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КОЛОРИМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІС -  ӨНІМДІ ТИПИФИЦИРЛЕУДЕ ЖӘНЕ БӘСЕКЕДЕ ӨНІМДІ СИПАТТАУДА БАҒАНЫ ҚҰРУДАҒЫ 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ПАЙДАЛЫ ПАРАМЕТР 
 
Түйін: Мақалада розмариндђк балдың қатталмаған қатты күйдегђ түрђнђң түсђн өлшеу жұмыстары әзђрленђп жүргђзђлгенђ 
қарастырылған. Қара және ақ түстђ реңдегђ арасы 1 см болатын ұзындықтағы ұяшықта розмариндђк балдың қатты үлгђсђнђң 20 түсђ 
зерттелђндђ. Шағылдырғыштық зейђнђмен спектральды таралу қабђлетђн және жарықтың таралуын  есептеу үшђн, ђшкђ өткђзу 
еселђгђмен жұтылу еселђгђ Кульбелки-Мунктың лайлы орта теориясы қолданылды. Бұл спектральды таралу балдың 2 түрлђ түрђнен 
табылды. Бал гүлђнђң таралу қабђлетђмен ђшкђ өткђзу еселђгђ жақсы топтастырылған. 
Түйінді сөздер: бал, спектроскопия, өткђзу еселђгђ, жұтылу еселђгђ, каротин, ксантофилл, флавонол, гүл балшырыны, 
аминқышқылы,  амино-азот полипептидтер, ақуыздар, фруктоза.  
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КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД - ПОЛЕЗНЫЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ИСПОЛЬЗОВАНО  

ТИПИФИЦИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ ЦЕНУ НА РЫНКЕ 
  
Резюме: В статье разработана для измерения цвета розмариновых медов в твердом состоянии без сжижения. 20 цветов  твердых 
образцов розмариновых медов измеряли с помощью спектроскопии отражения с белым и черным фоном в ячейках длиной 1 см. 
Для расчета спектрального распределения отражательной способности, внутреннего коэффициента пропускания и 
коэффициентов поглощения и рассеяния света была применена теория мутных сред Кульбелки-Мунк. Из этих спектральных 
распределений были найдены 2 разных вида меда. Цвета меда, измеренные от отражательной способности и внутреннего 
коэффициента пропускания, хорошо сгруппированы.  
Ключевые слова: мед, спектроскопия, коэффициент пропускания, коэффициент поглощения,  каротин, ксантофилл, флавонол, 
цветочный нектар, аминокислот,  амино-азот, полипептиды, белки, фруктоза.  
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КЕТПЕН ТАУ ЖОТАСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ ЖАҒЫ ФЛОРАСЫ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ МЕДИЦИНАДАҒЫ  

ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 
Кетмен тау жотасының төменгі жағы флорасында шаруашылық-пайдалы түрлерінің көптеген саны кіреді: жемдік өсімдіктердің 
75 түрі бар, сондай-ақ, астық, декоративті, балды, техникалық өсімдіктердің толық қатары қарастырылған.  
Түйінді сөздер: эфир-майы, ащы жусан, кәдімгі мыңжапырақ, Ambrosia artemisifolia, Cichorium intubus. 
 

Кетмен тау жотасында арамшӛп ӛсімдіктерінің әр түрлі 

дәрежеде бейімделуін ескере отырып, В.В.Никитиннің 
классификациясына сай (1983) келесі топтарды бӛлеміз: 

сегетальды түрлері, сегетальды-рудеральды, рудеральды-

сегетальды, рудеральды және қалдықты топтарға. 

Оларға дәрілік, дәрумендік, илік, мал азықтық, сәндік және 

эфир-майлы ӛсімдіктер жатады. Біз, ӛзіміздің флорадағы астра 

тұқымдастардың (Asteraceae) кӛптеген ӛкілдерін қарастырдық, 
соған байланысты пайдалы ӛсімдіктерге байланысты 

әдебиттерде зерттелгендігі туралы қарастырылған.  

Күрделігүлділер ішінде эфир - майлы ӛсімдіктер кең таралған. 

Оларға жататындар: кәдімгі түймешетен (Tanacetum vulgare), 
биік аңдыз (Inula helenium), Австрия жусан (Artemisia austriaca), 

ащы жусан (Artemisia absinthium), ермен жусан (Artemisia 

vulgaris), шыралшын жусан (Artemisia dracunculus), Сивенрс 

жусан (Artemisia sieversiana),  Понтий жусан (Artemisia pontica), 

тамыр жусан (Artemisia terrae-albae), иіссіз үшқырлы 

(Tripleurospermum perforatum) [1]. 
Бұл берілген мәліметтер туралы, келтірілген сандық мәндер 

кӛріну үшін пайдалы ӛсімдіктердің кестесі құрастырылды.   
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Сурет 1 - Күрделігүлділер тұқымдастардағы пайдалы ӛсімдіктердің тобы 

 

Берілген диаграмманы талдай отыра, мал азықтық ӛсімдіктер 
үлкен тобын құрайтының кӛруге болады (15 түр). Саны 

бойынша келесі орынды эфир-майлы ӛсімдік түрлері (14 түр) 

мен дәрілік ӛсімдіктер (13 түр) алады. Дәрілік, дәмді және сәндік 
ӛсімдіктер 1-ден 3-ке дейінгі түр аралығында ұсынылған. 

Мал азықтық ӛсімдіктері ішінде басымдыққа ие жусан 

туысының ӛкілдері, оған жататын түрлер: Кӛкшағыр жусан 
(Artemisia marchalliana), Шашақты жусан (Artemisia scoparia), 

Шренк жусан (Artemisia schrenkiana), Сивенрс жусан (Artemisia 

sieversiana), Тамыр жусан (Artemisia terrae-albae), Понтий жусан 
(Artemisia pontica). 

Дала зонасындағы жусан жайылымдары күз уақытында қойлар 

үшін жақсы мал азығы және жылқылар үшін қысқы тебін 
уақыты аралығында аяқ асты шӛп азығы болып табылады.  

Дәрілік ӛсімдіктерге мынадай түрлер жатады: Үлкен андыз 

(Inula grandis), Биік аңдыз (Inula helenium), Талжапырақ андыз 
(Inula salicina), Дәрілік юринея (Jurinea officinalis), Ермен жусан 

(Artemisia vulgaris), Кәдімгі бақбақ (Taraxacum vulgaris), Киіз 

шоңайна (Arctium tomentosum), Кәдімгі сарыраушан (Solidago 
virgaurea), Үштармақ итошаған (Bidens tripartita), Кәдімгі 

цикорий (Cichorium intybus), Кәдімгі ӛгейшӛп (Tussilago farfara), 

Ащы жусан (Artemisia absinthium). 
Дәрілік ӛсімдіктердің табиғи және мәдени түрлері алуан түрлі, 

Қазақстан флорасы дәрілік ӛсімдікке ӛте бай. Бүгінгі күні 

жабайы дәрілік ӛсімдіктерді мәдени дақыл ретінде ӛсіру 
шаруашылығы даму үстінде. Медицина саласында дәрілік 

препараттардың үш мыңнан астамы бар, олардың 45% 

ӛсімдіктерден дайындалады. Халық медицинасында түгелдей 
дәрілік ӛсімдіктер арқылы ауруларды емдеу жолдарын 

анықтаған. 

Топтың ең кӛп бӛпігін эфир-майлы (14 түр) және дәрілік (13 түр) 
ӛсімдіктер құрайды. Дәрілік ӛсімдіктерге мына түрлер жатады: 

Үлкен аңдыз (Inula grandis), Биік аңдыз (Inula helenium), 

Талжапырақ аңдыз (Inula salicina), Дәрілік селеубас (Jurinea 

officinalis), Қара жусан (Artemisia vulgaris), Кәдімгі бақбақ 

(Taraxacum vulgaris), Киіз шоңайна (Arctium tomentosum), 

Кәдімгі сары раушан (Solidago virgaurea), Үштармақ итошаған 
(Bidens tripartita), Кәдімгі цикорин (Cichorium intybus), Кәдімгі 

ӛгейшӛп (Tussilago farfara), Ащы жусан (Artemisia absinthium). 

Күрделігүлділер тұқымдастар ішінде эфир-майлы ӛсімдіктер кең 
таралған. Оларға жататындар Кәдімгі түймешетен (tanacacetum 

vulgare), Биік аңдыз (Inula helenium), Австрия жусан (Artemisia 

austriaca), Ащы жусан (Artemisia absinthium), Қара жусан 
(Artemisia vulgaris), Эстрагон жусан (Artemisia dracunculus), 

Сыпыртқы жусан (Artemisia scoparia), Сивер жусан (Artemisia 

sieversiana), Біржылдық жусан (Artemisia annua), Понтий жусан 
(Artemisia pontica), Ақтамыр жусан (Artemisia terrae-albae), 

Иіссіз үшқырлы (Tripleurospermum perforatum), Ұсақгүлді 
мыңжапырақ (Achillea micrantha), Кәдімгі мыңжапырақ (Achillea 

millefolium). 

Түр: Киіз шоңайна (Arctium tomentosum) 
Биіктігі 60-150 сантиметрге жететін тамырсабағы бар екі 

жылдық ӛсімдік. Сабағы түзу, жасыл немесе қоңыр түсті. 

Жапырақтары ірі, кезектесіп орналасады.  

Медицинада қолданылуы. Тамырын тұндырмасы мен 
қайнатпасы несеп айдайтын және терлеткіш дәрі. Тамырынын 

сығындысы (экстракт) ревматизм, диабет, шыны және белоктық 

зат алмасу процесінің бұзылуына, қанды тазартуға қан мен 
несеп құрамын жақсартуға, бүйрек тасы ауруына асқазанның 

қатерлі қатерсіз ісіктерге қарсы, буын ауруларын бәсендетуге 

қолданылады. 
Түр: Ащы жусан (Artemisia absinthium) 

Биіктігі 60-100 см болатын кӛпжылдық шӛптесін, тамырсабақты 

ӛсімдік. Тамырсабағының биіктігі бір метрге дейін болатын 
бірнеше гүлді және жапырақты қысқа сабақтар дамиды. Гүл 

жапырақшалары сағақсыз қарапайым қауырсынды.  

Медицинада қолданылуы. Ащы жусанның тұнбасы тәбетті 
ашады, диспепсияда, ас қорыту мүшелерінің қызметін 

жақсартады. Жусан мен шалфей қосындысы ассқазан 

ауруларына, ӛтті айдау үшін қолданылалы. Бұл қоспалардың 
терапевтикалық тиімділігі жоғары деп есептелінеді. Жусан және 

шалфей жапырағының қайнатындысын шаншу қадалғанда 1 ас 

қасықтан сағат сайын, 2-3 күн ішеді. Ащы жусан мен 
сарымсақтың қайнатындысын жылан құрттарын қуу үшін, ащы 

жусан мен жалбыз жапырағынан жасалған тұнбаны ауыздағы 

жағымсыз иісті кетіру үшін ауызды осы тұнбамен шаяды. 
Түр: Кәдімгі мыңжапырақ (Achillea  millefolium L.) 

Биіктігі 20-80 см болатын кӛп жылдық шӛптесін ӛсімдік. 

Тамырсабағы жуан, жылжымалы, жер асты ӛркендерімен 
белгілі. Жапырақ кескіні ланцет тәрізді немесе таспа ланцет 

тәрізді. Жемісі созылыңқы атжақты ұрық. Маусым-тамыз 

айларында гүлдейді. Жемісі шілде-қыркүйекте піседі.  
Медицинада қолданылуы. Қан кету, гемморой, жара ауруында, 

гастрит болғанда қолданылады. Қанның ұюын арттырады, зат 

алмасуды жақсартады, тәбетті ашады. Балғын шырыны қанның 
тоқтауына, мұрыннан қан кеткенде пайдаланылады. Эфир 

майларынан хамазулен препаратын жасайды [2]. 

Адвентивті түрлерге, Америкадан әкелінген, бірақ қазіргі 

уақытта барлық жерлерде таралған, арам шӛптерге жататын 

ӛсімдіктер: Канада майдажелек (Erigeron canadensis), Жусан 

жапырақты ойраншӛп (Ambrosia artemisifolia) аймақтың ӛсімді 
құрамына кіріп қана қоймай, сондай-ақ әдеттегі жағалық және 

антропогенді жолмен бұзылған қоғамдастықтың элементі болып 

табылады. Адвентивті шӛптекті ӛсімдіктер арасында қажетсіз 
немесе адам денсаулығына зиянды ойраншӛп, жатаған кекіре 

түрлері пайда болып таралып келеді. Сонымен қоса, олардың 

барлығы ауыл шаруашылығына зиянды арамшӛптер болып 
табылады. Флора құрамындағы сегетельді және рудеральды 

ӛсімдіктер ішінде ошаған шоңайна (Arctium lappa), Кәдімгі 

цикорий (Cichorium intubus), Егістік қалуен (Sonchus arvensis), 
Дәрілік бақбақ (Taraxacum officinale Web) таралған.  

Кетмен тау жотасының тӛменгі жағы флорасында 100-ден аса 
тамырлы ӛсімдіктер қорғауды қажет етеді. Қашқаргүл 

тұқымдастарының ішінде едәуір жойылуға жақын түр болып 

мысықтабан (Antennaria dioica Gaertn) табылады.   
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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.  
Ключевые слова: эфирное масло, горькая полынь, обыкновенный тысячелистник, Ambrosia artemisifolia, Cichorium intubus. 
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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. 

 

 

 
ОӘК 581.92:551.432.22+615.07 (574.51) 

 

А.С. Қожамжарова, Л.С. Қожамжарова,* З.Б. Есимсеиитова** 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті  

*М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

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.  


