
УДК 574:574.4      

 

 

А.Н. КАРИМОВ  

 

ҚОРШАҒАН ОРТА НЫСАНДАРЫНЫҢ АУЫР МЕТАЛДАРМЕН 

 ЛАСТАНУЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӘСЕРЛЕРIН БАҒАЛАУ 
  

Әртүрлi ортадағы ауыр металдарды таралу заңдылықтары, олардың қоршаған 

ортаға түсу себептерi және келтiретiн әсерлерiн бағылау мен бағалау мәселелерi 

ћарастырылѕан. Кейбiр ауыр металдардыѓ судаѕы маусымдыћ миграциялық 

коэффициенттерi анықталған. 

 

Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Европалық комиссиясы шешiмiмен  Sn,  

Cr,  Pb,  Cu,  Cd жќне т.б. элементтер ћоршаѕан ортаны ластаѕыштардыѓ еѓ 

ћауiптiлер тобына топталѕан. Осыѕан байланысты, ауыр металдардыѓ ќр 

тљрлi орталардаѕы м�лшерi мен жинаћталуы, оларды ћоршаѕан ортаѕа 

тљсу себептерiнiѓ таралу заѓдылыћтарын зерттеу, баћылаудыѓ, баѕалаудыѓ 

жќне орталарѕа тљсудi реттеудiѓ негiзi болатын кеѓейтiлген мониторингтi 

жљргiзуге мљмкiндiк бередi. 

Ауыр металдардыѓ к�пшiлiгiнiѓ  �ндiрiлу м�лшерi, табиѕи айналымдарѕа 

ћатысатын м�лшерлермен теѓдей, ал кейде олардан да к�п м�лшерде, 

мысалы, кейбiр ауыр металдар љшiн �ндiрiлу м�лшерлерi: ћорѕасын – 2,4 

Мт/жыл, мыс – 6,2 Мт/жыл, кадмий – 1,8 Мт/жыл, хром – 2,1 Мт/жыл, 

ћалайы – 2,0 Мт/жыл. Олардыѓ �зендердегi м�лшерi: Pb – 3,0 Мт/жыл, Cu – 

2,05 Мт/жыл, Cd – 1,2 Мт/жыл, Cr – 2,1 Мт/жыл жќне  Sn – 1,7 Мт/жыл. 

Биологиялыћ айналымдаѕы бџлардыѓ осы ретпенен м�лшерi т�мендегiдей: 

0,21 Мт/жыл, 2,05 Мт/жыл, 0,5 Мт/жыл жќне 0,28 Мт/жыл [1,2]. 

Металдардыѓ техногендi таралуыныѓ жолдары ќр алуан, негiзiнен,  

кендердi  ћайта �ѓдеу кезiнде жќне атмосфераѕа шыѕарылатындар 

химиялыћ �неркќсiптiѓ �нiмдерi болып табылады. Кейбiр авторлардыѓ 

зерттеулерiне бойынша, металдардыѓ бiр б�лiмi оларды тасымалдауда, 

байытуда, кеѓдердi сорттауда тљрлi орталарда ћалып ћояды. Мысалы, 

бљкiл дљние жљзiнде 10 жылда Cu – 600, Zn -500, Pb – 300, Mo – 50 (мыѓ 

т) таралѕан (А.А.Беус, 1976ж.) 

Сулы экожљйеге ауыр металдар, ќртљрлi м�лшердегi ауыр металдары 

бар ќртљрлi �ндiрiстiк сулармен, ќртљрлi топыраћ ћабаттарынан �тетiн 

жаѓбыр жќне ћар суларыныѓ оларды микробиологиялыћ жќне химиялыћ 

шаймалауѕа џшырату нќтижесiнде жинаћталѕан сулар. 



Сулардыѓ химиялыћ ћџрамыныѓ нашарлауыныѓ негiзгi себептерiнiѓ 

бiрi – атмосфераныѓ �те ластануы, сонымен ћатар џйымдастырылѕан, 

ластаѕыш к�здерiнен шыѕарылатындар екенi, ал оныѓ к�рсеткiшi ретiнде 

жиiлеп жауатын ћышћыл жаѓбырлар. Бџл сулардыѓ тотыѕу-тотыћсыздану 

потенциалдар шамалары �згеретiндiктен топыраћ ћабаттарынан �ткен кезде 

ауыр металдарды ерiте алады да, с�йтiп топыраћ жљйесiндегi физика-

химиялыћ тепе-теѓдiктiѓ бџзылуына ќкелiп, ал ол жер асты суларындаѕы 

химиялыћ элементтердiѓ балансыныѓ �згеруiне себеп болады. 

Атмосфераныѓ жер бетi ћабатындаѕы ауыр металдармен ластануѕа еѓ 

к�п љлес ћосатын химиялыћ �неркќсiп пен жылу энергетикасы аэрозольды 

шыѕарындылары, сонымен бiрге оныѓ ќр м�лшердегi тамшы б�лшектерiнде 

ауыр металдардыѓ атомдары бiркелкi таралмаѕандыѕы аныћталѕан. 

Мысалы, ауыр металдар субмикрондыћ аэрозольдыћ б�лшектер ћџрамына 

кiретiндiктен, олардыѓ халыћ тыѕыз орналасћан территориялардыѓ 

атмосферадаѕы концентрациясы шектi концентрациядан жоѕары болуѕа 

себеп болады. 

Батыс Европа талдау орталыћтарыныѓ деректерi бойынша 

атмосферадаѕы ауыр металдар аѕымы: Cu -125; Ni – 0,22; Pb – 2  50; Zn 

– 555; Zn 230; Cr – 0,1-1 (Мт/жыл). 

Осы жќне басћа металдар табиѕи суларѕа тљскен соѓ тљрлi �згерiстерге 

џшырайды, с�йтiп олар ќртљрлi иондыћ жќне молекулалыћ формаларда, 

ќртљрлi валенттi кљйелерде болады. Белгiлi болѕанындай ауыр металдар 

иондары топыраћтаѕы органикалыћ ћышћылдармен байланысып берiк 

кешендi ћосылыс тљзедi, ал ауыр металдардыѓ жылжымалы формалары 

мен суда еритiндерi жер асты  жќне жер бетi суларына �тiп, минералды 

ћышћылдардыѓ ќлсiз ерiтiндiлерiмен шайѕындалады. 

 Химиялыћ элементтер, оныѓ iшiнде ауыр металдар топыраћћа тљскен 

соѓ, оныѓ массасымен физика-химиялыћ ћасиеттерiне байланысты ќртљрлi 

�згерiстерге џшырайды. Атмосфералыћ жаѓбырлардыѓ ќсерiнен 

шаймаланып, тљзiлген зиянды компоненттер, топыраћ элементтерiмен 

ќрекеттесу дќрежесiне байланысты олардыѓ таралымы аныћталады, с�йтiп, 

топыраћпен тљйiсу нќтижесiнде жќне кейбiр компонеттердiѓ 

адсорбциялануы нќтижесiнде улылыѕы �згередi. 

 Техногенез �нiмдерiнiѓ ћасиеттерiне байланысты жќне ландшафттыћ 

жаѕдайѕа ћарай олар табиѕи процестермен ћайта �ѓделiп ћоршаѕан ортаѕа 



айтарлыћтай ќсер етпей, ћалып ћояды немесе ћауiптi концентрацияларѕа 

дейiн аккумуляциаланып табиѕатћа љлкен зиян келтiруi мљмкiн. 

Ћоршаѕан орта нысандарына антропогендi ќсердiѓ шамасын баѕалау 

жќне олардыѓ ластану дќрежесiн аныћтау сенiмдi ќдiстердiѓ бiрi болып 

табылады. Гидрохимиялыћ к�рсеткiштi аныћтау ќдiсi яѕни судаѕы 

элементтердiѓ миграциялыћ коэффициентiн аныћтау, ол �зен суларында 

элементтердiѓ iлесу  ћарћындылыѕын сипаттайды. 

Трансшегаралыћ Iле �зенiндегi судыѓ ластану дќрежесiн аныћтау 

маћсатымен ауыр металдар жќне басћа компоненттердi жылдыѓ тљрлi 

маусымдарында жќне тљрлi бекеттерден алынѕан суѕа талдау жљргiзiлдi. 

Химиялыћ элементтердiѓ судаѕы миграциясы заттардыѓ жер бетiндегi 

жылжуындаѕы маѓызды фактор болып табылады жќне де оныѓ 

ћосылыстарыныѓ еру дќрежесiне байланысты болады. 

Элементтердiѓ судаѕы миграциялыћ коэффициентiн т�мендегi теѓдеу 

бойынша аныћтадыћ [3]. 

Кх = mx 
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Мџндаѕы,  а – судыѓ минералдыћ ћалдыѕы, мг/дм
3
 

  mx – элементтiѓ судаѕы м�лшерi, мг/дм
3
 

  nx – элементтiѓ жер ћыртысындаѕы кларкы, %. 

Ќр маусымдаѕы 2002-2006 жж. зерттеулер нќтижесiнде алынѕан 

миграциялыћ коэффициенттер �згеру аралыћтары т�мендегiдей: 

 

      к�ктемде          кљзде 

 Zn –    0,71 –  11,2      0,05  – 3,21 

 Cr –    0,21 –  3,46      0,012 –  0,35 

 Sn -   2,07 – 20,3      0,02   – 1,25 

 Pb –    12,9 –  92,4      0,80   –  8,20 

 

Су миграциясы коэффициентiнiѓ шамасыныѓ жоѕары болуы �зен суы 

т�менгi аѕысында техногендi ќсерге к�бiрек џшыраѕанын к�рсетедi. 

Миграция коэффициентi шамасыныѓ жазѕы жќне кљзгi кезеѓдерде 

к�ктемдегiден т�мен болуы – жазда жаѓбырлардыѓ аз болуымен, ал ол 

жаѓбыр суларыныѓ элементтердi соныѓ iшiнде ауыр металдарды шайып 

алып кетуiне, сонымен ћатар техногендi факторлар ќсерiмен жиналѕан 

зиянды компоненттердiѓ суларѕа тљсуiнiѓ шектелуiмен байланысты болуы 

мљмкiн.  

Ћазiргi кезде халыћаралыћ практикада ћоршаѕан ортаѕа ќсерлердi 

баѕалаудыѓ кешендi жќне жедел сезiндiретiн �те ќсер еткiш ќдiстерi 

ћолданылуда. Олар барлыћ салаларда жергiлiктi жерлерде, аудан, облыс 



жќне Республика к�лемiнде экологиялыћ аудиттi, экологиялыћ 

сараптаманы ћызмет етушi �ндiрiс орындарында шын мќнiнде енгiзу.  
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Резюме 

 

В статье рассмотрены воздействия тяжелых металлов на объекты 

окружающей среды. Определены коэффициенты водной миграции 

тяжелых металлов трансграничной реки Или в разные периоды года в 

течение трех лет. Приведены объяснения химической трансформации 

тяжелых металлов в зависимости от их массы и физико-химических 

свойств. 
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