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Дəрілік мия түрлері тұқымдарының биологиялық өсу ерекшеліктері 

Glycyrrhiza L. туысының дəрілік түрлерін (Glycyrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch.) 
тұқымынан өсіріп көбейтуді зерттеу мақсатында Оңтүстік Балхаштың Іле өзені маңынан əртүрлі 
бұталы, көпжылдық шөптесін өсімдіктер ассоциясынан жиналған тұқымдардың биометриялық 
көрсеткіштері өлшенді. Гетероауксиннің зертханалық тұқым өнгіштігіне əсері жəне қолайлы 
температурасы анықталды. Алынған мəліметтерге негізделе отырып, гетероауксиннің 15 % 
концентрациясы мен 30–33 ºC температура тұқым өнгіштігіне ең қолайлы болатындығы, сондай-ақ 
бұл түрлердің тұқымдарының өнуіне бір ай уақыт жеткілікті екендігі анықталды. 

Кілт сөздер: мия, гетероауксин, тұқым өнгіштігі, биометриялық көрсеткіштері, температура. 

 

Кіріспе 

Қазіргі таңда медицинада кеңінен қолданылатын дəрілік препараттардың 40 %-ға жуығының 
негізгі шикізаты — дəрілік өсімдіктер. Мамандардың болжамы бойынша, XXI ғасыр фитотерапия 
өсімдіктермен емдеудің ғасыры болмақ. Қазақстандағы дəрілік өсімдіктерден алынатын медицина-
лық препараттардың өндірілуі отандық фармацевтика өндірісін дəрілік өсімдік шикізатымен 
қамтамасыз ету дəрежесіне тікелей байланысты [1]. 

Жершарындағы қолданысқа дайындалатын дəрілік, техникалық өсімдіктердің ішіндегі ең бір 
маңыздысы жəне дəрілік препараттар алудан бірінші орында тұрған — мия (Кукенов, 1991) [2]. 
Қазіргі таңда мия тамыры жəне одан алынатын экстракттар дамыған мемлекеттердің əртүрлі 
секторларында қолданылады. Ғылыми медицинада тамыр мен тамыршаларын қолдануды басты деп 
атауға болады. Бүгінгі уақытта миядан алынатын 100-ден астам дəрілік препараттар, шайлардың 
қолданылуы жағынан медицинада мия бірінші орында болып, женшеньнен асып түсті. Бұндай 
препараттар негізінен тері жəне көз ауруларын, ВИЧ инфекциясын, қатерлі ісік сипатындағы 
ауруларды, аллергия жəне түрлі қабынуды емдеуге пайдаланылады. Соңғы кездері ісікке қарсы 
препараттар, СПИД-ке қарсы препарат ниглизин алынды [3]. 

1980-жылдан бастап, Қазақстан ғалымдары мияның жаңа алқапты қорын табумен қатар, оларды 
мəдени егу жұмыстарын жүргізе бастады. Батыс Қазақстан облысы (Орал), Іле өзенінің бойында 
мияның жаңа плантациялары пайда болды [2]. 

Көрші мемлекеттердегі (Өзбекстан, Əзербайжан, Түркменстан) мияның жабайы өсетін қорының 
азайып, жоқ болып кетуінен сақтану жəне оған жол бермеу, өте бағалы өсімдіктің генофондын сақтау 
жəне оларды қорғап, тиімді пайдалану біздің міндетіміз, жинақталған ғалымдардың озық тəжірибесін 
пайдалана отырып — мəдени өнеркəсіптік егудің жолдары ғана мияны сақтап қалудың бірден бір 
жолы (Кукенов, Нигматий, Гладышев, 1991). 

2015-жылдың шілде айында Алматы облысы Балхаш ауданының Іле өзеніне жақын маңында 
дəрілік мия түрлерінің қазіргі жағдайына баға беру бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жасалынған 
болатын. Іле өзені жағалауында мияның екі түрі жалаң жəне орал миясы да кездеседі. 1980 жылы 
А.И. Исамбаевтың мəліметі бойынша жалпы ауданы 10480,0 гектар, оның ішінде мия 2644,0 
гектарды қамтып жатыр. 

1980 жылғы мəліметті қазіргі қолда бар мəліметтермен салыстыра келіп түсінгеніміз, 1980–2015 
жылға дейін 35 жыл аралығында Іле өзені жағалауындағы мия қоры 2 еседен көбірек азайған, соған 
сəйкес дайындалатын мия тамырының шикізат қорыда 2 есеге кеміген [4]. Сондықтанда аталған 
түрлердің ресурстық потенциялын сақтап қалу жəне қалпына келтіру кезек күттірмейтін маңызды 
мəселелердің бірі болып отыр. 

Қазіргі таңда Glycyrrhiza L. туысы түрлері құрамына 32 түр енеді, мия бұршақтарындағы 
биологиялық ерекшеліктеріне байланысты 3 бөлімге бөлінеді. Осылардың арасынан Қазақстан 
аумағында мияның 5 түрі кездеседі. Кейінгі жылдары Қазақстан аумағынан мияның жаңа 2 түрі 
табылды олар: Балхаштан табылған Михайлов миясы — G. michajloviana Grankina et E.V. Kuzmin [5] 
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жəне Шығыс Қазақстаннан табылған Сергиев миясы — G. sergievskiana Grankina et Aralbaev [6]. 
Осылардың ішінен алдыңғы екеуі өте бағалы дəрілік жəне техникалық түр, сондықтанда мия туралы 
зерттеулер көбінесе осы екі түрге байланысты болып келеді. Аталған екі түрде Fabaceae Lindl. 
көпжылдық шөптесін мезоксерофитті өсімдіктер. Далалық аймақта, шөл жəне шөлейтте, жер асты 
суы жақын орналасқан тоғайда жақсы өніп өседі [7]. 1958-жылдан бастап Михайлованың 
бастамасымен Қазақстанда мияның бірнеше түріне, олардың таралуы мен қоры жөнінде 
тереңдетілген зерттеулер жүргізіле бастады. 1980-жылдан бастап, Қазақстан ғалымдары мияның жаңа 
алқапты қорын табумен қатар, оларды мəдени егу жұмыстарын жүргізе бастады. Батыс Қазақстан 
облысы (Орал), Іле өзенінің бойында мияның жаңа плантациялары пайда болды [2]. Десе де КСРО 
ыдырауына байланысты, бұл жұмыстар қайталап қолға алынбады. Еліміз аумағындағы бағалы дəрілік 
жəне техникалық мия түрлерін мəдени егу жұмыстары ары қарай өз жалғасын таппады. 

Жалаң мия (G. glabra L.) — биіктігі 30–80 (150) см жететін көпжылдық шөптесін өсімдік. Гүлі 
ұсақ күлгін түсті, жемісі бұршақбас, түзу немесе аздап иілген, 1–6 (7) тұқымды, тұқымы дөңгелек 
бүйрек пішінді. Жайық, Сырдария, Іле өзендерінің аңғарында жəне Шу өзенінің төменгі сағасында 
молынан кездеседі. Өсімдіктің құрамында эфир майы бар, гүлінде С дəрумені бар, тұқымында илік 
заттар бар [8]. 

Орал мия (G. uralensis Fisch.) — биіктігі 50–70 (100) см жететін көпжылдық шөптесін өсімдік. 
Гүлі ұсақ күлгін түсті, жемісі бұршақбас, түзу немесе аздап иілген, 3–9 тұқымды, тұқымы дөңгелек 
бүйрек тəрізді, түсі қоңыр. Тұран-ортаазиялық түр. Қазақстанның шығыс жəне солтүстік 
облыстарында, Іле, Шу өзені жағалауында, Орталық Қазақстанның шөлді-далалы аймақтарына дейін 
таралған. Ертіс өзені маңы мен Алтай тауында кездеседі. Тамырында, тамыр сабағында, эфир майы, 
глициризин қышқылы, С дəрумені, флавоноидтар, жер үсті бөлігінде алкалоидтар, флавоноидтар бар. 

Екі түрде ертеден-ақ көптеген елдердің фармакопеясына енген, Тибет, Қытай, медицинасында 
өзін жеке немесе басқа қоспалармен өкпе тыныс жолын, қант диабетін жəне т.б. ауруларды емдеуге 
пайдаланылады [7]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты — Оңтүстік Балхаш маңы Іле өзені маңынан жиналған дəрілік 
мия түрлері тұқымдарының биологиялық ерекшеліктері мен тұқым өнгіштігіне гетероауксин жəне 
температураның əсерін анықтау. 

Зерттеу объектілері жəне əдістері 

Зерттелуге алынған тұқымдар 2016-жылдың қыркүйек айында Бақанас ауылынан 5–6 км 
оңтүстік-шығысындағы Іле өзені оң жағалауынан əртүрлі бұталы, көпжылдық шөптесін өсімдіктер 
ассоциясынан жиналған G.glabra жəне G. uralensis тұқымдары. Бұл жердің теңіз деңгейінен биіктігі 
410 м. 

Зерттеуге қажетті материалдар: бинокуляр лупасы, миллиметровка қағазы, сызғыш, Петри 
табақшасы, спирт, гетероауксин, су, сүзгі қағазы, марганцовка 0,5 % (KMnO4) ертіндісі. 

Зерттеу əдістері: аталған түрлердің тұқым өнгіштігін анықтауда М.К. Фирсова (1959) жəне 
И.В. Вайнагий (1974) еңбектерінде көрсетілген əдістемелер қолданылды [9, 10]. 

Зерттеуге алынған екі түр бойынша тұқымдарының биометриялық көрсеткiштері өлшенді. 
Морфометриялық көрсеткіштерінің статистикалық талдауы Г.Ф. Лакиннің [11], Н.Л. Удольскаяның 
[12] жəне Microsoft Office Excel 2007 программасы бойынша жүргізілді, G. glabra, G. uralensis 
түрлерінің биометрлік өлшемдерінің көрсеткіштері бойынша оның өзгергіштік деңгейін анықтауда 
С.А. Мамаев [13] ұсынған шкаланы пайдаландық. 

Тұқымның салмағы, ұзындығы, ені биометриялық есептеу формалары бойынша қателік 
есептелді (1-кесте). 

Мияны тұқымынан көбейтудің бастапқы негізі ретінде зертханалық өнгіштігі мен өсу қуаты 
анықталды. Зертханалық жағдайдағы тұқым өнгіштігін анықтау үшін екі түрдің тұқымдары да 50 
талдан алынып, Петри табақшасына 5 вариантқа бөлініп 30 күн өсірілді: 

1-вариант — ешқандай өңделмеген тұқым Петри табақшаға отырғызылып, жай сумен 
суғарылған тұқымдар; 

2-вариант — 24 сағат суда жібітіліп дайындалған тұқымдар; 
3-вариант — гетероауксиннің 5 % ерітіндісінде 24 сағат жібітіліп дайындалған тұқымдар 

гетероауксиннің 5 % ерітіндісімен суғарылды; 
4-вариант — гетероауксиннің 10 % ерітіндісінде 24 сағатқа жібітіліп дайындалған тұқымдар 

10 % гетероауксин ерітіндісімен суғарылды; 
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5-вариант — гетероауксиннің 15 % ертіндісінде 24 сағат жібітіліп дайындалған тұқымдар Петри 
табақшаларына егіліп, 30 күн бойы 15 % гетероауксин ерітіндісімен суғарылды. 

Екі түрдің барлық варианттарында тұқым өнгіштігі мен өсу қуаттылығы анықталды. 

Зерттеу нəтижелері жəне оны талқылау 

Мия түрлері тұқымдарының өсу ерекшеліктері. Зерттеуге алынған G. glabra жемісі бұршақбас, 
түзу немесе аздан иілген, жалаң, тегіс əрі безді ұсақ тікенектері бар, тұқымы дөңгелек бүйрек пішінді, 
қара қоңыр түсті, ал G. uralensis бұршаққабы ұзын, қатты иілген, сыртында безді, ірі тікенектері бар, 
тұқымы дөңгелек бүйрек пішінді, қоңыр жəне сарғыш қоңыр түсті (1-сур.). 
 

      
G. glabra тұқымдары 

      
G. uralensis тұқымдары 

1-сурет. Glycyrrhiza L. туысы дəрілік түрлері тұқымдарының формаларының алуан түрлілігі 

Екі түрдің тұқымдарының биометриялық көрсеткiштерін анықтау. Жүргізілген зерттеу 
бойынша 4 апта мерзімде тұқымдардың өніп-өсуі жəне тұқым өнгіштігіде əртүрлі болды. Осы мерзім 
ішінде гетероауксинмен өңделген тұқымдардың өнуі əлдеқайда жоғары. Екі түрдің тұқымдарын екі 
бөлмеде екі түрлі температурада 25–30 º өсіргенде олардың өсіп-өнуінде екі түрлі температура 
бойынша ұқсамаған көрсеткіштер байқалды (1-кесте) сондай-ақ өскіндерінде алғашқы тамыршаның 
жетілуінде де айқын көріністер байқалды (2, 3-сур.). 

1 - к е с т е  
G. glabra, G. uralensis тұқымдарының биометриялық көрсеткiштерi 

Биометриялық көрсеткiштер 
G. glabra G. uralensis 

Орташа Сv, % Орташа Сv, % 
1000 дана тұқым салмағы, г 5,80 ± 0,28 12,28 6,0 ± 0,23 10,35 
1 бұршаққындағы тұқым саны, дана 14,4 ± 2,20 30,2 18,6 ± 0,92 11,7 

Тұқым өлшемі 
ұзындығы, мм 2,44 ± 0,08 8,27 1,62 ± 0,29 39,7 
ені, мм 1,2 ± 0,16 30,28 1,63 ± 0,04 15,95 

Бұршақтың өлшемі 
ұзындығы, мм 12,8 ± 0,07 12,25 13,46 ± 0,92 15,31 
ені, мм 1,54 ± 2,61 68,23 1,88 ± 0,10 11,36 

——————— 
Ескерту: Сv — вариациялық коэффициент, %. 

 
Əр түрден 5 данадан тұқым алып, олардың біреуінің ішінде неше тұқым бар екендігі есепке 

алынды жəне жалпы 5 дана бұршаққындағы тұқым саны арқылы бір бұршаққынға сай келетін орташа 
тұқым саны анықталды. Бұдан басқа бұршаққындағы тұқымның ең жоғарғы жəне ең төменгі мəндері 
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де ескерілді. G. glabra, G. ural
орташадан бастап ең жоғары д
көрсетілген. 
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болып есептелді. 30–33 ºС температура бойынша G. glabra тұқымдарының өнімділігі 1-вариант — 
9 %, 2-вариант — 14 %, 3-вариант — 14 %, 4-вариант — 26 %, 5-вариант — 42 %, ал G. uralensis 
тұқымдарының өнімділігі — 1-вариант — 8 %, 2-вариант — 11 %, 3-вариант — 13 %, 4-вариант — 
27 %, 5-вариант — 36 %. 

23–25 ºС температурада керісінше яғни бастапқы бір апта ішіндегі өсу жылдамдығы төменірек, 
тұқымның ары қарай өсуі баяу болды, 23–25˚ температура бойынша екі түрдің тұқым өнгіштігі 
G. glabra-да: 1-вариант — 8 %, 2-вариант — 10 %, 3-вариант — 14 %, 4-вариант — 20 %, 5-вариант — 
36 %, ал G. uralensis-те 1-вариант — 7 %, 2-вариант — 8 %, 3-вариант — 12 %, 4-вариант — 21 %, 
5-вариант — 30 %. 

Қорытынды 

Сонымен, қорыта келгенде жоғарыда жасалынған зерттеулерге сүйене отырып, бағалы дəрілік 
жəне техникалық түр дəрілік мия түрлері тұқымдарының өнгіштігіне гетроауксиннің оптималды 
концентрациясы 15 %, ал қолайлы температура 30–33 ºС температура болды. Зертханалық өнгішітігін 
анықтауға 1 ай уақыт жеткілікті болды, себебі аталған екі түрде де тұқымдардың өніп өсуі дерліктей 
жүзеге асты, ал одан ары қарай тұқымдар шіріп өзгере бастады, өніп-өсуге қабілетті тұқымдар 1 ай 
ішінде өз қабілеттілігін толықтай көрсете алады. 
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Особенности биологического прорастания семян  
лекарственных видов солодки 

В статье в целях исследования, умножения лекарственных видов рода Glycyrrhiza L. путем 
выращивания из семян были измерены биометрические показатели семян, собранных из ассоциации 
разных кустарниковых и многолетних травянистых растений в Южном Прибалхашье рядом с р. Или. 
Определено влияние гетероауксина на лабораторную всхожесть семян и благоприятная температура 
для них. Основываясь на результаты, было определено что 15 %-ная концентрация гетероауксина и 
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температура 30–33 ºС — самые благоприятные показатели для всхожести семян, а временной отрезок 
всхожести  составляет один месяц. 

Ключевые слова: солодка, гетероауксин, всхожесть семян, биометрические показатели, температура. 
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Features of biological growth of seeds of medicinal species of licorice 

In the article, in order to study the multiplication of medicinal species of the genus Glycyrrhiza L. by growing 
from seeds, biometric indicators of seeds collected from the Association of different shrub and perennial her-
baceous plants in the southern Balkhash region near the Ili river were measured. The influence of heteroauxin 
on laboratory germination of seeds and favorable temperature for them was determined. Based on the results, 
it was determined that 15 % heteroauxin concentration and temperature 30–33 ºС are the most favorable indi-
cators for seed germination, as well as for the germination of seeds of these species, one month is enough. 

Keywords: licorice, heteroauxin, seed germination, biometric indicators, temperature. 
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