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RESEARCH OF ECOLOGICAL STATE OF RIVER CHANNELS
IN THE ZONE OF THE SOUTH-KAZAKHSTAN REGION
S. B. Kaldybekova, A. Z. Mametova, R. E. Aitkulova, Sh. R. Elemanova, A. A. Ospanova
M. Auezov South-Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan
Key words: rivers, heavy metals, plants, biochemical processes, morphological structure, degree of contamination, indication.
Abstract. The article discusses the influence of ions of heavy metals and morphological changes in various
plants. It was determined the sensitivity on azolla ions (A. caroliniana Willd.) and Boden grass (V. anagallis aquatica L.). For the common reed (Ph. Australis communis Trin.) and T. latifolia organic pollution is very high, and
the dynamics of biochemical processes of habitat for plants is intensive optimum level of water movement.
The results of the study showed that the effects of heavy metals and their ions depending on the properties
differ and reveal the morphological features of various aquatic plants. There were investigated Morphological
changes of plants and studied metal ions are located in the following sequence by speed of changes: copper  lead
 cadmium.
The investigated experiments of plants were determined that copper ion (Cu2+) 3.5 mg/l concentrations were
clearly observed morphological changes. Unfavorable for the habitation of plants is the size of limit maximum
concentration of copper ions (Cu2+) of 9.5 mg/l). On the fourth day of the experiments for the normal functioning of
plants, vital signs were disturbed. This is 9.5 times higher than MPC levels to the aquatic environment approved and
used for purposes of fisheries.
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
АЙМАҒЫНДАҒЫ ӨЗЕН АРНАЛАРЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫН ЗЕРТТЕУ
С. Б. Қалдыбекова, А. З. Маметова, Р. Э. Айткулова, Ж. Р. Елеманова, А. А. Оспанова
М. О. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан
Түйін сөздер: өзендер, ауыр металдар, өсімдіктер, биохимиялық процестер, морфологиялық құрылысы,
ластану дəрежесі, индикациялау.
Аннотация. Мақалада ауыр металл иондарының улы əсері, əртүрлі су өсімдіктерінде ерекше морфологиялық өзгерістері қарастырылады. Бұл иондарға өте сезімтал болып каролин азолласы (A. caroliniana
Willd.) мен бұлақ бөденешөбі (V. anagallis -aquatica L.) анықталды. Кəдімгі қамыс (Ph. communis australis
Trin.) пен май қоға (Т. latifolia) өсімдіктері үшін органикалық ластану дəрежесі жоғарғы жəне биохимиялық
үрдістердің жүру динамикасы қарқынды су ортасы тіршілік етуіне оптималды орта болып табылады.
Зерттеу нəтижелері ауыр металл иондары улы қасиетіне қарай ерекшелігі жəне олардың əсерін, су өсімдіктерінің əртүрлі морфологиялық белгілері айқындайтын көрсетеді. Өсімдіктердің морфологиялық құрылысын өзгерістерге ұшырату жылдамдығы бойынша зерттелген металл иондары мынадай ретпен орналасты:
мыс  қорғасын  кадмий.
Жүргізілген тəжірибелерде зерттелген өсімдіктерде мыс иондарының (Сu2+) 3,5 мг/л концентрациясында айқын морфологиялық өзгерістер байқалды. Өсімдіктердің тіршілік етуіне қолайсыз, ең жоғары шектік концентрациялық мөлшер болып мыс иондарының (Сu2+) 9,5 мг/л анықталды. Бұл тəжірибелердің төртінші тəулігінде өсімдіктердің қалыпты тіршілік белгілері бұзылды. Бұл балық шаруашылығы мақсатында
пайдаланылатын су ортасы үшін бекітілген ШМК деңгейінен 9,5 есе артық мөлшер болып табылады.

Кіріспе. ОҚО еліміздегі халқы ең тығыз орналасқан, өндіріс орындары дамыған аймақтардың
бірі. Облыс көлемінде полиметалл өнімдерін өндіру, мұнай өңдеу, кен байыту, химиялық фармацевтика жəне жеңіл өнеркəсіп салаларының кəсіби мекемелері орналасқан. Бұл ірі мекемелер
облыстағы елді мекендердің маңында орналасқандықтан, олардың шоғырлануы техногендік
аймақтың қалыптасуына себеп болып отыр [1, 2]. Қоршаған ортаның экологиялық жағдайының
нашарлауына урбанизациялық үрдістің артуы да өз септігін тигізуде. Елді мекендердің көлемінің
артуы, құрылыс жұмыстарының қарқындауы жəне автокөлік санының шектен тыс көбеюі ауадағы,
судағы жəне топырақтағы зиянды қоспалардың үлесінің артуын үдетуде. Осы тұрғыда, ОҚО-ның
су көздерінің экологиялық жағдайын бағалау, басты ластаушы көздерді анықтау үшін, гидромакрофиттік өсімдіктер қауымдастығының түрлік құрамы мен олардың су ортасындағы экологиялық маңызын зерттеу өзекті мəселелер болып табылады [3].
Зерттеудің мақсаты. Оңтүстік Қазақстан облысының (ОҚО) Арыс өзені арналарының экологиялық жағдайын гидромакрофиттік өсімдіктер арқылы индикациялау жəне кешенді ластанған
су ортасын биологиялық жолмен тазарту əдістемелерін ғылыми негіздеу.
Зерттеу нысандары. Су көздерінің экологиялық жағдайына техногендік факторлардың əсерін
жəне су өсімдіктерінің индикаторлық қасиеттерін анықтау үшін, зерттеуге облыстың өндірісі
дамыған, техногендік жүктемелері жоғары аудандардағы жəне тау бөктерінде орналасқан 11 өзендер мен 6 табиғи су қоймалары, оның ішінде Шымкент қаласының коммуналды-шайын суларын
қабылдайтын Бөрдар су қоймасы жəне техногенді ластанған, өндіріс орындарының пайдаланымнан шыққан суларды буландыруға арналған Кеңдала су қоймасы зерттелді (кесте).
Судың химиялық құрамын анықтауға, аталған су көздерінен алынған су сынамалары пайдаланылды. Зертханалық тəжірибелерде ауыр металл иондары қорғасын, мыс, мырыш жəне кадмий
элементтерінің суда еритін (Рb(NO3)2, Cu(SO)4), Zn(SO4), Cd(NO3)2) нитраттық жəне сульфаттық
тұздары пайдаланылды.
Су құрамындағы ластаушы заттардың мөлшері ауыз су жəне коммуналды-тұрмыстық
шаруашылыққа пайдалануға жарамды су құрамы үшін анықталған шектік мүмкіндік концентрациясымен (ПІМК) салыстырмалы түрде зерттелді.
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Су көздерінің
түріі мен атауы
Ары
ыс өзені

2

Бадаам өзені

Ұзындығы 145 км шамасын
нда, минералд
ды қоспалармеен ластанған өөзен. Төлеби ауданы
а
мен
ұяды.
Шымкент қалаасынан өтіп Арыс өзеніне құ

3

Сайррамсу
өзен
ні

Алатаудың Саайрам шыңы тұсынан
т
бастаау алады, Шым
мкент қаласын
ның маңында Бадам өзеніне құяды. Сууы таза өзендеердің бірі. Ұзы
ындығы 76 км.

4

Балд
ды-брек
өзен
ні

Төлеби ауданы
ының Дарбаза таулы жотасы
ының тұсындағғы тау сілемдеерінен бастау алады.
а
Суы
таза өзендердің
ң бірі, Тасарыққ елді мекенінің тұсында Сай
йрамсу өзеніне құяды. Ұзындығы 48 км.

5

Қасққасу өзені

Алатаудың бөөктерінен басттау алады, Тө
өлеби ауданын
ның Тасарық елді мекенінің
ң маңында
Сайрамсу өзен
ніне құяды. Ұззындығы 26 км
м.

6

Қош
шқар-Ата
өзен
ні

Шымкент қалласының ортасындағы шоғыр
рлы бұлақтард
дан бастау алы
ып қала сырты
ында Бадам
өзеніне құяды
ы. Органикалыққ қоспалармен
н жоғары дəреж
жеде ластанған
н өзен. Ұзынды
ығы 12 км.

7

Маш
шат өзені

Арыс өзеніне құяды, арна жағалай
ж
орналасқан саяжайллар мен демалыс орындары басты ластаушы нысанд
дар. Суының ластану
л
дəреж
жесі антропогеендік факторлаардың əсерінеен жылданжылға артып келе
к
жатқан өззендердің біреггейі болып сан
налады. Ұзынд
дығы 60 км.

Р/с

Ерекш
ше сипаттамалаары
Тау бөктерінеен төмен қараай ағатын 85 біріншілік жəəне екіншілік өзендердің су
уын қабылдайды. Сырдаария өзенінің басты
б
саласы болып саналад
ды, зерттелген
н өзендердің біршама-сы
б
Арыс өзенін қоректендіреді
қ
і. ОҚО өтетін өзендердің іш
шінде Сырдари
ия өзенінен кеейін көлемі
мен ұзындығы
ы жағынан екін
нші орын алады
ы. Ұзындығы 378 км.

Жекее түрлердің аталған теххногендік фаакторларға төзімділігі
т
м бейімделлу қабілеттеерін толық
мен
зерттеу үшін,
ү
зертхааналық тəж
жірибелерде, ауыр металл иондаррының арты
ық мөлшерін
не ерекше
жауаптыққ іс-əрекет арқылы
а
инд
дикациялыққ айқын бел
лгі көрсететін өсімдік ттүрлері жəн
не олардан
құралған доминанттты топтар зерделендіі. Оңтүстікк Қазақстан
н облысынд
да кеңінен таралған
макрофитттік су өсімд
діктері пайд
даланылды.

Сыррдария

ШМК
Ш

1-сурет – ОҚО
О өзендері арн
насындағы су ортасының
о
хим
миялық құрамы
ы

Өзен
ннің Оңтүсттік Қазақстаан облысының аймағын
ндағы арнассы құмды, топырақты,, шөлейтті
географияялық аймақ ретінде сип
паттауға боллады. Өзен жағалауынд
ж
да жайылыңққы, орман құрылғысы
қ
орныққан
н. Көктемгі айлардағы су тасу кеезінде, су өзен
ө
арнасы
ынан шығы
ып, өзен жаағалауында
шағын тооғандар пайд
да болады. Құмдақ
Қ
жағаалау су өсім
мдіктерінің өсуіне
ө
қолай
йсыз. Сонымен қатар,
өсімдіктеер қауымдасстығының тұрақты
т
орн
нығуына, ар
рнадағы су деңгейінің құбылмалы
ылығы мен
ағым жыллдамдығы басты
б
кедерргі болып табылады.
т
Сондықтан,
С
су ортасын
н ластаушы заттардан
тазартудаа, жоғары саатыдағы су өсімдіктер
ө
қ
қауымдасты
ғының үлессі айтарлықттай емес [4]..
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Зертттеу нəтижеллерінде ласттанудың үш
ш еселік ШМ
МК дəрежесііне дейін арртуы, зерттеелген өсімдік түрлееріне айтарллықтай əсерр етпеді. Баарлық өсімд
дік түрлерін
нде, табиғи
и жағдайдағғы өзгерістерден ты
ыс белгілердің пайда болуы
б
тіркеелмеді. Сірн
не бөденешөбі (V. becccabunga L.)), сизартүс
сужелкекк (S. sizaroiddeum DC.), сулық
с
жалбы
ыз (М. aqua
ata L.) жəне хара балды
ырлар (Ch. vulgaris
v
L.)
үшін 5 жəне
ж
10 ШМ
МК мөлшеріі улық əсерр ететін шам
ма болып табылды.
т
Тəəжірибе соң
ңында, бұл
өсімдік-теердің тіршіллігі толығы
ымен жойыллуы, аталған
н концентраациялық дең
ңгей өсімдікк тіршілігі
үшін қоллайсыз ортта екені ан
нықталды. Концентрац
К
циялық град
диент бағы
ытында өсім
мдіктердің
тіршілік қабілетін
қ
жоойылу қасиеттері бойы
ынша, келесіідей ретпен орналастырруға болады
ы: каролин
азолласы (A. caroliniiana Willd.)) – кəдімгі хара
х
балдыр
ры (Ch. vulggaris L.) – б
бұлақ бөден
нешөбі (V.
anagallis -aquatica L.)
L – сірне бөденешөбі
б
(V. beccabu
unga L.), си
изартүс суж
желкек (S. sizaroideum
DC.) – суулық жалбызз (М. aquataa L.). Минерралды қосыл
лыстардың мөлшері 100ШМК болғғанда сірне
бөденешөөбінде (V. beccabunga
b
L морфо-ллогиялық өззгерістер баайқалды. Өссімдіктің би
L.)
иомассасы,
тұқым өнімділігі,
ө
жамылғысы
ының көлеемі, сабын
ның ұзынд
дығы бақы
ылаудағы өсімдікпен
ө
салыстыррғанда 70 паайызға дейін
н аз шамада тіркелді
Тараққбас шылаң
ң (Р. pectinaatus L.), жің
ңішке шылааң (Р. filiform
mis Pers.) ж
жəне шөгінді мүйізжапырақ (С. demersum L.) өсімдікктеріне жүрггізілген тəж
жірибелер-дее мұндай өззгерістер байқалмады.
Өсімдіктеердің вегетаативтік мүш
шелерінің бұұзылуы мен
н ыдырау белгілері
б
сияқты морфо
ологиялық
өзгерістеррі тіркелмед
ді. Бұл, атаалған өсімд
діктердің лаастаушы фаакторлардың
ң əсеріне рееакциялық
жауаптарының баяуллығымен жəəне мұндай ортаға
о
төзім
мділігімен түүсіндіріледі.
Су орртасының органикалық
о
қ қосылыстармен ластаануына, өсім
мдік түрлеррі-нің морфо
ологиялық
көрсеткіш
штерінің өззгерістерін зерттеу нəəтижесінде, шылаң түүрлері (Potamogetonacceae Spp.)
сезімтал емес екенд
дігін көрсеттті. Зерттеу нəтижесінд
де, морфом
метрикалық ауытқулар статистикалық өң
ңдеуде аныққтал-мады. Осындай
О
зааңдылық шө
өгінді мүйіззжапырақ (С
С. demersum
m L.) өсімдігіне де тəн екендіггі дəлелденд
ді, Керісінш
ше, сизартүсс сужелкек (S. sizaroideeum DC.), сірне бөденешөбі (V
V. beccabungga L.), кəдім
мгі қамыс (P
Ph. communiis australis Trin.)
T
пен маай қоға (T. latifolia
l
L.)
өсімдіктеері органикаалық ластан
нған су ортаасында айқы
ын реакцияялық белгілеер көрсетті.. Сизартүс
сужелкекк (S. sizaroiddeum DC.), сірне бөдеенешөбі (V.. beccabungga L.) өсімд
діктерінде морфометм
рикалық белгілері, өсімдіктеррдің тіршіллік белгілеерінің тежеелуімен айқындалды. Сизартүс
сужелкекк (S. sizaroiddeum DC.) өсімдігінің
ө
б
барлық
мор
рфометрикаллық көрсетккіштері тəж
жірибе нұсқасында 2,9
2 есеге, алл сірне бөд
денешөбіндее (V. beccab
bunga L.) бұұл көрсеткіш
штер 2,6 есеге аз тіркелді. Кəəдімгі қамы
ыс (Ph. comm
munis austrralis Trin.) пен
п май қооға (Т. latifo
folia L. өсім
мдіктерінің
морфометтрикалық өллшемдері 2-3 есеге арттты. Бұл рееакциялық белгілер
б
өсімдік биомаассасы мен
тұтас өсім
мдік жамылғғысы арқыллы айқын көөрінеді (2-су
урет).

2-суретт – Су ортасын
ның органикалы
ық ластануынаа өсімдік турлеерінің биомасссасының
баққылаумен салы
ыстырмалы түр
рдегі көрсеткіш
штері
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Сонымен қатар, органикалық ластанған су ортасына тəн ерекше белгілер ретінде, өсімдіктердің сыртқы морфологиялық өзгерісін, сабақтың жіңішкеруі мен жапырақ тақташаларының
майдалануын атауға болады. Сірне бөденешөбі-нің (V. beccabunga L.) жіңішке сабақтары бірбірімен шатасып, ажырауы қиын биомассаға айналады. Жапырақ тақташаларының ені 1,2±0,01 см
аспайды. Ал сизар түс сужелкек (S. sizaroideum DC.) басқа өсімдік жамылғысының арасында бірен - саран, өте жіңішке сабақты жəне майда жапырақты күйде ғана кездеседі. Органикалық
ластанған су ортасындағы өсімдіктердің морфометрикалық параметрлері, қалыпты жағдайдағы
өсімдіктердің көрсеткіштерімен салыстырғанда 3-4 есе кем екендігі байқалды.
Өсу, даму үрдістерінің тежелуі мен биомассалық көрсеткіштердің азаюы тіркелмеді. Кəдімгі
қамыс (Ph. communis australis Trin.), май қоға (T. latifolia L.) өсімдіктерінде жүргізілген статистикалық зерттеулерде, бұл өсімдіктерің морфометрикалық көрсеткіштері жоғары шамада тіркелді.
Өсімдіктердің биомассаларының мөлшері 2,5 есе артты. Зерттеу нəтижелерінің сараптамасында,
минералды ластану дəрежесі жоғары су ортасындағы доминантты өсімдіктер қауымдастығын
қүрайтын жеке түрлердің бейімделушілік қасиеттеріне байланысты, ерекше морфологиялық
өзгерістер қалыптасатыны анықталды. Арыс өзенінің суының ластану дəрежелерінің артуы,
Сырдария өзенінің су сапасына айтарлықтай əсер етеді.
Қорытынды. Сонымен ауыр металл иондарының улық əсері, əртүрлі су өсімдіктерінде
ерекше морфологиялық өзгерістер туғызады. Бұл иондарға өте сезімтал болып каролин азолласы
(A. caroliniana Willd.) мен бұлақ бөдене шөбі (V. anagallis -aquatica L.) анықталды. Су ортасының
ауыр металл иондары мен органикалық ластануы тарақбас шылаң (Р. pectinatus L.), нəзік шылаи
(Т. minima Funek – Hoppe.), шөгінді мүйізжапырақ (С. demersum L.) жəне жүзгіш шылаң (P. natans
L.) өсімдіктерінде айтарлықтай морфологиялық өзгерістер байқалмады. Кəдімгі қамыс (Ph.
communis australis Trin.) пен май қоға (Т. latifolia) өсімдіктері үшін органикалық ластану дəрежесі
жоғары жіне биохимиялық үрдістердің жүру динамикасы қарқынды су ортасы тіршілік етуіне
оптималды орта болып табылады.
Зерттеу нəтижелері ауыр металл иондары улық қасиетіне қарай ерекшелетінін жəне олардың
əсерін, су өсімдіктерінің əртүрлі морфологиялық белгілері айқындайтынын көрсетеді. Өсімдіктердің морфологиялық құрылысын өзгерістерге ұшырату жылдамдығы бойынша, зерттелген
металл иондары мынадай ретпен орналасты: мыс  қорғасын  кадмий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧНЫХ КАНАЛОВ
В ЗОНЕ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Б. Калдыбекова, А. З. Маметова, Р. Э. Айткулова, Ж. Р. Елеманова, А. А. Оспанова
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: реки, тяжелые металлы, растения, биохимические процессы, морфологическое
строение, степень загрязнения, индикация.
Аннотация. В статье рассматриваются влияние ионов тяжелых металлов и морфологические изменения в различных растениях. Определена чувствительность к ионам азоллы (A. caroliniana Willd.) и к траве
бодене (V. anagallis -aquatica L.). А для тростника обыкновенного (Ph. australis communis Trin.) и Т. latifolia
органическое загрязнение очень высокое, и динамика биохимических процессов среды обитания для растений является интенсивной, уровень движения воды оптимальный.
Результаты исследования показали, что влияние тяжелых металлов и их ионов в зависимости от свойств
отличается и раскрывает морфологические признаки различных водных растений. Исследованные морфологические изменения растений и исследуемые ионы металлов расположились в следующей последовательности по скорости изменения: мед  свинец  кадмий.
В результате проведенных экспериментов в исследованных растениях определили, что в ионах меди
(Си2+) 3,5 мг/л концентрациях четко наблюдались морфологические изменения. Неблагоприятным для обитания растений является размер предельных максимальных концентрационных ионов меди (Си2+) 9,5 мг/л).
В четвертый день опытов для нормальной жизнедеятельности растений были нарушены жизненные признаки. Это в 9,5 раза больше уровня ПДК для водной среды, утвержденного и используемых в целях рыбного
хозяйства.
Поступила 04.05.2016 г.
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