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ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА ТАРАЛҒАН ПЕРСПЕКТИВТІ ДӘРІЛІК ӨСІМДІК FERULA L. ЖӘНЕ 
ОНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ  

 
Түйін. Бұл мақалада Ферула (Ferula L.) – Umbelliferae (Apiaceae Lindl.) тұқымдасына жататын өте бағалы дәрілік  
өсімдігінің морфометриялық зерттеу барысында алынған мәліметтері берілген. Болашақта флора әлемінің 
жекелеген түрлерінің генетикалық қорын жойылудан сақтап қалу үшін құнды дәрілік өсімдіктердің бірі - Ferula L. 
қорғау және ұтымды пайдалану мәселелері өзекті. Сасық қурайды ғасырлар бойы көптеген елдер тағамдарға 
дәмдеуіш пен ащы зат ретінде және халық медицинасында ертеден бері пайдалануда. Ерекше химиялық құрамына 
қарамастан, Қазақстан Республикасының мемлекеттік фармакопеясында ресми тіркелмегендіктен, ең алдымен 
елімізде өсетін Ferula L. өсімдігінің қазіргі заманғы зеттеулер бойынша 180-нен астам түрі бар (Клюйков, 2002). 
Олардың көптеген түрлері Орталық Азия мен Қазақстан территориясында кездеседі. Сасырдың түрлері қанша 
болса, оның морфологиялық құрылысыда сан алуан. Сондықтанда Түркістан облысының әр аймағында кездесетін 
сасырдың биоморфометриялық ерекшелігін зерттеу маңызды болып табылады.  
Бұл өсімдік гүлденуден кейін толығымен тіршілігін жояды. Сондықтан өсімдікті гүлдену уақытында жинауға жол 
бермей, иісі бар сасыр таралған аумақтарды қорғау қажет. Қaзiргi кезде сaсыр перспективті дәрілік өсімдік, ең көп 
шоғырланған әртүрлі мүшелердегі яғни тамырлары мен жемісіндегі биологиялық белсенді заттары және оны тиімді 
қолдану ретінде заманауи жетістіктерге негізделген. 
Түйінді сөздер: сасық қурай, керуек, Ferula L., Umbelliferae (Apiaceae Lindl.)   
 
Жер беті өсімдіктер дүниесіне бай. Дүние жүзінде 
олардың 350 000-нан аса түрі өседі екен. Ал қолдан 
өсірілетін мәдени өсімдіқтердің түрі 20 000-нан 
асады. Өсімдік атаулары да басқа кез-келген 
заттардың атаулары сияқты қажеттіліктен 
туындаған [1]. 
Адам белгілі бір өсімдікке атау қойғанда оны өзі 
сияқты басқа өсімдіктермен шатастырмас үшін, 
басқалардан ажырату үшін олардың әрқайсысына 
өзінше жеке атау қояды. Сондай өсімдіктердің бірі 
сасық қурай. Сасық қурайды ғасырлар бойы көптеген 
елдер тағамдарға дәмдеуіш пен ащы зат ретінде және 
халықтық медицинада дәрі ретінде қолданған. 
Жоғарыда  аталып өткен критерийлер мен 
нұсқаулықтар ұсынылып отырған мақалада 
баяндалған [2]. 
Дәрілік өсімдіктер өте ерте заманнан бері емдік 
мақсаттарда және түрлі аурулардың алдын алу үшін 
қолданылып келеді. Осындай өсімдіктер қатарына 
алуан түрлі емдік қасиеттерге ие, шығыс 
медицинасында ерекше орын алатын, сондай-ақ 
Еуропа елдерінде емдік қасиеттерімен кеңінен 
танымал болған сасық қурай (Ferula foetida) жатады. 
Оның емдік қасиеттері құрамындағы түрлі 
биологиялық белсенді заттар мен макро және 
микроэлементтердің болуымен байланысты [3]. 
Биологиялық белсенді заттар (ББЗ) көптеп жиналған 
өсімдік мүшелерін дәрі жасауға қолданады және 
дәрілік шикізат болып саналады. Шикізат ретінде 
жербетіне көрініп тұрған (жапырақ, жапырақ 
бүршіктері, түйіндер, гүлдер, тұқымдар, жемістер, 
жеміс қабықтары не жербетіндегі барлық шөптер) 
және жерастындағы өсімдік бөліктері (тамыры, 
тамыршаллары, тамырқабықтары, тамыржемістері, 
пиязшық, түйнектер) қолданылады [4]. 
Ferula foetida популяциялары арасында өсудің 
эдафикалық жағдайларымен байланысты жер үсті 
және жер асты мүшелерінің морфологиялық 
сипаттамаларының айырмашылықтары белгіленді 
[5]. 
Кең байтақ Қазақстан территориясында әлі де болса 
флоралық зерттелмеген аудандар бар екендігі рас. 

Солардың қатарына Түркістан облысында кездесетін 
Ferula L.туысына жататын сасық қурай өсімдігі қазіргі 
таңда үлкен сұранысқа ие. Адамдар аталған өсімдікті 
көптеген жылдар бойы дәрілік зат ретінде, және 
тағам ретінде қолданды, сонымен қатар жануарлар 
үшін жем-шөп ретінде пайдалы өсімдіктердің бірі [6]. 
Сасық қурай, жапырақтары өте ірі болып келеді. 
Гүлдері сары, шатыр секілді болып келеді де, олар 
бұтақты сабаққа топталып өседі. Биіктігі екі метрге 
дейін жететін жағымсыз иісті, көпжылдық шөптесін 
өсімдік. Тамыры етжеңді, өте ірі, жуан, тік 
бағытталған, жапырақтары күрделі, 
жапырақтарының жиегі саусақ тәрізді өте терең 
ойықталған, жапырақ тақтасының астыңғы жағы 
түкті, үстіңгі беті жылтыр, ұзындығы 15 см, ені 5 см 
өркен бойынша кезектесіп орналасады. Наурыз-сəуір 
айлары гүлдейді, жемісі сəуір-мамыр айларында пісіп 
жетіледі. Тамырының құрамында жағымсыз 
сарымсақ иісті шайыр (31,4%) жəне крахмал (61.3%) 
бар, тазартылып, жуылғаннан кейін тамақ ретінде де 
пайдаланылады. Жапырағы мен жемісін мал жақсы 
жейді. Қазақстанның барлық жерінде, тау етегі 
жазықтарымен, қиыршық тасты-құмды, далалы сұр 
топырақты тақырларда кездеседі [7]. 
Қазіргі уақытта Сасық қурай өсімдігінің түрі шамамен 
150 түрді қамтиды, олар негізінен Ежелгі Орта Жер 
аймағында кең таралған. Батыс Сібір, Моңғолия және 
Қытайға бірнеше түр ғана кіреді. Бұрынғы КСРО 
аумағында 110 түрі бар. Тәжікстан флорасында осы 
өсімдіктің 37 түрі кездеседі, оның 22-і поликарпті 
және 15-і монокарпті. Ресей мен көрші елдердің 
аумағында соңғы деректер бойынша 104 түрі бар [8].  
Сасық қурайдың негізгі отаны - Иран мен Ауғанстан, 
бұл өсімдік Орталық және Орталық Азияда, Алтай 
өлкесінде де табылған. Өсімдік, анда-санда жауған 
жауын-шашынға қарамастан құмдарда өседі [9]. 
Құнды дәрілік өсімдіктің жойылып кетуден және 
генофондты сақтау үшін жалпы қасиеттерін, ішкі 
құрылысын зерттеу аса маңызды. 
Осыған орай, жұмыстың мақсаты: Түркістан 
облысында кездесетін Ferula L. (сасық қурай) 
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өсімдігінің биоморфометриялық көрсеткішін зерттеу 
және оны тиімді пайдалану. 
Материалдар мен әдістемелер. Зерттеу нысаны: 
Қазақстан Республикасының Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігі Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 
"Ботаника және фитоинтродукция институты" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны, жоғары өсімдіктер флорасы 
зертханасында Түркістан облысында жиі кездесетін 
Ferula L. туысына жататын F.assa-foetida L, 
F.karataviensis (Regel), F. varia (Schrenk) Trautv, 
F.penninervis (Regel & Schmalh.) өсімдіктерінің 
гербарийлері назарға алынды. 

 
Кесте 1. Ferula L. туысына жататын түрлердің морфологиялық көрінісі 

                                                                                                                                                                                                                                 
Жалпы сасық қурай негізінен Қазақстанның барлық 
жерінде, тау етегі жазықтарымен, қиыршық тасты-
құмды, далалы сұр топырақты тақырларда кездеседі. 
Әсіресе Түркістан облысы оңтүстіктен солтүстікке 
550 км, шығыстан батысқа қарай 40 км-ге созылады. 
Ол аймақта биік таулармен аласа жазықтықтар 
қалыпты саналады. Жазықтықтар 300 м төмен 
жатыр, бірақ 150 м биіктіктен төмен емес, таулардың 
шыңдары теңіз деңгейінен 4,5 км көтеріледі. Облыс 
территориясы негізі шөлді зонада орналасқан жəне 
оның жазықтықтарының басым бөлігін шөлдер алып 
жатыр [10]. Климаттық жағдайы қатты континентті: 
жазы ыстық жəне құрғақ, қысы суық, қары аз, ұзақ 
[11]. Жауын шашыны облыстың тегіс бөліктерінде 
теңіз деңгейінен 200 м дейін биіктікте 200 мм 
көтерілмейді, ал таулы аудандарда 1000м дейін 
биіктікте 400 мм көтеріледі жəне оңтүстік шығыс 
бөліктерінде 800 мм дейін жетеді. Топырақ жабыны 
таулы-далалы болып келеді, топырағы ашық сұр 

жəне қара қоңыр сарғылт. Жоғарыда айтылғандай, 
төменгі жағында аумақты жазықтықтары балшықты 
шөлді  [12]. 
 «Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл 
облыстарының аумақтарында ғана өсетін емдік 
қасиеті өте жоғары дәрілік сасық кеуректің шайырын 
(сағыз) шетелге заңсыз шығару кең етек алып отыр. 
Айта кету керек, сасық кеурек деген жалпы атпен 
белгілі өсімдіктің 10-нан аса түрі бар, барлығы да 
Қазақстанның Қызыл кітабына енген. Сасық кеурек 
өсімдігінің шикізаты Үндістан, Пәкістан, Иран, 
Ауғанстан сияқты елдерде үлкен сұранысқа ие және 
бұл елдерде осы өнімнің бір кг 100-150 доллар 
шамасында бағаланады. Ауғанстанда сасық кеурек 
кезінде аяусыз жиналып, қазіргі уақытта мүлдем 
жойылып кеткен көрінеді» [13]. 
Нәтижелер мен талқылаулар.  
Ferula L. туысына жататын өсімдік түрлерінің 
морфометриясы зерттелді. 

 
 
Кесте 2. Морфометриялық сипаттамасы  
 

Түрлері жеміс қабырға 
Ұзындығы 
    мм 

Ені 
мм 

Жемістің пішіні Ені 
мм 

Қалыңдығы 
мм 

F.assa-foetida L  13-23 ±0,2 9-12 Дөңгелек элипс 
тәрізді 

3.12 0,25-030 
 

F.karataviensis (Regel) 5-8±0,2 3-4 Элипстәрізді 0.38-0.46 
 

0.46-0.53 

F. varia (Schrenk) Trautv 9-13±0,2 6-7 Элипсті 1.70-1.79 0.19-0.21 
F.penninervis (Regel & 
Schmalh.) 

8-10±0,2 4-5 Ұзын элипс тәрізді 1.40-1.44 0.24-0.27 

 
1. F.assa-foetida L. – сaсық қурaй – жaлпaқ жaпырaқты, 
Aлмaты,    Қызылордa, Оңтүстiк-Қaзaқстaн және 
Жaмбыл облысындa кездеседi. Дәрiлiк мaқсaттa 
тaмырынaн және гүлдеген бөлiктерiнен шығaтын 
aуaдa кепкен сүттiген шырыны (кaмедь) 
қолдaнылaды. Шырын формокологиялық прaктикaдa 
“Gummi Assa-foetida” aтымен белгiлi. Қaтқaн сүттiген 

шырыны смолa (9-65%), кaмеди (12-48%) және 
эфмир мaйынaн (5-20%) тұрaды. Смолaдaн сaсыр 
қышқылы, резен (aсaрезен), резитaнол 
(aсaрезитaнол) және резинол (aсaрезинол) және 
олaрдың сaсыр қышқылымен эфирлерi aлынaды  [15] 
2. F.karataviensis (Regel)- Шектеулі эндемик, 
көпжылдық монокарпик, эфимероид. Сабағының 

    
F.assa-foetida L. №178 F.karataviensis (Regel) 

№122 
F. varia (Schrenk) Trautv, 
№1935 

F.penninervis (Regel & 
Schmalh.), №6109 

Сырдария, Н.В.Павлов             Шымкент, Н.В.Павлов ЮК обл.Л.И. Рубцов Қаратау, М.Данилов 
 



биіктігі 1м-ге дейін, дөңгелек бұрышталған, жоғарғы 
бөлігі көп бұтақты. Сырдария, Қаратау жотасы, 
Ұзынбұлақ, Жалғыз ағаш. КСРО-ның, Қазақстанның 
Қызыл кітабына енгізілген. Алғашқы табылған 
орнынан түрді іздестіру, арнайы қатаң тәртіптегі 
қорықша құру, малдың жайылуын шектеу қажет [15] 
3. F.varia (Schrenk) Trautv-Іле өзенінің 
жағасында,Торғай, Сарысу, Бетбақдала, Мойынқұм,  
Сырдария Қаратауда кездеседi. Хaлық 
медицинaсындa тамырын пайдаланады. бaс 
aурулaрындa, тырыспа ауруларына және қатерлі 
ісіктерді емдеуде қолдaнылaды. Құрамында смолa 
(37-40%) және (30-35%) крахмалдан тұрaды [15]. 
4. F.penninervis (Regel & Schmalh.- Поликарпик. Алатау, 
Қаратау және Түркістанда кездеседі. Жер бетіндегі 
мүшелерінде эфир майы 0,29%, тамырында 0,66%, 
пісіп жетілмеген тұқымында 0,1%.  Эфир майының 
құрамында α-пинен, β-пинен, γ-терпинен және т.б. 
заттар кездеседі. Хaлық медицинaсындa бaс 
aурулaрындa, әлсiздiкте, суық тиуде және терi 
aурулaрындa қолдaнылaды [15]. 
Жемістер мамырдың аяғында - маусымның 
басында піседі. Жемісі құрғақ - тамшы, екі жартылай 
жеміске бөлінеді. 1000 тұқымның массасы 5,42-7,0 г 
құрайды. Генеративті өсімдіктің дамуы көктемде 
наурызда басталып, мамырдың аяғында аяқталады. 
Сасық сасырдығ гүлденуі сәуірдің бірінші 
жартысында басталады және сәуірдің аяғында 
аяқталады, содан кейін розетка сияқты жапырақтары 
кеуіп, құрғай бастайды. Маусымның басында 
тұқымдар піседі, содан кейін жер үсті және жер асты 
мүшелері тіршілігін жояды. 
Кейбір дәрілік өсімдіктердің шикізаты қарқынды 
және бейберекет жиналуынан, табиғи қорының 
таусылу қаупі де жоқ емес. Оның үстіне бір түрдің 
дәрілік шикізатын бір табиғи ортадан жылма-жыл 

дайындау жалпы тепе-теңдікті бұзады. Республика 
аймағында сирек кездесетін әсіресе сасық сасыр 
(Ferula foetida L.) қорғауды қажет етеді.  
Біздің мақсатымыз отандық және шетелдік 
мәліметтерге сүйене отырып, сасық сасыр өсімдігін 
тиімді пайдалану. 
Сасық сасырды дәрілік мақсатта тамырының 
жоғарғы жағын аздап тілу арқылы алынған сүтті 
шырынын (смоласын, ол ауада тез қатаяды) 
қолданады. Гүлдеп, тұқым беріп тұрған өсімдікке 
тиіспеу керек, себебі бұл монокарпик, яғни 5-6 жылда 
бір рет қана гүлдейді. Соңғы жылдары сұранысқа ие 
болып, ысырапсыз жинаудың әсерінен даламызды 
жұтатып, азайып бара жатқан дәрілік өсімдіктер – 
жалаң мия, сасық сасыр, жерсабын немесе ақ қаңбақ, 
сұңғыланы қорғаудың ерекше маңызы бар. 
Қорытынды. Ferula L. тұқымдасына жататын өсімдік 
түрлерінің морфометриялық талдау жасау арқылы 
әрқайсысы өзінің табиғатына сәйкес өсетіндігі, бір 
түрге жататын өсімдіктің өзі әр аймақта түрленіп 
өсетіндігін, көбінесе шөлді аймақтарда жапырақтары 
майда, сабақтары жіңіщке, гүлдерінің шатыры 
сопақша және ұзын элипстәрізді келетіндігін 
байқадық. 
Бұл туыстың өсімдіктері практикада кең 
қолданылады. Практикалық қолданыста қурайлар 
жақсы жем, хош иісті, эфирмайлы өсімдіктері ретінде 
және аспаздықта тағамдық қоспа ретінде танымал.  
Сасық қурай  өсімдігінің дәстүрлі шығыс 
медицинасында дәрілік өсімдік ретінде жаңа дәрілік 
препарат ретінде үлкен келешегі бар. Қазақстанда 
сасық қурай дәрілік өсімдігі кең таралғанымен, 
толығымен зерттелмеген. Сондықтанда да сасық 
қурай дәрілік өсімдігін әрі қарай зерттеу өте 
маңызды болып табылады.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ FERULA L. РАСПРОСТРАНЕННОЕ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И  
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Резюме. В этой статье представлены материалы, 
полученные при морфометрическом исследовании 
ценнейшего лекарственного растения рода Ферула 
(Ferula L.) семейства зонтичных (Apiaceae Lindl.). 
Ferula L. является одним из ценных лекарственных 
растений для сохранения генетического фонда других 
видов флоры в будущем от уничтожения. Вонючая 
ферула была известна с давних времен во многих 
странах как приправа и острая добавка, а также и  в 
народной медицине. Несмотря на специфический 
химический состав, который еще не был  
зарегистрирован официально в государственной 
фармакопее Республики Казахстан, мы планируем  
изучить фитохимический состав растений Ferula L., 
выращиваемых в нашей стране. Тем не менее, изучение 
биоморформетрической специфики для определения 
размещения биологически активных веществ 
является актуальной проблемой. На основании 
исследования выяснилось, что вонючая ферула 

образует два вида однолетних отростка: розеточные 
и не розеточные. Выявлено, что после цветения 
полностью уничтожается жизнеспособность этого 
растения. Для сохранения  популяции дикорастущего 
лекарственно-травянистого растения, образующего 
ценоз, необходимо защитить территории, где 
распространена вонючая ферула, не допуская ее сбора 
во время цветения. В настоящее время применение 
ферулы в качестве лекарственного растения 
будущего доказывается тем, что в ее корнях и  
семенах содержатся биологически активные 
вещества в высоких концентрациях. Корни и семена 
ферулы являются настоящим источником сырья, а 
целенаправленное использование семян с целью 
сохранения их естественного прироста 
свидетельствует о высокой всхожести семян. 
Ключевые слова: ферула вонючая, керуек, Ferula L., 
Umbelliferae (Apiaceae Lindl.) 
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FERULA L. A PROMISING MEDICINAL PLANT DISTRIBUTED IN THE TURKESTAN REGION AND EFFECTIVE USE 

 
Resume. This article presents the materials obtained 
during the morphometric study of the most valuable 
medical plant of the genus Ferula (Ferula L.) – the 
Umbelliferae (Apiaceae Lindl.). Ferula L. is one of the most 
valuable medicinal plants for the preservation of the 
genetic pool of other florae species in the future from 
destruction. Smelly ferula has been known for centuries in 
many countries as a condiment and which gives palatable 
taste to the meal, as well as in ethno science since ancient 
times. Despite the specific chemical composition, which has 
not yet been officially registered in the State 
Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan, we plan to 
study the physiochemical composition of Ferula L growing 
in our country. Nevertheless, the study 
of biomorphometric specificity with the aim to determine 
the placement of biological active substances is an urgent 

problem. Based on the study, it turned out that the 
smelly ferula forms two types of annual appendages. It was 
found that after flowering, the viability of this plant will be 
completely destroyed. To preserve the population of a wild 
medical herb that forms a cenosis, it is necessary to protect 
the areas where the smelly ferula is common, preventing its 
collection during flowering. Nowadays, the use of ferula as 
a medicinal plant of the future proves that its roots and 
seeds contain biologically active substances in high 
concentrations. Ferula roots and seeds are real sources of 
raw materials, and the purposeful use of seeds concerning 
that preserving of  their natural growth indicates high seed 
germination. 
Keywords: stinky Kurai, keruek, Ferula L., Umbelliferae 
(Apiaceae Lindl.)  

 


