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1.2. НАДХОДЖЕННЯ З ГРУНТУ 

 
Засвоєння радіонуклідів рослинами з ґрунту залежить від компле-

ксу чинників, серед яких можна виділити чотири основних: фізико-
хімічні та механічні властивості ґрунту, біологічні особливості рос-
лин, фізико-хімічні особливості радіонуклідів і особливості агротех-
ніки обробки культур. 

Роль основних фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунту, 
що визначають рухливість радіонуклідів у системі ґрунт – рослина, в 
даний час вивчена достатньо повно, хоча в кількісному відношенні 
вплив окремих властивостей ґрунту неоднаковий для різноманітних 
радіонуклідів. У цілому спрямованість дії ґрунтових властивостей на 
біологічну рухливість радіонуклідів можна описати таким чином: 
доступність рослинам радіонуклідів підвищується зі зменшенням вмі-
сту в ґрунті фізичної глини, мулу, органічної речовини, обмінних ка-
тіонів, місткості поглинання. Неоднозначно впливають на доступ-
ність засвоєння рослинами радіонуклідів такі особливості ґрунту, як 
рН, вміст карбонатів і вогкість. 

Місткість поглинання та обмінні катіони. Збільшення обмінної 
місткості ґрунту обумовлює, як правило, зростання міцності сорбції 
мікрокількості радіонуклідів, а склад обмінних катіонів визначає спе-
цифіку обмінних реакцій радіонуклідів з їх хімічними аналогами-
макроносіями по відношенню до цих радіонуклідів [4]. Накопичення 
рослинами 90Sr в більшості випадків обернено пропорційно до містко-
сті поглинання ґрунту і кількості в ній обмінного Ca. 90Sr пересува-
ється по харчових ланцюжках разом з Ca, який є одним з важливих 
біогенних елементів, але не ідентично з ним. При переході 90Sr за біо-
логічними ланцюжками відношення 90Sr до Са, як правило, змінюєть-
ся і в наступній ланці становиться менше. Із зростанням концентрації 
Са у ґрунті зменшується відношення радіостронцію до Ca у рослині. 
Це зменшення спостерігається до рівня вмісту Ca, що дорівнює 100% 
ємності катіонного обміну ґрунту. Відношення 90Sr до Ca у рослині 
менше, ніж у ґрунті. Це явище більш різко виражене у ранні фази       
розвитку рослин і слабше − у пізній період. Взагалі середній коефіці-
єнт дискримінації (відношення 90Sr/Ca у рослині до 90Sr/Ca у ґрунті ) 
для 90Sr в системі ґрунт – рослина приймається 0,8.  

Перехід радіонуклідів Cs ґрунту в рослини, в значній мірі, визна-
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чається вмістом в ґрунті обмінного калію: зі збільшенням його конце-
нтрації інтенсивність поглинання 137Cs рослинами знижується. Коефі-
цієнт дискримінації 137Cs по відношенню до К залежить, в першу чер-
гу, від властивостей ґрунту, а також від особливостей рослин. В умо-
вах піщаних культур різниця у вмісті 137Cs на 1г К у рослинах, порів-
няно з ґрунтом, складає 0,28-0,87 в різні періоди розвитку рослин 
(пшениця, горох). Для суглинків, чорнозему коефіцієнт дискримінації 
137Cs по відношенню до К складає 0,0008-0,044. Однак між відношен-
ням радіоцезію і К у рослині і відношенням їх у ґрунті в більшості 
випадків пропорційності не спостерігається. Коефіцієнт дискриміна-
ції 137Cs по відношенню до К при переході цих елементів із ґрунту в 
рослини сильно залежить від властивостей ґрунту, особливостей рос-
лині т.ін.  

Підвищеному переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини сприяє 
кисла реакція ґрунтового розчину і нестача калію. Є висновки, що 
вміст радіостронцію в овочах, картоплі знижується від ранньоспілих 
сортів до сортів, які дозрівають пізно.  

Механічний склад. Із збільшенням дисперсності ґрунтових части-
нок доступність радіонуклідів рослинам знижується. Найбільший 
вплив на рухливість радіонуклідів у ґрунтах надають частинки фізич-
ної глини і мулу, що володіють більшою поглинальною здатністю, в 
порівнянні з більш крупними фракціями. Радіонукліди Sr, Cs, Co міц-
но закріплюються в ґрунті, який вміщує велику кількість високодис-
персних глинистих частинок. Додавання до піску мулистої фракції  
чорнозему або дерново-підзолисті ґрунти знижує накопичення Sr у 
врожаї вівса і пшениці в 1,5-2 рази, для 137Cs цей ефект є більш знач-
ним. Коефіцієнти накопичення 90Sr на піщаних ґрунтах є в 4 рази ви-
щими, ніж на суглинних, 137Cs відповідно в 100 разів, а 54 Мп і 60Со – 
в 40 разів [4]. За здатністю до сорбції цих ізотопів ґрунти розташову-
ються в наступному порядку: дерново-підзолисті, сіроземи, жовтозе-
ми, червоноземи, каштанові, чорноземи. Найбільший перехід радіоце-
зію в рослини відмічають на піщаних та супіщаних ґрунтах з низьким 
вмістом глинистих мінералів та органічної речовини. Проте в межах 
однієї ґрунтової групи характер надходження 137Cs у рослини може 
змінюватися залежно від ємності поглинання ґрунту, вмісту макро- та 
мікроелементів, рН ґрунтового розчину.  

Такий вплив дрібних фракцій ґрунту пов’язаний з більш міцною 
фіксацією в них радіонуклідів, що, в свою чергу, обумовлено як      
більшою питомою поверхнею глинистих та мулових частинок, так і 
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зміною хімічних властивостей ґрунтів: підвищуються вміст обмінних 
катіонів і органічної речовини, а також місткість поглинання.  

У цілому вплив ґрунтових властивостей на біологічну швидкість 
радіонуклідів можна описати наступним чином: перехід радіонуклідів 
у рослини збільшується при зменшенні вмісту в ґрунті глини, мулу, 
органічних речовин, ємності поглинання. 

Результати вивчення міграції радіонуклідів у ґрунті, яке проводи-
лося Науково-інженерним Центром радіогідроекологічних полігон-
них досліджень НАН України [229], свідчать про підвищену швид-
кість вертикальної міграції радіоцезію в ґрунтових розрізах деяких 
типів зон тектонічних порушень. Вказується на механізм реалізації цього 
явища: тектонічне порушення – зменшення щільності порід – виробка 
негативної форми рельєфу – підвищена вологість порід зони аерації – 
інтенсивна міграція вологи – просування фронту радіонуклідів. 

Вміст гумусу. Органічна речовина ґрунту робить різний вплив на 
доступність радіонуклідів рослинам. Зниження надходження радіону-
клідів у рослини з ґрунтів з високим змістом гумусу пов’язано зі здат-
ністю гумінових кислот адсорбувати іони металів. Крім високої ка-  
тіонообмінної здатності, органічні речовини ґрунту можуть створюва-
ти міцні комплекси з радіонуклідами, які не засвоюються рослинами. 
Суперечливі дані є відносно впливу органічної речовини ґрунту на 
доступність рослинам 137Cs. В одних випадках наголошується незнач-
на роль органічної речовини в процесі фіксації цього радіонукліду, в 
інших підкреслюється, що органічні сполуки збільшують рухомість 
радіонуклідів цезію або знижують перехід 137Cs з ґрунту в рослини.  

Вплив фізико-хімічних властивостей радіонуклідів. Фізико-хімічні 
особливості радіонуклідів – найважливіший чинник, що визначає їх 
біологічну рухливість у системі “ґрунт – рослина”. Накопичення ра-
діонуклідів і характер їх розподілу по органах рослин визначаються, в 
першу чергу, потребою в них рослинних організмів. У рослинах у 
великих розмірах концентруються радіонукліди, які представляють 
елементи, що необхідні для нормальної життєдіяльності рослин 
(радіонукліди I, Zn, Mn). Сильний ступінь акумуляції характерний 
також для радіонуклідів, макрокількості ізотопних носіїв яких відно-
сяться до біологічно важливих елементів (90Sr-Са, 137Cs-К). Ці радіо-
нукліди, окрім високих коефіцієнтів накопичення, відрізняються пе-
реважним концентруванням в надземних органах рослин, в порівнян-
ні з коренями. 

Радіонукліди біологічно інертних елементів (фізіологічна роль їх 
ще маловивчена) або фітотоксичних елементів (Се, важкі природні 
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радіонукліди, трансуранові радіонукліди) при високих концентраціях 
в ґрунтах поглинаються рослинами в мінімальних кількостях, основна 
частина цих радіонуклідів депонується в кореневій системі. І лише 
при високому вмісті цих радіонуклідів у ґрунті, який перевищує 
“граничні фітотоксичні рівні”, можливі порушення фізіологічних     
бар’єрів тканин рослин і різке зростання переходу таких радіонуклі-
дів в надземну масу рослин. 

3Н. Одним з найпоширеніших сполук 3Н є його окис (3ННО), який 
за своїми хіміко-фізичними властивостям майже повністю є ідентич-
ним воді. В зв’язку з цим він рівномірно розподіляється у водній фазі 
ґрунту і рослинного організму. Дискримінація 3Н щодо легкого ізото-
пу водню – протія (1Н) при кореневому надходженні в рослині прак-
тично відсутня. Проте при включенні 3Н в органічні сполуки рослин 
спостерігається дискримінація 3Н по відношенню до 1Н, яка може 
досягати 20%. У процесі фотосинтезу дискримінація 3Н може скласти 
2-кратну величину. 

137Cs та 90Sr. Залежно від фізико-хімічних властивостей радіонук-
лідів, їх накопичення рослинами варіює в дуже широких масштабах. 
Найвищою біологічною рухливістю відрізняються 90Sr і 137Cs. Коефі-
цієнти накопичення рослинами 89Sr і 90Sr можуть досягати 20, а 134Cs і 
137Cs – 2. При цьому значна частина (60-80%) радіонуклідів нагрома-
джується в надземній частині рослин. Для розподілу 137Cs і особливо 
90Sr, по надземних органах рослини характерною є висока концентра-
ція їх у вегетативних частинах, в порівнянні з репродуктивними. Най-
більш високими КН 90Sr характеризуються одно- і багаторічні трави, 
що забезпечує його інтенсивне включення через кормові міграційні 
ланцюжки в тваринницьку продукцію (в першу чергу, в молоко). Зна-
чне накопичення 90Sr відзначено у гороху як типового представника 
кальцієфільних рослин. Дуже низькі КН відрізняють зерно кукурудзи. 
По накопиченню 137Cs також виділяються одно- і багаторічні трави, 
горох, низькі КН 137Cs характеризують зернові культури.  

На процеси міграції радіонуклідів впливають різні форми їх пере-
бування у ґрунті: водорозчинна, обмінна та фіксована. Водорозчинні 
сполуки, як правило, є доступними і придатними до міграції в ґрунто-
вому покрові. Обмінна форма розглядається, як резерв водорозчинної. 
Результати досліджень форм перебування радіонуклідів, в основному 
90Sr і 137Cs, у пошарових пробах кількох вертикальних розрізів дерно-
во-підзолистого, супіщаного і торф’яного ґрунту показали, що для 
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90Sr в цілому характерна більш інтенсивна, порівняно з 137Cs, міграція 
в ґрунтах.  

Характер міграційних кривих для окремих форм і радіонуклідів в 
цілому у більшості випадків схожий. У дерново-підзолистих ґрунтах 
мобільні форми 137Cs розподілені практично синхронно з валовим 
вмістом 137Cs, 80-90% якого зосереджено в верхньому 1 см шарі ґрун-
ту. Визначено випередження протікання міграційних процесів для 
водорозчинної форми. Біля 60% валового вмісту 90Sr, а також його 
мобільних форм зосереджується в шарі 0-1см. У дерново-слабко-
підзолистих ґрунтах відмічено незалежний характер розподілу водо-
розчинних форм 137Cs. 90Sr розподіляється за вертикальним профілем 
практично рівномірно. У дерново-підзолистому ґрунті відмічається 
більш інтенсивне заглиблення як 137Cs, так і 90Sr. У верхньому шарі 
ґрунту залишається не більше 30% загальної кількості радіонукліду.  

В останній час зросла цікавість до питання про роль низькомолеку-
лярних органічних сполук ґрунту в накопиченні радіонуклідів росли-
нами, бо ці сполуки відносяться до числа найбільш біологічно досту-
пних, міграційно-здатних і роблять чималий внесок (у деяких випад-
ках до 70-90%) у процес надходження радіонуклідів у рослини. Отри-
мано ряд даних, які дають можливість пов’язувати міграційні процеси 
радіонуклідів і накопичення їх рослинами з діяльністю ґрунтових мік-
роорганізмів. У зв’язку з цим показано, що не можна ігнорувати роль 
ґрунтових мікроорганізмів як основних деструкторів органічних речо-
вин. Показано, що процеси формування доступних форм 90Sr зале-
жать, в основному, від стану фізико-хімічних процесів, які відбува-
ються в ґрунті, і в меншому ступені, ніж для 137Cs, пов’язані з життє-
діяльністю мікроорганізмів, які беруть участь у деструкції органічної 
речовини ґрунту.  

Існують дані про вплив земляних тварин на поведінку радіонуклі-
дів у ґрунті. Фауна ґрунту являє собою сукупність тварин, які згрупо-
вані у чотири категорії розміром від мікрофауни (< 0,2 мм, напри-
клад, амеби) до макрофауни (> 20мм, наприклад, земляні черви) і які 
виключно, або на деяких стадіях свого життя, мешкають у ґрунті та 
можуть відповідним чином впливати на міграційні процеси радіонук-
лідів у ґрунті. Хоча біомаса фауни ґрунту є відносно малою частиною 
у загальній масі ґрунту, але вона займає і є ефективною в переміщенні 
матеріалу доверху проти потоку води, у переміщенні верхньої части-
ни ґрунту донизу, у змінах тканини ґрунту і мікротопографії, у зміні 
дистрибутивних шаблонів корисних видобувань ґрунту, органічної 
частини, у регулюванні процесів та родин організмів і мікроорганіз-
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мів, встановлює поживні речовини і додає біохімічно оброблені ком-
поненти до тіла ґрунту. Спостереження і дослідження змін у ґрунті за-
вдяки фауні ґрунту показали як наявність прямих (транспортування ком-
понентів ґрунту в різних напрямках, матеріальна і біохімічна перебудова 
компонентів ґрунту), так і непрямих ефектів (допомога  транспортуван-
ню завдяки мікропорам, підтримка рослинами фізіологічних і мікробіо-
логічних процесів). У [251] продемонстрована транспортна модель дії 
земляного черв’яку, яка заснована на експонен-ційній функції живучості, 
що характеризує ефективність всього транспорту і перемішуючих 
процесів у ґрунті. Ця модель дає криві зміни з часом відносних активно-
стей радіонуклідів у верхній частині 10-см рівня ґрунту у випадках сорб-
ції радіонуклідів мінеральними або органічними компонентами ґрунту. 
Порівняння з ефектом чистого переміщення показало, що тільки тоді, 
коли грунти характеризуються слабкою сорбованістю радіонуклідів, зме-
ншення активності у верхньому шарі ґрунту є швидшим, ніж в інших 
його структурах. Тобто дія існуючої в ґрунті фауни може бути настільки 
ж корисна і ефективна у переміщенні радіонуклідів у профілі ґрунту, як і 
перемішування ґрунту. 

Вплив біологічних особливостей сільськогосподарських рослин. 
Накопичення радіонуклідів кореневим шляхом, разом з іншими чин-
никами, визначається біологічними особливостями рослин. Перехід 
радіонуклідів в рослини залежить як від видових, так і від сортових 
особливостей. За однакових грунтово-кліматичних умов окремі види 
сільськогосподарських рослин можуть розрізнятися за вмістом 90Sr в 
цінній частині врожаю в 22-25 разів, а за вмістом 137Cs – в 8-30 разів. 
Як правило, рослини, що містять більше Са, накопичують 90Sr в під-
вищених кількостях, ті, що полюбляють К, – поглинають більше l37Cs. 
На надходження радіонуклідів роблять вплив характер розподілу в 
ґрунті кореневої системи, продуктивність, протяжність вегетаційного 
періоду та інші біологічні особливості рослин. Так, на дерново-
підзолистих суглинних ґрунтах коефіцієнт накопичення 137Cs для зер-
на пшениці, сої і гречки дорівнює 0,05, а на вилуженому чорноземі 
для пшениці він склав 0,03, для сої – 0,04 і для гречки – 0,07.  

На Північному Кавказі в польових дослідах на вилуженому чорно-
земі (потужність гумусного шару 120 см) було вивчено накопичення 
90Sr і 137Cs у врожаї основних сільськогосподарських культур. Мініма-
льна концентрація 90Sr відзначена в зерні кукурудзи (коефіцієнт нако-
пичення 0,002), в 10-15 разів більший вміст цього радіонукліда знай-
дений в зерні озимої пшениці, озимого жита, озимого і ярового ячме-
ню, сорго і насінні соняшнику. Була ще вищою концентрація 90Sr в 
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зерні гороху і сої. Найвищі концентрації 90Sr знайдені в овочевих 
культурах. Коефіцієнти накопичення 90Sr для товарної частини вро-
жаю окремими культурами розрізнялися в 335 разів. Концентрація 
90Sr у вегетативній масі рослин була в 8-90 разів вище, ніж в репроду-
ктивних органах. Найнижчий вміст цього радіонукліда спостерігався 
у вегетативній масі кукурудзи і ячменю (КН = 0,18-0,23), висока аку-
муляція 90Sr спостерігалася у люцерні (КН = 3,80). 

За вмістом 137Cs в господарський цінній частині врожаю культури 
розрізнялися в 94 рази. Мінімальне накопичення 137Cs відзначено в 
зерні озимого ячменю (КН = 0,07-102), максимальне – в плодах тома-
тів (КН = 6,6-102 на повітряно-суху масу). 

Таким чином, засвоєння рослинами 90Sr, 137Cs, 3Н з ґрунту зале-
жить від комплексу факторів, якими є геоморфологічна будова та гід-
рологічні і кліматичні умови місцевості, фізико-хімічні властивості 
ґрунту, біологічні особливості рослин, фізико-хімічні особливості 
радіонуклідів, особливості агротехніки вирощування культур, які в 
умовах зрошення можуть по-різному впливати на перехід радіонуклі-
дів у сільськогосподарські культури. 

Поведінка 3Н у ґрунті описується закономірностями поведінки 
води і залежить від складної взаємодії різних процесів транспорту 
води і її випаровування. Взагалі переміщення окису 3Н (3НHO) у ґрун-
ті характеризують рівняннями балансу маси для поверхневих і нижніх 
шарів ґрунту. При надходженні 3Н у ґрунт з водою 3НHO розподіляється 
в ґрунті під дією вертикального транспорту та поглинання рослинністю. 
Дискримінація 3Н відносно легкого ізотопу водню 1Н при кореневому 
надходженні практично відсутня. Однак при включенні 3Н до органіч-
них сполук рослин спостерігається дискримінація 3Н по відношенню 
до 1Н, яка може досягати 20%. У процесі фотосинтезу дискримінація 
3Н може досягати 100%. Найбільш практичним параметром, який ха-
рактеризує поведінку 3Н у ґрунті, є період напіввиведення 3H із пове-
рхневого шару ґрунту. За цими параметрами поведінка 3H у ґрунті 
характеризується сповільненими процесами його виведення: якщо 
першій втраті вільної водної фази окису 3Н властиві значення в межах 5-
30 діб, то наступні періоди напіврозпаду дорівнюють від 60 до 1300 діб. 
Ці тривалі компоненти 3Н у ґрунті пояснюються процесами дифузії, 
дренування, капілярного переносу з нижніх шарів ґрунту.  

За результатами досліджень із виявлення дійових факторів вклю-
чення радіонуклідів у біологічний кругообіг у системі ґрунт – росли-
на [110-112] встановлено, що при переході радіонуклідів за цим лан-
цюжком суттєвим є не тільки прямий зв’язок, але й зворотний, який 



22 

пов’язаний з активним впливом рослини на рухомість радіонуклідів. 
Саме взаємодія між ґрунтом і рослиною визначає ефективний, доступ-
ний для поглинання розмір рухомої фракції радіонуклідів і впливає, 
таким чином, на коефіцієнт переходу ґрунт – рослина. Ці результати 
співзвучні з іншими даними, які вказують на те, що саме вид рослини 
є відповідальним за співвідношення різних за рухомістю та біологіч-
ною доступністю фракцій 90Sr, 137Cs та зміну коефіцієнта переходу 
радіонукліда в рослину. 

 
 
 
1.3. НАДХОДЖЕННЯ ЗІ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ 

 
На поглинання радіонуклідів рослинами зі зрошувальної води, по-

перше, впливає гідрохімічний клас води, яка використовується для 
зрошення. Гідрохімічні класи води по-різному впливають на закріп-
лення 90Sr на поверхні рослин у процесі зрошування і на накопичення 
цього радіонукліду у врожаї озимої пшениці. Найбільша кількість 90Sr  
надходить у пшеницю при зрошенні водою гідрокарбонатно-
кальцієвого і гідрокарбонатно-натрієвого класів, найменша – при ви-
користанні води сульфатно-натрієвого класу. Збільшення мінераліза-
ції води від 150 до 1900 мг/л знижує затримання рослинами накопиче-
ного 90Sr у зерні в 16-19 разів. Затримання рослинами 90Sr і надхо-
дження його у врожай пшениці зі зрошувальною водою сульфатно-
натрієвого класу з різним ступенем мінералізації менше при підвище-
ній мінералізації. Після зрошування (до дозрівання врожаю) подаль-
шого підвищення різниці у вмісті 90Sr у всіх органах і частинах рос-
лин пшениці при зрошенні водою гідрокарбонатно-кальцієвого, з од-
ного боку, і гідрокарбонатно-натрієвого класу, з іншого, не відбува-
ється. Наприклад, при мінералізації зрошувальної води 440,4 мг/л з 
Дніпродзержинського водосховища у люцерні питома активність 
137Сs складала 42,0 Бк/кг, у вегетативній масі кукурудзи − 12,5 Бк/кг; 
при мінералізації 2182,4 мг/л у Запорізькому водосховищі (р. Кіль-
чень) − 5,1 Бк/кг радіоцезію у люцерні, 2,2 Бк/кг − у вегетативній масі 
кукурудзи. При цих же показниках мінералізації води вміст 90Sr у лю-
церні відповідно складав 95 Бк/кг і 34 Бк/кг, у вегетативній масі куку-
рудзи − 41 Бк/кг і 18 Бк/кг. Таким чином, при збільшенні мінераліза-
ції зрошувальної води від 440,4 мг/л до 2182,4 мг/л коефіцієнти пере-
ходу 90Sr  зменшуються у 2-3 рази, 137Сs − у 3-8 разів. 
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