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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. 

По-друге – це спосіб зрошення. За результатами багатьох дослідів 
при дощуванні, в більшості випадків, вегетативна маса рослин інтен-
сивно поглинає 60Со, 65Zn, 134Cs, в значно менших кількостях 89Sr і 
106Ru. При зрошенні за борознами в найбільших кількостях накопичу-
ються рослинами 65Zn і 90Sr. Різниця у накопиченні радіонуклідів за 
рахунок способу зрошування  пшеницею, люцерною, кукурудзою 
може складати від 1,2 до 120 разів.  

Закономірності переходу 3H у рослини зі зрошувальної води ще 
недостатньо вивчені. Вивчені його міграційні здібності переходу з 
атмосферної вологи і вільної вологи ґрунту. Відомо, що транзитна 
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(транспіраційна) вода складає біля 97% від сирої маси рослин, інші 
3% води визначають інкорпорований у складі біологічних структур 
водень або Н3Н . На включення 3H до організму рослин впливає чима-
ло факторів, головними з яких є вологість атмосферного повітря, тем-
пература навколишнього середовища, сезон року та т.ін. Виведення 
3H з рослин відповідає процесам обміну води. Основний період напів-
виведення (для 90% окису 3H) знаходиться в межах від 1 до 10-20 діб, 
а друга і третя експоненти мають більший розмах значень періоду 
напіввиведення – від 1 до 200 діб. 

Завдяки тому, що при зрошуванні з’являється додатковий шлях 
надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури – зі зро-
шувальної води, то зрозумілим є питання визначення особливостей 
поведінки та міграційних властивостей радіонуклідів у водному сере-
довищі.  

Вода є найбільш дивовижною і найбільш поширеною природною 
сполукою – це джерело життя і умова його формування на землі. Во-
на – невід’ємна умова існування, здоров’я і активної діяльності люди-
ни. Властивості води, по суті, визначають структуру та вигляд оточу-
ючого світу. Її властивості виняткові в природі. Вода є найкращим 
розчинником: у ній в тому чи іншому ступені розчиняються майже всі 
неорганічні речовини і чимало органічних. Тому роль води при по-
глинанні радіонуклідів біотою та ґрунтами, а також при випадінні на 
водне дзеркало, виключно велика. В подальшому, під час розподілу 
радіонуклідів між компонентами водних екосистем, її роль ще більше 
зростає через специфічність її властивостей як розчинника та носія 
радіонуклідів, так і акумулятора їх у гідробіонтах та у відмерлих рос-
линних і тваринних залишках. 

Водне середовище відіграє особливу роль при визначенні розмірів 
радіаційного навантаження як для людини, так і для об’єктів флори і 
фауни. Радіоактивні речовини надходять у водні системи не тільки в 
результаті випадінь з атмосфери і прямих скидів, але і через їхній 
змив з території водозбору. У забруднених водоймищах відбувається 
швидкий перерозподіл і накопичення радіонуклідів у компонентах 
водних екосистем, що має важливе значення з точки зору міграції їх 
за трофічними ланцюжками і додаткового опромінення як водних 
організмів, так і людини. 

Радіоекологічна і гігієнічна оцінка водної екосистеми при радіоак-
тивному забрудненні суттєво залежить від цільового призначення 
водоймища. У водоймах, що використовуються для питного водопо-
стачання, представляють інтерес радіонукліди, які залишаються дов-
гий час переважно у воді. У тих, що використовуються для грязеліку-
вання, особливої уваги потребують радіонукліди, які накопичуються 
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у донних відкладеннях. А у водоймах, де проводиться промисловий 
вилов риби, привертають увагу радіонукліди, які накопичуються у 
гідробіонтах, особливо у рибах. 

На поведінку радіонукліду у воді  впливає багато природних фак-
торів, такі як хімічні властивості радіонуклідів і форми їх надходжен-
ня у водойму, властивості самого водного середовища, в яке потрапив 
радіонуклід. До них відносяться: рН середовища, наявність макроана-
логів, сорбційні властивості ґрунтів, сольовий склад води, температу-
ра, вологість ґрунтів (див. розділ 2.4).  

Не менше значення мають і міграційні процеси, які залежать як від 
фізико-хімічних властивостей середовища, так і від гідрологічних 
процесів, які відбуваються у водоймі. Достатнє значення набуває зда-
тність радіонуклідів інтенсивно брати участь в обмінних процесах 
між ґрунтом і водою, а також між живими організмами і оточуючим 
їх середовищем (гідробіонти і вода), тобто здатність радіонуклідів 
включатися в біологічні цикли [94]. 

При надходженні радіонуклідів у поверхневі води під впливом 
природних факторів відбувається ряд їх перебудов. Крім цього, відбу-
вається також поглинання і перерозподіл їх між компонентами вод-
них екосистем, осадження на дно водоймищ нерозчинних їх форм і 
акумуляція їх донними відкладеннями. Розчинні форми радіонуклідів 
включаються у біологічний круговорот водоймищ і поглинаються 
водною біотою, після відмирання якої вони у вигляді детриту осаджу-
ються на дно і частково хороняться. Радіонукліди, які сорбуються на 
зважених частинках, переносяться потоками води на великі відстані.  

Потрапляючи у водойми, радіонукліди поглинаються не лише жи-
вими організмами, але й відмираючими частинами гідробіонтів і ґру-
нтом. У результаті, особливо у водоймах озерного типу, основна час-
тина радіонуклідів через деякий час концентрується у донних відкла-
деннях та у гідробіонтах, а вміст їх у воді знижується. Кількісне від-
ношення різних радіонуклідів у процесі їх розподілення між компоне-
нтами водоймища визначається не тільки хімічною природою нуклі-
дів, але й властивостями окремого водоймища, які включають в себе 
такі параметри, як характеристика донних відкладень, води, видового 
складу і біомаси гідробіонтів. 

Ґрунти прісноводних водойм відіграють важливу роль в біохіміч-
ній долі радіонуклідів. Від того, як буде вести себе радіонуклід у во-
доймі, чи буде він осаджуватися на дно водоймища або виноситися з 
потоками води, залежить його концентрація у воді. Ґрунти водойм, 
маючи велику сорбційну властивість та ємність поглинання, осаджу-
ють на собі основну частину радіонуклідів, що надходять до водойми. 
Завдяки тому, що більшість радіонуклідів концентрується переважно 
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у верхньому шарі ґрунтів, дно непроточних водойм може стати дже-
релом вторинного забруднення середовища радіоактивними речови-
нами. Тому вивчення процесів накопичення радіонуклідів мулами 
водних об’єктів зрошувальної мережі є важливою і необхідною умо-
вою при оцінці радіоекологічної обстановки на території зрошуваного 
масиву.    

Серед робіт по вивченню розповсюдження радіонуклідів між ос-
новними компонентами водоймища (вода, ґрунт, прісноводні гідро-
біонти) особливе місце займають дослідження Е.А. Тімофеєвої-
Ресовської, де пропонується розподіляти радіонукліди на чотири ос-
новні групи, кожна з яких відповідає своєму типу розповсюдження за 
їх тропністю:  
− гідротропи – що залишаються у воді (51Cr, 71Ge); 
− еквітропи – що рівномірно розподіляються серед компонентів во-

доймищ (60Co, 86Rb, 90Sr, 106Ru, 131I); 
− педотропи – що переважно накопичуються в ґрунті й донних від-

кладеннях (59Fe, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 137Cs); 
− біотропи – що переважно накопичуються в гідробіонтах (32P, 

115Cd, 133Ce). 
Слід відмітити, що вказана класифікація досить умовна, оскільки 

вона відображає розповсюдження радіонуклідів для однієї моделі 
водоймища в експериментальних умовах. Зміна параметрів такої мо-
делі (біологічних, фізико-хімічних, гідродинамічних та ін.) може при-
вести до іншого розповсюдження окремих радіонуклідів між компо-
нентами водоймища.  

Треба також враховувати, що на малих річках якісний склад води 
в основному формується під впливом фізико-географічної обстанов-
ки, впливу антропогенних факторів, впливу підземних вод, особливо 
в літню і зимову межень, а також їх гідрологічного зв’язку з ґрунто-
вими водами верхнього горизонту і водами глибинного залягання. Це 
є важливим при розгляданні процесів формування радіаційного стану 
в водоймищах зрошувальних систем, які створені в руслі малих річок.  

Потрібно враховувати також те, що в теперішній час основне пе-
ренесення радіонуклідів відбувається за рахунок поверхневого змиву 
з частками ґрунту і у вигляді розчинів, за рахунок внутрішньоґрунто-
вого руху за похилими водонапірними шарами − у низовинні місцево-
сті і далі у водойми, та за рахунок вертикальної міграції за розщілина-
ми в ґрунті − у верхній горизонт ґрунтових вод, а також за рахунок 
дифузійних процесів − у глибини ґрунту.  
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