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НИЗКАЯ СТОРОНА ХРЕБТА ГОРЫ РАСТЕНИЙ КЕТМЕНЬСКИЙ ФЛОРЫ И  ВАЖНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ И В ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Резюме: Кетменьский флоре хребта включает нижнее хозяйственно-полезных видов, входит в количество многих: 75 видов кормовых 

растений, а также пищевых, декоративных, меда, полный ряд технических растений.  
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Resume: Flora of  Ketmen mountain of the ridge include the lower economically valuable species, is included in the number of 75 species of forage 
plants as well as edible, ornamental, honey, a full range of technical plants.  

Keywords: essential oil, wormwood, common yarrow, Ambrosia artemisifolia, Cichorium intubus. 
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КЕТПЕН ТАУ ЖОТАСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҒЫ ФЛОРАСЫНЫҢ ТАЛДАУЫ МЕН ЖЕТЕКШІ ТҰҚЫМДАСТАРЫНЫҢ 

ТАКСОНОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
Кетпен тау жотасының төменгі жағы флорасының талдауы мен таксономиялық құрылымы зерттелді. Кетпен тау жотасының 
төменгі жағының спектр ірі тұқымдастар спектрі мен туыстық спектрі көрсеткендей, жалпы сипаттамада ол Иран-Тұран 
шөлейтті флорасына жататын Көне Жерортаның шығыс бөлігіне сай келеді деп нақты айтуға болады. 
Түйінді сөздер: Asteraceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Brassiaceae, бақбақ, жазық жусан, сиверс жусан, Carduus, Ptarmica. 

 
Кетпен тау жотасының төменгђ жағы аумағында 342 туыс 
және 80 тұқымдасқа жататын жоғарғы тамырлы 
өсђмдђктердђң 636 түрђ тђркелген. Кетпен тау жотасының 
төменгђ жағына лайық зерттелетђн флораның әртүрлђлђгђн 

тђршђлђк ететђн ортасының әртүрлђлђгђнђң өзгешелђгђмен 
түсђндђруге болады. Кестелерде (1-2) Кетпен тау жотасының 
төменгђ жағы флорасының флоралық спектрђнђң және түр 
топтарының жүйелђ құрамдары берђлген. 

 
1 Кесте - Кетпен тау жотасының төменгђ жағы флорасындағы жетекшђ тұқымдастары 

Тұқымдастар Түрлер саны флоралық үлесђ 
% 

Туыс 
саны 

Asteraceae   88 13,8 44 
Fabaceae   52 8,1 19 
Chenopodiaceae   51 8,0 25 
Brassiaceae  49 7,7 33 
Poaceae   49 7,7 30 
Caryophyllaceae 35 5,5 19 
Lamiaceae  24 3,7 16 
Boraginaceae   24 3,7 15 
Rosaceae   22 3,4 10 
Apiaceae   17 2,6 11 
Polygonaceae  17 2,6 7 
Scrophulariaceae  15 2,3 7 
Ranunculaceae   12 1,8 7 
Liliaceeeeae   10 1,5 2 
Limoniaceae  8 1,2 4 
Cyperaceae 8 1,2 4 
Zygophyllaceae  8 1,2 2 
Alliaceae  8 1,2 1 
Барлығы: 18 тұқымдас 497 78,1 256 

 
Кестеден кӛріп отырғанымыздай, Күрделігүлділер (Asteraceae) 

тұқымдасы туыстық және түрлік құрамы бойынша Кетпен тау 

жотасының тӛменгі жағы флорасындағы ең ірі тұқымдастардың 

бірі болып табылады.  
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Күрделігүлділер тұқымдасының құрамына кіретін жетекші 

туыстарға кіреді: жусан (Artemisia) – 17 түр (барлық флораның 

14,2%), андыз (Inula), зиягүл (Senecio) және мыңжапырақтың 
(Achillea) – 6 түрден (5,04%), гүлкекіре (Centaurea), саршатыр 

(Hieracium) және кәді (Crepis) – 5 түрден (4,2%) кіреді. 

Андыз (Inula) туысы 6 түрмен сипатталған: кәдімгі андыз (Inula 
vulgare L.), британ андыз (Inula britannica L.), биік андыз  (Inula 

helenium L.), талжапырақ андыз ( Inula salicina L.), түктесін 

андыз (Inula hirta L.), бұдыр андыз (Inula aspera Poir.). 
Мыңжапырақ (Achillea) туысы 6 түрімен сипатталған: кәдімгі (A. 

millefolium), азиатты (A. asiatica), кербез (A. nobilis), тікен түкті 

(A. setacea) және ұсақ гүлді мыңжапырақ (A.micrantha). 
Зиягүл (Senecio) туысы 6 түрімен сипатталған: Яков зиягүл 

(Senecio Iacobaea L.), Черняев зиягүл (Senecio integrifolius L.), 

құртжапырақ зиягүл (Senecio erucifolius L.), кәдімгі зиягүл 

(Senecio vulgaris L.), жазық зиягүл (Senecio campester D.C.), улы 

зиягүл  (Senecio aquaticus Chater.) 

5 түрден тұратын туыстар: саршатыр (Hieracium), әлен (Crepis), 
гүлкекіре (Centaurea). далазығыр (Galatella), майдажелек 

(Erigeron) және т.б. 

3 түрден тұратын туыстар: түймешетен (Tanacetum), далазығыр 
(Galatella), тікенқурай (Cirsium), түйетікен (Carduus), 

майдажелек (Erigeron), таусағыз (Scorzonera). 

Берілген тұқымдастың туыстарына зерттеу жүргізгеннен кейін, 
күрделігүлділердің  жетекші туыстарын 1 суретте кӛрсетілген. 

Сонымен, зерттеліп жатқан флораның ӛзіндік сипатына азғантай 

туыстардың түрлік байлық жағынан жетекші рӛлі жатады. 
Сондай-ақ, аз түрлер есептелетін туыстар да сандық жағынан 

үстем болып табылады (бір түрлі туыстардың 25-сы есептелді 

(15,6%). Тұқымдастың 9 туысы 2 түрден (5,6%) құралады.  
 

 
1 сурет - Күрделігүлділер (Asteraceae) тұқымдасының жетекші туыстарына жататын ӛсімдіктер. 

 

Біз зерттеп жатқан тұқымдасқа жататын ӛсімдіктердің 

кеппешӛбіне талдау жасалған. Бұл кеппешӛптер ҒБМ ботаника 
және фитоинтродукция институтында жүргізілген ғылыми 

зерттеулер кезінде ғалымдармен жиналған. 1960-2014 жылдар 

аралығындағы тұқымдастың кеппешӛп үлгілерінің саны 
есептелген (кесте 2).  

Жиналған кеппешӛп даналарының саны бойынша ең ірі 

туыстарға жатады: мыңжапырақ (Achillea) – 376 дана, аңдыз 
(Inula) – 286, жусан (Artemisia) – 230 дана, гүлкекіре (Centaurea) 

– 172 дана, түймешетен (Tanacetum) – 97 дана, желкек 

(Tragopogon) – 90 дана. 

Ең жиі кездесетін ӛсімдіктерге таусағыз (Scorzonera) – 81 дана 

және зиягүл (Senecio) – 67 дана жатады. Кеппешӛп қорында 
үлкен кӛлемде келесі туыстар берілген: түймедақ (Matricaria) – 

61 дана, үшқырлы (Tripleorospermum) – 61 дана, әлен 

(Achyrophorus) – 51 дана, егінек (Leucanthemum) – 48, мысық 
табанның (Antennaria) – 46 дана, ақжапырақ (Jurinea) – 40 дана, 

бақбақ (Taraxacum) – 38 дана, қашқаргүл (Aster) – 37 даналары 

бар. Аталған ӛсімдіктер 80 мен 35 кеппешӛп данасын 
құрайтындар. 

 

2 кесте - ҒБМ ботаника және фитоинтродукция институтында жүргізілген ғылыми зерттеулер кезінде ғалымдармен жиналған (Asteraceae) 

тұқымдасының негізгі туыстарының кеппешӛп даналарының саны 
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1 Мыңжапырақ (Achillea) 8 93 65 98 99 13 376 

2 Бақбақ (Taraxacum) 4 5 7 9 3 10 38 

3 Андыз (Inula) 9 153 28 29 51 16 286 

4 Түймешетен (Tanacetum) 13 18 26 12 24 4 97 

5 Далазығыр (Galatella) 5 7 - - - - 12 

6 Шоңайна (Arctium) - 3 - 2 2 2 9 

7 Кестежусан (Pyrethrum)  - 9 - - - - 9 

8 Ақжапырақ (Jurinea) 15 7 - 3 12 3 40 

9 Кекіре (Rhodeus) - - 1 - - - 1 

10 Ақбақай (Petasites) - 6 1 - 1 1 9 

11 Сүтжапырақ (Lactuca) 2 1 9 6 1 - 19 

12 Салаубас (Helichrisum) - 1 2 - 1 1 5 
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Лаңса (Echinops), түйетікен (Carduus), қалуен (Sonchus), 
саршатыр (Hieracium), қырмызгүл (Calendula), сүтжапырақ 

(Lactuca), алмар (Leontodon) туыстары 35-тен 15-ге дейін 

кеппешӛп даналарын құрайды. 
15-тен 5-ке дейін кеппешӛптік даналарды, шоңайна (Arctium), 

далазығыр (Galatella), кестежусан (Pyrethrum), ақбақай 

(Petasites), шашыратқы (Cichorium), ӛгейшӛп (Tussilago), ӛгізкӛз 
(Anthemis), тікенқурай (Cirsium), шұбаршӛп (Saussuria) 

туыстары құрайды.  

Сонымен, жиналған кепепешӛп үлгілері бойынша, ең кең 
таралған ӛсімдіктерге мыңжапырақ (Achillea), аңдыз (Inula), 

жусан (Artemisia), гүлкекіре (Centaurea), таусағыз (Scorzonera), 

түймешетен (Tanacetum), түймедақ (Matricaria), зиягүл (Senecio) 
жатады. 

Біздің кестедегі мәліметеріміз бойынша, кеппешӛптік  жинақта 

птармика (Ptarmica), ӛгізкӛз (Anthemis), кестежусан (Pyrethrum), 
егінек (Leucanthemum) және түймебас (Serratula) туыстарына 

жататын ӛкілдер саны кеміді. 1960-1990-шы жылдары туысына 

жататын түймебас (Serratula) туысы ӛсімдіктерінің 12 данасы, ал 
соңғы жылдары тек 1 данасы ғана жиналды. 60-80-ші жылдары 

егінек (Leucanthemum) туысына жататын ӛсімдіктердің 47 

данасы, ал соңғы жылдары тек 1 данасы ғана жиналған. Ӛгізкӛз 
(Antheis), птармика (Ptarmica)) және кестежусан (Pyrethrum) 

соңғы жылдары мүлде жиналмады.  

Мысықтабан (Antennaria) туысына жататын ӛсімдіктер әдетте 
ерте жинақтарда болатын, ал соңғы жылдары бірлі жарым 

кездеседі. Байтенов М.С. бұл ӛсімдікті Солтүстік Қазақстан 

облысында сирек кездесетін ӛсімдіктердің қатарына қосады. Біз 
табиғи популяциялардың жаңартуын арттыру мақсатында, дала 

тәжірбиесі уақытында келтірілген түрлерді кеппешӛптік 

жинаққа кіргізбеуге кеңес береміз.  
Флоралық әр түрліліктің азаюы, ӛсімдіктердің түрлік және 

туыстық құрамының, құрылымының және географиясының 

ӛзгеруі антропогендік іс-әрекеттің және кӛптеген ӛсімдіктер 
қауымдастықтарының ортасының экологиялық жағдайының 

ӛзгеруінің салдары болып табылады [5.   

Қарастырылып отырған жусанның түрлері біздің облыста 
айтарлықтай кең таралған. Кең таралған жусанның далалық 

түрлеріне жатады: жазық жусан (A. campestris L.), ақжер жусан 

(A. terrae-albae Krasch.), сиверс жусан (A.sieversiana Willd.). 
Бұл туыстың кӛптеген түрлері арамшӛптер болып табылады 

және олар тыңайған жерлерде, ӛзен мен кӛл жағалауларында, 

мал жайылымдарында, егістік пен бау-бақшаларда таралған. 
Солардың ішінде шашақты жусан (A. scoparia Waldst.), ащы 

жусан (A.absinthium Jacq.), қара жусан (A. vulgaris L.) және тағы 

басқалары. 
Кеппешӛп жиналымдарының жылдық динамикасы (ӛзгерістері) 

2 суретте кӛрсетілген.  

 

13 Шағыртікен (Onopordon) - - - - 1 - 1 

14 Сарыкекіре (Picris)  1 2 - 2 - - 5 

15 Алмар (Leontodon)  7 - 1 3 4 - 15 

16 Қырмызгүл (Calendula) - 1 3 2 5 6 17 

17 Аюдәрі (Rhaponticum) 1 - - - - - 1 

18 Лаңса (Echinops) 7 14 1 6 5 - 33 

19 Шашыратқы (Cichorium) - 1 1 2 3 1 8 

20 Ӛгейшӛп (Tussilago) - 1 - 5 2 2 10 

21 Сарысояу (Xanthium) 1 - - - - 1 2 
 

22 Мысықтабан (Antennaria) 9 30 2 1 4 - 46 

23 Желкек (Tragopogon)  36 17 10 9 13 5 90 

24 Қалуен (Sonchus) 2 5 5 4 2 2 20 

25 Ӛгізкӛз (Anthemis) - 14 - - - - 14 

26 Тікенқурай (Cirsium) 1 5 2 2 - 1 11 

27 Укекіре (Acroptilon) 3 - 1 - - - 4 

28 Иткендір (Eupatorium) - - - - 1 - 1 

29 Тӛскейшӛп (Linosyris) - - - - - 1 1 

30 Алтыншыбық (Solidago) - - - 3 - 1 4 

31 Ақшайыр (Gnaphalium) 1 - - - - 1 2 

32 Шұбаршӛп (Saussuria) 7 - - - 1 - 8 

33 Итошаған (Bidens) - 2 - - - - 2 

34 Тікенше (Carlina) - 1 - 1 - - 2 

35 Қашқаргүл (Aster) 14 10 12 1 - - 37 

36 Түймебас (Serratula) 10 2 - - - 1 13 

37 Инек (Achyrophorus) 7 35 - 1 1 2 46 

38 Саршатыр (Hieracium) 8 9 1 4 1 - 23 

39 Түйетікен (Carduus) 6 5 5 7 7 - 30 

40 Егінек (Leucanthemum) - 47 - - - 1 48 

41 Үшқырлы (Tripleorospermum) 2 - - 21 34 4 61 

42 Жусан (Artemisia) 26 128 33 19 23 1 230 

43 Түймедақ (Matricaria) 2 16 11 8 16 8 61 

44 Зиягүл (Senecio) 20 4 5 27 5 6 67 

45 Гүлкекіре (Centaurea) 42 60 36 11 13 10 172 

46 Майдажелек (Erigeron) 15 17 6 10 9 - 57 

47 Әлен (Crepis) 12 31 - 3 1 4 51 

48 Птармика (Ptarmica) 6 1 - - - - 7 

49 Таусағыз (Scorzonera) - 65 12 1 2 1 81 

50 Кӛбенқұйрық (Cousinia) - 2 - - - - 2 

51 Күнбағыс (Helianthus) - - 1 - - - 1 

Барлығы: 302 828 287 312 347 109 2185 
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2 сурет - Кеппешӛп жиналымдарының жылдық динамикасы 

 

1970-80-ші жылдары қисық максималды жиналымды кӛрсетті, 
ал одан кейін 1990-шы жылдары кеппешӛп парақтары 

жиналымдарының саны лезде тӛмендеп 287 дананы құраса, 

1990-2000-шы жылдары баяу жоғарылау нәтижесінде 312 
кеппешӛп данасын, 2000-2010-шы жылға қарай 347 кеппешӛп 

данасын, ал 2010-2014 яғни соңғы тӛрт жылда 109 кеппешӛп 

парақтарын құрады. Әрбір он жылдық аралықта кейбір шӛп 
түрлерінің соңғы жиналымдарда кӛбейгенін, ал енді бір 

түрлерінің азайғанын, не болмаса мүлде жиналымдарда 

жоқтығын кӛруге болады. 
Берілген кестеден кӛріп отырғанымыздай 1960-1970 жылдары 

барлығы 302 кеппешӛп данасы жиналған. Ең кӛп гүлкекіре 

(Centaurea) туысының 42 данасы, соның ішінде скабиоз 
гүлкекіренің (Centaurea scabiosa) 17 данасы; желкектің 

(Tragopogon) 36 данасы, соның ішінде күлгін желкектің 11 

данасы жиналды. Жусан (Artemisia) туысының жалпы саны 26 

дананы құраса, зиягүл (Senecio) 20 дана, және ақжапырақ 
(Jurinea) пен майдажелек (Erigeron) 15 данадан жиналды. Ал 

астра (Aster), кәді (Crepis), мысықтабан (Antennaria), андыз 

(Inula),түймебас (Serratula), саршатыр (Hieracium) сынды түрлер 
14-8 данадан тұрады. Алмар (Leontodon), инек (Achyrophorus) 

шұбаршӛп (Saussurea) 7 данадан, птармика (Ptarmica) мен 

түйетікен (Carduus) 6 данадан жиналған. Сондай-ақ 2 және 1 
данадан жиналған Аюдәрі (Rhaponticum), Сарыкекіре (Picris), 

Сарысояу (Xanthium), Тікенқурай (Cirsium) сынды түрлерде бар. 

Майдажелектің (Erigeron) кеппешӛп қорында 57 данасы 
жиналған, сонын 15 данасы осы 1960-1970 жылдарға тиесілі. Ал 

птармиканың (Ptarmica) кеппешӛп қорында 7 данасы бар, сонын 

6 данасы 60-70-ші жылдары жиналған. Суретте (3 сурет). 
күрделігүлділер (Asteraceae) тұқымдастарының тарихи 

кеппешӛп коллекциясындағы жетекші туыстары кӛрсетілген. 

 
3 сурет - Күрделігүлділер (Asteraceae) тұқымдасының тарихи кеппешӛп коллекциясының жетекші туыстары 
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4 сурет - Кетпен тау жотасының төменгђ жағы түрлерђ тұқымдастарының флорасылық  % үлесђ 

 
Жалпы, Кетпен тау жотасының төменгђ жағы флорасының 
негђзђн (99,2% жуығын) жабықтұқымды өсђмдђктер құрайды, 
оның ђшђнде екђ бөлђктђ-83%, бђр бөлђктђ-16,2%. Мұндай 
жабықтұқымды өсђмдђктердђң басымдылығы бүкђл Көне 
Жерортаға тән, тђптђ Голарктиканың бђркелкђ және 
қоңыржай субтропикалық флоралары үшђн де тән. Кетпен 
тау жотасының төменгђ жағы флорасындағы бђр 
бөлђктђлердђң екђ бөлђктђлерге байланысы 1:5. Мұндай бђр 
бөлђктђлердђң екђбөлђктђлерге өте төмен байланысы 

зерттелетђн флораның ерекше қасиетђ болып келедђ және 
Орта Азияның таулы флораларына тән (Камелин,1973). 
Кетпен тау жотасының төменгђ жағы флорасы түрђнђң 18 ђрђ 
тұқымдас үлесђне 78,1% тиесђлђ болса, қалған 62 
тұқымдастың үлесђ 21,8% болады (1 сурет). 
Алдыңғы қатардағы тұқымдастардың мұндай болуы Көне 
Жерорта флорасына лайық болып келедђ (Толмачев,1970, 
Малышев,1972). 
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Резюме: Исследованы структура и анализ флоры хребта Кетмень нижнее в будущем. Спектр спектр спектр родства и показывает, что 

крупные породы нижней стороны хребта кетмень, в описании, что в целом Иран-Туран можно сказать, пустынно, подлежащих Древней 
восточной части, что соответствует флору средиземного моря. 

Ключевые слова: Asteraceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Brassiaceae, одуванчик, полынь равнинная, полынь сиверса, Carduus, Ptarmica. 
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Resume: Investigated the structure and analysis of the flora of Ketmen lower in the future. Range range range of relationship and shows that large 
breed lower part of Ketmen ridge, in the description that the whole Iran-Turan is possible to tell, deserted, to be the Ancient the Eastern part, which 

corresponds to the flora of the Mediterranean sea. 
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