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I- ТАРАУ 

ӨСІМДІКТЕР КЛЕТКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ФУНКЦИЯСЫ.  

Оқу лабораториясында өсімдіктер клеткасының құрылысын оқып- үйренуде жарық микроскопы қолданылады. 

Микроскоппен жұмыс істеу студенттердің теориялық терең білімімен қатар, дағдыларын, икемділігін жəне препараттарды 

дұрыс даярлай білуді қажет етеді. Сондықтан ботаника пəнінен лабоаториялық – практикалық жұмыстар микроскоп 

құрылысын оқып- үйренуден басталады. 

1. Жұмыс. МИКРОСКОП ҚҰРЫЛЫСЫ. УАҚЫТША ПРЕПАРАТТАР ДАЯРЛАУ ЖƏНЕ ОНЫ 

МИКРОСКОППЕН КӨРІП ЖАТТЫҒУ.  

Жұмыс мақсаты: Микроскоптың негізгі бөлімдері, құрылымы жəне қолданылуын білу. Микроскоппен жұмыс істеу тəртібін 

меңгеру. Уақытша препарат даярлау, паренхималық жəне прозенхималық клеткаларды қарау, оларды салыстыру. 

Тапсырмаға түсініктеме. Жарық (немее оптикалық) микроскоп – зерттелетін заттың кері бейнесін ұлғайтып көрсететін 

құрал.  

Оқу лабораториясында биологиялық микроскоптар М-9, МБИ – 1 жиі қолданылады. Мккроскоптың негізгі бөлімі болып 

оптикалық жүйесі, қосымша болып жарық беру жəне механикалық құрылымы табылады.  

Оптикалық бөлімге обьектив жəне окуляр жатады. Обьектив ұлғайтылуы 8, 20, 40 жəне 90. Бұл сандар обьектив цилиндрінде 

көрсетілген. “90” обьективті қолдану кезінде линза мен зерттелетін обьект арасына иммерсионды сұйықтық қажет (кедр 

майы, синтетикалық алмастырушылар жəне т.б.).  

Окуляр цилиндрге орналастырылған екі линзадан тұрады, онда 7х, 10х, 15х жəне т.б. ұлғайтулар көрсетілген.  

Окуляр арқылы обьектив көмегімен бірге ұлғайтылған зат бейнесін көреміз. Жалпы ұлғайтылуды анықтау үшін окуляр 

көрсеткішін обьектив көрсеткішіне көбейтіледі. 



Жарық бергіш құрылым жарықтың обьектіге бағытталуы үшін жəне жарық күшін реттеу үшін қажет. Оған айна, иристі 

диафрагма жəне конденсор жатады.  

Айна қозғалмалы орналасқан жəне ойыс жəне дөңес беткейі бар. Жарықтың əлсіз көзінде айнаның дөңес, ашық жарықта 

ойыс беткейін қолдану қажет. Жасанды жарық кезінде жарық фильтрі қолданылады. 

Иристі диафрагма қозғалмалы металл пластинкасынан тұрады жəне жарық интенсивтілігін реттеу үшін қажет. Конденсор 

көмегімен арнайы бұранда арқылы айнадан өтетін жарық сəулелері концентрленеді. Конденсор 2-3 линзадан тұрады. Жарық 

құрылымын дұрыс пайдалану зерттелетін обьектінің нақты жəне жақсы жарықталған кескінін береді.  

Механикалық бөлім штатив, заттық үстелше жəне препаратты бекітушіден тұрады. 

Штатив негізден жəне тубус ұстағыштан тұрады. Негіз микроскопқа беріктік қасиет береді. Тубус ұстағышқа окуляр 

бекітілген. Микроскопты тасымалдағанда тубус ұстағыш ручка ретінде қолданылады. Окулярға қарама- қарсы тубус 

бөлімінде обьектив цилиндрі бекітілетін ұяшықтары бар айналмалы револьвер орналасады. Егер микроскопта тубус 

вертикальды орналасса, жұмыс істеу ыңғайлы болуы үшін студент өзіне қарай бұра алады. 

Револьвер астындағы үстелшеге препарат қойылатындықтан, ол заттық үстелше деп аталады. Оның ортасында жарық 

сəулелері өтетін саңылау болады. Заттық шыны заттық үстелшеге қойылып, арнайы бекіткіш- клемм арқылы бекітіледі. 

Үстелшені айналмалы қозғау оның бүйір жанында орналасқан екі бұранда арқылы жүзеге асады. 

Микроскопты дұрыс қоюда макробұранда- кремальера жəне микробұранда- қолданылады. 

Микроскоп дұрыс жəне қарауды талап ететін құрал. Оны құрғақ, таза ұстау қажет жəне оған реактив тамуына жол бермеу 

керек. Үстелге қою кезінде жəне тасымалдауда абай болуы керек. Микроскопты арнайы жəшікте немесе тығыз матамен 

немесе полиэтиленді пленкамен жауып қою қажет.  

Жұмыс істеу тəртібі: 

1. Микроскоп құрылымын сипаттауды көңіл қойып оқып, бөлімдеріне назар аудару қажет.  



2. Микроскопты үстелге оның шетінен 7-10 см қашықтықта қойылуы тиіс. Студенттің сол жақ иық бөліміне микроскоп 

қарама- қарсы қойылып, оның оң жағына альбом, түрлі- түсті қарындаштар, өшіргіш орналасады.  

3. Көру алаңына жарықты дұрыс бағыттау.  

Уақытша препарат даярлау. Өсімдіктердің анатомиялық құрылысын қарастыру үшін уақытша препараттар даярланады.  

Препарат жасауға қажет құралдар: заттық жəне жабын əйнектер, пипетка, зерттелетін зат, сорғыш қағаз, сапты ине, 

глицерин, су, ұстара немесе, скальпель, пинцет жəне бритва. 

Заттық шыныға пипеткамен бір тамшы су тамызады. Өсімдік мүшесінен жұқа көлденең немесе ұзынынан кесінді даярлап, 

тамшы суға орналастырылады да, сапты инемен түзейді. Жабын əйнекпен ауа қалмайтындай , ақырындап жабады. Жабу 

үшін сапты инені сол қолымен ұстап, оның ұшын тамшы судың сол жақ жиегіне қарай қисайта тіреу қажет. Онан соң оң 

қолмен жабын əйнектің бір жиегін суға тіреулі тұрған инеге тақап барып, жабу керек. Мұқият жабу арқылы зерттелетін зат 

пен судың арасында ауа көпіршіктері қалмайды.  

ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Микроскоп қандай құрал, оның көрсету мүмкіндігі қандай ?  

2. Микроскоп қандай бөліктерден тұрады?  

3. Микроскоптың оптикалық бөлігінің құрылысы мен қызметін түсіндіріңіз?  

4. Механикалық бөлігінің құрамы мен қызметін атаңыз?  

5. Микроскопты жұмысқа қосу үшін қандай дайындық жұмыстарын атқару қажет?  

6. Окулярға дұрыс қарау дегенді қалай түсінесіз, оның мəні неде?  

7. Окулярмен қарап, макрометрендік бұранда арқылы (сағат тілінің бағына бұрап) тубусты неге төмен түсіруге 

болмайды?  

8. Препараттағы объектіні кіші объективпен қарауды қалай жүзеге асырасыз?  

9. Кіші объективтегі препаратты үлкен объективпен қарау үшін оны қалай ауыстыруға болады?  

10. Микрометрендік бұранданы қай уақытта, қандай тəртіппен пайдалану қажет?  

11. Зат үстелшесінің жиегіндегі бұрандалар не үшін керек?  

12. Жұмыс аяқталғаннан кейін микроскопты қандай қалыпта қою қажет?  



13. Уақытша препараттың тұрақты препараттан айырмашылығы қандай?  

14. Жабын жəне зат əйнектері жəне т.б. микроскоппен жұмыс жасауға қажетті жабдықтардың əрқайсысы не үшін керек? 

  

2-жұмыс. ӨСІМДІКТЕР КЛЕТКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ФУНКЦИЯСЫ 

Жұмыс мақсаты: Өсімдіктер клеткасы жəне оның бөлімдерінің құрылысын оқып- үйрену.  

1- тапсырма  

Басты пияз (Allium cepa) клеткасының цитоплазма, ядро, пластидтер, вакуоль жəне клетка қабықшасын қарау. 

Тапсырмаға түсініктеме. 

Клетка өсімдіктер мен жануарлар денесінің негізгі құрылымдық жəне функциональды бірлігі. Клетка жалпы құрылысы 

бойынша ұқсас: химиялық құрамы, құрылымы жəне клетка элементтерінің функциясы. Биологиялық табиғаты бойынша 

жаңа клетка түзілу қабілеттілігі – барлық клеткалы организмдерде бөліну арқылы аналық клеткадан пайда болады.  

Өсімдіктер клеткасы бөлінуі тура, ядрода хромосома түзілмейді (амитоз), тура емес, ядроның кариокинезді (митоз) немесе 

редукциялық (мейоз) бөлінуі арқылы жүреді. 

Өсімдіктер клеткасы клетка қабықшасы, протопласт жəне вакуольден тұрады. Клеткалар формасы əртүрлі. Олар шар 

тəріздес, көпқырлы, жұлдызша тəріздес, тікбұрышты жəне т.б. болуы мүмкін. Кең тараған екі формасы: 1) паренхималық 

клеткалар, барлық бағытта ұзындығы мен ені шамамен бірдей- шартəріздес, кубтəріздес, көпқырлы. 2) прозенхималық 

клеткалар, ұзындығы енінен бірнеше есе артық. 

Клетка қабықшасы  



Клетка қабықшасының атқаратын қызметі клеткаға су, газ жəне еріген заттардың таңдамалы келіп түсуін жəне олардың 

өсімдік бойында жылжуын, қор ретінде жиналуын анықтайды жəне өсімдіктер мүшелеріне беріктік жəне мықтылық қасиет 

береді.  

Протопласт. Протопласт- клетка сұйықтығы, негізгі бөлігі тіршілік қабілеттілігін жүзеге асырады. Онда метазаттар 

тасымалдануы мен айналымы жүреді. Осы процестің күрделі құрылымы протопластының құрылымдық элементтерге-

оргоноидтарға бөлінуіне байланысты. 

Протопластың негізгі құрылым түзуші материал болып белокты –липидті мембрана саналады. Мембрана беріктік, 

созылмалы жəне таңдамалы өткізгіштік қасиеттерімен ерекшеленеді.  

Ядро. Ядро ядро қабықшасы, кариолимфа, ядрошықтан тұрады. Кариолимфада ДНК жəне белок молекуласынан тұратын 

хроматинді жіпше жəне РНК-дан тұратын ядрошық болады. Осы заттардың молекуласында клетканың интерфазалы кезіндегі 

зат алмасуды анықтайтын жəне бөліну кезінде жаңа клеткаға тұқымқуалаушылық белгілерін беретін информация сақталады. 

Цитоплазма күрделі коллоидты жəне құрылымдық жүйе. Онда протопластың ірі органоидтары (жарық микроскопы арқылы 

көрінетін )-митохондрия жəне пластидтер орналасқан. 

Пластидтер-өсімдіктердің клеткасына ғана тəн қос мембраналы органоид. Пластидтер туралы алғашқы мəліметтер 

Д.Левенгуктың (1676) еңбектерінде келтіріледі. 

Пластидтерді зерттеумен А.Шимпер (1882) айналысып, оны 3 типке бөлді:1) түссіз (мөлдір) лейкопластар, 2) реңі жасыл 

хлоропластар жəне 3) реңі қызыл-сары, сары хромопластар. Бұл жүйелеу осы уақытқа дейін пайдаланылып келеді. 

Пластидтерді зерттеуде К.А.Тимирязев, В.В.Сапожников, М.С Цвет, В.Н Любименко, Т.Н Годнев т.б.ғалымдар зор үлес 

қосты. Пластидтерді зерттеуші ғалымдардың пікірі бойынша олар ұрық пен түзуші ұлпалардың клеткаларында болатын 

түссіз пропластидтерден пайда болды. 

Пропластидтер пішіні жағынан митохондрияға ұқсас, бірақ көлемі одан ірі. Бір қарағанда пропластидтер сырты қос 

мембранамен жабылған, іш жағында тығыз матриксі орналасқан сияқты көрінеді. Матриксте алғашқы кезде ретсіз 



орналасқан бірнеше ғана көпіршіктер санының артуына қарай пропластидтің көлемі де ұлғаяды. Қос мембрананың ішкі 

қабаты жиыры- лып, қабаттар түзіп, сыртқысынан біртіндеп алыстай бастайды. Матрикстегі қөпіршіктер бір-бірімен 

қосылып ламеллалар, ал олардың белгілі бір рет-ретпен орналасуынан грандар түзіледі.  

Сол сияқты пластидтердің бір түрі екінші түріне айналып отырады. Мысалы, хлоропластар уақыт өте келе олардың 

пигменттерінің бұзылуынан хромопластар пайда болды. Оны күзде ағаш жапырақтарының реңінің қызыл-күрең, сары, 

қызғылт, сарғыш болып өзгеруінен байқаймыз. 

Хлоропластар. Балдырлардың талломдары, жоғарысатыдағы өсімдіктердің жапырағы, жас сабағы, піспеген (шикі) 

жемістерінің клеткаларында болатын жасыл түсті пластидтер. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктерде хлоропласт пішіні дөңгелек немесе сопақша, линза тəрізді көбінсе дəнге ұқсас болып келеді. 

Сондықтан олар- дың клеткаларындағы хлоропласты хлорофилл дəндері деп, ал балдырлар клеткасында хроматофор деп 

атайды. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің бір клеткасында хлоропластың саны 1-2-ден 50-ге дейін жетеді. Мысалы, алма 

жапырағының клеткасында орта есеппен 50 шамасында. Хлоропластың көлемі жоғары сатыдағы өсімдіктерде 2-7 мкм, 

қалындығы 1-2 мкм. Тірі хлоропласт құрамында белок –50%, липидтер- 33%, хлорофиллдер 5-10%, каротиниодтар-1-2% 

жəне аз мөлшерде РНК мен ДНК бар. 

Хроматографиялық əдіс бойынша М.Цвет хлорофиллдің 2 түрін тапты. Оның бірі хлорофилл “а” С/55 Н/72 О/5 N/4 Mg 

көкшіл-жасыл пигмент, екіншісі хлорофилл “в” С/55 Н/70 О/6 N/4 Mg сарғыш жасыл пигмент.  

Хлоропласт құрамында тағы да қызғылт пигмент каротин –С/40 Н/56 жəне сары түсті пигмент ксантофилл- С/40 Н/56 О/2 

бар. Қазіргі кезде хлорофиллде “с” жəне “d” пигменттерінің барлығы белгілі.  

Хлорофилл – көміртегі, сутегі, оттегі жəне азот атомдары мен Mg атомдарынан тұратын күрделі органикалық қосылыс.  

Хлоропластың пигменттік құрамы өсімдіктердің жүйелілік топтарына байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, көк жасыл, 

жасыл, қызыл қоңыр  



балдырлар мен жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің хлоропластарында хлоро- филл “В”, диатомды, қоңыр балдырлар 

хлоропластарында хлорофилл “С” басым. 

Хлоропластың құрғақ затының орта есеппен 35-55 проценті белоктан, 20-30 проценті липидтерден, 9-10 процент 

хлорофиллден, 5-4 проценті каротиноидтардан тұрады. Бұл химиялық құрам өсімдіктердің түріне, жасына, клетканың 

атқаратын қызметіне жəне орта жағдайларының əсеріне байланысты өзгеріп отырады. Сонымен қатар, хлоропласта дезок-

сирибонуклеин (ДНК), рибонуклеин (РНК) қышқылдарының, Е.К витамин-дері мен А, Д провитаминдерінің барлығы белгілі 

болды. 

Хлоропластың құрылымы электрондық микроскоптың шығуымен анықталған. Хлоропласты қосқабатты мембрана қаптап 

тұрады. Бұл мембрананың жартылай өткізгіштік, сұрыптаушылық қасиеті бар. Мембрана арқылы хлоропласт цитоплазмадан 

бөлінеді. Ал ондағы саңылаулар арқылы цитоплазма мен хлоропласт арасында үнемі зат алмасу процесі жүреді. 

Хлоропластың сыртқы жəне ішкі мембрана аралығындағы қуысының ені 10-20 нм. 

Хлоропластың строма (грекше строма –дене) немесе матрикс деп аталатын денесі гидрофильді белокты-липоидты 

қосылыстан тұрады. Хлоропластың стромасында оған кесе көлденең орналасқан ламеллалар немесе тилакоидтар деп 

аталатын қос мембраналы тақталы құрылымдар бар. Ламеллалар бір-біріне параллель жанаса келіп, топтасып аса ұсақ 

денелер – грандар түзеді. Грандардағы ламеллалардың ұштары бір-бірімен жалғасып, тұйықталуынан диск пайда болады. 

Стромадағы грандар гранаралық тилокоидтар арқылы байланысады. Хлоропластың пигменттері стромада шашырамай 

ламеллаларда жинақталған, сондықтан олардың топтасуынан пайда болған грандардың жасыл реңі түссіз стромада айқын 

байқалады. Хлоропласың стромасындағы тилакоидтар жүйесінен басқа рибосомалар, крахмал дəндері, ДНК жіпшелері жəне 

пластоглобулдар (липид құрылым) бар. 

Хлоропластар жай бөліну арқылы көбейеді. Оның басты қызметі-фотосинтез, яғни күн сəулесінің жарық қуатын пайдаланып, 

органикалық емес заттардан органикалық қосылыстар түзуі. Фотосинтез кезінде алғашқы түзілетін қарапайым 

моносахаридтер (қанттар) полимерленіп, крахмалға тағы басқа да полисахаридтерге айналады. Сөйтіп хлоропластарда 

алғашқы крахмал ұсақ дəндер түрінде, ал қор заттары жиналатын мүшелердің лейкопласталарында (амилопластарда) соңғы 

крахмал түрінде жиналады. Фотосинтездің нəтижесінде органикалық заттардың қоры түзіледі, атмосфера үнемі оттегімен 

толықтырылып, көмір қышқыл газынан тазартылады. Демек, хлорофилл жер бетіндегі тіршіліктің қайнар көзі болып 

саналады. 



Хромопластар. Хромопластардың пішіні дөңгелек, таяқша, ұршық, үшбұрыш тəріздес. Мұндай сан түрлі пішінді болуы 

каротин жəне ксантофилл пигментерінің кристалданып, пластид стромасында жинақталуына байланысты. Хромопластардың 

стромасында мембраналы жүйе болмайды нəмесе нашар жетіледі. 

Хромопластардың қызметі əлі де толық анықтала қойған жоқ. Олардың пигментік құрамында хлорофилл болмайтындықтан 

фотосинтезге қа-тыспайды. 

Лейкопластар. Реңі мөлдір (түссіз), пішіні дөңгелек, ультрақұрамы жағынан пропластидтерге жақын, бірақ олардан 

көлемдірек, ірірек. Лейкопластар пластидтердің ішіндегі ең ұсағы. Клетка ішінде ядроны айнала топтасып орналасады. 

Лейкопластар өсімдіктердің күн сəулесі түспейтін мүше- лері:тамыр,тамыр-сабақ, түйнектер мен тұқымдарының 

клеткаларында кез-деседі. 

Лейкопластардың негізгі физиологиялық міндеті-органикалық заттардың қорын жиынақтау. Крахмал қоры жиналатын 

лейкопластар аминопластар деп аталады. Мұндай лейкопластарда фотосинтез кезінде пайда болатын қанттардың 

полимерленуінен соңғы крахмал жиналады. Кристалдар немесе аморфты туынды зат ретінде белок қорға жиналатын 

лейкопластар протеинпластар деп, ал май тамшылары жиналатын лейкопластар алоепластар (элайопластар) деп аталады. 

Өсімдіктер клеткасының негізгі ерекшеліктері: 

1. Əрбір клеткада өзіндік сыртқы қаңқа- клетка қабықшасының болуы;  

2. тұрақты вакуольді жүйенің болуы;  

3. өсімдіктердің жоғары синтездік қабілеттілігіне байланысты протопласта арнайы органелла – пластидтердің болуы;  

4. эргастикалық қосындылардың жиналуы: əртүрлі қоректік қор заттары (клетканың барлық бөлімдерінде) жəне зат 

алмасудың зиянды өнімдері (вакуольде);  

5. кариокинезде центриольдің болмауы жəне фрагмопластың цитокинезде пайда болуы.  

Басты пияз (Allium cepa) шырынды қабыршақтары – эпидерманың тірі клеткалары микроскоп арқылы ядро жəне цитоплазма, 

сонымен қатар, клетка қабықшасы, вакуольді оқып- үйренуде жақсы обьект болып саналады.  



Ядро сыртынан ядро қабықшасымен қапталған, іші ядро шырынынан тұрады. Онда хромосомалы- ядрошықты комплекс 

орналасқан. Алайда бөлінбеген клеткада хромосомалар көрінбейді. Оларды клетканың бөлінуі кезінде, яғни қысқарып, 

жуандағанда байқалады ( ядроның бөлінуі 2 тақырыпта оқытылады). Ядрошықтар (саны 2) бөлінбеген клеткада анық 

көрінеді. 

Клетка қабықшасы микроскоп арқылы линиялар түрінде байқалады.  

Жұмыстың орындалу барысы. 

• Басты пиязды екіге бөліп, оның сыртқы жағынан шырынды қабыршақтың эпидермасын пинцетпен алады.  

• Заттық шынының ортасына тамшы су тамызып, оған эпидерманы салады жəне обьектіні жабындық əйнекпен жабады.  

• Эпидерма клеткаларын алдымен микроскоптың кіші, одан соң үлкен ұлғайтқышы арқылы қарайды. Клеткалар 

созылыңқы формада жəне бір- біріне тығыз орналасқан, клетка қабықшасында поралар көрінеді. Ядро цитоплазмамен 

қоршалған. Онда ядрошықтар анық көрінеді. Бір клеткада бір немесе бірнеше ядрошықтар бар. Клеткада бір немесе 

бірнеше клетка вакуолі бар. Егер қызыл түсті пияз қолданылса, онда клетка шырыны қызғылт түсті, ол еріген антоциан 

пигментіне байланысты. Цитоплазма жəне ядрошықты анық көру үшін конденсорды төмен түсіріп, диафрагма 

саңылауын азайту керек.  

• Эпидерма клеткаларын калий иодидіндегі иод ерітіндісінде бояу реакциясын жүргізу. Ерітінді тамшысын таяқша 

арқылы жабындық əйнек шетіне əкеліп, ал екінші жағынан фильтр қағазымен суды сорып алу керек. Жабындық əйнек 

арқылы енген ерітінді цитоплазманы сары, ядроны ашық- қоңыр түске бояйды. Осы реакция ядрода жəне 

цитоплазмада белокты заттардың болуын дəлелдейді.  

• Эпидерманың бір немесе екі клеткасының суретін салу жəне белгілеу жасау.  

ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Өсімдіктер клеткасы қандай екі бөлікке (протопласт жəне қалған бөлігі) бөліп қарастырамыз? Бұлардың бір-бірінен 

негізгі айырмасы неде?  

2. Қандай органеллалар цитоплазманың субмикроскопиялық құрылымын құрайды?  

3. Ядроны құрылымдық элементтері, химиялық құрамы жəне атқаратын қызметі қандай?  

4. Мацерацияланған клеткалар деп қандай клеткаларды атаймыз? Оның себебі неде?  



5. Жарық микроскопымен қарағанда клетка құрылысының қандай бөліктерін көреміз? 

3-жұмыс. ХЛОРОПЛАСТАР, КЛЕТКАНЫҢ ТІРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ. ЦИТОПЛАЗМА ҚОЗҒАЛЫСЫ. ТУРГОР, 

ПЛАЗМОЛИЗ, ДЕПЛАЗМОЛИЗ. 

Жұмыстың мақсаты. Клеткада хлоропластардың формасы мен орналасуын оқып- үйрену. Цитоплазма қозғалысын 

бақылау. 

1. Тапсырма. Сужапырақ өсімдігі жапырағындағы хлоропластар ды анықтау.  

2. Тапсырма. Сужапырақ өсімдігі жапырағындағы цитоплазма қозғалысын бақылау.  

3. Тапсырма. Тургор жəне плазмолиз, деплазмолиз құбылысымен танысу.  

4. Тапсырма. Алынған өсімдік клеткасының суреін салу, хлорпластар, крахмал дəндері, клетка қабықшасы, вакуоль, ядро, 

цитоплазма жəне плазмолиздің түрлерін белгілеу.  

5. Қайталау сұрақтарына жауап беру.  

Пластидтер (хлоропластар, хромопластар, лейкопластар) - өсімдіктер клеткасының негізгі органелласы. Олар жарық 

микроскопы арқылы жақсы көрінеді. Пластидтер цитоплазмада орналасқан. Цитоплазма тірі материяның биологиялық 

қасиеттері бар түссіз сұйықтық. Тірі клеткада цитоплазма үнемі қозғалыста болады. Қозғалыс жылдамдығы клетканың 

физиологиялық күйіне жəне сыртқы орта жағдайларына (жарық, температура) байланысты.  

Жұмыстың орындалу барысы. 

1- тапсырма. Сужапырақ өсімдігі жапырағындағы хлоропластар. 

• Сужапырақ өсімдігі жас өркенінің ұшынан 1-2 см төмен орналасқан жапырақтың біреуін пинцет арқылы алып, заттық 

шыныдағы тамшы суға салу, абайлап жабын əйнекпен жабу;  

• Препаратты микроскоп үстелшесіне, жапырақтың шеті көрінетіндей қою. Алдымен кіші, одан кейін үлкен ұлғайтқыш 

арқылы қарау;  



• Жапырақ шетінде сопақша, жіңішке, ашық жасыл түсті клеткалар, ал ортасында паренхималық клеткалар жəне қара 

жолақтар ретінде клетка аралықтар бар. Жапырақ шетінде клеткалар бір қатар орналасқан, сондықтан оларды оқып- 

үйренуде жұқа кесінділер жасау қажет емес. Бүйір жағында орналасқан хлоропластар пішіні линза тəріздес;  

• Алынған өсімдік клеткасының суреін салу, хлорпластар, крахмал дəндері, клетка қабықшасы, вакуоль, ядро, 

цитоплазманы белгілеу.  

1. тапсырма. Цитоплазма қозғалысы.  

Тапсырмаға түсініктеме 

Өсімдіктер клеткасына тірі организмнің барлық функциялары тəн: қоректену, тыныс алу, қозғалу, көбею жəне т.б.. Тіршілік 

процестерін толық теориялық курста қарастырады. Студенттер лабораториялық-практикалық сабақтарда цитоплазма 

қозғалысы, тургор, плазмолиз жəне деплазмолизді қарастырады. 

Клеткада цитоплазманың екі түрлі қозғалысы бар: ротациялық (айналмалы) жəне циркуляциялық. Цитоплазманың 

ротациялық қозғалысы клетка ортасында ірі орталық вакуольдің болуы кезінде, ал циркуляциялық қозғалыс клеткада 

бірнеше вакуоль болғанда байқалады.  

Жұмыстың орындалу барысы. 

• жұмыста жасалған препараттан кіші ұлғайтқыш арқылы цитоплазма қозғалысын бақылау;  

• Ол үшін орталық ұзарған клеткалар жақсы көріну үшін, препаратты қозғайды;  

• Назарды бір хлоропластқа аударып, цитоплазмада оның қозғалысын бақылайды;  

• Егер клеткада орталық, бір вакуоль болса цитоплазма клетка қабықшасын жағалай қозғалады. Бұл цитоплазманың 

ротациялық қозғалысы;  

• Егер клеткада бірнеше вакуоль болса, цитоплазма қанша жерге бөлінсе, олардың əрбір бөлігінде цитоплазма ретсіз, 

əртүрлі бағытта қозғалады. Бұл цитоплазманың циркуляциялық қозғалысы.  

• Бір клетканың суретін салу, стрелка арқылы цитоплазма бағыттарын (ротациялық, циркуляциялық) көрсету.  

3-тапсырма. Тургор, плазмолиз жəне деплазмолиз құбылысы. 



Тапсырмаға түсініктеме. Тургор жəне плазмолиз – цитоплазманың жартылай өткізгіштік қасиетіне, яғни су мен минералды 

заттарды өткізу, ірі молекулалық ерітіндіні ұстап қалу қасиеттеріне негізделген клетканың физиологиялық қасиеті. Клеткаға 

жеткілікті мөлшерде су келіп түскенде, клетка шырынына сіңірілген су, қабырғаны керіп, протопластқа қысым түсіреді, 

клетканы ісінген қалыпқа келтіреді. Клетканың осындай күйін тургор деп атайды. 

Тургорға қарама- қарсы құбылыс, протопласт клетка қабықшасынан алшақтап, суды жоғалтуы плазмолиз құбылысы деп 

аталады. Осы құбылысты жасанды түрде туғызуға болады. Клеткаға гипертониялық ерітіндімен (осмос қысымы клетка 

ішіндегі осмос қысымынан жоғары, мысалы: сахароза, калий, натрий селитрасы, глицерин) əсер ету қажет.  

Ал, клетканы гипотоникалық ерітіндіге салғанда, яғни таза суға батырса су цитоплазмаға еніп, вакуоль көлемі ұлғаяды, 

клетка тургорлық күйге келеді. Осы құбылыс деплазмолиз деп аталады. 

Сужапырақ өсімдігінің жапырағы плазмолиз, деплазмолиз құбылыстарын оқып үйренуде жақсы обьект борлып саналады. 

Сондықтан 2- жұмыста даярланған препаратты пайдалануға болады.  

Жұмыстың орындалу барысы: 

• Препаратты микроскоп үстелшесінен алмай тұрып, үлкен ұлғайтқыш арқылы паренхималық клеткалар құрылысын 

қарау, ірі паренхималық клетканы таңдап алу, клетканың қалыпты жағдайы, яғни тургорлық күйін анықтау, 2-3 

клетканың суретін салу;  

• Плазмолизді туғызу үшін, препаратты заттық үстелшесінен алып, жабын əйнекті ашып, 8 проценттік ас тұзы 

ерітіндісін тамызып, жабындық əйнекпен жабады да, кіші ұлғайтқыш арқылы қарайды, біраз уақыттан соң протопласт 

клетка қабықшасынан алшақтайды (бұрыштық плазмолиз), одан соң ішке қарай клетка қабықшасынан əртүрлі көлемде 

ойыстанып, қашықтайды (ойыс плазмолиз). Одан кейін цитоплазма клетка қабықшасының ішкі бетінен толық ажырап, 

клетка ортасында домаланады (дөңес плазмолиз);  

• Плазмолиздің əртүрлі сатыларын көрсете отырып, бірнеше клетканың суретін салу;  

• Препаратты микроскоп үстелшесінен алып, жапырақты ыдыстағы суға салады, қайтадан препарат даярлайды;  

• Деплазмолиз құбылысын бақылап, суретін салу;  

• Қайталау сұрақтарына жауап беру.  



ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ. 

1. Хлоропласттың пигменттік құрамы , атқаратын қызметі қандай?  

2. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің хлоропласты мен төменгі сатыдағылар хроматофорларының пішіндері қандай?  

3. Хлоропластың мембраналық құрылысы ( строма, тилакоидттар немесе ламеллалар, грандар) неден тұрады?  

4. Алғашқы крахмал қандай процестің нəтижесінен пайда болады?  

5. Цитоплазманың қозғалысы, түрлері.  

6. Цитоплазманың ротациялық жəне циркуляциялық қозғалыстары клеткада қай уақытта болады?  

7. Клетканың тургорлық күйі.  

8. Плазмолиз, деплазмолиз құбылыстары жəне оларды болғызу жолдары қандай?  

4-жұмыс. КЛЕТКАДАҒЫ ҚОРЛЫҚ ЗАТТАР. КРИСТАЛЛДАР. 

Жұмыс мақсаты: Əртүрлі өсімдіктердің крахмал дəндері формасы мен құрылысымен танысу. Қымыздық қышқыл кальций 

кристалдар түрлерімен танысу. 

1. тапсырма. Крахмал дəндерін қарау.  

2. Тапсырма. Қымыздық қышқыл кальций кристалдарын қарау.  

3. Тапсырма. Суреттерін салу. 

Тапсырмаға түсініктеме. 

Өсімдіктердің қоректік заттар қоры – майлар, белоктар, көмірсулар өсімдіктерге қажет жəне əртүрлі уақытта пайдаланылады.  

Майлар май тамшылары ретінде клетка органелласы – сферосомода жиналады. Əсіресе, майға өсімдіктердің тұқымдары мен 

жемістері бай. 

Белоктар- протеиндер клетка шырынында жиналады. Вакуоль солғанда алейрон дəндері түзіледі. Вакуоль солғанда алейрон 

дəндері түзіледі. Белоктарға астық жəне бұршақтұқымдас өсімдіктері бай. 



Көмірсулар- өсімдіктерде кең тараған қоректік қор заты. Суда еритін көмірсулар – глюкоза, фруктоза, сахароза, инулин 

клетка шырынында жиналады.  

Крахмал өсімдіктерде кең тараған қоректік қор заты болып саналады. Ассимиляциялық (алғашқы) крахмал хлоропластарда 

фотосинтез нəтижесінде түзіледі. Қорға жиналған (соңғы) крахмал түссіз пластидтер лейкопластар қатысуымен түзіледі жəне 

крахмал дəндері түрінде тамырда, түйнекте, тұқымда, сабақтың ішкі құрылысында жиналады. Крахмал дəндері лейкопластар 

ішінде түзуші орталық пайда болады да, айналасында крахмал қабаттары түзіледі. Крахмал дəндері түзуші орталық санына 

байланысты үшке бөлінеді. Жай крахмал дəнінде түзуші орталық саны біреу болады жəне айналасында крахмал қабаттары 

орналасады. Күрделі крахмал дəндері түзуші орталық саны бірнешеу болады жəне айналасында крахмал қабаттары болады. 

Жартылай күрделі крахмал дəндерінде түзуші орталық саны бірнешеу жəне əрбір орталықтың өз қабаты бар жəне барлық 

дəндерге ортақ крахмал қабаттары да болады. 

Крахмал дəндерінің формасы, құрылысы жəне мөлшері ұнның сапасын, дəрілер дайындауда крахмал тазалығын анықтауда 

жақсы диагностикалық белгі болып саналады.  

Минералды тұздардың кристалдары вакуольдің клетка шырынында кездеседі. Оның ішінде қымыздық қышқыл кальций 

кристалдары кең тараған. Кристалдар формасы əртүрлі, жекелеген, друздар- кристалдардың жұлдызша тəріздес бірігуі, 

рафидтер- ине тəріздес клеткалардың шоғыры.  

Жұмыстың орындалу барысы: 

1. тапсырма. Картоптың (Solanum tuferosa L.) крахмал дəндері.  

Картоп түйнегін қандауырмен екіге бөліп, сапты ине ұшымен ақшыл сұйықтықты алып, заттық шыныдағы суға салып, 

бетін жабындық əйнекпен жабады. Препарат микроскоптың кіші ұлғайтқышы арқылы қаралады. Крахмал дəндері 

мөлшері жəне пішіні жағынан əртүрлі. Препараттан ірі ұлғайтқыш арқылы ірі дəндерді табу. Онда кезектесіп 

орналасқан ашық жəне қою түсті қабаттар көрінеді. Крахмал дəндердің құрылысын мұқият қарап, суретін салу, онда 

түзуші орталық жəне қабаттарды белгілеу. Препаратта бір түзуші орталығы бар жай дəндермен бірге, күрделі дəндерде 

кездеседі. Дəн крахмалдан тұратынын анықтау үшін, жабындық əйнек астына иодты калийлі иод ерітіндісі 

тамызылады, ерітіндінің енуіне байланысты крахмал дəндері ашық көк түстен қара түске дейін өңін өзгертеді. 



Бидайдың крахмал дəндері.  

Алдын ала суға салып, бөрткен бидай дəнегін қандауырмен кеседі, сапты ине арқылы эндоспермнен алып, заттық 

шыныдағы тамызылған суға салып, бетін жабындық əйнекпен жабады. Кіші ұлғайтқыш арқылы крахмал дəндерін 

тауып, обьективті үлкен ұлғайтқышқа ауыстырады. Бидай дың крахмал дəндерінің формасы жай, домалақ, түзуші 

орталығы мен қабаттары əлсіз байқалатын ірі жəне байқалмайтын ұсақ формалары да бар. Үлкен ұлғайтқыш арқылы 

бірнеше ірі жəне ұсақ крахмал дəндерінің суреттерін салу. 

2. тапсырма. Қымыздық қышқыл кальций кристалдары.  

Басты пияз (Allium cepa) пиязшығының құрғақ қабыршағында қымыздық қышқыл кальций кристаллдары жиі кездеседі. 

Олардың пішіні призма тəріздес, жеке немесе біріккен түрде болады.  

Басты пияз (Allium cepa) пиязшығының құрғақ қабыршағында қымыздық қышқыл кальций кристаллдарын қарау үшін 

бірнеше күн спиртте немесе спирт пен глицерин қоспасында салынған қабыршақты заттық шыныдағы тамызылған 

глицеринге салып, жабын əйнекпен жабады.  

Алдымен кіші, одан кейін үлкен ұлғайтқыш арқылы қаралады. 

Барлық клеткаларда сопақша, шыны тəріздес қымыздық қышқыл кристалдары кездеседі. Кейбір клеткаларда біріккен түрде 

болады. 

Кристалдары бар бірнеше клеткалардың суретін салу, түсініктеме белгілерін жазу. 

Бегония жапырағы сағағындағы қымыздық қышқыл кальций кристалдары  

Бегония жапырағы сағағындағы қымыздық қышқыл кальций кристалдары друздар түрінде кездеседі. Бегония жапырағы 

сағағынан көлденең жұқа кесінділер даярлап, заттық шыныдағы глицерин тамшысына салады да, бетін жабын əйнекпен 

жабады. Препараттан клетка вакуольде друздар, яғни клеткалардың жұлдызша тəріздес бірігуі байқалады. Кристалдары бар 

бірнеше клеткалардың суретін салу, түсініктеме белгілерін жазу. Қайталау сұрақтарына жауап беру. 



ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Алғашқы крахмал мен соңғы крахмалдың арасында қандай айырма бар?  

2. Крахмал дəнінің типтерін атаңыз?  

3. Жай, күрделі жəне жартылай күрделі крахмал дəндері қалай пайда болады?  

4. Клеткадағы қор заттарын – крахмал, белок жəне майды қандай реактивтермен анықтауға болады?  

5. Қор заты ретінде майдың крахмал мен белоктан қандай артықшылықтары бар?  

6. Қарапайым жəне күрделі алейрон дəндерінің бір- бірінен айырмасы неде?  

7. Клетка шырыны дегеніміз не, оның құрамы қандай ?  

8. Клеткада қымыздық қышқыл кальций кристалдарының пайда болуының биологиялық мəні неде? 

1. Қымыздық қышқыл кальций кристалдарының түрін атаңыз?  

2. Өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларынан қымыздық қышқыл, кальций кристалдарын кездестіруге болады? 

5-жұмыс. ХРОМОПЛАСТАР. ЛЕЙКОПЛАСТАР. 

Жұмыс мақсаты. Піскен жеміс клеткаларында хромопластар құрылысымен танысу. Лейкопластар формасы мен клеткада 

орналасуымен танысу. 

1. тапсырма. Итмұрын, томат піскен жемістер құрамындағы хромопластарды қарау.  

2. Тапсырма. Бөлме өсімдігі Виргин традесканциясы () жапырағы эпидермасындағы лейкопластарды қарау.  

Жұмыстың орындалу барысы. 

1. тапсырма. Итмұрын, томат піскен жемістер құрамындағы хромопластарды қарау.  

Заттық шыныға глицерин ерітіндісін тамызады. Ол хромопластардың анық көрінуі үшін жағдай жасайды. Итмұрын 

жемісінің жұмсақ бөлігінен сапты ине арқылы алып, заттық шыныдағы глицерин тамшысына салады да, бетін жабын 

əйнекпен жабады. Клеткалар тез ыдырау үшін, жабын əйнектің үстін сапты ине ұшымен ақырын соғып, мацерация 

құбылысын жүргізу. Алдымен микроскоптың кіші ұлғайтқышы арқылы, одан кейін үлкен ұлғайтқышқа ауыстырады. 



Клеткалар пішіні дөңгелек, сопақша, онда хромопластар пішіні дөңгелек жəне бұрышты болып келеді. Клеткадағы 

хромопластар суретін салу.  

Томат жемісіне де препарат даярлап, қарау. Томат клеткасында хромопластар дөңгелек, ине тəріздес. 

2-Тапсырма. Бөлме өсімдігі Виргин традесканциясы () жапырағы эпидермасындағы лейкопластарды қарау. 

Бөлме өсімдігі Виргин традесканциясы () жапырағының төменгі жағынан сапты ине арқылы эпидерманы сыдырып алады. 

Эпидерманы таза су орнына қант ерітіндісі тамызылған заттық шыныға салып, беті жабын əйнекпен жабылады. 

Микроскоптың кіші ұлғайтқышы арқылы ақшыл клеткалар көрінеді. Клетка шырыны антоцианға боялған. Микроскоптың 

үлкен ұлғайтқышы арқылы дір клетканы қарау, онда ядро клетка ортасында немесе шетінде орналасады. Цитоплазмада 

ядроны қоршай ұсақ денешіктер лейкопластар орналасқан. Бірнеше клетканың суретін салу, клетка шырынын бояу. Қайталау 

сұрақтарына жауап беру. 

ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларынан хромопласты жиі кездестіреміз?  

2. Хромопластың пигменттік құрамын атаңыз?  

3. Хромопластар пішінінің алуан түрлілігі неліктен?  

4. Хромопластың биологиялық маңызы неде?  

5. Лейкопласт өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларында кездеседі жəне оның қандай реңі болады?  

6. Атқаратын қызметіне байланысты лейкопластар қандай топтарға бөлінеді?  

Клетканың бөлiнуi. 

Тiрi организмдердің негiзi клетканың биологиялық қасиеттерiнiң бірі - бөлiнуге қабiлеттiлiгi. Клетка бөлiнуiнің үш əдісі бар. 

1.Амитоз, 2.Митоз. 3.Мейоз.  



Митоз жануарлар мен өсімдіктер клеткасының негізгі бөліну жолы. Эукариотты клеткалардың бөлінуі 2 сатыдан тұрады 

митоз жəне цитокинез. Митоз- ересек ядродан морфологиялық жəне генетикалық жағынан ұқсас екі жас ядроның пайда 

болуы. 

Цитокинез – клетканың цитоплазмалық құрамының екіге бөлінуі нəтижесінде екі жас клетканың пайда болуы. Митоз жəне 

цитокинез езеңдері міндетті түрде қатар жүреді. Митоз 4 фазадан тұрады.  

Клетка тақырыбы бойынша коллоквиум сұрақтары: 

1. Микроскоп қандай құрал, оның көрсету мүмкіндігі қандай ?  

2. Микроскоп қандай бөліктерден тұрады?  

3. Микроскоптың оптикалық бөлігінің құрылысы мен қызметін түсіндіріңіз?  

4. Механикалық бөлігінің құрамы мен қызметін атаңыз?  

5. Микроскопты жұмысқа қосу үшін қандай дайындық жұмыстарын атқару қажет?  

6. Окулярға дұрыс қарау дегенді қалай түсінесіз, оның мəні неде?  

7. Окулярмен қарап, макрометрендік бұранда арқылы (сағат тілінің бағына бұрап) тубусты неге төмен түсіруге 

болмайды?  

8. Препараттағы объектіні кіші объективпен қарауды қалай жүзеге асырасыз?  

9. Кіші объективтегі препаратты үлкен объективпен қарау үшін оны қалай ауыстыруға болады?  

10. Микрометрендік бұранданы қай уақытта, қандай тəртіппен пайдалану қажет?  

1. Зат үстелшесінің жиегіндегі бұрандалар не үшін керек?  

2. Жұмыс аяқталғаннан кейін микроскопты қандай қалыпта қою қажет?  

3. Уақытша препараттың тұрақты препараттан айырмашылығы қандай?  

4. Жабын жəне зат əйнектері жəне т.б. микроскоппен жұмыс жасауға қажетті жабдықтардың əрқайсысы не үшін керек?  

5. Пішініне қарай клеткаларды қандай екі топқа бөлеміз?  

6. Өсімдіктер клеткасы қандай екі бөлікке (протопласт жəне қалған бөлігі) бөліп қарастырамыз? Бұлардың бір-бірінен 

негізгі айырмасы неде?  

7. Қандай органеллалар цитоплазманың субмикроскопиялық құрылымын құрайды?  

8. Ядроны құрылымдық элементтері, химиялық құрамы жəне атқаратын қызметі қандай?  



9. Мацерацияланған клеткалар деп қандай клеткаларды атаймыз? Оның себебі неде?  

10. Жарық микроскопымен қарағанда клетка құрылысының қандай бөліктерін көреміз?  

11. Хлоропласттың пигменттік құрамы , атқаратын қызметі қандай?  

12. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің хлоропласты мен төменгі сатыдағылар хроматофорларының пішіндері қандай?  

13. Хлоропластың мембраналық құрылысы ( строма , тилакоидттар немесе ламеллалар, грандар) неден тұрады?  

14. Алғашқы крахмал қандай процестің нəтижесінен пайда болады?  

15. Цитоплазма органеллалар жəне олардың атқаратын қызметі қандай?  

16. Цитоплазма мембраналары жəне олардың маңызы.  

17. Цитоплазма, оның негізгі плазмасы (гиалоплазма немесе матрикс ) туралы түсінік.  

18. Цитоплазмада қимылдың қандай түрлерін байқауға болады?  

19. Цитолплазмада плазмолиз құбылысының байқалуы неден?  

20. Цитоплазма деплазмолиз қалпына қалай келтіріледі?  

21. Пластидтердің қандай типтері бар?  

22. Пластидтердің шығу тегін, дамуын жəне бір түрінен екіншісіне ауысуын қалай түсіндіруге болады?  

23. Лейкопласт өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларында кездеседі жəне оның қандай реңі болады?  

24. Атқаратын қызметіне байланысты лейкопластар қандай топтарға бөлінеді?  

25. Өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларынан хромопласты жиі кездестіреміз?  

26. Хромопластың пигменттік құрамын атаңыз?  

27. Хромопластар пішінінің алуан түрлілігі неліктен?  

28. Хромопластың биологиялық маңызы неде?  

29. Алғашқы крахмал мен соңғы крахмалдың арасында қандай айырма бар?  

30. Крахмал дəнінің типтерін атаңыз?  

31. Жай, күрделі жəне жартылай күрделі крахмал дəндері қалай пайда болады?  

32. Клеткадағы қор заттарын – крахмал, белок жəне майды қандай реактивтермен анықтауға болады?  

33. Қор заты ретінде майдың крахмал мен белоктан қандай артықшылықтары бар?  

34. Қарапайым жəне күрделі алейрон дəндерінің бір- бірінен айырмасы неде?  

35. Клетка шырыны дегеніміз не, оның құрамы қандай ?  

36. Клеткада қымыздық қышқыл кальций кристалдарының пайда болуының биологиялық мəні неде?  

37. Қымыздық қышқыл кальций кристалдарының түрін атаңыз?  

38. Өсімдіктердің қандай мүшелерінің клеткаларынан қымыздық қышқыл, кальций кристалдарын кездестіруге болады?  



39. Клетка қабықшасы қандай негізгі қызметтер атқарады?  

40. Клетка қабықшасының пайда болуына клетканың қандай органеллалары қатынасады?  

41. Клетка қабықшасы мен плазмалемманың бір- бірінен айырмашылығы неде?  

42. Алғашқы жəне соңғы клетка қабықшасының арасында құрылымы жəне химиялық құрамы жағынан қандай айырмасы 

бар?  

43. Қарапайым жəне жиекті саңылаулардың бір- бірінен айырмалары неде?  
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II -ТАРАУ. ӨСІМДІКТЕР ҰЛПАЛАРЫ 

Өсімдіктер ұлпасы атқаратын қызметі, құрылысы, шығу тегі жəне өсімдіктер мүшелерінде орналасуы ұқсас клеткалар тобы.  



Өсімдіктер тіршілігінде физиологиялық ролі жəне маңызы жөнінен ұлпалардың мынадай түрлері бар: түзуші ұлпалар 

(меристемалар), ассимиляциялық ұлпалар, қорлық ұлпалар, аэренхима, сорушы ұлпалар, жабындық ұлпалар, заттардың өтуін 

реттеуші ұлпалар, бөліп шығарушы ұлпалар, арқаулық ұлпалар, өткізгіш ұлпалар. 

Өсімдіктердің құрылысы көптеген миллион жылдар барысында күрделенді. Эволюция процесінің барысында жаңа ұлпалар 

пайда болады, ұлпалар құрамына кіретін əртүрлі клеткалар типтерінің саны да артты. (Мысалы, бактериялар мен примитивті 

балдырларда барлық клеткалар бірдей, тек клетканың ерекшеленуі ғана байқалады. Мүктерде - 20, папоротниктəрізділерде 

40 - қа жуық, ал жабықтұқымды өсімдіктерде – 80 ке жуық клеткалардың əртүрлі типтері бар. 1988 жылы профессор Н.С. 

Воронин классификациясы: 

І. Түзуші ұлпалар (меристема) 

1. төбе (апикальды) 

2. жанама (бүйір)(латеральды)  

а) бірінші ретті (прокамбий, перицикл) 

б) екінші ретті (камбий, феллоген) 

3. қыстырмалы (интеркалярлы) 

4. зақымданушы (травматич) 

ІІ. Ассимиляциялық ұлпалар. 

ІІІ. Қор жинаушы ұлпалар. 

IV. Аэренхима. 

V. Қорғаныш ұлпалар. 



1. Газ алмасу жəне транспирация қызметін реттеу жəне механикалық қызмет атқаратын сыртқы жабындық ұлпа. 

а) бірінші ретті (эпидерма) 

б) екінші ретті (перидерма) 

в) үшінші ретті (қабық жəне ритидом) 

1. Сору қызметін қамтамасыз ететін сыртқы қорғаныш ұлпа.  

а) ризодерма, б) веламен 

2. Заттардың өтуін реттейтін қызметті қамтамасыз ететін ішкі қорғаныш  

ұлпа. 

а) эндодерма, б) экзодерма, в) жапырақтың өткізгіш шоқтарының клетка лары. 

VI. Бөліп шығарушы ұлпалар. 

1. Сыртқы: а) бізді талшықтар (трихондар) жəне өсінділер (эмергенцы).  

б) нектарниктер. 

в) гидатодтар. 

2. Ішкі: а) бөліп шығарушы клеткалар (эфир майлы, смолалы, танинді) 

VII. Механикалық (тірек қызметі) ұлпа 

1. Колленхима.  



2. Склеренхима, а) талшық, б) склереид.  

VIII. Өткізгіш ұлпа. 

1. ксилема (сүрек)  

2. флоэма (өзек)  

Меристемадан басқа ұлпалар тұрақты ұлпалар деп аталады. 

Эпидерма - (эпи - сыртқы, дерма - тері) -ең сыртқы тобынан құралған жапырақты жəне жас сабақты жауып тұрады. 

Эпидерманың басты қызметі- транспирация азайту жəне газ алмасуды реттеу. Сонымен қатар ішкі ұлпаларды зақымданудан 

қорғап, мүшелерге беріктік қасиет береді. Эпидерма арқылы сыртқа эфир майы шығады. Эпидерма күрделі ұлпаларға 

жатады. Құрамына əр түрлі морфологиялық клеткалар кіреді. 

1. Эпидерманың негізгі клеткалары  

2. Усьтиценің түйістіргіш жəне қосымша клеткалары.  

3. Трихомдар, яғни эпидерма клеткаларының өсінді түріндегі туындылары.  

Эпидермада устьице клеткаларының типтері: 

1. Аномоцитті (ретсіз) устьиценің жанама клеткалары болмайды.  

2. Анизоцитті (тең клеткалы емес) устьице 3 жанама оның 2 бірдей, 1 кішілеу клеткаларын қоршаған.  

3. Парацитті (ІІ клеткалар) - 1 немесе бірнеше жанама клеткалар устьиценің ұзындық өсіне ІІ орналасады.  

4. Диацитті (аиқас) устьиценің 2 жанама клеткалары болады, олардың бір - біріне ортақ қабырғасы өзінің, ұзындық өсіне 

перпендикуляр орналасады.  

5. Актиноцитті (жұлдызша сəулелі клеткалар) - устьице бірнеше жанама клеткалармен қоршалған, олардың ұзындық өсі 

түйістіргіш клеткаларға радиальды (сəулелі)орналасады.  

Эмергенцтер - эпидерма клеткаларына терең жатқан ұлпа клеткаларынан пайда болады. 

6- Жұмыс. ЖАБЫНДЫҚ ҰЛПАЛАР 



1. Тапсырма. Қосжарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасынан препараттар даярлау жəне қарау.  

2. Тапсырма..Даражарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасынан препараттар даярлау жəне қарау.  

Тапсырмаға түсініктеме. Өсімдіктер мүшелерінің беткейі жабындық ұлпамен қапталған Ол өсімдік мүшелерін кеуіп 

кетуден, механикалық зақымданудан жəне əртүрлі қолайсыз жағдайлардан қорғайды.  

Жабындық ұлпаның үш түрі бар: 

1. Эпидермис жəне эпиблема.  

2. Перидерма.  

3. Қыртыс (ритидом).  

Жапырақ, жасыл өркен, гүл жəне жемістерде- эпидермис, жас тамыршаларда ризодерма немесе эпиблема; бұта жəне ағаштар 

сабақтарында, тамырда, жəне түйнекте - перидерма; ағаш діңінде қыртыс дамиды.  

Барлық жабындық ұлпаларға тəн ортақ ерекшеліктер: клетка қабықшаларының су буларын өткізбеуі, клетканың тығыз 

орналасуы жəне клетка аралықтарының болмауы. 

Эпидермис- алғашқы жабындық ұлпа. Күрделі ұлпа, құрамына морфологиялық тұрғыдан əртүрлі клеткалар кіреді: 

1. Эпидерманың негізгі клеткалары.  

2. Устьиценің түйістіргіш клеткалары.  

3. Трихомалар, эпидерма клеткаларының өсінділері.  

Устьице екі немесе барлық жағынан қосымша клеткалармен қоршалған. 

Түйістіргіш жəне жанама клеткалардың орналасуына байланысты устьице типтері: 

1. Аномоцитті (ретсіз)- устьиценің жанама клеткалары болмайды.  

2. Диацитті- устьиценің екі жанама клеткалары бар, олардың бір-біріне ортақ қабырғасы өзінің ұзындық осіне 

перпендикулярлы орналасады.  



3. Парацитті – бір немесе көп жанама клеткалар устьиценің ұзындық осіне параллель орналасады.  

4. Анизоцитті – устьице үш жанама, оның екеуі бірдей, біреуі кішілеу клеткалармен қоршалған.  

5. Актиноцитті – устьице бірнеше жанама клеткамен қоршалған, олардың ұзындық осі түйістіргіш клеткаға радиальды 

(сəулелі) орналасады.  

Қосжарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасы. 

Кəдімгі қызыл бояу, подмаренник настоящий, Calium verum L.. 

Жапырақтың эпидермис клеткаларының қабықшасы əлсіз жəне орташа иректелген. Жоғары жəне төменгі эпидермис 

клеткаларының пішіні мен мөлшерінде айырмашылықтар бар. 1 мм (8х10) жоғарғы эпидермис клеткаларының саны орташа 

мөлшермен –201 3; төменгі эпидермис клеткаларының орташа саны- 280 7. Жоғарғы эпидермис клеткаларының санына 

қарағанда төменгі эпидермис клеткаларының саны артық. Устьица клеткаларының пішіні бүйрек тəріздес, 1 мм жоғарғы 

эпидермисте устьицалар саны- 55 2; төменгі эпидермисте-51 –1, устьицалар аппаратының типі- парацитті. Төменгі 

эпидермисте жай қарапайым түкшелер кездеседі. Олар бір клеткалы, түзу болып келген жəне ұшы өсіндімен аяқталады. 

Түйнекті фломис, зопник клубненосный, Phlomus tuberosa L Жапырақтың эпидермис клеткаларының қабықшасы 

иректелген. Төменгі эпидермис клеткаларына қарағанда жоғарғы эпидермис клеткалары кеңейген.1 мм жоғарғы эпидермис 

клеткаларының орташа саны – 465 2; төменгі эпидермис клеткаларының орташа саны- 546 23. Жапырағы гипостоматикалық, 

яғни устьицалар төменгі эпидермисте кездеседі. Устьицалар 3-6 клеткалармен қоршалған, аномоцитті. Жоғарғы эпидермисте 

3-4 клеткалы қарапайым түкшелер шашыранды орналасқан. Сонымен қатар, эфир майлы бездер кездеседі. Төменгі 

эпидермисте жүйкенің маңайында жай түкшелерде бар. Ұзын, бұтақтанған жəне безді түкшелердің түрлері де кездеседі.  

2- тапсырма. Даражарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасы. 

Жаздық бидай (Казахстанская раннеспелая сорты) 

Жабындық ұлпа - эпидермис клеткаларының пішіні 2 типке біріккен. Ұзын жəне салыстырмалы түрде қысыңқы келген 

клеткалар жапырақтың ұзын осіне параллель орналасқан. Қысқа клеткалардың ұзындығы мен ені бірдей. Эпидермисте бір 

клеткалы трихомалар саны көп жəне жиі орналасқан. 



Жапырақ тақтасының адаксиальды беткейінде абаксиальды беткейіне қарағанда устьицалар саны көп кездеседі. 

Жұмыс барысы.  

1. тапсырма.  

А). Қосжарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасы. 

Кəдімгі қызылбояу өсімдігі жапырағының эпидермасын сыдырып алып, заттық шыныға тамызылған глицерин тамшысына 

салып, бетін жабын əйнекпен жабады. Микроскопты кіші ұлғайтқышқа, одан соң үлкен ұлғайтқышқа қою арқылы 

эпидермисті қарайды. Эпидермистің негізгі клеткаларына, устьице типі, трихомалар түрлеріне назар аудару жəне суретін 

салу. 

Түйнекті фломис өсімдігі жапырағы эпидермисінен препарат даярлау жəне суретін салу. 

2- тапсырма. Даражарнақты өсімдіктер жапырағы эпидермасы. 

Жаздық бидай өсімдігі жапырағының эпидермасын сыдырып алып, заттық шыныға тамызылған глицерин тамшысына салып, 

бетін жабын əйнекпен жабады. Микроскопты кіші ұлғайтқышқа, одан соң үлкен ұлғайтқышқа қою арқылы эпидермисті 

қарайды. Эпидермистің негізгі клеткаларына, устьица типі, трихомалар түрлеріне назар аудару жəне суретін салу. 

Ұлпалар тарауы бойынша коллоквиум сұрақтары 

1. Ұлпа деген не?  

2. Ұлпаның жіктелуі. Кез келген клеткалардың жиынтығын ұлпа деп атауға бола ма?Мысал келтіріңдер.  

3. Түзуші ұлпа немесе меристема деген не?  

4. Меристема клеткаларының гистологиялық ерекшеліктері қандай?  

5. Күрделі жəне қарапайым ұлпа деген не?  

6. Меристема пайда болуына жəне өсімдік мүшелерінде орналасуына қарай қалай бөлінеді?  

7. Алғашқы түзуші ұлпалар жəне олардың атқаратын қызметтері қандай?  

8. Жабындық ұлпа деген не?  



9. Жабындық ұлпа пайда болуына жəне құрылысына қарай неше түрге бөлінеді? 

10. Алғашқы жабындық ұлпа қандай өсімдіктерге тəн? 

11. Эпидермада клетка қабырғаларының қалыңдауы бірдей ме? 

12. Эпидерма өсімдіктердің қай мүшелерін қаптап жатады? 

13. Устьиценің құрылысы қандай? 

14. Эпидерманың қорғаушы қабілетін арттыратын қандай құрамдары бар? 

15. Түрлер қалай орналасады, олар қандай қызмет атқарады? 

16. Соңғы жабындық ұлпа деген не?Оның қандай түрлері бар? 

17. Сүректі өсімдіктер де эпидерма немен алмастырылады ? 

18. Тоз өсімдіктерінің қандай мүшелерінің сыртын қаптап жатады? 

19. Тоз арқылы газ алмасу жəне булану(транспирация) қалай жүреді? 

20. Жасымықшаның клеткалық құрылымы қандай? 

21.Тоз бен эпидерма клеткаларының айырмасы неде? 

22.Қыртыс дегеніміз не, олар қалай пайда болады жəне қандай түрлері бар ? 

23. Механикалық ұлпа деген не, оның қандай түрлері бар? 

24. Механикалық ұлпаға тəн белгілер қандай? 



25. Колленхима ,склеренхима клетканың құрылымдық айырмасы неде? 

26. Колленхима түрлері , олардың қабырғаларының қалыңдау ерекшеліктері қандай? 

27. Неге колленхима жас өсімдіктер мүшелеріне тəн? 

28. Склеренхима клеткаларының негізгі белгілері қандай? 

29. Склереида клеткаларының ерекшелігі неде? 

30. Өткізгіш ұлпа деген не? 

31.Флоэма қандай гистологиялық бөліктерден тұрады? 

32. Ксилеманың гистологиялық бөліктері қандай? 

33.Түтікшелер қалай пайда болады? 

34.Түтікшелердің клетка қабырғаларының мүсінденіп қалындауының қандай түрлері бар? 

35. Өткізгіш ұлпаның жоғарғы ағыс жолымен (ксилема) қандай заттар жылжиды ? 

36. Өткізгіш ұлпаның жоғарғы ағыс жолымен қандай заттар жылжиды? 

37. Қоректік ұлпа деген не, оның қандай түрлері бар? 

38. Қабылдаушы қоректік ұлпа жəне оның түрлері? 

39. Ассимиляциялаушы қоректік ұлпа жəне оның қызметі? 

40. Қор жинаушы қоректік ұлпа жəне оның түрлері? 



41. Су қорын жинаушы қоректік ұлпа жəне оның түрлері? 

42. Органикалық заттар қорын жинайтын қоректік ұлпаның қандай түрлері бар? 

43. Бөліп шығарушы ұлпа дегеніміз не? 

44. Бөліп шығарушы ұлпа пайда болуы, орналасуына, физиологиялық мəніне қарай қандай түрлері бар? 

45. Лизигендік, схизогендік, бездеуіт, гидатод клеткаларының негізгі ерекшкеліктері қандай? 

46 .Бездеуіт клеткаларының түрлері жəне атқаратын қызметі?  
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III –ТАРАУ.  

ТҰҚЫМ, ҰРЫҚ ЖƏНЕ ӨСКІН МОРФОЛОГИЯСЫ 

Өсімдіктер организмнің негізін құрайтын жəне оның өмір сүруінің негізгі қызметтерін атқаратын мүшелер вегетативті 

мүшелер деп аталады . Тұқымды өсімдіктердің негізгі вегетативті мүшелері тамыр, сабақ, жапырақ тұқымның ұрығынан 

бастама алады. Қолайлы температурада жəне ылғал жеткілікті болған жағдайда тұқым суды сіңіріп, ісінеді де, өскін (plantula) 

түзіледі. Бірінші тамыры өсе бастап осының нəтижесінде өскін топыраққа бекінеді. Ұрық тамыршасынан негізгі тамыр пайда 

болады . Көптеген өсімдіктердің сабағы иілген болып келеді. Кейіннен сабақ тік қалыпқа енеді. Кейбір өсімдіктердің 

(күнбағыс, үрмебұршақ) өскіндерінде тұқымжарнақ топырақ беткейіне шығып, жасылданады, уақытша жапырақтың 

қызметін атқарады . Тамыр мен сабақтың аралығын тамыр мойыны деп атайды. Тұқымжарнағы жапырағы мен тамыр 

мойыны аралығындағы сабақ бөлігі гипокотиль деп аталады (тұқым жарнағының астыңғы иіні). Барлық қос жарнақты 

өсімдіктердің гипокотилі жақсы көрінбейді . Кейбір өсімдіктердің гипокотилінің ұзындығы өте кіші, ол топырақтың астында 

қалғандықтан, тұқым жарнағы топырақтың үстіңгі қабатына шықпайды. Тұқым жарнағы мен алғашқы нағыз жапырақтың 

арасындағы сабақ аймағы эпикотиль деп аталады (тұқым жарнағының үстіңгі иіні). Өскіннің алғашқы нағыз жапырағының 

ересек өсімдікке тəн формасы болмайды, сондықтан ювенильді деп аталады .  



Астық тұқымдасының тұқымы өнгенде тұқым жарнағы тұқымда қалады . Ол эндоспермнің қорек заттарын сіңіреді . Топырақ 

арқылы ұрық жапырақшасы – колеоптильмен қоршалған бүршік шығады . Алғашқы нағыз жапырақ колеоптильді жарып 

шығады. 

7- Жұмыс. Қос- жəне даражарнақтылар тұқымдары мен өскіндерінің құрылысы. 

Сабақтың мақсаты:Тұқым құрамындағы ұрықтың өсімдік негізі екендігіне көз жеткізу.Қос-жəне даражарнақтылар дəндері 

мен өскіндерінің,тамырларының құрылысының ұқсастық ерекшеліктерін 

анықтау. 

Сабаққа қажетті обьектілер мен құрал-жабдықтар. 

алдын-ала жібітілген кəдімгі үрмебұршақ (Phaseolus Vulgaris), жұмсақ бидай (Triticum aestivum), кəдімгі арпа (Hordeum 

Vulgare), егістік асбұршак (Pisum Sativum) тұқымдары мен алдын-ала өсірілген өскіндері. Қол лупасы,пинцет,сапты инелер. 

Микроскоп жəне онымен жұмыс жасауға қажетті жабдықтар. 

1- тапсырма. Даражарнақты бидай дəндерінің сыртқы құрылысының суретін салып, оның өзара ерекшеліктерін көрсету 

қажет . 

2- тапсырма. Қосжарнақтылар үрмебұршақ дəндерінің сыртқы жəне ішкі құрылыстарының ерекшеліктерін көрсетіп, суретін 

салу. 

3- тапсырма. Бидай жəне бұршақ өскіндерінің морфологиялық құрамын жəне тамыр түрлерін көрсету. 

ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУ РЕТІ 

1- Тапсырма. Дара жарнақтылардың эндоспермді тұқымы. 

Бидай дəнін сыртқы қабыршақтарынан тазартып,шынының үстіне қойып, лупа арқылы қараңыз. Онда тұқымның сыртын 

жауып, тұқым қабығымен ты-ғыз кіріккен жұқа, жылтыр қабат-бидайдың жеміс серігі көрінеді.Тұқымның анатомиялық 



құрылысын анықтау үшін,бидайдың жібітілген дəнінен ұзын- нан тіліп, микроскоп арқылы қараңыз (7х8,15х8). Препараттан 

дəннің екі бөлімі-ұрық жəне эндосперм жақсы байқалады. 

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 механикалық 

əсерінен сақтайды. Түрі өзгерген тұқымжарнақты-қалқанша эндоспермге жанасып орналасады. Редукцияланған екінші 

тұқым жарнағы -эпибласт қалқаншаға қарама-қарсы, ұрық сабақшасы жағында жатады. Кейбір астық тұқымында эпибласт 

болмайды. 

Препаратты жылжытып, эндосперм шет жағында белоктың майда, түйіршіктерінен, алейрон дəндерінен тұратын алейрон 

қабатын жəне бұл қабаттан ішке қарай тұқымның орталық бөліміндегі күрделі крахмал дəндерін қараңыздар. 

2-тапсырма Қос жарнақтылардың эндоспермсіз тұқымы. 

Қол лупасы арқылы үрмебұршақ тұқымның сыртқы құрылысын қараңыз. Тұқымның сырты тұқым қабығы-спермодермамен 

жабылған.Тұқымның ойыстау келген бауыр жағын-да ақшыл сопақша тұқымдақты (рубчик) табыңыз. Тұқымдақпен бір 

сызық бойында тұқым саңылауы (микропиле) көрінеді. Тұқымдақтан төменірек тұқым бүрінің тұқым тірсегімен кірігуінен 

пайда болған сызат өтеді, ол тұқым тігісі деп аталады. 

Бөрткен тұқымның тұқым қабығын сыдырып, ұрық тамыршасы, ұрық сабақшасы жəне бүршіктен тұратын пішіні бүйрек 

тəрізді екі тұқым жар-нағы жатады. Тұқымда эндосперм жоқ екенін көреміз. Қоректік заттар ұрықтың тұқымжарнақтарында 

жиналған, клеткаларында алейрон жəне крахмал дəндері бар.  

3-Тапсырма. Қос жарнақтылардың өскіні. 

Əртүрлі мерзімде өсірілген үрмебұршақ жəне асбұршақ өскіндерін талда-ңыздар. Негізгі тамыр, оның ұрықтың қай 

бөлімінен өсіп шығатынын; 



жанама тамырлар,олардың қайдан жетілетінін; өскіннің тамыр мойнын; тұқым жарнағының астыңғы қылтасын (гипокотиль); 

тұқым жарнақтары, олардың өскіндерінде орналасу ерекшеліктерін; тұқымжарнағының үстіңгі қылтасын (эпикотиль); саны 

екеу,алғашқы нағыз жасыл жапырақтарын; буынын; буынаралықтарын; бүршіктерін тауып, салыстырмалы сипаттама 

берініз. 

Даражарнақтылардың өскіні. 

Жұмыс барысында қосжарнақтылар өскіндерін талдау бағытында жүргіземіз .Бидай мен жүгері өскіндерінен:негізгі 

тамыр,жанама тамыр,қосалқы тамыр, колеоптиль жəне саны біреу жасыл жапырақты тауып, өскіннің жер асты өсуіне 

жататыны анықталады. 

ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Тұқым қандай қызмет атқарады.? 

2. Толық жетілген тұқымның бөлімдерін атаңыз. 

3. Тұқым бөлімдері (тұқым қабығы,ұрық,эндосперм) тұқым бүршігінің қандай бөліктерінен жəне қай уақытта пайда болады. 

4. Ұрықтың мүшелерін атаңыз. 

5. қандай пайда болады,оның эндоспермнен айырмашылығы.? 

6. Колеориза,колеориза,эпибласт қандай өсімдіктер тұқымдарына тəн? 

7.Тұқымжарнақтарының атқарған қызметі? 

8. Тұқымның өсуіне қажет жағдайлар қандай? 

9. Қосжарнақтылардың өскініне тəн бөлімдерін атаңыз? 



1. Тамыр мойыны, гипокотиль, эпикотиль деген не?  
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IY –ТАРАУ. ӨСІМДІКТЕРДІҢ ВЕГЕТАТИВТІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 

Тамыр-негізгі вегетативті мүше . Тамыр осьті апикальді мүше немесе төбе меристемасы арқылы ұзындыққа өсетін мүше . 

Сабақтан айырмашылығы - онда ешқашанда жапырақтар пайда болмайды жəне апикальді меристема тамыр оймақшасымен 

қапталған . 

Негізгі атқаратын функциясы - су жəне минералды заттарды топырақтан сіңіру . 

Қосымша атқаратын функциясы : 

А) Тамыр өсімдікті топыраққа бекітеді, вертикальді өсуіне жағдай жасайды . 

Б) Тамырда əртүрлі заттар синтезделеді ( көптеген аминқышқылдар, гормондар, алколоидтар) жəне өсімдіктердің басқа 

мүшелеріне жеткізіледі . 

В) Тамырда қор заттар жинақталады . 

Г) Тамыр басқа өсімдік тамырларымен, топырақтағы микроорганизмдермен, саңырауқұлақтармен байланысады . 

Бір өсімдіктегі тамырлар жиынтығы тамыр жүйесін құрайды . Тамырлар жүйесінің құрамына негізгі тамыр, жанама тамыр 

жəне қосалқы тамыр кіреді. Негізгі тамырдан бұтақтанған тамыр - жанама тамыр . Өсімдіктің жер үсті мүшелері сабақтан 

пайда болған тамыр қосалқы тамыр деп аталады . Тамыр жүйесінің 2 типі бар кіндік жəне шашақ. Кіндік тамыр жүйесінде 

негізгі тамыр жақсы жетілген, қос жарнақтылар класының тұқымдастары (Ranunculaceae, Papaveraceae, Fabaceae). Шашақ 

тамыр жүйесі –дара жарнақтылар класының тұқымдастары –Liliaceae, Poaceae тұқымдастарына тəн. 

Тамырдың өсу зонасы. Тамырдың апикальды меристемасының клеткалары тамыр оймақшасымен қоршалған. Тамыр 

оймақшасының астыңғы жағында бөліну аймағы орналасқан. Клетканың мөлшері –1мм. Бұл аймақтан жоғары -өсу аймағы, 



клеткалар өте тез ұзынынан ұлғаяды. Тамыр түкшелері орналасқан аймақ сору аймағы деп аталады. Бұл түкшелердің сіңіру 

беткейі үлкен болады жəне топырақтан су мен минералды заттарды сіңіреді. Сіңіру аймағы мен сабақтың негізгі аралығы 

өткізу аймағы.  

Тамырдың микроскопиялық құрылысы. .Егер тамырдың сору аймағынан көлденең кесінді жасасақ, мынадай құрылысты 

көреміз. Ішкі бөлік – орталық цилиндр, сыртқы бөлік – алғашқы қабық . Ол тамыр түкшелері бар клеткалардың бір қабаты– 

эпиблемамен қапталған. Алғашқы қабықтың сыртқы қабаты –экзодерма, ол тығыз орналасқан, көпбұрышты клеткалардан 

тұрады. Клетка қабықшасы сүректеніп, қорғаныш функциясын атқарады. Одан соң негізгі паренхима орналасқан, ол 

алғашқы қабықтың негізгі массасын құрайды. Эпиблема жəне паренхима – сору қызметін атқарады. Алғашқы қабықтың ішкі 

қабаты – эндодерма, ол клетка қабырғалары да сүректенген, алайда эндодерма клеткаларының арасында тірі жұқа қабырғалы 

-өткізгіш клеткалар болады, ол арқылы су мен минералды заттар –орталық цилиндрге келіп түседі .Өткізгіш клеткалардың 

цитоплазмасы таңдамалы өткізгіштігімен ерекшеленеді. 

Орталық цилиндрдің сыртқы қабаты перицикл –меристематикалық активті бір қатар орналасқан тірі паренхима клеткасынан 

тұрады. Перициклден кейде жанама тамырлар түзіледі, кейде оны тамыртүзгіш деп атайды. Орталық цилиндрдің орталық 

бөлігінде радиальды өткізгіш шоқтар болады. 

Тамырдың түр өзгерістері. 

Тамыр метаморфозы. Тамырлар кейде ерекше қызмет атқарғандықтан, осыған байланысты қызметі өзгеруі мүмкін 

(метаморфозданады). 

Микориза жəне бактериялармен бірге өмір сүруі. Көптеген өсімдіктердің тамырлары топырақ саңырауқұлағы мен бірлесіп 

өмір сүруі мүмкін. Өсімдік тамырлары мен саңырауқұлақ гифтері-микориза түзеді (саңырауқұлақ-тамыр “грибокорень”). 

Жоғары сатыдағы өсімдікпен жəне саңырауқұлақ бір-біріне пайда келтіріп өмір сүреді-симбиоз күйінде. Саңырауқұлақ 

компоненті тамырдың су мен минералды заттарды алуын жеңілдетсе, саңырауқұлақ өсімдіктерден көмірсулар, органикалық 

заттар алады. 



Егер саңырауқұлақ гифтері тамырдың сыртын қоршап жатса-ол микориза-эктомикориза. Ағаш жəне бұталы өсімдіктерге тəн. 

Егер барлық гифтер өсімдік тамырының ішінде жатса-эндомикориза деп аталады, шөптесін өсімдіктерде кездеседі (қайың 

саңырауқұлақтары).  

8- жұмыс. Жас тамырдың ұшындағы аймақтары 

Сабақ мақсаты: Жас тамырдың ұшындағы аймақтармен танысу жəне тамырдың алғашқы, соңғы құрылысына тəн 

анатомиялық ерекшеліктерін анықтау, олардың элементтерінің орналасу тəртібін білу. 

Қажетті материалдар: бидай өскіндерінің тамыр ұшы. 

1-Тапсырма. Жас тамырдың ұшындағы аймақтары 

Тамыр ұшының препаратынан, тамыр аймақтарының құрылысын суретке салу. Тірі тамырдың ұшын “басылған”, уақытша 

препаратты көріп сурет салу. 

  

ӨРКЕН. ӨРКЕНДЕР ЖҮЙЕСІ 

9-жұмыс. Қосжарнақты, даражарнақты жəне сүректі өсімдіктер сабағының құрылысы  

1. Тапсырма. Қосжарнақты шөптесін өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысы.  

2. Тапсырма. Даражарнақты шөптесін өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысы.  

3. Тапсырма. Сүректі өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысы.  

  

1- тапсырма. Қосжарнақты шөптесін өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысын қарау жəне суретін салу. 

Кəдімгі қызыл бояу, подмаренник настоящий, Calium verum L.. 



Сабағының көлденең кесіндісі : эпидермис, алғашқы қабық жəне орталық шеңберден тұрады. Алғашқы қабықта бір- екі 

қатар хлоренхиманың жұқа қабықшалы паренхималық клеткалары бар. Колленхима клеткаларының жиынтығы сабақ 

өсінділерінде орналасқан. Алғашқы қабық эндодермамен аяқталған. Орталық шеңберде перицикл болмайды. Орталық 

шеңбер бөлігі шоқсыз құрылысты. Өзектің ортасы ауалы қуыс. 

Түйнекті фломис, зопник клубненосный, Phlomus tuberosa L Сабағының көлденең кесіндісінде эпидермис, алғашқы 

қабық, орталық шеңберді ажыратуға болады. Эпидермис беткейі кутикуланың жұқа қабатымен жабылған. Онда жай жəне 

бұтақтанған түкшелердің түрлері кездеседі, саны аз. Эпидермис клеткалары қабатының астыңғы жағында 4-5 қатар арқаулық 

ұлпа- колленхима клеткалары орналасқан. Алғашқы қабық эндодермамен шектелген. Өткізгіш шоқ ашық коллатеральды. 

Өзек ірі паренхималық клеткалардан құралған, ортасы ауалы қуыс. 

Күздік жусан, Полынь осенняя, Artemisia serotina Bunge Сабағының көлденең кесіндісі: эпидермис, алғашқы қабық, 

орталық шеңберден тұрады. Эпидермистің астыңғы жағында колленхима клеткаларының жиынтығы орналасқан. Алғашқы 

қабықты 4-5 қатар паренхима клеткалары түзеді. Сабақтың ортаңғы бөлігі болғандықтан, арқаулық талшықтар шоғының 

үстіңгі жағында эндодерма анық байқалады. Арқаулық талшық флоэманың үстіңгі жағында дискретті шоқ ретінде дамыған. 

Өткізгіш шоқ флоэма, камбий жəне ксилемадан тұрады, яғни ашық коллатеральды. Өзек паренхималары жұқа қабықшалы, 

ірі.  

Жалаң мия, Солодка голая, Glycyrrhiza glabra L 

Сабағының көлденең кесіндісі: эпидермис, алғашқы қабық, орталық шеңберден тұрады.  

Эпидермис сыртқы жағынан кутин қабатымен жабылған. Эпидермис астында 3 қатар табақшалы колленхима орналасқан. 

Алғашқы қабықты 6-7 қатар паренхималар түзеді. Өткізгіш шоқтардың үстіңгі жағында арқаулық ұлпаның клеткалары 

дамыған. Сабағы шоқтық құрылысты, алайда шоқтардың өзара бірігіп кетуі байқалады. Алғашқы қабықта, өзекте, өткізгіш 

ұлпада сары, қоңыр түске боялған, мөлшері əртүрлі болып келген фенолды туындылардың гетерогенді топтары- танниндер 

кездеседі. Өзек жұқа қабықшалы паренхима клеткаларынан құралған. Сабақта жай түкшелер орналасқан. 

Сібір сораңша, Петросимония сибирская, Petrosimonia sibirica Pall Bunge Сабағының көлденең кесіндісі: эпидермис, 

алғашқы қабық, орталық шеңберден тұрады. Эпидермис сыртқы жағынан кутин қабатымен жабылған. Эпидермис бір- біріне 



жанаса орналасқан бір қатар клеткалардан құралған. Оның астыңғы жағында бір қатар арқаулық ұлпа клеткалары 

колленхима орналасқан. Алғашқы қабықты паренхималық клеткалардың 4-5 қатары түзеді. Алғашқы қабық айқын көрінген 

эндодермамен аяқталады. Өткізгіш шоқтар бірігіп, сабақтың шоқсыз немесе ауыспалы құрылысын түзеді. Өзек ірі, жұқа 

қабықшалы паренхимадан тұрады. 

ЖҰМЫС БАРЫСЫ. Жоғарыда аталған өсімдіктердің сабағынан уақытша препараттар даярлап, қарау, суреттерін салу. 

1. тапсырма. Даражарнақты шөптесін өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысы.  

Казахстанская раннеспелая сорты. Буынаралығының көлденең кесіндісі: жабындық, арқаулық жəне өткізгіш ұлпалар 

жүйесінен тұрады. Жабындық ұлпаны клетка қабықшалары қалыңдаған бір қатар эпидерма клеткалары түзеді. Эпидерма 

клеткалары қабатының астыңғы жағында арқаулық ұлпа-сүректенген склеренхима талшықтары сақина тəріздес орналасқан. 

Склеренхима талшықтарында жұқа қабықшалы хлоренхима клеткалары анық байқалады. 

Өткізгіш шоқтар- жабық коллатеральды, яғни ксилема жəне флоэмадан тұрады, камбий болмайды. Өткізгіш шоқтардың 

орналасуы ерекше орын алады, ауданы бойынша кіші өткізгіш шоқтар склеренхима талшықтары сақинасында орналасқан 

жəне шоқ склеренхима қынапшасымен аяқталады. Екінші қатарда, ірі өткізгіш шоқтар паренхима клеткалары арасында 

орналасқан. Клетка қабықшалары жұқа, паренхима клеткалары 4-5 қатарды құрайды. Сабанның ортаңғы бөлігі –ауалы қуыс 

(сурет 10 А). Сабақтың ішкі құрылысында арқаулық ұлпаны түзетін клеткалардың қатар саны 4-5, өткізгіш шоқтар саны 26, 

оның ішінде ірі өткізгіш шоқтар саны 16, кіші өткізгіш шоқтар саны 10, паренхима клеткалары 5-6 қатарды құраған. 

ЖҰМЫС БАРЫСЫ. Жоғарыда аталған өсімдіктердің сабағынан уақытша препараттар даярлап, қарау, суреттерін салу. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жаздық бидай сабағының анатомиялық құрылысы 





  

  

Сурет 1 

Жаздық бидай сабағының ішкі құрылысы 

  

  

  

  

  

3- тапсырма. Сүректі өсімдіктер сабағының анатомиялық құрылысы. 

Шəйқурай тобылғы, Таволга зверобоелистая, Spiraea hypericifolia L 

Сабағының көлденең кесіндісі: перидерма, алғашқы қабық, орталық шеңберден тұрады. Перидерманың сыртқы жағында бір 

қатар эпидермис клеткалары орналасқан. Алғашқы қабық паренхималық клеткалардан тұрады. Камбийдің ұқызметіне 

байланысты соңғы ксилема жəне соңғы флоэма пайда болған. өзекті сəуле аралығында ксилема түтіктері орналасқан. Өзекті 

сəуле кеңейген. Өзек маңайында перимедулярлы аймақ бар. Өзек паренхималары көп қырлы, клетка қабықшалары 

қалыңдаған, ішінде қорлық заттар кездеседі. 

  

9-Жұмыс. Қосжарнақты жəне даражарнақты шөптесін өсімдіктер жапырағының анатомиялық құрылысы. 



1- тапсырма. Қосжарнақты шөптесін өсімдіктер жапырағының анатомиялық құрылысы. 

2- тапсырма. Даражарнақты шөптесін өсімдіктер жапырағының анатомиялық құрылысы. 

3-тапсырма. Сүректі өсімдіктер жапырағының анатомиялық құрылысы. 

Кəдімгі қызыл бояу, подмаренник настоящий, Calium verum L.. 

Жапырағының көлденең кесіндісі: жоғарғы жəне төменгі эпидермис, ассимилияциялық ұлпа- мезофилл, өткізгіш шоқтар 

жəне арқаулық ұлпаның клеткаларынан тұрады. Жапырағы- бифациальды. Жапырақ тақтасының жоғары бетінде бағаналы, 

төменгі беткейінде борпылдақ мезофилл орналасқан. Орталық өткізгіш шоқ коллатеральды жабық, склеренхима 

клеткаларымен қоршалған. 

Түйнекті фломис, зопник клубненосный, Phlomus tuberosa L Жапырағы бифациальды. Жапырақтың адаксиальды 

беткейінде 2 қатар бағаналы, абаксиальды беткейінде борпылдақ мезофилл орналасқан. Торлы жүйкелену болғандықтан 

ортаңғы өткізгіш шоқ ірі, коллатеральды, ол склеренхима клеткаларымен қоршалған.  

Жалаң мия, Солодка голая Glycyrrhiza glabra L. 

Жапырағы изолатеральды. Эпидермистен кейін 2 қатар бағаналы ұлпа орналасады. Олардың аралығында 3 қатарға дейін 

борпылдақ ұлпа клеткалары орналасады. Мезофиллде сары- қоңыр түске боялған танниндер бар. Ортаңғы жүйкені ірі, 

коллатеральды өткізгіш шоқ түзеді. Ол склеренхима клеткаларымен қоршалған. 

  

  

  

  



2- тапсырма. Даражарнақты шөптесін өсімдіктер жапырағының анатомиялық құрылысы. 

Жаздық бидай Казахстанская раннеспелая сорты жапырағының анатомиялық құрылысының көлденең кесіндісі: жабындық, 

негізгі жəне өткізгіш ұлпалар жүйесінен тұрады. 

Ортаңғы бөлігінде паренхима клеткалары бір-бірімен тығыз байланыспаған, арасында клетка аралықтары болады. Жапырақ 

тақтасының барлық клеткаларында хлоропластар кездеседі. 

Өткізгіш шоқтар - коллатеральды, ксилема жапырақ тақтасының жоғарғы, флоэма - төменгі беткейіне қарай орналасқан. 

Өткізгіш шоқ клеткалардың екі қатарымен қоршалған. Арқаулық ұлпа - склеренхима өткізгіш шоқтың жоғары жəне төменгі 

жағында орналасқан (сурет 1). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Жаздық бидай жапырағының анатомиялық құрылысы 





1 - эпидермис; 2 - склеренхима; 3 - өткізгіш шоқ; 4 - мезофилл; 5 - паренхима 

Сурет 2 

ҚАЙТАЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

1. Өркен деген не? 

2. Өркеннің негізгі бөліктерін кестеден, гербарийден жəне тірі өсімдіктерден көрсетіңіз.  

3. Өркен метамерлілігі деген не? 

4. Қандай өркендерді ұзарған жəне қысқарған өркен деп атайды? Олардың бір-бірінен сыртқы пішіні жəне атқаратын 

қызыметтері жағынан қандай айырмашылықтары бар? 

5. Өркендер жүйесі деген не жəне ол қалай түзіледі? 

6.Бүршік деген не? Бүршіктің қандай түрлері бар? 

7. Вегетативті бүршіктің құрылысы жағынан генеративті жəне вегетативті-генеративті бүршіктерден айырмашылықтары 

қандай? 

8. Орналасуына қарай бүршіктің түрлерін атап, гербарийден көрсетіңіз. 

9. Жапырақ дағы, өткізгіз шоқтар ізі жəне бүршік сақинасы деген не? Бұлардың бұтақтың жасын,өсімдіктің 

10. Бұтақтанудың биологиялық мəні неде? 

11. Дихотомиялы бұтақтанудың моноподийлі жəне симподийлі бұтақтанудан қандай айырмашылығы бар? 

12. Дихотомиялы бұтақтанудың жалған дихотомиялы бұтақтанудан айырмашылығы неде? 



13. Жапырақтың орналасуының қандай түрлері бар? 

14. Өркеннің қандай түрлері бар? 

15. Сүректі өсімдіктердің шөптесін өсімдіктерден айырмасы қандай? 

16. Сүректі өсімдіктерді ағаш,бұта,бұташық бір-бірінен қалай ажыратады? 

17. Шөптесін өсімдіктерді бір жылдық, екі жылдық, көп жылдық бір-бірінен қандай белгілері бойынша ажыратады 
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