөл табиғи аймағындағы Үстірт үстіртінің шегіндегі акку-

мулятивті-денудациялық жазық аймағында орналасқан [1]. 

Таксономиялық талдау нәтижесі территорияның негізгі бөлігін Amaranthaceae тұқымдасы құ-

райтынын көрсетіп отыр [2]. Amaranthaceae тұқымдасы систематикалық жағынан күрделі өзгеріске 

ұшыраған тұқымдастардың бірі, олардың негізгі бөлігі шөлді аймақтарда таралған [3]. 

Доңызтау флорасының басым бөлігін (20 % астам) құрайды. Біраз түрі эдификатор ретінде тер-

риторияның өсімдік жамылғысының түзілуінде негізгі роль атқарады. Кейбір түрлері эндемик және 

реликт түрлер болып саналады. 

Amaranthaceae тұқымдасы түрлік байлығын инвентаризациялау, оның аридті аймақтардың фло-

расындағы рөлін анықтау, территорияны ботаника-географиялық аудандастыруда маңызы зор. Сон-

дықтан зерттеу жұмысы Amaranthaceae тұқымдасының түрлік құрамын анықтап, жан-жақты талдау 

жасау мақсатын қойып отыр. 
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Зерттеу нысаны мен әдістері 

Зерттеу мерзімінде (2017–2021 жж.) Доңызтау флорасындағы Amaranthaceae тұқымдасына жата-

тын түрлер зерттелді. Зерттеу жұмысына авторлардың жеке гербарий жинақтары, сонымен бірге ҚР 

ЭГТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК гербарий фонды, Маң-

ғыстау тәжірибелік ботаникалық бағының гербарий фонды, РҒА В.Л. Комаров атындағы Ботаника-

лық институтының гербарий фонды коллекцияларының талдау нәтижелері негіз болды. Өсімдік түр-

лерін анықтауда Қазақстан флорасы және аймақтық анықтағыштар қолданылды [4–8]. Материалдар 

унификациясы Plant List (2013) базасымен жасалды. Гүлді өсімдіктер тұқымдас ауқымы APG IV 

(Angiosperm Phylogeny Group) (2016) жүйесіне сәйкес қабылданды. 

 

Нәтиже 

Доңызтау территориясында Amaranthaceae тұқымдасының 25 туысына жататын 67 түр тіркелді. 

Бұл барлық өсімдіктің 20 % құрайды. Территориядағы тұқымдас құрамына Гүлтәжі, Бұйырғын, Құ-

маршық, Көкпек, Сексеуілше, Бозизен, Бинерция, Қараматау, Кароксилон, Ебелек, Алабұта, Клима-

коптера, Балқаңбақ, Дисфания, Гиргенсония, Домалатпа, Сарсазан, Сексеуіл, Сорқаңбақ, Изен, Кра-

шенинниковия, Нанофитон, Сораңша, Сораң, Ақсора туыстары кездеседі. 

Таксономиялық талдау тұқымдастың басым бөлігін Suaeda, Salsola, Atriplex, Anabasis, 

Climacoptera туыстары толықтыратынын көрсетті (кесте 1). 

К е с т е  1  

Доңызтау территориясында Amaranthaceae тұқымдасының жетекші туыстары 

№ Туыстар 
Түр саны 

Саны % көрсеткіші 

1 Salsola 10 15 

2 Suaeda 7 11 

3 Anabasis 7 11 

4 Climacoptera 6 9 

5 Atriplex 5 7 

 Барлығы 35 54 

 

Аталған 5 туыс тұқымдастың құрамының 50 % алатынын көруге болады. Территорияда моно-

типті туыстар қатарын 12 туыс: Amaranthus, Agriophyllum, Arthrophytum, Bienertia, Camphorosma, 

Ceratocarpus, Corispermum, Dysphania, Girgensohnia, Halocnemum, Krascheninnikovia, Nanophyton то-

лықтырады. Caroxylon, Chenopodium, Haloxylon, Kalidium, Kochia туыстары 2 түрден, Bassia, 

Petrosimonia туыстарына 3 түр тиесілі. 4 түрдан тұратын бір ғана туыс Halimocnemis туысы. 

И.Г. Серебряков бойынша тіршілік формаларына сай Amaranthaceae тұқымдасының басым бөлі-

гін біржылдық өсімдіктерге тиесілі — 70 % [9, 10]. Олардың қатарынан Amaranthus retroflexus L. 

(Қызылша гүлтәжі), Atriplex aucheri Moq. (Ошэ көкпегі), Atriplex sphaeromorpha Iljin. (Қаңбақ көк-

пек), Bassia eriophora (Schrad.) Asch. (Kirilowia eriantha Bunge.) (Түктігүл кириловия), Bienertia 

kossinskyi (Iljin) Tzvelev (Косинский биенерциясы), Ceratocarpus arenarius L. (Құм ебелек), 

Chenopodium strictum Roth. (Қылтиған алабұта), Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch. (Тарбақ клима-

коптера), Climacoptera crassa (М. Bieb.) Botsch. (Торғайот климакоптера), Halimocnemis karelinii Moq. 

(Карелин домалатпасы) өсімдіктерін көруге болады. Бұталарға жалпы тұқымдастың 6 %-ы, 4 түр кі-

реді, олар: Anabasis gypsicola Iljin. (Гипс бұйырғын), Haloxylon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge ex 

Fenzl. (Қара сексеуіл) (ағаш-бұта), Haloxylon persicum Bunge (Ақ сексеуіл) (ағаш-бұта), Salsola 

arbuscula Pall. (Баялыш тәрізді сораң). Бұташықтардың да пайыздық көрсеткіші 6 % көрсетті, олар-

дың құрамына Salsola arbusculiformis Drobow. (Баялыш тәрізді сораң), Kalidium foliatum (Pall.) Moq. 

(Жапырақты сорқаңбақ), Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge (Кірпі нанофитон), Suaeda physophora 

Pall. (Үрмежеміс ақсора) енеді. Жартылай бұта саны — 11, жалпы түрге шаққанда пайыздық мөлшері 

16 %, жартылай бұташықтар қатары 7 түрмен толықтырылды. Жартылай бұталарға: Anabasis aphylla 

L. (Итсигек бұйырғын), Anabasis turkestanica Korovin ex Iljin. (Түркістан бұйырғыны), Anabasis salsa 

(C.A. Mey.) Benth. ex Volkens. (Сортаң бұйырғын), Atriplex cana Ledeb. (Боз көкпек), Caroxylon 

orientalis (S.G. Gmel.) Tzvel. (Шығыс кароксилоны), Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. (Төмпек 
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сарсазан), Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. (Каспий сорқаңбағы), Krascheninnikovia ceratoides (L.) 

Gueldenst. (Теріскен крашенинниковия), Salsola orientalis S.G. Gmel. (Шығыс сораңы), Suaeda 

dendroides (C.A. Mey.) Moq. (Қатты ақсора), Suaeda microphylla Pall. (Ұсақ жапырақты ақсора), жар-

тылай бұташыққа Salsola laricina Pall. (Қараматау сораң), Salsola gemmascens Pall. (Бүртікті сораң), 

Camphorosma monspeliaca ssp. lessingii (Litv.) Aellen (Camphorosma lessingii Litw.) (Лессинг қарамата-

уы), Bassia prostrata (L.) Beck. (Жатаган бассия), Arthrophytum lehmannianum Bunge (Леман сексеуіл-

шесі), Anabasis truncata (Schrenk) Bunge (Қырқылма бұйырғын), Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth.ex 

Volkens. (Қырықбуын бұйырғын), Anabasis cretaceae Pall.ex Bunge (Жертезек бұйырғын) өсімдіктері 

жатады. 

А.П. Шенников классификациясына сай экологиялық топтың басым бөлігі ксерофилдермен то-

лыққан [11]. Олардың үлесі тұқымдастың 84 %: Anabasis aphylla L. (Итсигек бұйырғын), Anabasis 

salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens. (Сортаң бұйырғын), Atriplex cana Ledeb. (Боз көкпек), 

Arthrophytum lehmannianum Bunge (Леман сексеуілшесі), Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze. (Иссоп жа-

пырақты бозизен), Chenopodium glaucum L. (Көкшіл алабұта), Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch. 

(Тарбақ климакоптера), мезоксерофиттер үлесіне 9 %, бұл топқа Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch. 

(Арал климакоптерасы), Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. (Каспий сорқаңбағы), Atriplex tatarica L. 

(Алабұталы көкпек), Atriplex aucheri Moq.(Ошэ көкпегі), ксеромезофиттер қатарынан өсімдіктердің 

7 % — 5 түрі: Amaranthus retroflexus L. (Қызылша гүлтәжі), Atriplex sphaeromorpha Iljin (Қаңбақ көк-

пек), Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. (Төмпек сарсазан), Salsola arbusculiformis Drobow. 

(Баялыш тәрізді сораң) түрлерін көруге болады. 

Доңызтау флорасындағы Amaranthaceae тұқымдасы түрлерінің ең көп саны галофитті флористи-

калық кешенге тән. 

Amaranthaceae тұқымдасы — бұл құрғақ, шөлді аймақтарға тән тұқымдас өкілдерінің тіршілік 

формаларын талдай отырып, белгілі бір дәрежеде Доңызтау аумағында шөл өсімдіктерінің басым бо-

луына баға бере аламыз. 

Раункиердің жіктеуі бойынша, Amaranthaceae тұқымдасының тіршілік спектрі шөлді өсімдік тү-

рі басым аридті аймақ флорасына жақын. Терофиттер 39 түрден, хамефиттер 24 түрден, фанерофит-

тер 4 түрден тұрады [12]. 

Тұқымдастың көптеген түрлерінің шаруашылықтың маңызы өте жоғары, олар жем-шөп, дәрілік, 

азықтық, инсектицид, сәндік өсімдіктер ретінде қолданылады [13–16]. 

Төменде Amaranthaceae тұқымдасының түрлерінің конспектісі беріліп отыр. 

Amaranthus retroflexus L. — Қызылша гүлтәжі. Адвентивті. Біржылдық, терофит, ксеромезофил, 

гликогалофит, мал азықтық, тағамдық, дәрумен, дәрілік. 

Anabasis aphylla L. — Итсигек бұйырғын. Иран-тұрандық. Хамеофит, ксерофил, галофит, псам-

мофит, дәрілік, техниклық, улы, дәрумен. 

Anabasis cretaceae Pall.ex Bunge — Жертезек бұйырғын. Волга маңы-қазақстан-тұрандық. 

Хамеофит, ксерофил, кальцефит, петрофит. 

Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth.ex Volkens. — Қырықбуын бұйырғын. Солтүстік-тұрандық. 

Хамеофит, ксерофил, мал азықтық, дәрілік. 

Anabasis gypsicola Iljin — Гипс бұйырғын. Тұрандық, фанерофит, ксерофил, галофит. 

Anabasis truncata (Schrenk) Bunge — Қырқылма бұйырғын. Қазақстан-тұрандық. Хамеофит, 

ксерофил, кальцефит, мал азықтық. 

Anabasis turkestanica Korovin ex Iijin — Түркістан бұйырғыны. Қаратеңіз маңы-қазақстан-

тұрандық. Хамеофит, ксерофил. 

Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens. — Сортаң бұйырғын. Қазақстан-тұрандық. Біржыл-

дық, хамеофит, ксерофил, галофит, мал азықтық, дәрілік. 

Agriophyllum lateriflorum (Lam.) Moq. in DC. — Бүйіргүл құмаршық. Қазақстан-тұрандық. 

Ксерофил, гликгалофит, тағам, майлы, мал азықтық. 

Atriplex cana Ledeb. — Боз көкпек. Қазақстан тұрандық. Біржылдық, хамеофит, ксерофил, га-

лофит, псаммофит, мал азықтық, техникалық. 

Atriplex aucheri Moq. — Ошэ көкпегі. Солтүстік-тұрандық. Біржылдық, терофит, мезоксерофил, 

галофит. 

Atriplex tatarica L. — Алабұталы көкпек. Еуропа-шығыс ежелгіжерорта теңіздік. Біржылдық, те-

рофит, мезоксерофил, галофит, псаммофит, мал азықтық, дәрілік. 

Atriplex sibirica L. — Сібір көкпек. Орта-азиялық. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 
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Atriplex sphaeromorpha Iljin — Қаңбақ көкпек. Ежелгі жерортатеңіздік. Біржылдық, терофит, 

ксеромезофил, гликгалофит. 

Arthrophytum lehmannianum Bunge — Леман сексеуілшесі. Тұрандық. Хамефит, ксерофил, га-

лофит, петрофит, мал азықтық. 

Bassia eriophora (Schrad.) Asch. (Kirilowiі eriantha Bunge) — Түкті бассия (Түктігүл кириловия). 

Біржылдық. Терофит, ксерофил. 

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze — Иссоп жапырақты бозизен. Еуропа-шығыс-ежелгі жерортате-

ңіздік. Біржылдық. Терофит, ксеофил, галофит, псаммофит, дәрілік. 

Bassia prostrata (L.) Beck. (Kochia prostrata (L.) Schrad.) — Жатаган бассия (Жатаган изен). Еу-

ропа-ежелгі жерортатеңіздік. Хамефит, ксерофил, галофит, петрофит, псаммофит, мал азықтық, дәрі-

лік. 

Bienertia kossinskyi (Iljin) Tzvelev — Косинский биенерциясы. Еуропа-ежелгі жерортатеңіздік. 

Біржылдық. Терофит, ксерофил. 

Camphorosma monspeliacassp. lessingii (Litv) Aellen (Camphorosma lessingii Litw.) — Лессинг қа-

раматауы. Шығыс-ежелгі жерорта теңіздік, хамефит, ксерофил, галофит, мал азықтық, дәрілік. 

Caroxylon incanescens (C.A. Mey) Akhani & E.H. Roalson — Сұр кароксилон. Иран-тұрандық. 

Біржылдық. Терофит, ксерофил, псаммофит. 

Caroxylon orientalis (S.G. Gmel.) Tzvel — Шығыс кароксилоны. Иран-тұрандық. Хамефит, 

ксерофил. 

Ceratocarpus arenarius L. — Құм ебелек. Қаратеңіз маңы-қазақстан-тұрандық. Терофит, ксеро-

фил, псаммофит, мал азықтық, дәрілік. 

Chenopodium glaucum L. — Көкшіл алабұта. Плюрегионалдық. Біржылдық, терофит, ксерофил, 

галофит, арамшөп. 

Chenopodium strictum Roth. — Қылтиған алабұта. Шығыс еуропа-азиялық. Біржылдық, терофит, 

ксерофил, мал азықтық, дәрілік. 

Climacoptera affinis (С.А. Mey.ex Schrenk.) Botsch. — Қызыл қоянжүн климакоптера. Тұрандық. 

Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 

Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch. — Арал климакоптерасы. Тұрандық. Біржылдық, терофит, 

мезоксерофил, галофит. 

Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch. — Тарбақ климакоптера. Қазақстан-тұрандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит, мал азықтық. 

Climacoptera crassa (М. Bieb.) Botsch. — Торғай от климакоптера. Қазақстан-тұрандық. Біржыл-

дық, терофит, ксерофил, галофит, мал азықтық, техникалық. 

Climacoptera lanata (Pall.) Botsch. — Түкті климакоптера. Еуропа-тұран-ирандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит, псаммофит. 

Climacoptera turcomanica (Litv.) Botsch. — Түрікмен климакоптерасы. Еуропа-ежелгі жерорта те-

ңіздік. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит, псаммофит. 

Corispermum aralocaspicum Iljin — Арал-Каспий балқаңбағы. Орта-азиялық. Біржылдық, теро-

фит, ксерофил, галофит, мал азықтық. 

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants (Chenopodium botrys sp.pl) — Қош иісті дисфания 

(Қош иісті алабұта). Адвентивті. Біржылдық, терофит, ксерофил, псаммофит, петрофит, дәрілік, тех-

никалық, инсектицид. 

Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl. — Қарсыгүл гиргенсония. Иран-тұрандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит, псаммофит, мал азықтық. 

Halimocnemis karelinii Moq. — Карелин домалатпасы. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, 

галофит, мал азықтық. 

Halimocnemis sclerosperma (Pall.) C.A. Mey. — Қатты жеміс домалатпасы. Тұрандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит. 

Halimocnemis smirnovii Bunge — Смирнов домалатпасы. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксеро-

фил, галофит. 

Halimocnemis villosa Kar. et Kir. — Үрпиген домалатпа. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксеро-

фит, галофит, мал азықтық. 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. — Төмпек сарсазан. Ежелгі жерорта теңіздік. Хамефит, 

ксерофил, галофит, техникалық сабын, мал азықтық, инсектицид. 



Ж.І. Куанбай, Г.Б. Адманова, С.Ә. Әбиев, т.б. 

80 Вестник Карагандинского университета 

Haloxylon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge ex Fenzl. — Қара сексеуіл. Иран-тұрандық, фанеро-

фит, ксерофил, галофит, петрофит, отын. 

Haloxylon persicum Bunge — Ақ сексеуіл. Иран-тұрандық. Фанерофит, ксерофил, псаммофит, 

отын, техникалық, мал азықтық. 

Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. — Каспий сорқаңбағы, шытыр. Шығыс-ежелгі жерортатеңіз-

дік. Хамефит, мезоксерофил, галофит, улы, инсектицид, техникалық. 

Kalidium foliatum (Pall.) Moq. — Жапырақты сорқаңбақ. Қаратеңіз маңы. Қазақстан тұрандық. 

хамефит, ксерофил, галофит, мал азықтық, техникалық. 

Kochia iranica Bornm. — Иран изені. Иран-тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 

Kochia odontoptera Schrenk — Тісшеқанат изен. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, пса-

мофит. 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. — Теріскен крашенинниковия. Оңтүстік-

палеарктикалық. Хамефит, ксерофил, галофит, мал азықтық, мелиоративті. 

Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge — Кірпі нанофитон, тасбұйырғын. Қазақстан-тұрандық. 

Хамефит, ксерофил, галофит, петрофит, мал азықтық, дәрілік. 

Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge — Шашыраңқы сораңша. Волга маңы-қазақстан-иран–

тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 

Petrosimonia brachyphylla (Bunge) Iljin — Қысқа жапырақ сораңша. Волга маңы-қазақстан-

тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 

Petrosimonia hirsutissima (Bunge) Iljin ex Pavlov. — Қаттытүк сораңша. Тұрандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит. 

Salsola arbuscula Pall. — Баялыш сораң. Иран-тұрандық. Фанерофит, ксерофил, пертофит, псам-

мофит, отын, мелиоративті, мал азықтық. 

Salsola arbusculiformis Drobow. — Баялыш тәрізді сораң. Солтүстік-тұрандық. Хамефит, ксеро-

мезофил, галофит, петрофит. 

Salsola foliosa (L.) Schrad. ex Schult.(Neocaspia foliosa (L.) Tzvel.) — Найзақара сораң. Кавказ-

Волга маңы-қазақстан–тұрандық. Терофит, ксерофил, галофит, псаммофит, улы, техникалық. 

Salsola gemmascens Pall. — Бүртікті сораң. Тұрандық. Хамефит, ксерофил, галофит, мал азық-

тық. 

Salsola laricina Pall. — Қараматау сораң. Қазақстан–солтүстік –тұрандық. Хамефит, ксерофил, 

галофит, кальцефит, мал азықтық. 

Salsola nitraria Pall.(Caroxylon nitrarium (Pall) Akhani & E.H. Roalson.) — Натронды сораң (Нат-

ронды сораңша). Тұрандық. Терофит, ксерофил, галофит, мал азықтық. 

Salsola nodulosa (Moq.) Iljin. (Caroxylon nodulosum Moq.) — Түйінді сораң (Түйінді кароксилон). 

Тұрандық. Біржылдық, хамефит, ксерофил, псаммофит. 

Salsola orientalis S.G. Gmel. — Шығыс сораңы. Иран-тұрандық. Біржылдық, хаметофит, ксеро-

фил, галофит, мелиоративті, мал азықтық. 

Salsola paulsenii Litv. — Паульсон сораңы. Тұрандық. Терофит, ксерофил, галофит, псаммофит. 

Salsola tamariscina Pall. — Жыңғылтүс сораң. Қаратеңіз маңы-қазақстан-тұрандық. Біржылдық, 

терофит, ксерофил, галофит. 

Suaeda acuminatа (C.A. Mey) Moq. — Үшкір ақсора. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, 

галофит. 

Suaeda altissima (L.) Pall. — Қара сора, ұзын ақсора. Ежелгі жерорта теңіздік. Біржылдық, теро-

фит, ксерофил, галофит, техникалық, мал азықтық. 

Suadea aralocaspica (Bunge) Freitag&Schutze. (Borszczowia aralocaspica Bunge) — Арал-Каспий 

ақсорасы. Тұрандық. Біржылдық, терофит, ксерофил, галофит. 

Suaeda dendroides (C.A. Mey.) Moq. — Қатты ақсора. Иран-Тұрандық. Біржылдық, хамефит, 

ксерофил, галофит. 

Suaeda linifolia Рall. — Көк жапырақты ақсора. Тұрандық. Біржылдық, терофит, мезоксерофил, 

галофит. 

Suaeda microphylla Pall. — Ұсақ жапырақты ақсора. Тұрандық. Хамефит, мезоксерофил, галофит, 

мал азықтық, техникалық. 

Suaeda physophora Pall. — Үрмежеміс ақсора. Қазақстан-тұрандық. Хамефит, ксеромезофил, га-

лофит, мал азықтық, техникалық. 
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Қорытынды 

Amaranthaceae тұқымдасы Доңызтау флорасының басым бөлігін алып жатыр. Таксономиялық 

талдау тұқымдастың негізін құрайтын Salsola, Anabasis, Suaeda, Climacoptera, Atriplex флораның ту-

ыстары 52 % құрап отыр. Amaranthaceae тұқымдасының Доңызтау флорасының көп бөлігін алуы 

зерттелу аймағының топырағының тұздылығы жоғары екендігін көрсетеді 
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Ж.И. Куанбай, Г.Б. Адманова, С.А. Абиев, Л.С. Кожамжарова 

Семейство Amaranthaceae во флоре Донызтау 

В статье рассмотрено распространение семейства Amaranthaceae чинка Донызтау Актюбинской об-

ласти. Во флоре Донызтау зарегистрировано 25 родов, объединяющих 67 видов. Семейство 

Amaranthaceae занимает первое место в видовой флоре Донызтау, составляет 20 % всей флоры. Так-

сономический анализ показал, к доминантным родам в семействе относятся Salsola, Anabasis, Suaeda, 

Climacoptera, Atriplex. Проведен экобиоморфологический анализ видового состава семейства 

Amaranthaceae, в зависимости от субстрата. Авторами дан конспект видов семейства. Проведен эко-

биоморфологический анализ видового состава семейства Amaranthaceae, в зависимости от субстрата. 

Анализ жизненной формы формы жизни разработаны по классификации И.Г. Серебрякова, а экологи-

ческий анализ — по классификации А.П. Шенникова. Анализ жизненных форм выявил преобладание 

однолетних видов. Результаты экологического анализа показали, что подавляющее большинство ви-

дов принадлежат ксерофилам. Их доля составляет 80 %. В статье дан конспект видов рода. В нем от-

ражены латино-казахские названия видов, жизненная форма, экологические группы, связанные с суб-

стратом, хозяйственное значение и ареал. Некоторые виды играют важную роль в качестве эдифика-

тора. 

Ключевые слова: видовая флора, род, доминанты, жизненные формы, конспект видов, доминантный 

род, ареал. 
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The Amaranthaceae family in the flora of Donyztau 

The article discusses the distribution of the Amaranthaceae family of the Donyztau chunk in the Aktobe 

region. In the Donyztau flora, 25 genera have been registered, which combine 67 species. The 

Amaranthaceae family occupies the first place in the species of the Donyztau flora, making up 20 % of the 

entire flora. Taxonomic analysis showed that Salsola, Anabasis, Suaeda, Climacoptera, and Atriplex belong 

to the dominant genera in the family. The article provides a summary of the species of the family. An 

ecobiomorphological analysis of the species composition of the Amaranthaceae family depending on the 

substrate, was carried out. Analysis of the life forms is developed according to the classification of 

I.G. Serebryakov, ecological analysis — according to the classification of A.P. Shennikov. The analysis of 

life forms displayed the predominance of annual species. Ecological analysis has proved that the vast 

majority of species belong to xerophiles. Their share is 80 %. The article provides a synopsis of the species of 

the genus. The summary reflected the Latin-Kazakh names of species, life forms, ecological groups 

associated with the substrate, economic significance and area. Some species play an important role as an 

edifier. 

Keywords: species, genus, dominants, life forms, species conspectus. 
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