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сияқты зат алмасуға әсер ететін жолдардың бұзылыстарының төмендеуіне байланысты болуы 

мүмкін, бұл гликемиялық бақылаудың жақсаруымен дәлелденеді. Бұл тұжырымдар 

Жаральдтың диабеттік егеуқұйрықтарды синодондактилон өсімдігінің сулы сығындысымен 

емдеудің нәтижелеріне сәйкес келеді [9]. 

Қорытынды 

 Зерттеу сараптамаларынан алынған нәтижелерге сүйене отырып келесі қорытындыға 

келуге болады:  Осы зерттеу жұмысында біз Artemisia schrenkiana  өсімдігінің тиімділігін 

бағалауға назар аудардық, себебі жусан түрлерінің көптеген түрлері шығыс медицинасында 

қант диабетін емдеуге қолданылады. Біз оның су сығындысының глюкоза деңгейін 

төмендетуге әсерін зерттедік және тұқымы белгісіз ақ егеуқұйрықтарындағы аллоксанмен 

туындаған қант диабетімен жүретін метаболикалық қалыптан тыс жағдайды жақсартатына көз 

жеткіздік. 
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PSEUDOSOPHORA ALOPECUROIDES (L.) SWEETДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ 

БОТАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ФИТОЦЕНОТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Г.А. Амертаева1, А.Т. Мамурова1, Самир А. Росс2,  Н.З. Ахтаева1, Б.Б.Осмонали1,  

Л.Н. Киекбаева3, А.С. Нурмаханова1, А.Сейлхан1 , А.А. Анарбек1 

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан 
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Бұл жұмыстың мақсаты Лабасинский ауылдық елді мекенінің өсімдік жамылғысында кездесетін 

псевдозофора алопекуроидтер дәрілік өсімдігінің ботаникалық және фитоценотикалық ерекшеліктерін жүйелі 

түрде зерттеу болып табылады. 

Материал және әдістер. Зерттеу жұмысы барысында жалпыға бірдей белгіленген геоботаникалық 

зерттеулер жүргізілді. 

Нәтижелер. Лабасинский ауылдық округінің өсімдік жамылғысында 104 тұқымдасқа және 32 

тұқымдастарға жататын 152 түр бар. Оның 16-сы дәрілік өсімдіктер. Pseudosophora alopecuroides өсімдігінің 

морфологиялық ерекшеліктері сипатталған. Жайылымдық жерлер зерттелді, өйткені бұл өсімдік көбінесе 

ауылдың айналасындағы бүлінген өсімдіктер қауымдастығында кездеседі. Фитоценологиялық зерттеулерге 

сәйкес, псевдозофора алопекуроидтары екі жайылымдық топтың құрамына кіреді: қылқан жапырақты жайылым 

және теріскен жайылым тобы. Хинолизидин алкалоидтары, кверцетин мен рутин флавоноидтары, тритерпендер, 
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каротиноидтар, таниндер, органикалық қышқылдар және басқа қосылыстардың өсімдіктердің әр түрлі 

мүшелерінен бөлінетіні сипатталды. 

Қорытынды. Алматы облысы Көксу ауданы Лабасинский ауылдық округі өсімдіктерінің флористикалық 

тізімі 104 туысқа және 32 тұқымға жататын 152 түрден тұрады. Оның 16-сы дәрілік өсімдіктер. Pseudosophora 

alopecuroides (L.) - перспективалы препарат. Акмия жайылымдардың екі тобына жатады: қылқан жапырақты 

және теріс жайылымдар. Pseudosophora alopecuroides (L.). Құрамында хинолизидин алкалоидтары, 

флавоноидтар, кверцетин мен рутин, тритерпендер, каротиноидтар, таниндер, органикалық қышқылдар және 

басқа қосылыстар болады. 

Түйінді сөздер: Pseudosophora alopecuroides (L.)Sweet,  дәрілік өсімдік, улы, фитоценоз, ботаника, 

таксономия. 

 

 

BOTANICAL AND PHYTOCOENOTIC CHARACTERISTICS OF MEDICINAL  

PLANTS  PSEUDOSOPHORA ALOPECUROIDES (L.) SWEET COMMON  ON  

VEGETATION  LABASINSKI  RURAL  DISTRICT OF  KOKSU  DISTRICT,  ALMATY  

REGION 

G. Amertayeva1, A. Mamurova1, Samir A. Ross2, N. Akhtaeva1, B. Osmonali1, L. 

Kiekbaeva3, A. Nurmakhanova1, A. Seilkhan1, A. Anarbek1 
1Kazakh National University named after al-Farabi, Almatycity, Kazakhstan 
2University of Mississippi, USA 
3 Kazakh-Russian medical university, Almaty city, Kazakhstan 
The aim of this work is to systematically study the botanical and phytocenotic features of the medicinal plant 

Pseudosophora alopecuroides, which is found in the vegetation cover of the Labasinsky rural settlement. 
Material and methods. In the course of the research work, generally established geobotanical studies were carried out. 

Results. In the vegetation cover of the Labasinsky rural district, there are 152 species belonging to 104 genera and 

32 families. 16 of them are medicinal plants. The morphological features of the Pseudosophora alopecuroides plant are 

described. Rangelands have been investigated as this plant is often found in disturbed plant communities around the 

village. According to phytocoenological studies, Pseudosophora alopecuroides is part of two pasture groups: the 

coniferous pasture group and the terisken pasture group. It was described that quinolizidine alkaloids, flavonoids quercetin 

and rutin, triterpenes, carotenoids, tannins, organic acids and other compounds were released from various plant organs. 

    Conclusion. The floristic list of vegetation of the Labasinsky rural district of the Koksu district of the Almaty 

region consists of 152 species belonging to 104 relatives and 32 genera. 16 of them are medicinal plants. Pseudosophora 

alopecuroides (L.) is a promising drug. Akmia belongs to two groups of pastures: coniferous and negative pastures. 

Pseudosophora alopecuroides (l.) Will contain quinolizidine alkaloids, flavonoids, quercetin and rutin, triterpenes, 

carotenoids, tannins, organic acids, and other compounds. 

Key words: Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet, medicinal plant, poisonous, phytocenosis, botany, 

taxonomy. 

 

БОТАНИЧЕСКИЕ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯPSEUDOSOPHORA ALOPECUROIDES (L.) 

SWEET,ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ЛАБАСИНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Амертаева Г.А.1, Мамурова А.Т.1, Самир А.Росс2, Ахтаева Н.З.1, Осмонали Б.Б.1, 

Киекбаева Л.Н.3, Нурмаханова А.С.1, Сейлхан А.1, Анарбек А.А.1 
1Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
2 Университет Миссисипи, США 
3 Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы, Казахстан 

 

Целью работы является систематическое изучение ботанических, фитоценотических особенностей 

лекарственного растения Pseudosophora alopecuroides, встречающегося в растительном покрове Лабасинского 

сельского поселения. 

Материал и методы. В ходе исследовательской работы были проведены общеустановленные 

геоботанические исследования. 

    Результаты. В растительном покрове Лабасинского сельского округа насчитывается 152 вида, 

относящихся к 104 родам и 32 семействам.Из них 16 видов – лекарственные растения.Описаны морфологические 

особенности растения Pseudosophora alopecuroides.Пастбищные угодья были исследованы, так как это растение 

часто встречается в растительных сообществах, нарушенных в окрестностях деревни.Согласно 

фитоценологическим исследованиям, Pseudosophora alopecuroides является частью двух пастбищных групп: 
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группы хвойных пастбищ и группы терискеновых пастбищ.Было описано, что из различных органов растения 

выделялись хинолизидиновые алкалоиды, флавоноиды кверцетин и рутин, тритерпены, каротиноиды, дубильные 

вещества, органические кислоты и другие соединения. 

    Заключение. Флористический список растительности Лабасинского сельского округа Коксуского района 

Алматинской области состоит из 152 видов, относящихся к 104 родственникам и 32 родам. 16 из них - 

лекарственные растения. Pseudosophora alopecuroides (L.) – является перспективным препаратом. Акмия 

относится к двум группам пастбищ: хвойных и отрицательных пастбищ.Pseudosophora alopecuroides 

(l.)сдержитхинолизидиновые алкалоиды, флавоноиды, кверцетин и рутина, тритерпены, каротиноиды, 

дубильные вещества, органические кислоты и другие соединения. 

Ключевые слова: Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet, лекарственное растение, ядовитый, фитоценоз, 

ботаника, таксономия. 

 

 

Кіріспе 

Бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі-адам денсаулығын сақтау. Кейбір ауруларды 

емдеу үшін табиғи шөптік препараттарды қолдану пайдалы, өйткені таблеткалардың жанама 

әсерлері бар және көбінесе жалған болып шығуы мүмкін. Сонымен қатар, дәрі-дәрмектер 

қымбат. Сондықтан адамдарға дәрілік өсімдіктер туралы білу пайдалы. Біздің өлкеміздің 

флорасы өте бай және алуан түрлі. 

Өсімдіктердің алуан түрлерінің ішінде дәрілік өсімдіктер ерекше орын алады, оларды 

барлық жерде - ормандарда, далаларда, шөлдерде, тауларда, шалғындарда кездестіруге 

болады. Олардың көпшілігі Азық-түлік, дәрі-дәрмек, танин, хош иісті, бояғыш және басқа 

заттардың көзі ретінде үлкен экономикалық маңызға ие. Бірақ соңғы мәліметтер бойынша, 

Қазақстанда өсімдіктердің мыңға жуық түрі бар, олардың 300 пайдалы, дәрілік. Кейбір түрлер 

көп мөлшерде кездеседі, үлкен қауымдастықтарды құрайды және өндіріс үшін шикі зар 

ретінде қызмет етеді, ал басқалары аз. 

Республиканың кез-келген бөлігінде белгілі бір аймаққа тән құнды дәрілік өсімдіктерді 

табуға болады. Мысалы, шөлді аймақта: - Artemisia (жусан), ылғалды ормандарда — Valeriana 

(валериан), шөлден далаға өту аймағында Artemisia, Ephedra (эфедра), Achillea (мың жапырақ), 

Leonurus туыс түрлері өседі.  

Көптеген елдер бүгінде бізден осы құнды дәрілік шикізатты сатып алады. Иілік 

заттартың үлкен қоры Rumex tianschanicus Losinsk., Aconogonon coriarium (Grig.) Soják, 

Artemisia absinthium L. және т.б. өсімдіктер де болады . Ephedra, Pseudosophora және т.б. 

сияқты жабайы дәрілік өсімдіктерден құнды мыс препараттар шығарылады: анабазин, 

эфедрин, сантонин, пахикарпин, сальсолин және басқалар. 

Ақмияның Қазақстанда 2 түрі өседі. Кәдімгі ақмия немесе софора (Pseudosophora 

alopecuroides (L.) Sweet) - Қазақстанның барлық жерлерінде кездеседі. Құрамында 2,5 - 3% - 

ға дейін алкалоидтар бар, олардың негізгісі-пахикарпин. Шөбі мен тұқымдарында алкалоидтар 

бар: пахикарпин, софокарпин, матрин, софоридин және т. б. 

Тарихи дерекерге сүйенетін болсақ, моңғол медицинасында Pseudosophora alopecuroides 

(L.) Sweet (Goebelia alopecuroides (L.) Bunge) үлкен маңызға ие болды. Бұл Тибет 

медицинасында да белгілі. Бір ескі Тибет кітабында P. alopecuroides тамыры 404 ауруды емдей 

алатындығы көрсетілген. Басқа дереккөздерде P. alopecuroides тамырын жүрек, қолқа және 

қан тамырлары ауруларын емдеу үшін қабылдау ұсынылды. P. alopecuroides тамыры жоғары 

температура пайда болған кезде жалпы күшейтетін препарат ретінде, сондай-ақ күйдіргі, 

дифтерия, ревматизмді емдеуге және денені қалпына келтіретін препарат ретінде 

тағайындалды. Ежелгі дереккөздерде P. alopecuroides асқазан қатерлі ісігі мен 

нейропсихикалық ауруларды емдей алатындығы көрсетілген [1-5]. 

Шығыс Қазақстан және Оңтүстік-Батыс Алтайдың халық медицинасында қайнатпа 

түріндегі тамырлар мен тұқымдар облитерациялайтын эндартерит және миопатиялар кезінде, 

шеткергі тамырлардың спазмаларымен ілесе жүретін аурулар кезінде пайдаланылады. 
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Зерттеу жұмысының мақсаты 

Алматы облысы Көксу ауданы Лабасы ауылдық округының өсімдік жабынында 

кездесетін  Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet перспективті дәрілік түрінің ботаникалық, 

фитоценотикалық ерекшеліктерін жүйелі зерттеу. 

Зерттеу жұмысына қойылған міндеттер мынадай 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet перспективті дәрілік түрінің Алматы облысы 

Көксу ауданы Лабасы ауылдық округында таралу аймағын нақтылау, ботаникалық, 

фитоценотикалық ерекшеліктерін анықтау, қазіргі ресурстық қорын анықтау және қазіргі 

популяция жағдайына баға беру өсімдіктер биоаулантүрлілігін сақтаудың өзекті 

мәселелерінің бірі болып табылады. 

     1. Алматы облысы Көксу ауданы Лабасы ауылдық округының өсімдік жабынын 

сипаттау. 

2. Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet перспективті дәрілік түрінің биологиялық және 

морфологиялық ерекшеліктерін сипаттау. 

3. Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet зерттеу аймағында таралуын және 

фитоценотикалық ерекшеліктерін анықтау.  

4. Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweetхимиялық құрамы оның құрылымдық-

логикалық негіздемесінің элементі ретінде қарастыру. 

Зерттеу жұмысының әдіснамасы мен әдістері 

Далалық кезеңде геоботаникалық зерттеу жұмыстары 1:50000 масштабта, маршруттық 

әдіспен жүргізілді және маршрут жүрісінің арасы 1 км құрады. Зерттеу барысында 

өсімдіктерді картаға түсіру, топографиялық негізге геоботаникалық контурларды түсіру, 

кейіннен табиғи мал азығы алқабының белгілі бір түріне жатқызылатын өсімдіктер тобын 

(қауымдастығын) сипаттау жұмыстары орындалды. Өсімдіктер тобы (қауымдастығы) 

дегеніміз, тіршілік ету орнының белгілі бір жағдайларына (бедеріне, топырағына) 

ыңғайласқан,  түр құрамы, құрылысы,  динамикалық қасиеттері ұқсас өсімдіктер болып 

табылады. Адамдар әрекетінің ықпалымен өзгерген өсімдіктер түрі өзгерген мал азығы 

алқаптарының түріне жатқызылды [1-8]. 

Геоботаникалық сипаттамалар бланкісіне топтың (қауымдастықтың) аты, бедері, 

топырағы, ылғалдану жағдайлары, топырақтағы пайызбен көрсетілген өсімдіктердің 

проекциялық жаиылғысы, биіктігі, фенофазасы және  өсімдіктер өміршеңдігі жазылады. 

Өсімдіктер учаскелерін айқындау және сипаттаумен бір мезгілде әрқайсысы 1 шаршы 

метрден 4 алаңшадан орым алу әдісі арқылы мал азығы алқаптарының өнімділігі анықталды. 

Бұл ретте шөптесін өсімдіктер 1-3 см., ірі шөптерде – 4-6 см биіктіте орым алынса, жартылай 

бұта ағаштар немесе ағымдағы жылдағы өсімі кесіп алынды [7,8].  

Бұталардың өнімділігін анықтау үшін пайдаланылатын моделді өсімдіктер әдісінде, 

трансект салынып, онда ескерілетін түрдің барлық данасы қайта есептелінеді. 

Өлшемдері бойынша белгіленген әр топтан өнімділікті есептеуге, өсімдік жағдайына 

байланысты, майда өсімдіктердің әр түрі үшін 5-10 данадан, ірі өсімдіктер үшін – 1-2 данадан 

алынады. Олардың массасы санаттар бойынша ылғал және құрғақ күйінде өлшеніп, бір 

гектардағы өсімдік экземплярының санына сүйеніп, өнімділігі есептеледі [8]. 

Зерттеу нәтижелері және талқылаулар 

Лабасин ауылдық округі төрт учаске түрін көрсетеді – Негізгісі – Көксу ауданының 

шығыс бөлігін алады; Жетіжал учаскесі – ауданның солтүстік бөлігінде орналасқан; Көкпекті 

учаскесі – ауданның оңтүстік-батыс бөлігін; Тұрсынбай учаскесі – ауданның оңтүстік бөлігін 

алады. Лабасин ауылдық округінің әкімшілік орталығы Мәмбет ауылында орналасқан 
(сурет1,2). 
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Сурет 1 - Көксу ауданының жалпы схемалық көрінісі. 

 

   
 

Сурет 2 - Көксу ауданының жалпы спутниктік көрінісі. 

 

Лабасин ауылдық округінің аумағы шығыстан батысқа дейін үлкен ұзындықта созылып 

жатыр, сондай-ақ бедер пішіні, топырақтың кешенділігі, ылғалдану жағдайлары да әртүрлі. 

Өсімдіктер жамылғысы алуан түрлілігімен, күрделілігімен ерекшеленеді және округтың 

физикалық-географиялық жағдайларының әр түрлі екендігін көрсете түседі.  
Негізгі бедер түрлері – орташатаулы, аласатаулы, тау етегіндегі жазық жерлер, қырқалы-

төбелі құмдар. Өсімдіктер құрылымында, бедерге байланысты, тік белдеулік байқалады (сурет 3).  
 

 
 

Сурет 3 - Лабасин ауылдық округінің аумағындағы жайылымдықтар. 
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Өсімдіктер жамылғысы таулы және шөлейтті (шөлді-далалы) өсімдіктерден тұрады,  

флораның шөл шала бұталары мен жартылай бұташықтарының және тығыз шымды дәнді дала 

өсімдіктерінің кең таралуымен сипатталады. 

Далалық зерттеу материалдары бойынша флоралық тізім, 104 туыс пен 32  тұқымдасқа 

жататын 152 түрден тұрады. Туыстағы түрлер саны бойынша басым келетіні: Күрделігүлділер 

– 27 түр, Дәнді өсімдіктер – 26 түр, Алабота – 15 түр, Бұршақ тұқымдастар – 12 түр, 

Раушангүлділер мен Ерінгүлділер – 7 түрден, Шаршыгүлділер – 6 түр, Қарақұмық және 

Лалагүлділер – 5 түрден, Шатыршагүлділер мен Сабынкөктер – 4 түрден, Қылшалар, Қияқ 

тұқымдастар, Сарғалдақ тұқымдастар және Айлаулықтар – 3 түрден, қалған туыстар 1 немесе 

2 түрден кездеседі.  

Өсімдіктер жамылғысында 32 түр доминанттар болып табылады.  

Түрлердің басым бөлігін мал жейді, оның 16 түрі – дәрілік өсімдіктер. 12 түр – улы 

өсімдік болып саналады. 

Дәрілік өсімдіктер ішінде Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet түріде кездеседі. 

Ботаникалық сипаттамасы және морфологиясы. Ақмия (Pseudosophora) – бұршақтар 

тұқымдасына жататын ағаш не бұта; көпжылдық өсімдіктер туысы [3,4,9]. 

Тропиктік және субтропиктік аймақтарда 50-ден астам түрі белгілі. Сабағы тік, оған тақ 

қауырсынды күрделі жапырақтары қарама-қарсы орналасады. Гүлшоғыры – шашақ. Әрбір 

гүлінің 5-тен тостағанша және күлте жапырағы болады. Аталығы 10, жіптері бос боп жетіледі, 

аналығы біреу, бір жеміс жапырағынан тұрады. Жемісі көп тұқымды ұзын бұршаққап, 

буынданып келген, екі жақтаумен ашылады. Тұқымының сырты жылтыр, түсі қоңыр. Бұлар 

негізінен бояу,бал беретін және бағалы дәрілік өсімдіктер. 

Бұл туыстың түрлері Оңтүстік-Шығыс Еуропада, Оңтүстік Азияда, Австралияда, Тынық 

мұхиты аралдарында және Оңтүстік Американың шығысында өседі [3,4,9]. 

Ситематикасы: 

Бөлім: Magnoliophyta. 

Класс: Magnoliopsida. 

Қатар: Fabales. 

Тұқымдас: Fabaceae. 

Туыс: Pseudosophora. 

Түрі: alopecuroides (L.) Sweet. 

Синонимдары: 

Goebelia alopecuroides (L.) Bunge. 

Goebelia alopecuroides beta tomentosa Bunge. 

Sophora alopecuroides L. 

Sophora alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Ponert. 

Sophora alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Yakovl. 

Sophora alopecuroides var. tomentosa (Bunge) Chamberlain. 

Vexibia alopecuroides (L.) Yakovlev. 

Vexibia alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Yakovl. 

Кәдімгі ақмия – биіктігі 80-100 см дейін. Сабағы тік, жоғары жағы бұтақтанған. 

Жапырақтары тақ қауырсынды, жапырағының ұзындығы 10 – 20 см (сурет 4). Ақшыл не 

сарғыш гүлдері шашақ гүлшоғырына топталған (сурет 5; А). Жемісі – бұршақ (сурет 5Б). 

Тұқымынан көбейеді. Мамыр – маусым айларында гүлдеп, тамызда жеміс береді [3,4,9].  
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Сурет 4 - Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet өсімдігі жапырақтарының көрінісі. 

 

 
                                 А Б 
 

            Сурет 5 - Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet 

             А – гүлшоғыры; Б – жемістері. 
 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet Алматы облысы Көксу ауданы Лабасы ауылдық 

округында таралуы және фитоценотикалық ерекшеліктері. 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet жалпы таралуы:Еуропалық бөліктің оңтүстігі, 

Кавказ, Батыс Сібір, Алтай, Орта Азия.  

Қазақстанның барлық жерлерінде кездеседі. Шаруашылықта негізінде арамшөп ретінде 

таралған. Бұл өсімдіктің осы қасиетін жасанды егістік алқаптарын жасауда өте тиімді болып 

табылады. Себебі бұл өсімдік экологиялық тұрғыда сыртқы әсерге төзімді және субстраттың 

құрамына тәуелді емес. Осыған байланысты бұл өсімдік Қазақстанның барлық аймағында, 

әсіресе ауыл маңдарында өзін жақсы сезініп, өсіп өніп, мол өнім бере алады (сурет 6). 
 

 
Сурет 6 - Pseudosophora alopecuroides өсімдігінің жалпы https://www.plantarium.ru сілтемесі бойынша 

нақты белгіленген нүктелері. 

https://www.plantarium.ru/
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Бұл өсімдік көбіне ауыл маңдарында бұзылған өсімдік қауымдастықтарында көптеп 

кездесетіндіктен жайылымдық алқаптар зерттелді. Фитоценологиялық зерттеулер бойынша 

ақмия екі жайылымдық топтың құрамына кіреді: Қылқан селеулі жайылымдар тобы және 

Теріскенді жайылымдар тобы. 

1. Қылқан селеулі жайылымдар тобы қылқан селеулі, қылқан селеулі-бетегелі, қылқан 

селеулі-бетегелі-жіңішке жусанды, шымқабатты дәнді-эфемерлі, шымқабатты дәнді-

алуаншөпті-эфемерлі, шымқабатты дәнді-алуаншөпті, шымқабатты дәнді-эфемерлі-

тобылғылы және дәнді-жіңішке жусанды-эфемерлі түрлер мен келесідей түр өзгерістерінен 

(модификациялардан): эфемерлі-шымқабатты дәнді және шымқабатты дәнді-эфемерлі-

есекмиялы түрлерден тұрады.  

Негізгі учаскенің оңтүстік-шығыс бөлігінде және Тұрсынбай учаскесінің оңтүстік 

бөлігінде, баурайлардың етегі мен аласа таулардың үстірт тәрізді бастарында алап түрінде 

кездеседі. Қалған жағдайларда жусанды-эфемерлі-арамшөпті, жусанды-эфемерлі, қылшалы-

жіңішке жусанды-эфемерлі, қияқ жусанды-эфемерлі және басқа да өсімдік топтарымен 

кешенді контурлар құрады.  

Жайылымдардағы басым өсімдік боз бетеге (қылқан селеу) болып табылады.  

Кондоминант – көкшұнақ бетеге. Шөпотындағы субдоминант – эфемерлер: баданалы 

қоңырбас, толық қияқөлең, тікенді бойдана; алуаншөптер: нағыз қызылбояу, кәдімгі 

мыңжапырақ, дала жоңышқасы және басқалары; жіңішке жусан. Сонымен қатар шөпотында 

таңқурай тобылғы, кәдімгі ақмия, аққылтан, маршалл жебірі кездеседі.  

Өсімдіктердің топырақты проекциялық жабуы 55-70 % құрайды. Шөпоты екі және үш 

қабатты: бірінші қабатын боз бетеге құрайды, биіктігі 50-70 см; екінші қабатын – биіктігі – 20-

40 см –алуан шөптер мен жіңішке жусан, үшінші қабатын – биіктігі 10-20 см, бетеге мен 

эфемерлер құрады. 

2. Теріскенді жайылымдар Тұрсынбай учаскесінің аумағында кездеседі және таралу 

жолы үлкен емес. Барлық элемент бедерінде, ойпаттарда, құрғақ су ағыстарында, баурайлар 

еңістігінде сәл  толқынды және тоқынды\төбелі жазықта  тамыр жусанды, күздік жусанды 

жайылымдар арасында кездеседі.  

Теріскенді\эфемерлі және теріскенді\күздік жусанды\эфемерлі өсімдік түрлерін 

көрсетеді. \солтүстіктің кәдімгі және шайылған нақты сұр топырағында қалыптасады. 

Топырақтың механикалық құрамы – сазды және құмды. 

Мүйіз пішінді теріскен күшейтілген мал жаюға шыдамды; желіну мен тапталуға төзімді 

келеді, алайда малды шамадан тыс жаю түрі өзгерген өсімдіктердің пайда болуына әкеледі. 

Қарқынды мал жайылған жерлерде ебелек (құм ебелегі және қалталы ебелек) молынан өседі, 

нашар желінетін және улы өсімдіктер (кәдімгі адыраспан, еңкіш түйетікен, тікенді сарысояу, 

кәдімгі ақмия) және т.б. молынан көбейеді. 

Доминант – мүйіз пішінді теріскен, бірінші түрдегі субдоминант – эфемерлер: баданалы 

қоңырбас пен толық қияқөлең, екіншіде – күздік жусан.    

Өсімдіктердің топырақты проекциялық жабуы 50-65% құрайды. Қабаттылық анық 

байқалады. Бірінші қабатты теріскен мен күздік жусан құрайды, биіктігі 35-40 см; екінші қабат 

– эфемерлер, биіктігі 35-40 см. 

Кәдімгі ақмия өсімдігі мал азық ретінде пайдаланылмайды, себебі үй жануары үшін 

өтеулы болып табылады. Әдетте ауылдық маңдары өте қатты антропогендік әсер кешетін 

болғандықтан кәдімгі ақмияның монодоминантық тұрғыда дамуы мүмкін (сурет 7). 
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Сурет 7 - Кәдімгі ақмияның толық доминантты қауымдастығы. 
 

Жоғарыда бейнеленгендей қауымдастықарды шикі зат қоры ретінде пайдалану әбден 

мүмкін. 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet химиялық құрамы және құрылымдық-логикалық 

негіздемесінің элементі ретінде қарастыру. Улы өсімдік, құрамында алкалоидтар бар. 

Ұсақталған Pseudosophora alopecuroides тұқымын ұнға қосу нанды ащы және улы етеді. Жас 

өсімдікті мал жемейді, оның шөптегі үлкен қоспасы улануды тудырады [10]. 

Өсімдік күшті инсектицидтік және репелленттік әсерге ие, құрғақ өсімдіктен жасалған 

ұнтақ жәндіктерді өлтіреді [10,11]. Халықтық медицинада зәр шығару жолдарының аурулары 

үшін антипаразиттік, күйік және басқада жараларды емдеу үшін қолданылады.Тамырдан 

жасалған қайнатпасы жүрек, аорта, қан тамырлары, күйдіргі, дифтерия, ревматизм, асқазан 

қатерлі ісігі, асқазан-ішек жолдарының аурулары, нейропсихиатриялық және венерологиялық 

ауруларды емдеу үшін жөтелге антипиретикалық және тоник ретінде қолданылады [11,12]. 

Тұқымның қайнатпасы нашар ас қорыту және тәбеттің болмауы үшін ауыз арқылы 

қолданылады. Дәстүрлі қытай медицинасындағы тұқымдар бактерияға қарсы және қабынуға 

қарсы препарат ретінде қолданылады. Тибет медицинасында тамырлар жүрек-тамыр, асқазан-

ішек, қатерлі ісік, венерологиялық ауруларда қолданылатын, сондай-ақ антипиретикалық, 

антитуссивті және тоник ретінде қолданылатын күрделі дәрілік қоспалардың бөлігі болып 

табылады. Жер үсті бөлігі өкпе туберкулезі, ревматизм, жұлдыру, көз аурулары және 

антифебрильді агент ретінде қолданылады [11-14]. Өсімдіктің әртүрлі мүшелерінен 

хинолизидинді алкалоидтар, флавоноидтар кверцетин және рутин, тритерпендер, 

каротиноидтар, таниндер, органикалық қышқылдар және басқа қосылыстар оқшауланған 

[11,15].  

Тұқымдардан ферул қышқылы, бутеин, сульфуретин, 7-гидрокси-3',4'-

метилендиоксиизофлавон, дигидрофазе қышқылы, 7,3',4'-тригидроксифлавон, (п-

гидроксифенил)тартар қышқылы бутеин-4-O-β-D-глюкопиранозид, 7,3',4'-

тригидроксифлаванон-7-O-β-d-глюкопиранозид [16]. Флавоноидтар вексибинол, вексибидин, 

аммотамнидин, глаброл, изобавахин және трифолиризин тамырлардан оқшауланған [17,18]. 

Вексибинол Жапонияда жараға қарсы препарат ретінде патенттелген [19]. 

Әдеби деректерге сәйкес өсімдік бойындағы флавоноидтар жайлы мынадай деректер 

беріледі: 

β-ситостерин (1). С29Н50О; т.пл. 132–133 °С, 1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.): 5,32 (м, 

1H, Н-6), 3,73 (м, 1H, Н-3), 0,82–2,21 (м, 6×СН3 және т.б.).  

Глаброл (2) құрам С25Н28О4, М+ 392, т.пл. 136–137 °С, [α]D –39,2° (c 1,13 метанол); λmax 

288, 311* (иілім) нм (lgε 4,05; 3,77); +CH3COONa 257*, 284, 324*, 330; +CH3ONa 295*, 329*, 

333; +AlCl3 287, 312*[20]. ИК-спектр (KBr): 3390 (ОН), 1661 (С=О), 1602, 1587, 1517 см-1 

(С=С-байланыс). 
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Изобавахин (3) құрам С20Н20О4, М+ 324, т.пл. 204–205 °С, [α]D –45,8° (c 1,0 этанол); 

λmax 287, 312 нм (lg 3,91; 3,78); +CH3COONa 288*, 337; +CH3ONa 290, 348; +AlCl3 290, 

311[20]. 

Инермин (4) құрам С16Н12О5, М+ 284, [α]D –211,4° (этанол), т.пл. 

Генистеин (5) – С15Н10О5, М+ 270, т.пл. 299–302 °С, λmax 263, 329 нм (lg 4,42; 3,81) 

+CH3COONa 272, 323; +AlCl3 271, 369; +AlCl3/HCl 272, 370; +CH3ONa 275, 328. 

Софорафлаванон I (6) – құрамындағы сары аморфты зат С38Н38О9 ыдырау 

температурасымен 137–140 °С, [α]D –97,8° (МеОН), λmax 292, 341 нм: +AlCl3 315, 388 нм; 

+CH3COONa 304, 335 нм [21-23]. 

Қорытынды 

Зерттеу жұмысының негізгі қойылған мақсаты мен міндеттеріне сәйкесАлматы облысы 

Көксу ауданы Лабасы ауылдық округының өсімдік жабынында кездесетін  Pseudosophora 

alopecuroides (L.) Sweet перспективті дәрілік түрінің ботаникалық, фитоценотикалық 

ерекшеліктері жүйелі талқыланды. Алматы облысы Көксу ауданы Лабасы ауылдық 

округының өсімдік жабынында далалық зерттеу материалдары бойынша флоралық тізім, 104 

туыс пен 32  тұқымдасқа жататын 152 түрден тұрады. Олардың 16 түрі – дәрілік өсімдіктер. 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet перспективті дәрілік түрінің биологиялық және 

морфологиялық ерекшеліктері сипатталды.Бұл өсімдік көбіне ауыл маңдарында бұзылған 

өсімдік қауымдастықтарында көптеп кездесетіндіктен жайылымдық алқаптар зерттелді. 

Фитоценологиялық зерттеулер бойынша ақмия екі жайылымдық топтың құрамына кіреді: 

Қылқан селеулі жайылымдар тобы және Теріскенді жайылымдар тобы.Өсімдіктің әртүрлі 

мүшелерінен хинолизидинді алкалоидтар, флавоноидтар кверцетин және рутин, 

тритерпендер, каротиноидтар, таниндер, органикалық қышқылдар және басқа қосылыстар 

оқшауланғаны сипатталды. 
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Мақсаты: Алматы облысында ылғалдылығы жоғары және төмен жерлерде өсіру жағдайында Peganum 

harmala L. препаратының морфо-анатомиялық, салыстырмалы-анатомиялық және фитохимиялық 

ерекшеліктерін талдау. 

Материал және әдістер. Әр түрлі нүктелерден табылған Peganum hаrmala L. өсімдігі жапырақтарының 

анатомиялық құрылымы Страсбург - Флемминг әдісімен жазылып, зерттеу жалпы қабылданған әдіске сәйкес 

жүргізілді. Peganum hrrala L. зауыты масс-спектрометриялық детектормен газды хроматографиямен (Agilent 

6890N / 5973N) сыналды және фитохимиялық құрылымның ерекшеліктері анықталды. 

Нәтижелер. Бағаналы мезофиллдердің екі жағынан, яғни жоғарғы эпидермисте дамудың анатомиялық 

құрылымын зерттеген кезде ол P. harmala L жапырақтарында байқалды. 

Peganum hаrmala L. сабағының анатомиялық құрылымында аз ылғалды аймаққа қарағанда ылғалды аймақта 

өседі, эпидермис қабаты қалың, қабықтың бірінші қабатында қосымша өткізгіш шоғыр пайда болады. P. harmala 

L. өсімдігінде фитохимиялық құрылымның ерекшеліктерін анықтау кезінде алкалоидтардың көп мөлшері 

табылды. Атап айтқанда, гармин (32,4%), пеганин (32,9%), хиназолин (22,4%) алкалоидтары жоғары 

көрсеткіштерді көрсетті. 

    Қорытынды.P. harmala L. анатомиялық құрылымға ие, бұл екі жағында да жапырақтарда бағаналы 

мезофилдердің болуын көрсетеді. эпидермис жасушаларының сыртқы қабырғаларының жоғарыдан және 

төменнен күшті кутинизациясы. Сабақтарының құрылымының ерекшеліктері - паренхиматозды қабаттар 

арасындағы сақина тәрізді склеренхима, сонымен қатар флоэма мен ксилеманың бірдей арақатынасы. 

Өсімдіктердің бұл ерекшеліктері қоршаған ортаның әртүрлі факторларына төзімділікке ықпал етеді. Ылғалды 

топырақтан алынған Peganum harmala L. анатомиялық құрылымы қосымша өткізгіш шоқ түзді. 

    Жапырақтың жоғарғы эпидермисі 59,27 мкм. құрады. ылғалдылығы төмен және 45,67 мкм. өсімдіктерде. 

ылғалды топырақты өсімдіктерде, ал төменгі жапырақтың эпидермисі ылғалды және аз ылғалды топырақтарда 

өзгермеген. 

P. harmala L құрамында гармин мен гармалин мен пеганиннің едәуір мөлшері бар. Жас тамырларда 

алкалоидтар ересектерге қарағанда екі есе көп, ал гармині басым. 

Түйін сөздер: Peganum harmala L., дәрілік өсімдік,фитохимия, Алматы облысы, таксономия, экология, 

анатомия. 
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