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Ағынды суларды биологиялық тазарту қондырғылары ағынды сулардың
мөлшері артқан кезде қысымға ұшырайды.

Нәтижесінде ластану қоршаған ортаға - өзендерге, көлдерге, жер
асты суларына еркін енеді.

Байланысы

ағынды суларда қиын
ыдырайтын органикалық

ластаушы заттардың
тұрақты өсуі

тұрмыстық және өндірістік 
органикалық қалдықтардың 

жалпы өсуі

дәстүрлі тазарту

әдістері енді

қанағаттанарлық

нәтиже бермейді

ластаушы заттар улы заттар
қиын ыдырайтын

заттар

тағамдық, целлюлоза-қағаз, микробиологиялық, химиялық, 

фармацевтикалық және т.б.



Бұл мәселені шешу үшін ағынды суларды алдын-ала 
тазарту қажет, микроорганизмдер - деструкторларды 
қолдануға негізделген принципиалды жаңа әдістер 

қолданылады.

жоғары концентрациядағы улы қосылыстарды
жоюға қабілетті

жоғары ластанған көп компонентті ағынды
суларды тиімді тазартуды қамтамасыз ету

Мұндай биоремедиация әдістері

үнемді
үлкен капиталды және пайдалану

шығындарын қажет етпейді



Биологиялық тазарту жүзеге асырылатын жергілікті қондырғылар:

шағын аудандарды алып

жатыр

қызмет көрсетуде қарапайым

және сенімді

қоршаған ортада жаңа ластаушы

қосылыстың пайда болуына әкелмейді



Биоремедиация дегеніміз - тірі ағзаларды (бактериялардың, 

микробалдырлардың және өсімдіктердің әр түрлі штаммдары) 

көмегімен әр түрлі әдістерді қолдана отырып, су мен топырақты

тазарту.



Ағынды суларды биоремедиациялау
мүмкіндігін анықтайтын факторлар:

1.
• ағынды сулардың құрамындағы органикалық

заттардың биохимиялық тотығу қабілеті;

2.
• қажетті қоректік заттардың болуы (N, P, K, C,

витаминдер мен минералдар);

3.
• қоршаған ортаның белсенді реакциясы бейтарапқа

жақын болуы керек;

4.
• тазарту қондырғысына оттегінің кіруіне кедергі

болатын ББЗ болмауы керек.



Биоремедиацияның тиімділігі активті лайдың өздігінен пайда болатын

микрофлорасының белсенділігіне негізделген биохимиялық тазарту

әдісінің кемшіліктерін жоюмен байланысты.

Таза дақылдарды

биоремедиациялау үшін

қолданылатын арнайы

деструкторлардың

артықшылығы - жүйеден

клеткалардың шайылып

кетуіне жол бермеу үшін

оларды абсорбенттер мен 

биофильтрлерде

иммобилизденген қолдану

мүмкіндігі.



Биоремедиацияға келесі 
тазарту әдістері кіреді:

фиторемедиация;

альгоремедиация;

зооремедиация;

бриоремедиация;

микоремедиация 
(фунгоремедиация).



Фиторемедиация

Бұл өсімдіктер өсетін ортаны залалсыздандыру мақсатында

өсімдіктерді, әсіресе жоғары өсімдіктерді қолдана отырып, ластанған

табиғи ортаны (топырақты, суды) тазарту тәсілі..

Тазалау үшін қолданылады

әскери полигондар (ауыр
металдардан, органикалық

ластаушылардан)

ауылшаруашылық 
жерлері 

(пестицидтер, 
металдар, селен)

өндірістік аймақтар
(органикалық заттар, металдар, 
мышьяк)нных зон (органика, 

металлы, мышьяк)

ағаш өңдейтін орындар



Фиторемедиация әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері

Артықшылықтары Кемшіліктер мен шектеулер

Органикалық және

бейорганикалық қосылыстардың

кең ауқымына қолдану

Көп жағдайда өсімдіктердің

тамыр зонасы -

фиторемедиаттар шегінде

топырақтың ластануын жою

тиімді

Жергілікті жерде де, in-situ-де су 

мен топырақ субстраттарында

қолдануға болады

Ластанған жерді тазарту

бірнеше жылға созылуы мүмкін

In-situ қолдану дәстүрлі тазарту

әдістерімен салыстырғанда

топырақ пен ландшафттың

зақымдануын азайтады.

Ол негізінен ластаушы ортаны

ластаушы заттардың төмен және

орташа концентрациясымен

тазарту үшін қолданылады



Фиторемедиация әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері

Артықшылықтары Кемшіліктер мен шектеулер

Қоқыс шығарылатын

қалдықтардың мөлшерін азайту

Ластанған өсімдік биомассасын

жою проблемалары

In situ қолдану ластаушы 

заттардың су мен ауаның одан 

әрі таралуын азайтады

Климаттық жағдайлар шектеуші

фактор болып табылады

Қымбат жабдықтар немесе арнайы

дайындалған қызметкерлер қажет

етпейді

Әдетте басқа аймақтарда кездесетін

өсімдік түрлерін енгізу

биоәртүрлілікті бұзуы мүмкін

Өсімдіктер биомассасында

жинақталған потенциалды

энергияны дәстүрлі энергия 

түрлерін өндіруге пайдалануға

болады

Ластанған өсімдік биомассасының

жануын (кәдеге жаратылуын) 

бақылау қажет



Қазіргі уақытта 22 тұқымдас әртүрлі металдардан тұратын
гипераккумуляторлардың 400-ге жуық түрі анықталды.

Өсімдік-фиторемедианттар қондырғылары келесі 
параметрлерге сәйкес келеді:

биологиялық өнімділігі 
жоғары

ауыр металдарды жоғары 
концентрацияда сіңіреді, олардың 

негізгі бөлігі өсімдіктердің жер үсті 
бөліктерінде жиналуы керек

Әсіресе жоғары потенциалды 
«гипераккумуляторлы 

өсімдіктер» иеленеді, олар 
металдарды жердегі 

биомассаға топырақтағыдан 
әлдеқайда жоғары 
концентрацияда 

шоғырландыруға қабілетті.

құрамында 0,01% -дан 
астам кадмий және басқа 
сирек металдар, немесе 

0,1% мыс, кадмий, хром, 
қорғасын, никель, кобальт 

немесе құрғақ салмағы 
бойынша 1% мырыш пен 
марганец бар өсімдіктер.





Фиторемедиацияның артықшылықтары

Фиторемедиацияның тағы бір артықшылығы - өсімдіктерде металдардың
жинақталуы, оларды биомассаны жаққаннан кейін одан әрі өңдеуге, 

сонымен қатар биодизель отынын құруға және жылу энергиясын алуға
болады.

тиімділігі, төмен құны

экологиялық тазалық

сіңірілген ластаушы заттардың кең

спектрі

Фиторемедиация

Бұл ластаушы заттардың 
концентрациясы төмен судың үлкен 

көлеміне және топырақтың аздан 
бастап орташа деңгейге дейін 
ластанған жерлеріне тиімді.

Уытты металдар мен 
радионуклидтердің кең спектріне, 
басқа бейорганикалық ластаушы 

заттарға және органикалық 
токсиканттардың кең спектріне 

қолайлы.



Микоремедиация

Trametes versicolor

Саңырауқұлақтарды

ремедиация мақсатында

қолдану.

Саңырауқұлақтардың көптеген

түрлері әртүрлі заттарды

түрлендіруге және/немесе жоюға

қабілетті жоғары белсенді

ферменттер түзеді.

Бұл қабілетті белгілі бір ластаушы заттары бар орталарды

қалпына келтіру мақсатында пайдалануға болады.



бактерияларға қол жетімсіз ластаушы заттардың енуіне 
мүмкіндік беретін гифтердің көбеюі арқылы өсу;

улы ластаушылардың, соның ішінде гидрофобты заттардың
едәуір мөлшерін деградациялау және минералдандыру

мүмкіндігі.

ауылшаруашылық қалдықтары болып табылатын арзан
субстраттарда өсу мүмкіндігі;

организмнің бейімделу қажеттілігін болдырмайтын
лигнинолитикалық ферменттердің конституциялық сипаты;

табиғатта кең таралған;

ферменттер кешенінің жасушадан тыс табиғаты және
ластаушы заттардың биожетімділігін арттыратын төмен

молекулалық медиаторлардың болуы;

Лигинолитикалық саңырауқұлақтар микроремедиация

технологияларын дамытуға үмітті үміткерлер болып табылады:



Бриоремедиация

Бриофиттерді қалпына келтіру
мақсатында қолдану (Bryophyta, 

мүктәрізділер).

Әлемде әртүрлі ластаушы 
заттар бар орталарды қалпына 
келтіру үшін сфагнум мүктерін 

және басқа да бриофиттерді 
қолдану бойынша тәжірибелер 

жүргізілуде.



Зооремедиация

Ластанған ортаны

залалсыздандыруға ықпал ету

үшін жануарлардың

функционалдық белсенділігін

пайдалану.

Омыртқасыздарды (фильтрлі

қоректендіргіштер) зерттеу тәжірибесі

бұл организмдердің судың сапасын

сақтауда және суды тоқтатылған

заттардан тазартудағы маңызды рөлін

көрсетеді.

Ұсыныстарды бірнеше
рет алға тартқан
профессор  Миронов 
Г.О. теңіз
омыртқасыздарын теңіз
суларын тазарту үшін
пайдалану туралы
ұсыныстар айтты. 

Ол мұнай өнімдерімен
ластанған теңіз суларын
қосымша тазарту үшін
моллюскаларды
(мидияларды) 
қолданатын қондырғы
жасауды бастады.



Су жүйелерін зоремедиациялау үшін тек 

моллюскалар ғана емес, сонымен қатар

фильтрлі қоректендіргіштердің басқа

топтары да маңызды рөл атқара алады. 

Итальяндық авторлардың зерттеу

нәтижелері суды тазартуға арналған

губкалардың жоғары тиімділігін

көрсетті.

Осындай бағалау кезінде балық аулау және гигиеналық ППК-ны, 
сондай-ақ судың сапасын бақылау үшін әзірленген басқа

стандарттарды мақсатты есепке алу ұсынылады.

Су организмдерін (су организмдері) қатысуымен сулы ортаны 
тазарту тиімділігін объективті бағалау өте маңызды. Бұл бағалау 

қажет және оған химиялық және биологиялық әдістер кіруі керек.



Альгоремедиация

Суда қажет емес заттарды жою үшін балдырларды (макробалдырларды

қоса) қолдану.

Мысал: қоректік заттарды жою үшін қызыл

макробалдырларды қолдану.

Испан авторларының жұмысында 
фосфор мен азотты (аммоний түрінде) 
судан тазарту үшін қызыл балдырлар 
Gracilariopsis longissima-ны қолдану 
тиімділігі, олар биогендер интенсивті 

марикультура мен балық өсіру 
нәтижесінде енетіні Sparus aurata 

көрсетілген. Gracilariopsis longissima



Бұл тәсілді қолдану технологиясы

балдырларды арқанмен өсіруді

көздеді.

Балдырлармен жабылған 1 м арқанға келетін болсақ, бұл 2,49 миллиграмм 
фосфор және 17 миллиграмм азот.

Судан қоректік заттарды алу жылдамдығы (бір күнде 1 см арқанның 
ұзындығына) жетті: фосфор экстракциясы - 24,9 микрограмм, азот 

экстракциясы - 170 микрограмм.

Судағы фосфор мен аммоний азотының концентрациясының

төмендеуі өте маңызды, өйткені олар эвтрофикацияны тудырады, аммоний 

жоғары концентрацияда қауіпті және токсикант ретінде.



Микробалдырлардың оңтайлы мәні, трансформациялау және минерализациялау
арқылы кейбір ластаушы заттарды қайта өңдеуден тұрады.

Ағынды суларды тазартудың заманауи 
технологиялары ластаушы заттарды 
мүмкіндігінше тиімді пайдаланатын 

организмдерді іздестіруді және тұрақты 
биоыдырау процесін қамтамасыз ету 

үшін тұрақты ценоздарды құруды қажет 
етеді.

Альгобактериялық
қауымдастықтар
перспективалы
болып көрінеді.

Микробалдырлар кәсіпорындарда поллютантарды утилизациялау 
процесінің интенсификациясы үшін сәтті қолданылады

тамақ, тоқыма, химия, көмір және 
металлургия өнеркәсібі;

құс фабрикалары мен мал шаруашылығы
кешендерінің қалдықтары.

Тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларды биологиялық

тазартудағы микробалдырлардың рөлі



Балдырлар метаболизмінің дамуы мен бағытына:

жарық 
қарқындылығы

температура 
және pH

азот пен фосфор 
қатынасы

микроэлементтерді
ң метаболикалық
формаларының

болуы

Балдырлардың белгілі бір таксондарының таралуы ағынды сулардың 
түріне, токсиканттардың болуына, тазартудың технологиялық 

сызбасына және климаттық жағдайларға байланысты.

Тұрмыстық, өндірістік және мал шаруашылығы ағынды суларының 
альгофлорасын зерттеу Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophytaжәне

Euglenophyta бөлімдері түрлерінің басым жағдайын көрсетеді.



Табиғи суларды экологиялық зерттеу немесе фототрофты 
микроорганизмдер табиғи жағдайда түсетін бірқатар табиғи 
жағдайларға имитациялау үшін келесі әдістер қолданылады:

зертхана жартылай өндіріс жаппай өсіру

Микробалдырлардың тазарту әсерін зерттеу үшін келесі 
тәжірибелер жасалады:

модель (имитацияланған) және нақты ағынды сулар

Су объектілерін биологиялық тазарту кезінде пайда болған балдыр

биомассасының көп мөлшері, уыттылығын бақылағаннан кейін, 

егіншілікте, мал шаруашылығында, құс өсіруде және т.б. қолдануға

болады.



Микробалдыр жасушалары арқылы ауыр металдарды

биоаккумуляциялау және оны ластанған ағынды суларды тазарту үшін қолдану

Балдырлар жасушалары судан әртүрлі химиялық элементтерді
жинай алады, ал олардың жинақталу коэффициенттері

айтарлықтай жоғары және Ca, Sr, Cs үшін - 102 ; Co, Rb және Ru
үшін – 103; Zn, Pb, Hg, Cu үшін - 104-105  құрайды.

Қазіргі уақытта
ағынды сулардан
ауыр металдарды

алу мәселесі
қолдану арқылы

шешілуде

физикалық және химиялық 
әдістер (әрдайым қол 

жетімді емес және 
экономикалық тұрғыдан 

тиімді)

белсенді лайды немесе 
биопленканы қолданатын 

биохимиялық тазарту 
әдістері (қымбат)

Ағынды суларды

тазартудан кейінгі әр

түрлі әдістерді әзірлеу

және енгізу қажет.

Ауыр металдарды сіңіруге қабілетті

балдырларды өсіруге негізделген

биотехнологияны дамыту өте қажет.

Ауыр металдарды жинақтау

қабілеті арнайы төмен

молекулалық ақуыздардың -

металлотионеиндердің болуымен

байланысты



Металлотионеиндер

Құрамында цистеин мөлшері жоғары, салмағы 6-7 кПа болатын 6000-нан 
астам төмен молекулалық ақуыздардан тұратын тұқымдастар.

Металлотионеиндер физиологиялық (мырыш, мыс, селен) және
ксенобиотикті (кадмий, сынап, күміс, мышьяк және т.б.)
байланыстыруға қабілетті.

Физиологиялық жағдайда МТ негізінен мырышты байланыстырады, бірақ
ауыр металдармен интоксикацияланғанда мырыш осы байланыстан
ығыстырылады.

Металлотионеинмен

кадмий кешенінің моделі



Бұл әдісті қолданған кезде алдын-ала кезеңдерде келесі негізгі 
талаптарға жауап беруі керек микроорганизмдер-
биоаккумуляторларды таңдау жүзеге асырылады:

жоғары металл сақтау

сыйымдылығы;

генетикалық тұрақтылық;

сақтау кезінде өміршеңдік;

сақтаудан кейінгі жылдам өсу;

жергілікті микроорганизмдермен
конкуренттілігі;

патогенді емес және улы метаболиттер 
түзуге қабілетсіздігі.



Бір жасушалы организмдердің металды жинау механизмдеріне 
жатады

биосорбция биоаккумуляция

ауыр металдар иондарының 
екінші метаболиттермен 

әрекеттесуі

пассивті - концентрация градиенті
бойынша диффузия арқылы

энергияны жұмсауға, сонымен
қатар тасымалдаушылардың

көмегімен белсенді (градиентке
қарсы)

Ортадан ауыр металл иондарының жиналуы бүкіл жасуша

бетімен тікелей жүзеге асырылады. Процесс жүруі мүмкін:



Пассивті жинақтау

Металдардың ерітінділерден жиналуын өлі жасушалар да жүзеге асыра 
алады: Chlorella vulgaris инактивацияланған жасушалары 90% Cu 

ерітіндіден 15 минут бойы адсорбциялайды.

Пассивті жинақталудың тиімділігі негізінен жасуша мембраналарының 
адсорбциялық қабілетіне байланысты.

Жасушадағы металдың максималды мөлшері байланыс басталғаннан 
бірнеше минут ішінде тіркеледі: A.pulchra клеткалары алғашқы 5 минут 

ішінде 75% Cd және Zn дейін сіңіреді.

Энергетикалық субстратты қажет етпейтін және аз мөлшерде белсенді 
жинақталуға қарағанда, жасушалардың температурасы мен метаболизміне 

байланысты болатын физикалық-химиялық процесс.



Ауыр металдардың белсенді жиналуына қатысатын 
микробалдырлардың тасымалданатын ATФаза

Mg2 +, Na +, K + иондарымен белсендіріледі.

Металл иондарының белсенді жинақталуы АТФ 
қатысуымен жүреді.

Cs + катионы, К + -ке ұқсас болғандықтан, микроағзалар

клеткалары моновалентті катионды тасымалдау жүйелерінің

қатысуымен тез сіңеді, көбінесе К + иондары бар антипорт 

түрінде.



Ең улы металдарды (Cd, Cu) белсенді жинақтау олардың

концентрациясы 10 мкг/мл-ден аспаған жағдайда ғана мүмкін

болады.

Sc.obliguans жасушаларының Cd 
биоаккумуляциясы сызықтық түрде 0,01-

3,0 мг/л концентрация шегінде өседі

одан әрі жоғарылағанда метаболикалық стресс 
нәтижесінде жинақталудың төмендеуі байқалады.

Scenedesmus sp. Selenastrum sp. Chlorella sp.

ортадағы эквимолярлық құрамда металдар Ag>Cu>Cd>Zn 

тізбегінде жинақталады



Ауыз металдардың тұщы су фитопланктонында жинақталу
коэффициенттері: Cu - 9,4х104, Pb - 1х103, Ag - 1.6х103, Zn - 2.9х103, 

теңіз: Fe - 2х102, Mn - 1.2х103, Zn - 3.7х103.

Tetraselmus sp. Dunaliella tertiolecta Phaeodactium tricornutum

ағынды суларда тікелей өсіп, олардан Cd, Cu, Fe, Mn, Zn-ді 10-6М 

концентрациясында толығымен алып тастауға қабілетті.

Chl.vulgaris және 

S.quadricauda хлорококк 
балдырлары суды 
қоршаған ортадан 
интенсивті түрде 

пайдаланады: 1-370 мг/л.

Жинақталу металдың жасушадағы 
концентрациясына әкеледі, бұл 

балдырлардың реттеуші 
механизмдердің жоқтығынан бұл 

қосылыстарды клеткалардан 
шығарып алмауымен 

түсіндіріледі.



Ауыр металл иондарының жиналуына әсер ететін
факторлар

рН және ортаның құрамы

ортаның комплекстүзуші 
қабілеті

физикалық-химиялық күйі

Жасушалардың физиологиялық белсенділігіне де, ауыр

металдардың химиялық түріне де әсер етеді.

Температураның жоғарылауымен металдардың сіңірілуі
жоғарылайды: Co-ның сіңірілуі сызықтық түрде 25°C дейін, Mn

35°C дейін, Zn, Fe, Ag, Sr, Cr - 40°C дейін артады.

Температураның одан әрі жоғарылауы жинақталу
интенсивтілігінің төмендеуіне, мүмкін жинақталуға қатысатын

ферменттік жүйелердің үнемі инактивациялануына әкеледі.



Ауыр металл 
иондарының

синергетикалық немесе
антагонистік болғаны

келесідей анықталады:

Байланысу сайттардың 
реакционды қабілеттілігі және 

санымен

көлік жүйелерінің болуы және 
олардың әр түрлі металдарға 

қатысты белсенділігі

қоршаған ортада металдың 
болатын түрі (ең улы - иондық 

форма)

Ag, Cd - Ch.vulgaris, Sc.quadricauda балдырларының Cu сіңуіне
ықпал етеді. 

Co - Sc.quadricauda жасушаларында Zn және Cd жинақталуының 
антагонисті.



Ауыр металдарды жинақтау қабілетінің төмендеуі көбінесе 
қышқыл мен тұзға төзімділікпен корреляцияланады, бұл 

жалпы механизмдердің қатысуымен түсіндіріледі:

ATPаза гиперактивтілігін дамыту

мембрана өткізгіштігінің жалпы мембраналық
потенциалының өзгеруі

Металдардың толық жұтылуының ең жоғарғы дәрежесі дақыл
жарықтандырылған кезде жасушаларды бөлу арқылы

байқалады.

Болжам бойынша, бұл құбылыс мәдениеттің алғашқы даму 
сатысында белсенді метаболизм жағдайында белгілі агентке 
қатысты балдыр жасушаларының қорғаныс механизмдерінің 

инерттігімен байланысты.


