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Аннотация: Кыргызстанда дагы микроэлементтердин биологиялык касиеттери
боюнча илимий-практикалык багытта илимий иштерди жүргүзүп келет. 1950-жылдары
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микроэлементтердин: мисалы, цинк, жез, кобальт, молибден, марганец ж. б.
элементтердин табигый ɵсүмдүктɵр менен топурактагы курамдары аныктала баштаган.
Академик А.М. Мамытов жана профессор В.С. Шарашова Кыргызстандын айыл
чарбасынын баардык тармактарында, өзгөчө медицина, фармакология, кымбат баалуу
өнөр жайларда өтө керектүү кен байлыктарды чалгындап, изилдеп, алардын ордун
аныктоодо биогеохимиялык метод – илимий – практикалык изилдөө усулу катары
өсүмдүктөрдүн геохимиялык экологиясы колдонуларын баса көрсөткөн.
Аннотация: В Кыргызстане тоже проводят исследовательскую деятельность
биологических свойств микроэлементов на научно-практическом направлении. В 1950
году в институте почвы под руководством академик A.M. Mамытова были изучены
микроэлементы состава почв естественных растений такие как цинк, медь, кобальт,
молибден, марганец и т.д. Академик А.М. Мамытов и профессор В. С Шарашова изучили
во всех отраслях сельского хозяйства, особенно в медицине, фармакологии,
промышленных объектах биогеохимические методы определения их компенсации, как
метода их научных и практических исследований их применение геохимической
экологии растений.
Annotation: In the Kyrgyzstan, research activities of the biological properties of
microelements are carried out in the scientific and practical direction. In 1950 Institute of Soil
under the guidance of Academician A.M. Mamytov studied elements of the soil compositions of
natural plants such as zinc, copper, cobalt, molybdenum, manganese. Academician
A.M. Mamytov and professor V.S. Sharashova studied biogeochemical methods of determining
their compensation in all branches of agriculture, especially in medicine, pharmacology,
industrial facilities, as a method of their scientific and practical research on their application of
the geochemical ecology of plants.
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Кириш сɵз: Соң-Көл аймагында дагы биогеохимиялык усулду колдонуп табигый
ɵсүмдүктɵр менен топурактагы курамдары аныкталды. Мисалы, Африка материгинде
жайланышкан Конго өлкөсүнүн аймагында чанактуу уруусундагы Астрагал тукумундагы
айрым түрлөрдүн өсүмдүктөрүнүн геохимиялык экологиясын изилдөөсүнүн
натыйжасында жеңил желпи уран кен байлыгынын орду аныкталган.
Изилдɵɵнүн ыкмасы: Спектралдык ыкманын негизинде топурак жана
өсүмдүктөрдүн курамындагы микроэлементти аныктайбыз.
Изилдɵɵнүн жыйынтыгы: Ошондой эле өсүмдүктөрдүн геохимиялык экологиясын изилдөө жайыттардын биологиялык түшүмдүүлүгү, экологиялык тазалыгы алардын көп түрдүүлүгүн аныктап, туура, маалында үнөмдүү пайдалануу жана жайыттарды
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сактап, жаңы түрлөргө байытып, рекультивациялоо, рекреациялоо ж.б. мелиорациялык
илимий – практикалык иштерде кеңири колдонулат.
Соң-Көл талаа аймактын жаратылышынын геохимиялык, геоморфологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша жайыттардын түзүлүшү да, көп түрдүүлүгү да изилденген. Ошого
байланыштуу жайыт өсүмдүктөрүнүн, алардын коомдоштуктарынын геохимиялык
экологиясынын абалы ар башка. Жайыттардагы өскөн ар бир өсүмдүктүн түрү, анын
геохимиялык экологиясына жараша микроэлементтик курамы менен айырмаланып турат.
Бул аймактын ортоңку өрөөн-талаа экологиялык системасындагы жайыттарынын
өсүмдүктөрүнүн курамындагы микроэлементтердин (жез, молибден, кобальт, никель ж.б.
өлчөмдөрү аныкталып, илимий – практикалык мааниси изилденген. Соң-Көл аймагындагы талаа жайыттарындагы ар бир тоют өсүмдүктөрдүн түрлөрүндөгү экологиялык
өзгөрүүлөр закон ченемдүүлүгү менен айкындалган.
Өсүмдүктөрдүн геохимиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша Соң-Көл аймагындагы
жайыттар биогеохимиялык карталарга бөлүнгөн.
Ушундай эле биогеохимиялык илимий-практикалык экологиялык изилдөө эмгектер
Ала-Арча, Жети-Өгүз, Тоң, Алай жана Талас тоо кыркаларынын жайыттарында, ошондой
эле Соң-Кɵл, Ак-Сай, Арпа өрөөндөрүндө жүргүзүлгөн. Жаратылыштагы геохимиялык
чөйрөнүн радиоактивдүүлүгүн илимий-практикалык негизде, изилдеп, өсүмдүктөрдүн
радиоэкологиялык реакциясын аныктоо маселеси жашоо-тиричиликте өтө маанилүү
экологиялык маалымат болуп эсептелет.
Жаратылыштын геохимиялык чөйрөсүндөгү табигый радиоактивдүүлүккө
өсүмдүктөр баардык башка организмдер сыяктуу эле өзгөчө айрым реакцияларын
көрсөтүп, өсүшөт. Организмдер, ошондой эле өсүмдүктөр геологиялык узак эволюция
мезгилинде табигый радиоактивдүүлүккө туруктуу калыптанышкан. Жаратылыштагы
кеңири маалымдуу табигый радиоактивдүү химиялык элемент – бул уран. Уран жана
анын кошулмалары жаратылыштагы табигый эриткичтерде жакшы, жеңил ээрийт.
Урандын негизги геохимиялык өзгөчөлүгү, анын жер кыртышынын үстүңкү катмарында
жыйналышы. Уран туздары, негизинен кайнап, ташып чыккан тоо тектеринде,
граниттерде, гранодиерит ж.б. жыйналып топтолгон.
СССР дин аймагындагы топурактардын курамында урандын төмөнкү өлчөмү
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- 1·10 % менен белгиленген. Ал эми ушул эле чөлкөмдөгү урандын топурактагы жогорку
өлчөмү - 1·10-3% болуп аныкталган (Малюга, 1964). Боз топурактуу аймактарда, мисалы
Кыргызстанда – уран 1·10-3% өлчөмүн түзөт, Кыргызстандагы бир катар элементтердин
өлчөмдөрү союз убагындагыдай эле калган. Ачык түстөгү күрөң топуракта урандын
өлчөмү - 3·10-4% , ал эми кара топуракта - 4·10-4% менен белгиленген.
Жаратылыштын кен байлыктарын изилдөө максатында айрым оор металдардын же
башка заттардын ордун чалгындоого өсүмдүктөрдүн геохимиялык экологиясы пайдаланылып келет. Жаратылыштын экологиялык абалын аныктоодо өсүмдүктөр көрсөткүч болуп
берет. Жайыттардын экологиясын изилдөөдө өсүмдүктөрдүн геохимиялык экологиясынан, алардын биогеохимиялык касиеттерин изилдөөдөн башталышы керек. Жайыттарды
мелиорациялоо, классификациялоо ж.б. баардык жайыт маселелери өсүмдүктөрдүн геохимиялык экологиясы менен байланыштуу. Ошондуктан жайыттарды туура, рационалдуу,
үнөмдүү пайдалануу, аларды сактап, корукка алып, жаңы пайдалуу түрлөр менен байытуу
орчундуу маселе. Бул жагдайды мамлекет көзөмөлдөшү зарыл. Жеке менчик, дыйкан чарба, кооператив ж.б. чакан уюмдар илимий-практикалык изилдөө иштерине көңүл бурбайт,
алар кызыкпайт жана алы да келбейт, азырынча. Көзөмөлдүн жоктугунан дары өсүмдүктөр туш келди базарларда сатылып жатат, ал өз учурунда алардын түрлөрүнүн азайып же
жоголуп жаткандыгына чоң себеп. Өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрү топурактын геохимиялык курамына жараша өзгөрүлүп турат. Мисалы , шыбактын да бир эле түрүнүн өсүмдүгү
экологиялык таза чөйрөдө сейрек бутактуу болуп тик өссө, геохимиялык металлдарга бай
чөйрөдө ушул эле түрдүн өсүмдүгү тармалдуу, бутактуу, жыш, калың көлөмдүү болуп
өсөт.Сүрөттө көрсөтүлгөндөй эки башка өсүмдүктөй болуп көрүнөт. (Сүрөттөр № 1,2,3,4).
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Сүрөт №1. Artemisia absinthium
– Эрмен шыбак. Полынь горькая.
Табигый чөйрөдө.

Сүрөт №2. Artemisia absinthium
– Эрмен шыбак. Полынь горькая.
Геохимиялык чөйрөдө.

Сүрөт №3. Artemisia scoparia
– Бүргөн шыбак.
Табигый чөйрөдө.

Сүрөт №4. Artemisia scoparia
– Бүргөн шыбак.
Геохимиялык чөйрөдө.

Организмдерге жагымдуу айрым микроэлементтердин болжолдуу өлчөмдөрү №1
таблицада көрсөтүлгөн [Вернадский В.И.,1965, КовальскийВ.В., 1974, Добровольский ,
1982].
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№1 Таблица
Микроэленттердин болжолдуу өлчөмү (кургак массадагысы-мг\кг)
Химиялык
элементтер
Co
Cu
Mn
Cd
Mo
Ni
Pb
Sn
Ti
Zn
V

Жетишсиз өлчөмү

Жетиштүү өлчөмү

2–5
15 – 25
0, 1 - 0, 3
10 – 20
-

0, 2 – 1, 0
5 – 30
70 – 300
0, 05 – 0, 2
0, 2 – 1, 0
0, 1 – 5
5 – 10
27 – 150
0, 2 – 1, 5

Зыяндуу – ашык
өлчөм
15 – 50
20 – 100
300 – 500
5 – 30
10 -50
10 – 100
30 – 300
60
50 – 200
100 – 400
5 – 10

Жыйынтыктоо: Соң-Көл аймагындагы табигый ɵсүмдүктɵр биологиялык ар
түрдүүлүккө өтө бай. Биогеохимиялык изилдɵɵнүн негизинде Соң-Көл аймагындагы
табигый ɵсүмдүктɵр менен топурактагы микроэлементтердин курамдары аныкталды.
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