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ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПОЧВИТЕ НА ЮЖЕН ПИРИН

Атанас Китев1

В статията се разглежда състава на микроелементите в почвите в Южен Пирин 
(Югозападна България). Направен е анализ на стойностите на някои тежки метали – 
Cu, Zn, Pb, Mn, Co, Cr и Ni. Получените резултати са сравнени със стойности както 
за света и Европа, така и за България. Изчислен е местният почвено-геохимичен фон. 
Използвни са коефициентите кларк на концентрация (КК) и кларк на разсейване (КР) и 
коефициентът на радиална диференциация (R). 
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HEAVY METALS IN THE SOILS IN SOUTH PIRIN

Atanas Kitev

Abstract: This paper present the composition of microelements in the soils in South Pirin 
(Southwestern Bulgaria). An analysis of the heavy metals Cu, Zn, Pb, Mn, Co, Cr and Ni has been 
made. The results were compared with values for the world, Europe, as well as Bulgaria. The 
local soil-geochemical background. The clarke of concentration (КК), the clarke of dispersion 
(KP) and the radial differentiation coefficient (Kp/R) have been calculated. Compared with the 
soils of the world, Europe and Bulgaria the study shows that there is an increased concentration 
(KK) of Pb and Zn, and a dispersion of Cr, Cu, Co and Mn. The radial differentiation coefficient 
has been used for measuring the concentration of heavy metals in different soil types: Chromic 
Luvisols, Cambisols – 3 soil profiles, Rendzinas and Fluvisols. In the Chromic Luvisols R 
shows relatively uniform movement of microelements – they accumulate from the lowest 
exposed soil layer to the upper one, this is most clearly distinguished by Pb. In the Rendzinas 
the opposite trend is observed. In the Fluvisols, the concentration of Ni and Pb in the medium 
soil layers is clearly visible, while the Zn – in the surface layer. The soil profiles of Cambisols 
are characterized by varying values of the microelements in vertical direction. But it can be 
concluded that the Mn is accumulated in upper layers of all 3 soil profiles.
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УВОД

Важна задача за установяването на екологичното състояние на даден район 
е определянето на геохимията на тежките метали в неговата почвена покривка. 
Получените резултати от подобни задълбочени проучвания са с важен прило-
жен аспект в науката за ландшафта.

Ландшафтно-геохимичните изследвания играят важна роля при установя-
ването на качеството на околната среда както при силно нарушени от антро-
погенни дейности територии, така и при относително слабо засегнати. Във 
връзка с това цел на изследването е установяването на съвременни геоеколо-
гични проблеми в Южен Пирин – район, който е относително слабо проучен 
по отношение на ландшафтната структура. Определянето на съдържанията и 
диференциацията на някои микроелементи в почвите е приоритет при ланд-
шафтно-геохимичните проучвания и позволява получените резултати да се 
съпоставят с подобни изследвания в други райони и страни, а също така и за 
организацията на фоновия геохимичен мониторинг на планинските ландшафти 
в България.

Настоящото изследване има за цел установяването на особености на ланд-
шафтите в Южен Пирин (Югозападна България) по отношение на съдържание-
то на тежките метали в почвите. Пробонабирането е извършено по време на 
проведени теренни ландшафтни проучвания през лятото на 2016 г. и са анали-
зирани в лабораторията по геохимия на ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Установено е общото съдържание (mg/kg, ppm) на елементите: мед (Cu), цинк 
(Zn), олово (Pb), манган (Mn), никел (Ni), кобалт (Co) и хром (Cr). Направено е 
сравнение на получените резултати спрямо почвите на района и почви на света, 
на Европа, на България, на България – фон, и на България – техногенни терито-
рии. Общият брой на събраните проби е 31.

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Разглеждането на миграцията на химичните елементи е един от основните 
аспекти на функционирането на природно-териториалните комплекси и е ос-
новна задача на ландшафтно-геохимичните изследвания.

При анализирането и интерпретацията на получените резултати от геохи-
мичното изследване са използвани коефициентите кларк на концентрация (КК), 
кларк на разсейване (КР) и коефициентът на радиална диференциация (Кр), из-
вестен още и като коефициент R.

Коефициентът на концентрация и коефициентът на разсейване, отдавна ут-
върдени и използвани в геохимията, са показатели, чрез които се характеризира 
разпределението на определени химични елементи в различните природни сис-
теми. Геохимичните спектъри на химичните елементи, които се изготвят след из-
числяването на тези коефициенти, са графичното представяне на съдържанието 
на тези елементи в състава на скалите, почвите, дънните отложения и др. Това съ-
държание представлява отделни редици от КК и КР в различните системи. Обик-
новено един от елементите се ранжира според стойностите на КК и КР, а остана-
лите представляват начупена линия (Пенин, 1997, по: Авессаломова, 1987).
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Разгледаният коефициент кларк на концентрация (КК) представлявава от-
ношението между съдържанието на даден елемент в определен природен обект 
(почвен хоризонт, растителност, повърхностни води и др.) – С1, и кларка на 
същия елемент в литосферата – К (Пенин, 1997):

С1

КК = ------  > 1
K

Величината на този коефициент винаги е >1. Тоест, ако КК=1, съдържание-
то на елемента в изследвания обект е равно на съдържанието му в литосферата. 
Когато съдържанието на даден химичен елемент (С1) е с ниски стойности, се 
изчислява обратната величина – кларк на разсейване (КР), което показва колко 
пъти кларкът превишава съдържанието на елемента в изследвания обект (Пе-
нин, 1997):

К
КР = ------  > 1

С1
Основен метод при ландшафтно-геохимичните анализи на конкретна те-

ритория е изучаването на радиалната геохимична диференциация на микроеле-
ментите в даден профил. За определяне на радиалната структура се използват 
редица ландшафтно-геохимични коефициенти, които отразяват взаимоотноше-
нията между отделните системи: скала–почва, атмосфера–почва, почва–расте-
ние и др. (Пенин, 1997). 

В настоящото изследване се изчислява коефициент на радиална диферен-
циация (Кр), известен още и като коефициент R, за да бъде установена ради-
алната диференциация на микроелементите в ландшафтите. Той представлява 
отношението на съдържанието на даден елемент в съответния почвен хоризонт 
(Cn) към съдържанието му в почвообразуващата скала или най-ниско разполо-
жения почвен хоризонт (C1):

      Cn
R = ------

      C1
Използването на Кр (R) позволява да се разкрият зоните на натрупване на 

даден химичен елемент и да се проучат концентрационните механизми, водещи 
до възникването на радиалните геохимични бариери (Пенин, 1997, по Авесса-
ломова, 1987).

Когато се изследва радиалната миграция на химичните елементи, трябва 
да се обърне внимание, че миграционните потоци във вертикалния профил на 
ландшафта могат да имат посока както от горе надолу, така и от долу наго-
ре. Концентрацията на химичните елементи на бариерите може многократно 
да превишава техните средни съдържания в съседни или във вместващите ги 
хоризонти (Пенин, 1997).

За да се покаже вертикалната (радиалната) диференциация на тежките ме-
тали в различни почвени типове в изследвания район, са направени 6 профила.

Събирането и съхранението на почвени образци и проби са съобразени с 
методиката на ландшафтно-геохимичните изследвания, за да може да се гаран-
тира точност на получените резултати. 
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Химичният анализ е извършен чрез метода на атомно-абсорбционната 
спектрометрия с апарат Perkin-Elmer 3030. Установено е общото съдържание 
(mg/kg, ppm) на елементите: мед (Cu), цинк (Zn), олово (Pb), манган (Mn), никел 
(Ni), кобалт (Co) и хром (Cr).

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
НА ПОЧВЕНО-ГЕОХИМИЧНИТЕ ПРОУЧВАНЯ

Получените лабораторни анализи за съдържанието на изследваните тежки 
метали в почвената покривка в проучваната територия са представени в табл. 1, 
а средните им стойности в различни природни обекти – в табл. 2, позволявайки 
да се направи сравнение между тях и да се установи степента на концентраци-
ята или разсейването им в тази територия. Номерата и местоположението на 
взетите проби (фактическия материал) са отбелязани на карта (фиг. 1).

КОЕФИЦИЕНТ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ (КК) И КОЕФИЦИЕНТ 
НА РАЗСЕЙВАНЕ (КР) НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ

Основавайки се на данните, представени в двете таблици, са построени два 
ландшафтно-геохимични спектъра, които позволяват да се разкрият асоциаци-
ите на концентриращите се и разсейващите се микроелементи в Южен Пирин.

Т а б л и ц а  1
Почвени проби в Южен Пирин (А хоризонт, ppm=mg/kg)

Проба № Химичен елемент
Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

2 12,54 130,24 29,91 324,14 19,29 9,65 31,84
6 12,77 122,82 15,72 336,04 15,72 7,86 23,58
8 7,92 158,40 171,27 475,19 3,96 4,95 5,94

10 57,24 153,64 214,89 1707,10 89,37 15,06 69,29
11 10,91 126,41 44,56 169,15 15,46 4,55 12,73
12 17,45 86,30 59,15 475,14 25,21 9,70 38,79
13 8,97 49,82 38,86 156,43 16,94 7,97 25,91
15 11,47 48,54 41,48 405,97 23,83 11,47 35,30
19 9,24 43,44 32,35 340,15 24,03 10,17 32,35
22 90,74 77,92 89,75 2169,88 110,47 21,70 104,55
24 7,90 114,58 36,55 323,00 20,74 9,88 24,69
25 7,37 25,79 25,79 295,64 10,13 7,37 11,97
27 6,04 46,28 42,25 300,80 21,13 8,05 23,14
30 19,72 63,11 46,34 374,69 42,40 12,82 23,66
51 27,44 148,95 63,70 1371,90 68,60 11,76 37,24



117

От направения геохимичен спекър (фиг. 2.) на почвите в района спрямо ли-
тосферата и почвите на света и Европа ясно се открояват микроелементите Pb и 
Zn, които са с кларк на концентрация (КК) съответно КК=3,97 и КК=1,12. Те са 
с по-високи стойности и спрямо почвите на света и Европа, но се забелязва до-
бра корелация спрямо почвите на Европа. Поради липса на силна антропогенна 
намеса в района получените завишени стойности на Pb и Zn най-вероятно се 
дължат на местния литогеохимичен фон (Куйкин, 2001). Подобни завишени ре-
зултати за тези два елемента се наблюдават и за съседни райони (Пенин, Китев, 
2016; Пенин, Желев 2017). 

По-големи стойности на разсейване се наблюдават при микроелементите 
Cr (КР=2,49), Ni (КР=1,71) и Mn (КР=1,63) в сравнение с почвената покривка 

Т а б л и ц а  2 
Средни съдържания на микроелементите в изследвани природни обекти (ppm=mg/kg)

Почви Химичен елемент
Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr

Литосфера1 47,00 83,00 16,00 1000,00 58,00 18,00 83,00
Почви на света1 20,00 50,00 10,00 850,00 40,00 8,00 100,00
Почви на Европа2 17,30 68,10 32,60 810,00 37,30 10,40 94,80
Почви на България3 30,00 75,00 35,00 1000,00 36,00 20,00 70,00
Почви на България – фон4 24,00 67,00 25,00 695,00 32,00 16,00 60,00
Почви на България – 
техногенни територии4 72,00 79,00 36,00 867,00 37,00 17,00 74,00

Почви Южен Пирин 20,52 93,08 63,50 615,02 33,82 10,20 33,40
1) по Виноградов, 1962; 2) по Salminen, 2005;3) по Мирчев, 1971;4 по Пенин, 2003

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на света, 
Европа и Южен Пирин
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на света и Европа. Съдържанието на микроелементите Ni и Cu в почвите на 
района са с най-близки концентрации на съпоставяните почви.

Изготвен е и геохимичен спектър на тежките метали в почвите на България 
за общото им съдържание, за фонови и за техногенни територии, съпоставени с 
почвите на Южен Пирин (фиг. 3). По този начин се представя разпространение-
то на тежките метали в почвите на изследвания район. Разглеждайки графиката, 
се вижда, че спрямо фоновите територии за България в почвите на района с 
повишени стойности се наблюдава асоциация от три елемента – Pb, Zn и Ni, а 
с понижени концентрации – асоциация от микроелементите Cr, Cu, Co и Mn.

От направената съпоставка на фигурата ясно се открояват завишените 
стойности на елемента Pb (КК=3,97) в изследвания район спрямо техногенните 
и фоновите територии. Стойностите на Pb (63,5 mg/kg) са почти два пъти над 
тези за почвите (35 mg/kg) и техногенните територии (36 mg/kg) в България. 
Причината за това най-вероятно се дължи на литогеохимичния фон и на под-
вижността на Pb, който преминава в по-леки форми в почвите от почвообра-
зуващата скала и изветрителната кора, откъдето се наследява (Пенин, Желев, 
2017, по: Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Микроелементът Zn също показва 
леко завишени стойности.

РАДИАЛНА ГЕОХИМИЧНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ 
НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ (R)

Установена е и радиалната геохимична диференциация на изследвани-
те микроелементи (R) чрез изготвянето на шест почвени профила на излуже-
ни канелени почви (Chromic Luvisols) (проба № 2 от фиг. 1), кафяви горски 
(Cambisols) (№ 8, 15 и 19) – 3 профила, хумусно-карбонатни (Rendzinas) (№ 22) 
и алувиални почви (Fluvisols) (№ 27). 

На фиг. 4 е представена радиалната диференциация на микроелементите в 
излужените канелени почви. С най-високи стойности на R е Pb, като се наблю-

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на България, 
България (фон), България (техногенни територии) и Южен Пирин
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дава повишаването им от най-долния разкрит почвен хоризонт към най-горния, 
където стойността му е R=1,88. Следващият елемент със завишени стойности е 
Mn, за който те са най-високи (R=1,84) в най-горния хоризонт, като в дълбочина 
намаляват и достигат почти 1. За Cu също се наблюдават най-високи стойности 
в най-горния почвен хоризонт (R=1,54), докато при останалите разкрити хори-
зонти те са близки до 1. За елемента Cr стойностите на R се увеличават незна-
чително от С хоризонт към А-чим (Ач). Елементът Zn има стойности >1 само 
в А хоризонт (R=1,04), докато в останалите три разкрити хоризонта те са <1.

На фиг. 5 е представен коефициентът R за хумусно-карбонатни почви, от 
която се вижда, че Mn е с най-високи стойности (R=1,68) в А хоризонт, докато 

Фиг. 4. Радиално разпределение на микроелементите 
в излужени канелени почви (Chromic Luvisols)

Фиг. 5. Радиално разпределение на микроелементите 
в хумусно-карбонатни почви (Rendzinas)
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в A-чим R=1. Същото разпределение се наблюдава и за Pb, като за А хоризон-
ти R=1,11, а при А-чим R=0,88. Елементът Cu е с най-ниски стойности както 
за хоризонт А (R=0,76), така и за А-чим (R=0,63). Близки стойности има и Cr, 
съответно R=0,79 за А хоризонт и R=0,69 за А-чим. При Zn имаме равни стой-
ности – R=0,85 за двата хоризонта. За Ni и Co ситуацията е подобна – намаляват 
стойностите към повърхността.

Коефициентът R за алувиални почви е представен на фиг. 6. В този поч-
вен профил с най-високи стойности се разкрива микроелементът Zn в А-чим 
– R=2,95. В дълбочина акумулирането му намалява, като в А хоризонт (R=1,07) 
то е почти равно на съдържанието, разкрито в най-долния хоризонт, а в АС 
хоризонт стойностите му са по-ниски (R=0,70). Обратно движение във верти-
кална посока се наблюдава за Ni, който се натрупва в АС (R=2,75) и А хоризонт 
(R=2,68), докато в А-чим R=1. Подобно вертикално движение се забелязва и 
за Pb, съответно АС (R=2,29), А хоризонт (R=1,78) и А-чим (1,04). Тези два 
микроелемента (Ni и Pb) се акумулират в средните хоризонти в изследвания 
почвен профил. За Cu и Mn се установява натрупване в най-горния хоризонт 
– съответно R=1,42 и R=1,70, като и при двата микроелемента стойностите на 
R за останалите хоризонти са <1. Съдържанието на Cr намалява от най-долния 
разкрит хоризонт към най-горния. Това ясно се вижда на показаната фигура, 
като в А-чим хоризонт R=0,07. 

Кафявите горски почви заемат немалка част от проучваната територия и 
поради тази причина R е изчислен за три профила от този почвен тип (фиг. 7, 8 
и 9, съответно проби № 8, 15 и 19 от фиг. 1).

На фиг. 7. са показани стойностите на R от първия почвен профил, от кои-
то ясно се открояват високото съдържание на Mn (R=25,05) и Ni (R=5,71) в 
най-горния разкрит хоризонт, което в дълбочина намалява. Микроелементите 
Cr и Cu имат същото разпределение, но със значително по-ниски стойности. 
Тази зависимост се забелязва и при Co и Zn, но със стойности, много близки 

Фиг. 6. Радиално разпределение на микроелементите 
в алувиални почви (Fluvisols) 
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Фиг. 7. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – първи профил

Фиг. 8. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – втори профил

до 1. При установяване на радиалната геохимична диференциация на микрое-
лементите трябва да се има предвид, че движението освен от долу на горе е и 
в обратна посока. Високото съдържание на Mn, Ni и Cu в А-чим в конкретния 
почвен профил най-вероятно се дължи на факта, че се намира в букова гора, от 
която са взети и анализирани биогеохимични проби от бук. При тях е устано-
вен висок коефициент на биологично поглъщане точно на тези микроелементи 
(Китев, 2017).

В следващия почвен профил на кафяви горски почви (фиг. 8.) с най-високи 
стойности е Pb (R=1,85) в А-чим, след което се наблюдава намаляването им в 
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дълбочина. Ситуацията е подобна и при Cu и Mn, като за Mn R=0,82 в В хори-
зонт, а за Cu R>1. За Cr се наблюдават стойности R съвсем малко >1 за всички 
разкрити хоризонти. Разглеждайки движението на микроелементите Zn, Ni и 
Co, се отчита намаляване на стойностите им към А-чим. Zn е с най-ниски стой-
ности във всички разкрити хоризонти – от R=0,33 до R=0,39.

При последния направен почвен профил на кафяви горски почви (фиг. 9.) 
се наблюдават два микроелемента с R>1: Pb в А хоризонт (R=1,20), А-чим 
(R=1,19) и Mn в А (R=1,08) и А-чим (R=1,04). Натрупване в А хоризонт се раз-
крива и при Ni (R=1,05). При останалите микроелементи R<1. Общо за целия 
профил може да се направи заключение, че и седемте изследвани микроелемен-
та са със стойности, близки до 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеното ландшафтно-геохимично изследване на почвите на Южен 
Пирин дава възможност да се установят асоциации както от концентриращи 
се микроелементи, така и от разсейващи се. В сравнение с почвите на света, 
Европа и България направените геохимични спектри показват КК на микроеле-
ментите Pb и Zn, а КР – на Cr, Cu, Co и Mn. 

В почвените профили на излужените канелени почви изследваната ради-
ална геохимична диференциация на микроелементите (R) показва сравнително 
еднотипното им движение – натрупват се от най-долния разкрит хоризонт към 
най-горния, като това най-ясно се отличава за Pb. При хумусно-карбонатните 
почви се наблюдава обратната тенденция, като единствено в средния разкрит 
хоризонт се отчита натрупване на Mn и Pb. При алувиалните почви отчетливо 
се вижда концентрацията на Ni и Pb в средните хоризонти, а на Zn – в повърх-

Фиг. 9. Радиално разпределение на микроелементите в кафяви горски 
почви (Cambisols) – трети профил
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ностния. Разгледаните почвени профили на кафяви горски почви се характери-
зират с доста различаващи се стойности на микроелементите във вертикална 
посока, но може да се обобщи, че Mn и при трите профила се натрупва в гор-
ните хоризонти.

Направените сравнения на изследваните микроелементи в почвите на 
Южен Пирин са със стойности, близки до фоновите за страната, което опре-
деля и фоновия характер на района по отношение на съдържанието на тежките 
метали в почвите. Получените резултати допълват общата ландшафтно-геохи-
мична обстановка в страната и могат да послужат за основа на бъдещи подобни 
изследвания.
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