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РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ
Құрметті оқырмандар, бұл шығарылымды біздің Институтымыз – Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Радиациялық қауіпсіздік жəне экология 
институтының (ҚР ҰЯО РҚЭИ) құрылуына 20 жыл толуына арнаймыз.

Институт еліміздегі қиын-қыстау кезеңде ұйымдастырылды, бұл жағдай жаңа-
дан ұйымдастырылған Институт үшін де əрине «жеңіл» болған жоқ. Бұл ретте алдымен 
Ұлттық ядролық орталыққа жəне біздің институтқа өте күрделі əлеуметтік тапсырыс 
берілді. Қазақстан халқы үшін маңызды бірқатар мəселелерге: Семей сынақ полигоны 
(ССП) жəне жақын жатқан аумақтардағы радиоэкологиялық ахуал қандай жағдайда, 
ССП қазіргі ахуалы қаншалықты қауіпті?-деген сауалдарға жауап табу қажет болды. 
Бұл сауалдарға Қазақстан халқы сенетіндей дəрежедегі жауаптар берілуге тиіс болды.

РҚЭИ дегеніміз не? Бір жағынан, бұл 20 жылдық «ресми жасы» бар жəне қыз-
меткерлерінің орташа жасы шамамен алғанда 30 жас болатын жас ұжым, екінші жа-
ғынан, РҚЭИ – бұл, нақты бір мағынада, 52605 əскери бөлімінің Тəжірибелік-ғылыми 
секторындағы 1948 жылы ұйымдастырылған жəне бұрынғы ССП аумағында жүргізіл-
ген барлық сынақтардың ғылыми-техникалық қамтамасыз етілуіне жауапты, сол бір 
бөлімнің аты аңызға айналған мұрагері.

Жинақталған кадрлық əлеует – бұл Институттың басты капиталы. Қалай адам 
сенгісіз естілсе де, біздің Институтта кадрлардың «қартаюына» қатысты мəселелер 
жоқ, себебі жетекші қызметкерлердің жасы əлі отыз беске де жеткен жоқ, алайда олар-
дың көпшілігі радиоэкологиялық зерттеулер мен радиациялық қауіпсіздік саласында-
ғы тұтастай бағыттарды басқарып келеді.

Олардың ішінен кейбірін атап кеткім келеді: А.Ю. Осинцев, Е.В. Мустафина, 
О.Ю. Коровина, В.В. Каширский, М.А. Умаров, С.Е. Сəлменбаев – радиациялық зерт-
теулер жəне экожүйелерді қалпына келтіру бөлімінің бастығы мен оның қызметкер-
лері, олардың жұмыс нəтижесінде соңғы 6-7 жылдағы далалық жұмыстардың көлемі 
20-30 % емес, бірнеше есеге ұлғайды, аналитикалық жұмыстардың сапасы – көлемі 
бойынша, анықталатын изотоптар мен талдамаланатын нысандардың тізбесі бойын-
ша, анықталатын шоғырланудың диапазоны бойынша түбегейлі түрде басқа деңгейге 
көтерілді; А.О. Айдарханов, О.Н. Ляхова, М.Р. Ақтаев, Д.В. Турченко – қоршаған ор-
таның мониторингілеу жүйесін əзірлеу бөлімінің бастығы мен оның қызметкерлерінің 
күшімен ССП қоршаған ортасының нысандарындағы тритийдің құрамы жайлы, ССП 
радиоактивті изотоптардың жылыстау масштабы мен жолдары жайлы түбегейлі жаңа 
деректер алынды, сонымен қатар жылыстау процестерін зерттеу үшін бірқатар жаңа 
əдістер меңгерілді; А.В. Паницкий, Н.В. Ларионова, А.М. Қабдырақова, А.Е. Құндыз-
баева, Ж.А. Байғазинов, Т.Е. Қожаханов, экожүйелерді кешенді зерттеу бөлімінің бас-
тығы мен оның қызметкерлері – ССП аумағында бірегей табиғи тəжірибелер жасау 
негізінде жəне трансуранды элементтермен қатар, «топырақ-өсімдік (жабайы өсетін, 
дақылды) – ауыл шаруашылығы жануарлары» тізбегіне жасанды радионуклидтердің 
өту процесі түсінігіне теңдессіз үлесін қосуда; С.Б. Субботин, Ю.Ю. Яковенко – геоақ-
параттық жүйелер тобының жетекшісі мен оның қызметкерлерінің көмегінсіз, біздің 
көлемді зерттеулеріміз барысында алынған ССП бойынша үлкен көлемдегі ақпаратты 
жоспарлау да, ортақтастыру да мүмкін болмас еді.
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Алайда, біздің тамаша «жас ғалымдар» – бұл біздің бүкіл Институт емес. Олар –
Институттың «пирамидасының» ұшар басында, алайда олардың жұмысы тыныш,
үйлесімді, тұрақты жəне əрдайым байқала бермейтін əкімгерлердің, экономистердің,
жүргізушілер, слесарьлар мен аудармашылардың жəне т.б. мақалалар мен
монография авторларының қатарында тұрмайтын, алайда бүкіл негізгі зерттеу
процесінің жемістілігін анықтайтын қызметкерлердің жұмысымен қамтамасыз етіледі.
Бұл жерде, В.Н. Дмитропавленко, В.Г. Шмурыгин, Н.Ж. Қадырова, Т.А. Болтовская,
Ю.Г. Стрильчук, О.В. Серая, О. В. Тоневицкаяны да атап кету қажет жəне ғылыми
жетістіктер – барша ұжымның жетістігі деп санаймын. Олардың еңбегінің арқасында
жаңа өндірістік ғимараттар салынып, жабдықтар сатып алынады, қыста жаурамаймыз,
ал Институттың аумағымен жүріп өтудің өзі адамға жағымды əсер қалдырады.

Біздің Институттың алға өрлеудегі маңызды құрамдастығы Республикамыздағы
басқа институттармен ұзақмерзімді серіктестік арақатынастардың болуы, ең алдымен
бұл Алматы қаласындағы Ядролық физика институты (ЯФИ). Осы Институтпен
серіктес болу арқасында біздің қызметкерлер «шəкірттен» бастап «маманға» дейінгі
аралық жолды максималды жылдам өте алды, ал біздің күшімізді шынайы түрде
біріктіру арқылы ССП аумағына ауқымды түрде кешенді зерттеулер жүргізу жəне оны
халық шаруашылығына беру мақсатында мемлекеттік ауқымдағы мəселелерді шешуге
мүмкіндік туды. Осыған байланысты, ЯФИ басшылығына – А.Ж. Тулеушев, П.В
Чакров жəне оның жетекші қызметкерлеріне – В.Н. Глущенко, В.П. Солодухин, Н.Г.
Кияткина, П.В. Харкинге өз ризашылығымды білдіргім келеді.

Институттың даму тарихында бірнеше кезең орын алды: құрылу кезеңі,
қалыптасу кезеңі жəне қазіргі – белсенді даму кезеңі. Соңғы жылдары Институттың
аппаратуралық паркі түбегейлі жетілдірілді, инфрақұрылымы едəуір жақсартылды,
бұл бізді жіті назарда ұстап, біздің жоспарларға қолғабыс беріп, бізге сеніммен
қараған басты ұйым – ҚР Ұлттық ядролық орталығы жəне оның директорлары –
Қ.К.Кәдіржанов, Э.Г. Батырбековтың арқасында іске асты. Біздің зертханаларымызды
ұқсас əлемдік зертханалармен салыстырғанда жəне ССП секілді бірегей де теңдесі
жоқ нысанмен үйлесе отырып, əлемдік ғылымнан шет қалғандардың емес, керісінше
алдыңғы қатарында деп санауға болады, бұл біздің қызметкерлердің əлемдік ғылыми
журналдарда жариялаған материалдарымен жəне дайындалған кандидаттық жұмыстардың
деңгейімен нақтыланады.

Қазіргі уақытта біздің Институтты ұйымдастыруда қойылған мақсаттар іске
асты деп сеніммен айтуға болады. ССП жəне жақын жатқан аумақтардағы
ағымдағы радиациялық ахуалға қатысты үлкен ауқымды ақпарат алынды.
Радиоактивті ластанудың маңызды деген телімдері, радиоактивті заттектердің
ағымдағы жəне ықтимал таралудың негізгі жолдары жəне механизмдері анықталды.
ССП ауқымын жəне өткізілген сынақтардың əртүрлілігін ескерсек, қолда бар ақпарат
түгесілмегендіктен, ССП мəселелерді түбегейлі шешудің ғылыми-негізделген жоспарын
жалғастыруға əлі мүмкіндік бар.

Бұл жұмыстардың нəтижесі, ССП əкімшілік шекараларын оның шынайы
радиоэкологиялық мəртебесіне сəйкестендіру болып табылады, сонымен қатар
Қазақстанның Тəуелсіздігіне 30 жыл толуына орай қатерлі деген радиациялық қауіпті
нысандарды толықтай жою болып табылуы тиіс.
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Əрине, бұдан кейінгі жылдары да Институт қызметінде ССП мəселесі басым-
ды болып қала береді, сонымен қатар Институт Қазақстандағы жалпы «радиациялық» 
мəселелерді шешуде өз жауапкершілігін сезінеді. Ең алдымен, біздің назарымыз тұр-
ғындар мен қызметкерлерге арналған дозаны бақылау жəне есепке алудың ортақ мем-
лекеттік жүйесін құру мəселесіне, сонымен қатар оны ұйымдастыру мен қолдану үшін 
қажетті кадрлық жəне аспаптық-əдістемелік, материалдық-техникалық базасына ауда-
рылған.

Қазіргі уақытта Институттың миссиясын біз: «Қазақстан Республикасы тұр-
ғындарының ұжымдық дозасын мүмкіндігінше минималды деңгейге төмендету үшін 
ғылыми-негізделген шарасын/шараларын əзірлеу жəне іске асыру» деп анықтаймыз.

Бұл жинаққа қатысты айтарымыз, бұл жерде 2011-2012 жылдар аралығында 
орындалған жұмыстардың нəтижелері келтірілген, негізінен, бұрынғы ССП орта-
сы мен нысандарының нақты жай-күйін зерттеуге арналған, сонымен қатар оларды 
анықтайтын іргелі процестер жəне тек ол жайлы ғана емес жұмыстардың нəтижелері 
келтірілді. Бірнеше маңызды мақалалар Қазақстанның басқа да радиациялық-қауіпті 
нысандарына арналды, оның ішінде: Үстірт жотасында бейбіт ядролық жарылыстар 
өткізілген жерлер, «Меридиан-3» нысаны, сонымен қатар «ИГР» реакторының пайда-
ланылған отын қоймасы.

Осы жинаққа арналған қысқаша кіріспенің соңында, өткізілген жұмыстарға 
жалпы баға бере отырып, тек бір ғана ой келеді: «Біздің Қазақстанда радиоэкология-
лық мəселелер əрине бар, алайда біз оларды міндетті түрде шешеміз».

ҚР ҰЯО Бас директордың радиоэколо-
гия жөніндегі орынбасары – ҚР ҰЯО 
Радиациялық қауіпсіздік жəне экология 
институтының директоры С.Н.         Лукашенко
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ССП АУМАҒЫНДАҒЫ «ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС» БӨЛІГІНІҢ
(САРЖАЛ А. АУМАҒЫ) РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫ

1Ю.Г. Стрильчук, 1 С.Н. Лукашенко , 1 В.В. Каширский , 1Ю.Ю. Яковенко , 
1А.О. Айдарханов , 1О.Н. Ляхова , 1Н.В. Ларионова , 1Р.Ю. Магашева , 

1А.В. Паницкий , 1С.Б. Субботин , 1А.Е. Құндызбаева , 1А.В. Топорова , 
1О.В. Тоневицкая , 2 Л.В. Бахтин 

1 ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, 
Курчатов, Қазақстан

2ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты, Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Семей сынақ полигоны (ССП) аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінде орна-
ласқан, ауқымы 850 км2 болатын Саржал а. аумағына жүргізілген радиоэкологиялық зерттеу-
лердің нəтижелері келтірілген. Зерттеу жүргізілген аумақтың шегінде табиғи орта нысандары-
ның қазіргі радиоэкологиялық жағдайына: құмдақтопырақ, су нысандары, ауа бассейні, өсімдік
жамылғысы, жануарлар əлеміне бағалау жұмыстары жүргізілді. Топырақтағы техногенді 137Cs, 
90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтердің құрамының деңгейі бойынша аумақты үш аймаққа бөлу-
ге болады. Екі аймақтың топырағындағы радионуклидтердің жоғары құрамы, ССП аумағында
өткізілген сынақтарға байланысты шартталған. Барлық зерттелген аумақтағы 137Cs жəне 90Sr ра-
дионуклидтерінің тиесілі белсенділгінің орташа мəні ғаламдық түсулердің аясының деңгейін-
де немесе болмашы түрде ғана жоғары (1,5 есеге дейін). 239+240Pu радионуклидінің тиесілі бел-
сенділігінің орташа мəні ғаламдық түсулердің аясынан 1,5-6 есеге жоғары.

Қоршаған орта нысандарындағы жəне азық-түлік өнімдеріндегі радионуклидтердің құ-
рамы жайлы деректердің негізінде тұрғындарға түсетін дозалық жүктемеге бағалау жасалды.
«Ластанған аумақтың шегінде табиғи шаруашылық жүргізуші фермер» сценарийі «нашар»бол-
ған жағдайда, бір адамға түсетін жылдық күтілетін тиімді доза 0,08 мЗв құрайды, ол 0,3 мЗв
аспайды жəне «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемио-
логиялық талаптар» Гигиеналық нормативтерге сəйкес араласу деңгейінен төмен. Өткізілген
кешенді зерттеулердің жəне тұрғындарға түсетін күтілген дозалық жүктемелердің негізінде, ҚР
нормативті базасының қолданыстағы талаптарына сəйкес, барлық зерттелген аумақты ешбір
шектеусіз пайдалануға болады.

Аталған зерттеулер одан ары қарай жерлерді шаруашылық айналысына беру мақсатында
жүргізілді.

Кілт сөздер: ядролық сынақтар, радиоэкология, радиоактивті ластану, радионуклидтер,
өсімдік жамылғысы, супайдалану нысандары, жүріп-тұру сценарийі, дозалық жүктемелер.

КІРІСПЕ
2008–2010 жылдары Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты жалпы

ауқымы 3 560 км2 болатын ССП «солтүстік» жəне «батыс» аумақтарында кешенді
экологиялық зерттеулер орындады. Саржал аулы тұрғындарының өтінішіне жауап
ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы 2010-2011 жылдарда
кешенді экологиялық зерттеулерді жүргізу үшін басты телім ретінде ауқымы 850 км2

болатын ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігінің Саржал аулына жақын орналасқан жəне
тұрғындардың хатында көрсетілген жайылымдарды қамтитын аумақты таңдап алды
(1-сурет). 
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Жүргізілген зерттеу мəні ретінде табиғат ортаның объектілері: топырақ-өсімдік жа-
мылғысы, су жəне ауа ортасы, жануарлар əлемі алынды.

Зерттеліп жатқан аумақ Балқаш-Ертіс су бөлімінде солтүстік-шығыс алқабында
орналасқан жəне географиялық жағынан Қазақ ұсақ шоқыларының бір бөлігі ретін-
де берілген. Аталған аудан үшін климаттың күрт-континенталды құрғақ типі тəн. Ауа
температурасының режімі үлкен қарама-қайшылығымен, тəуліктік жəне жылдық амп-
литудасымен сиптталады. Екпінді желдер негізінен көктемде (сəуір, мамыр), сондай-
ақ ақпан мен қазанда байқалады: желдің максималды жылдамдығы 35-40 м/с жетеді.
Желсіз күндердің үлкен мөлшері жазда – күздің басында байқалады. Қатты жəне ұзақ-
қа созылған жел кезінде шаңды боран көтеріледі [1], олардың жылдамдығы 20–30
м/с жəне одан жоғарыға жетеді. Топырақ бөлшектерінің көтерілуі өсімдігі аз, құрғақ,
бұдырлы жерлерде құрғақ жəне жартылай құрғақ аудандардағы жағдайлар кезінде
жылдамырақ, ал топырақ бетінің бұдырлығы мен топырақ жамылғысының бұзылуы
малдарды жайған, автокөлік қозғалысы мен адамның шаруашылық қызметінің нəти-
жесінде шаң-тозаңның желмен көтерілуін күшейтеді. Көбінесе боран мамыр-шілде
аралығында байқалады. Мұндай боран болған кездегі желдің ортшана жылдамдығы
15-тен 20 м/с дейін құбылады.

Зерттеліп жатқан аумақ жауын-шашын аз болатын аудандардың қатарына жата-
ды. Бұл Еуразияның барикалық-циркуляциялық ерекшелігі ылғалдылығы мардымсыз
континенталды пайда болған қалыпты ендіктердің ауасы мен арктикалық ауаның тү-
суіне байланысты болғандығымен түсіндіріледі. Жергілікті климаттың құрғақ болуы
сондай-ақ Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстік шөлдері есебінен күшейе түседі.
Жауын-шашынның жылдық мөлшері 117,4 мм-ден 275,0 мм дейін өзгереді, жоғары
мөлшері жазда байқалады. Жылы жарты жылдықтың барикалық-циркуляциялық жағ-
дайы жауын-шашынның мамыр-тамыз айлары аралығында көп түсуіне жағдай жасай-
ды, ол кезде сел жаңбыр түрінде 50-ден 60 % дейінгі жылдық мөлшері түседі. Бірақ
жылы жартыжылдықтың жауын-шашындары жоғары температуралармен қоса жү-
реді, бұл олардың мəндерін ылғалдану факторы ретінде төмендетеді. Жылдың жылы
кезеңінде табиғи булану өте көп мөлшерде жоғарылағанда топырақтың ылғалдануы
жеткіліксіз. Жылдың күз кезеңінде жаз айларымен салыстырғанда жауын-шашын мөл-
шері көп емес, бірақ осы айларда ауа температурасының төмендеуі байқалғандықтан,
түсетін жауын-шашын топырақты қанағаттанарлықтай ылғалдандырады.

Шаруашылық қызмет мониторингін жүргізу процесінде зерттеліп жатқан ау-
мақта 12 адам тұратын жəне 2 адам тұрмайтын қыстау анықталды. Қыстаулардағы
тұрғындардың негізгі мөлшері 2 адамнан 8 адамға дейін, тек Самай поселкесінде 70
адам тұрады. Мал шаруашылығы ауыл шаруашылығының негізгі түрі болып табылады
(қой шаруашылығы, мал шаруашылығы мен жылқы шаруашылығы). Жалпы алғанда
қыстауларда шамамен 270 бас ірі қар а мал (ІҚМ), 2000-нан аса ұсақ мал (қой) жəне
200-ден аса жылқы малы бар. Кейбір қыстаулардың қожайындары – Саржал а. тұрғын-
дары, бұл ауылда бие сүті – қымыз өндіру цехы орналасқан.

Зерттеліп жатқан аумақта, негізінен, қылшық жүнді аралас тұқымдас қойлар
бағылады. Ірі қара мал шаруашылығында – негізінен етті жəне сүтті тұқымдастар
аралас, өнімділігі аз. Жылқы шаруашылығында жылқылардың негізгі мөлшері – асыл
тұқымды емес, асыл тұқымды жылқылар мұнда өсірілмейді. Малды ұстау тəсілі – қо-
ра-жайылымдық. Малды жаю жүйесі еркін немесе жүйесіз. Аталған аумақтың жайы-



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

17

1-сурет. Ауданның шолу картасы
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лымдары жыл бойы пайдаланылады, бірақ кейбір телімдер тек жаз мезгілінде ғана
пайдаланылады, мұнда малдарды табиғи жайылымдарда жаю мамырдың бірінші он
күнінде басталып, қазан айының басында аяқталады.

Өндірілетін өнімнің негізгі түрі қой еті, сиыр еті, жылқы еті, ІҚМ сүті, қымыз
болып табылады. Сату нарығы Семей, Өскемен, Алматы, Қарағанды жəне жақын жатқан
аудандардың елді мекендері.

Зерттеліп жатқан аумақтың шектерінде өсімдік өсіру (егін шаруашылығы)
жүргізілмейді, шөп шабатын жайылымдарда азықтық жемшөп дайындау ғана жүргізі-
леді. Балауса жемшөп (сүрлеме, пішендеме, тамыр жемістер жəне т.б.) дайындау
жүргізілмейді. Өндірілетін азықтық жемшөптің негізгі түрі шөп, шөпті қыс кезінде
қосымша азық ретінде пайдаланады жəне ол малдың толық азықтануын қамтамасыз
ету үшін маңызды құрамдас бөлік болып табылады.

Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығының даму келешегі
Іс жүзінде барлық зерттеліп жатқан аумақ өзінің табиғи ерекшеліктері (топы-

рақтық-өсімдіктік сипаттамасы, бедері) бойынша жайылымдық жер ретінде берілген.
Сондықтан ауыл шаруашылығының келешектегі негізгі саласы мал шаруашылығы бо-
лып қалады. Алайда, жүйесі жайылым жүргізу салдарынан өсімдік жамылғысының
тоқырауы пайда болады, соның нəтижесінде азықтық базаның да тоқырауы жүреді,
өйткені аталған аумақта жайылымдар азық қорының кем дегенде 80-90 % береді [2].
Сондықтан жайылымдық аумақтардың ғылыми-негізделген жағдайы кезінде аталған
аймаққа тəн дəстүрлі малдарды – қой, сиыр, жылқы – өсірумен айналысатын кішігірім
мал шаруашылығы фермаларының даму келешегі бар деп саналады.

Фермерлік шаруашылығы тұрғындарының тұтынушылығын қамтамасыз ету
үшін осы фермаларда ұйымдастырылған үй алдындағы телімдерден жиналған бақша-
лық өсімдік өнімін алуға болады.

Сонымен, «Қосалқы шаруашылық жүргізетін фермер» принципіне сүйенетін
мал шаруашылығы аталған аумақтағы ауыл шаруашылығының мүмкін саласы болып
табылады. Өсімдік шаруашылығы саласынан фермерлік шаруашылық тұрғындары-
ның тұтыну шылығын б ақшалық өніммен қамтамасыз ету үшін осы фермаларда ұйым-
дастырылған үй алдындағы телімдер кең таралуы мүмкін.

1. ССП СЫНАҚТАР ЗЕРТТЕЛІП ЖАТҚАН АУМАҚТЫҢ
РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ
КӨЗДЕРІ ІСПЕТТЕС
Қолда бар талдаулар зерттеліп жатқан аумақта радиациялық жағдайдың қалып-

тасуы негізінен «Тəжірибе даласы» алаңында жүргізілген келесі сынақтарға байла-
нысты:

Жерүсті ядролық сынақтар – 1953 жылы 12 тамызда жүргізілген қуаты 400 кт
алғашқы термоядролық сынақ.

22.07.61 жəне 26.09.63 жж. жүргізілген үлгілі тəжірибелер (гидроядролық жəне
гидродинамикалық), (2-сурет).

Əдеби деректерге сəйкес, тек бір ғана ядролық сынақ ССП аумағының оңтүстік-
шығыс бөлігіндегі радиациялық жағдайға əсер етуі мүмкін болатын – бұл қуаты 400 кт
болған 12.08.53 жылғы жерүсті термоядролық сынақ.
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2-сурет. Жерүсті жəне үлгілі тəжірибелерден радиоактивті түсу іздерінің өзектері

Зерттеліп жатқан аумақтағы бөліну қалдықтарының максималды болжамды
белсенділігі келесі мəндерді құрайды (1-кесте).

1-кесте.
ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөлігіндегі  топырағындағы бөліну

қалдықтарының максималды болжамды белсенділігі

Нукл  ид
Уақыттың  баст  апқы

кезең і 1.12.2011 2 5 жыл 50  жыл

Бк/ кг Қаты нас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас
137Cs 2 69 1 69 1  38,8 1 21,9 1
90Sr 99 0,37 24,5 0,3 7 13 0 ,34 6,7 0,34

151Sm 10,3 0,038 6,5 0,094 5,4 0,14 4,4 0,2
99Tс 0,04 0,00014 0,04 0,00056 0,04 0,001 0,04 0,0018

239Pu + 240Pu 29,5 1 29,5 1 29,5  1 29,5 1
238Pu 1 0,032 0,64 0,021 0,51 0,017 0,38 0,012
241Pu 245 8,4 15,3 0,5 5 0,15 1,4 0,046
242Pu 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6

 241Am - - 6,7 0,25 8 0,28 8,1 0,28

Топырақтағы 241Pu қазіргі бар белсенділігі 240Pu жылдам нейтрондармен бел-
сенділік есебінен біршама жоғары болуы мүмкін, бірақ көп үлес қосуы үшін аталған
реакцияның қимасы аз.
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Гидроядролық сынақтар –бөлінген ядролық энергияның мөлшері химиялық ЖЗ 
зарядының энергиясымен салыстырылатын ядролық зарядтары бар жарылыс тəжіри-
белері (1 т кем), олар гидроядролық сынақтарға жатады жəне осындай нəтиже арнайы 
жоспарланған ядролық сынақта орын алған жағдайдан басқа ядролық сынақтарға жат-
пайды.

«Тəжірибе даласы» алаңының П-2Г техникалық алаңында 1960 жылдан 
1965 жылға дейін 40 гидроядролық тəжірибелер жүргізілді. Алаң зерттеліп жатқан 
аумақтың шекарасынан ~95 км ара қашықтықта орналасқан. Барлық тəжірибелер то-
пырақтың үстінде, негізінен, тереңдігі 3 метр болатын қазан-шұңқырда жүргізілді. 
Сынақтар бір-бірінен атмосфераға шығарылған белсенділіктің мөлшері мен жарылыс 
бұлтының жоғарғы бөлігінің көтерілу биіктігімен ерекшеленді. Гидроядролық тəжі-
рибелерді жүргізу уақытында диспергирленген плутонийдің альфа-белсенділігінің 
жалпы мөлшері шамамен 800-900 Кюриді құрады, бұл сынақ алаңы маңайындағы 
жергілікті жердің радиоактивті ластануына себепші болуы мүмкін [3]. Зерттеліп жат-
қан аумақтың плутониймен ықтимал ластануы үшін сынақтан түскен іздер өзектерінің 
азимуталды бағыттары 143°болды, бұл кезде плутониймен алаңдық ластанудың дең-
гейі 0,1 Ки/км2 болған кезде телімнің ұзындығы сəйкесінше 14 жəне 16 км жететін, ал 
алаңдық белсенділік 2,25*10-2 Ки/км2 болған кезде – 47,5 жəне 42 км. Мұндай сипат-
тама кезінде, тиісінше 41 жəне 45 Ки плутоний шығарындысы бар екі сынақ та зерт-
теліп жатқан аумақтың плутоний изотоптарымен радиоактивті ластануына үлес қосуы 
мүмкін. Аталған сынақтардың жүргізуден жергілікті жердің радиоактивті ластануына 
қосылған көп үлес «Тəжірибе даласы» алаңынан 30 км ара қашықтықта орналасқан 
«Байтемір» кен орны ауданында байқалады. Кен орнының топырақ жамылғысындағы 
плутонийдің құрамы жүздеген-мыңдаған Бк/кг құрайды. Аталған сынақ жүргізілген 
кезеңіндегі нақты бір ауа райы жағдайында жергілікті жердің, яғни ССП зерттеліп 
жатқан оңтүстік-шығыс бөлігі ауданында, 90 км жоғары қашықтықта дейін ластануы 
болуы мүмкін екені де теріске шығарылмайды.

1.1. ССП жүргізілген сынақтар нəтижесіндегі ластануды 
бағалаудың əдіснамасы 
Бұрынғы ССП əсерінің нəтижесінде зерттеліп жатқан аумақтың жербеткі ласта-

нуы, негізінен, жерүсті жəне ауадағы ядролық жарылыстар жүзеге асырылған «Тəжіри-
бе даласы» алаңындағы ядролық сынақтар (ЯС) жүргізуге байланысты болуы мүмкін, 
өйткені қоршаған ортаның (оның ішінде ауқымды масштабта) ластануына штольнялар 
мен ұңғымалардан түсетін үлес аз ғана. 

Аумақтың сынақтар жүргізілген іргелес орындарының жасанды радионуклид-
термен ластануы келесі негізгі факторларға байланысты:

1. Бөлетін заттек (бөліну қалдықтары) ядроларының бөліну нəтижесінде пайда 
болған радионуклидтер.

2. Бөлетін заттек қалдықтары.
3. Қоршаған орта ядроларының жылдам нейтрондармен белсендірілуі.
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1.2. Ауадағы ядролық жарылыстар жүргізу нəтижесінде
ластанудың жербеткі таралуы үлгісінің жалпы суреттелуі
Зерттеліп жатқан аумақтың жербеткі ластануына ЯС жүргізу нəтижесіндегі бол-

жамды үлеске бағалау жүргізу үшін ядролық жарылыс нəтижесінде радиоактивті іздің
пайда болуының «классикалық» үлгісін пайдаланамыз. Аталған тəсіл жан-жақты то-
лық суреттелген [5].

12.08.53 жылғы сынақ 239Pu бөлетін заттегі тек тұтандырғыш ретінде ғана беріл-
ген термоядролық қондырғының жарылуы ретінде берілген. Термоядролық синтез су-
тегінің энергияны көп бөлетін екі изотопының – дейтерий мен тритийдің бірігуі ретін-
де берілген. Сондықтан жарылыстың негізгі қуаты 239Pu бөлінуіне емес, термоядролық
синтезге түседі. Термоядролық синтез нəтижесінде 90Sr жəне 137Cs сияқты ұзақ өмір
сүретін радионуклидтер пайда болмайды. Зерттеліп жатқан аумақтағы бөлетін заттек
пен қалдықтардың белсенділігі тек тұтандырғыштық массасы арқылы анықталады.
Белсенділік өнімдері қарастырылып жатқан аумақтың сынақ орнынан өте алыста ор-
наласқындығының нəтижесінде есепте қарастырылмайды.

Термоядролық зарядта 239Pu массасын анықтау үшін сынақтан соң пайда бол-
ған радиоактивті түсулердің іздерінде іріктеп алынған топырақ сынамасын таңдап алу
жүргізілді. Сынамалардың жалпы көлемі 796 дана болды. 137Cs орташа белсенділігі
600 Бк/кг құрады. Іздер ауқымы ГАЖ зертханаларының деректері бойынша 676 км2

құрайды. Топырақ тығыздығының 1400 кг/м3, сынаманы іріктеп алу тереңдігі 0-5 см
екендігін жəне жартылай ыдырау кезеңін ескере отырып, із аумағындағы 137Cs абсо-
люттік белсенділігі 774 Ки тең болады.

Көзде [6] 239Pu Ки/кт-дағы бөліну қалдықтарының жарылыстан кейінгі əр түрлі
уақыттағы белсенділік мəндері беріледі. Деректерге сəйкес, 137Cs – 774 Ки орташа аб-
солюттік белсенділік қуаты 15 кт болатын ядролық жарылысқа сəйкес келеді.

Радиоактивті зақымданған аймақ көлемдерінің жарылыс қуатына тəуелділігінен
қуаты 400 кт болған термоядролық сынақ үшін радиоактивті зақымданған аймақтар-
дың сызықтық көлемі есептелді.

Есептеулерге сəйкес, зерттеліп жатқан аумақтағы бөліну қалдықтарының мүмкін
белсенділігі келесі 50 жылға болжаммен алғанда келесі мəндерді құрайды (2-кесте).

2-кесте.
ССП оңтүстік-шығыс бөлігіндегі бөліну қалдықтарының

максималды мүмкін белсенділіктері

Нуклид
Уақыттың бастапқы

кезеңі 1.12.2011 25 жыл 50 жыл

Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас
137Cs 269 1 69 1 38,8 1 21,9 1
90Sr 99 0,37 24,5 0,37 13 0,34 6,7 0,34

151Sm 10,3 0,038 6,5 0,094 5,4 0,14 4,4 0,2
99Tс 0,04 0,00014 0,04 0,00056 0,04 0,001 0,04 0,0018

Ядролық заряд конструкциясының бұзылуы кезіндегі бөлетін заттектің мөлшері
η ядролық жарылыстың тиімділігімен анықталады, ол ядролық қондырғының типі мен
конструкциясына байланысты 1-ден 30 пайызға дейін өзгеруі мүмкін. Əр жарылыс бо-

Nespbaeva
Примечание
перенос "бой-ынша"
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йынша ресми деректердің болмағандығына байланысты ары қарайғы есептеулер үшін
оны 20% тең деп аламыз.

Ары қарай, қару-жарақтық Pu типтік изотопты құрамын біле отыра, зарядтың
заттегіне кіретін оның басқа изотоптарының белсенділігін есептеп шығару қиын емес.
Сонымен, уақыттың бастапқы кезеңіне, қазіргі кезге Pu барлық изотоптарының
белсенділіктері олардың жартылай ыдырау кезеңі ескере отырып, есептеп
шығарылды жəне олардың шоғырлануының 25 жəне 50 жылдан кейінгі өзгеруіне
болжам жасалды. Зерттеліп жатқан аумақтардағы бөлу қалдықтарының максималды
мүмкін белсенділіктерінің есептік мəндері келесі мəндерді құрайды (3-кесте).

3-кесте. 
ССП оңтүстік-шығыс бөлігіндегі бөлу заттектерінің  максималды мүмкін белсенділіктері 

Нуклид
Уақыттың бастапқы

кезеңі 1.09.2011 25 лет 50 лет

Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас
239Pu + 240Pu 29,5 1 29,5 1 29,5 1 29,5 1

238Pu 1 0,032 0,64 0,021 0,51 0,017 0,38 0,012
241Pu 245 8,4 15,3 0,5 5 0,15 1,4 0,046
242Pu 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6

241Am - - 6,7 0,25 8 0,28 8,1 0,28

Шындығында 241Pu белсенділігі 240Pu жылдам нейтрондармен белсенділігі
есебінен біршама жоғары болуы мүмкін, бірақ аталған реакцияның қимасының үлкен
үлес қосуы үшін өте аз.

2. ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЫН КЕШЕНДІ ЗЕРТТЕУ
Алаңдық зерттеу жоспарын əзірлеу кезінде келесі негізгі факторлар ескерілді:
• зерттеліп жатқан аумақ топырағындағы радионуклидтер құрамы бойынша

ақпараттың болуы;
• АТЭХАГ сараптау тобының ұсыныстары (1 км ұяшықтары бар зерттеу тор-

шасы ұсынылды);
• ядролық сынақтарды жүргізу кезінде радиоактивті ластанудың пайда болуы-

ның жалпы заңдылықтары (ластану дақтарының болжамды тəн мөлшерлері,
іріктеп алу тереңдігі).

Зерттеудің жалпы жоспары
Дала жұмыстары бұрынғы Семей сынақ полигонының аумағында зерттеліп 

жатқан телімдерге күнделікті шығу əдісімен жүргізілді. Телімдерде зерттеудің 1х1 км
торша бойынша топырақтың жербеткі сынамаларын іріктеп алу орындалды. Алдын
ала деректер алынған соң орталық бөлікте 500 м қадамдық торша бойынша зерттеу
үшін екі қосымша телім анықталды (3-сурет).
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 3-сурет. ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігін зерттеу (Саржал а. ауданы)

Сынамаларды іріктеп алу нүктелік əдіспен, 100 см2 алаңда, 5 см тереңдікте
жүргізілді. Іріктеп алынған сынаманың массасы шамамен 1кг. Сынама іріктеп алудың
əр нүктесінде географиялық координаталарды анықтау жəне интегралды радиациялық
сипаттаманы: 1 м биіктікте гамма-сəулелену эквивалентті дозасының қуатын жəне
топырақтың беткі қабатынан бета-бөлшектер тығыздығын өлшеу жүргізілді. Сына-
маларды іріктеп алудың деректері дала журналына енгізілді. Координаталар WGS84
жүйесінде тіркелді; мəндер градус, минут жəне секунд түрінде ұсынылды. Əр сынама
затбелгісімен бірге екі қабатты полиэтилен пакетке салынды. Затбелгіде сынама коды,
ЭДҚ мен бета-сəулелену ағымы тығыздығы көрсетілді.

Дала жұмыстарының нəтижесінде 868 топырақ сынамасы іріктеп алынды.
Радиациялық параметрлердің орташа мəндері 4-кестеде берілген.

4-кесте
Зерттеліп жатқан аумақтағы радиациялық параме трлердің орташа мəндері

Телім нөмірі γmax,
мкЗв/сағ

γmin,
мкЗв/сағ

γср,
мкЗв/сағ

βmax,
бөлш/(мин×см2)

βmin,
бөлш/(мин×см2)

βср,
бөлш/(мин×см2)

Телім №1 0,17 0,05 0,10 25 <10 10

Радиациялық параметрлерді өлшеу келесі құралдармен жүргізілді:
• Дозиметр-радиометр ДКС-96 АБГ, № 146, № 024 2003 (бета-сəулелену ағы-

мы тығыздығын өлшеу диапазоны 10-нан 105 мин-1×см-1 дейін);
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а) б)
4-сурет. Зерттеліп жатқан аумақта ЭДҚ (а) жəне β-бөлшек ағымы тығыздығының (б) таралуы 

• Дозиметр СРП-68-01, № 1534, 798;
Барлық өлшеу құралдары метрологиялық тексерістен өткен.
Барлық сынамалар оралды, маркіленді жəне зерттеу үшін зертханаға жеткізілді.

Қажетті алдын ала дайындықтан кейін (кептіру, себу, кварттау) сынамалар табиғи
(232Th, 40K, 226Ra), сол сияқты жасанды (137Cs, 241Am, 60Co, 152Eu) негізгі гамма-сəуле-
лендіруші радионуклидтердің құрамына талдамаланды. Сынаманың бір бөлігі сосын 
90Sr, 238, 239+240Pu бөлу жəне анықтау үшін радиохимиялық талдамаға жіберілді. Құра-
мында 238, 239+240Pu анықталған сынамалар, əдеттегідей, 241Am құрамына қайталап тал-
данды, оны анықтау жұмысы осы радионуклидтердің арақатынасын анықтау үшін сы-
наманы қосымша гомогенизация жасаған соң жүргізілді.

2.1. Интегралды параметрлердің таралуы
ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөлігінің радиациялық жағдайын алдын ала ба-

ғалау үшін радиациялық параметрлерге (ЭДҚ жəне бета-бөлшектер ағым тығыздығы)
өлшеу жүргізілді. Барлығы зерттеу жүргізу кезінде 868 нүктеде радиациялық пара-
метрлерге өлшеу жүргізілді. Зерттеу ауданы мен қойылған міндетке байланысты зерт-
теу тығыздығы 0,25 км2 –дегі 1 өлшеуден 1км2 –дегі 1 өлшеуге дейін құбылды.

Зерттелген аумақ бойынша ЭДҚ жəне бета-бөлшектер ағым тығыздығы
таралуының нəтижелері карталарда берілген (4-сурет).

ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөлігіндегі радиациялық параметрді бағалау ЭДҚ
барлық əлем үшін, сол сияқты Қазақстан үшін де радиациялық параметрлердің табиғи
аялық мəндеріне сəйкес екендігін, бета-бөлшек ағым тығыздығының аялық деңгейден
біраз жоғары екендігін көрсетті. Сонымен бірге, зерттеліп жатқан аумақтың орталық
жəне солтүстік-батыс бөлігіндегі радиациялық параметрлердің таралу деректері бо-
йынша ЭДҚ мен бета-бөлшек ағым тығыздығы мəндерінің жоғары мəндері қарастыры-
лады. Жоғары мəндер бар телімдер алғашқы термоядролық сынақ (12.08.1953 ж.) жəне
үлгілі тəжірибе (26.09.63 ж.) іздері өзектерімен сəйкес келеді. 
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2.2. РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ АЛАҢДЫҚ ТАРАЛУЫ 

2.2.1. Табиғи радионуклидтердің алаңдық таралуы
Зерттеліп жатқан аумақтағы радиациялық аяның негізгі құрауышы уран мен

торийдің ыдырау қатарына жататын табиғи радионуклидтермен, сондай-ақ калиймен
(40К) байланысты. Табиғи радионуклидтерден 40K, 232Th жəне 226Ra радионуклидтері
анықталды. 40K, 232Th жəне 226Ra табиғи радионуклидтерін анықтау 0-5 см жербеткі
көкжиектен іріктеп алынған 868 топырақтық үлгілерде орындалған. Зерттеу нəтижелері
бойынша 40K, 232Th жəне 226Ra алаңдық таралу карталары құрылды (5-сурет).

а) б)

в)
5-сурет. ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөлігінің топырағында 40K (а),232Th

(б), 226Ra (в) анықтау нəтижелері

Алынған нəтижелерді салыстыру үшін 5-кестеде ҚР топырақтарындағы табиғи
радионуклидтердің тиесілі белсенділігі мəндерінің максималды, минималды жəне
орташа мəндері берілген [7].
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6-сурет. ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөліг інің топырағында 137Cs радионуклидінің таралуы

5-кесте.
Қазақстан топырағындағы табиғи радионуклидтердің белсенділігі

Өлшеу шектері
Тиесілі белсенділік, Бк/кг

40К 226Ra (238U) 232Th
Минималды мəндер 100 12 10
Максималды мəндер 1200 120 220

Орташа 300 37 60
Зерттеліп жатқан аумақ 1031 72 51

Ескерту: Уран мен торий кенінде радиоактивті тепе-теңдік бірге жақын екендігі, уран мен торийдің
тиесілі белсенділігі тең екендігі қабылданады

Зерттеліп жатқан аумақтың сынамаларында 40K, 226Ra жəне 232Th тиесілі бел-
сенділігінің тіркелген максималды мəндер Қазақстан топырағы үшін максималды мəн-
дерден аспайды, бірақ соған жақын.

2.2.2. Радионуклидтердің алаңдық таралуы
Алдын ала айтатынымыз, гамма-спектралды талдамамен зерттелген сынамалар-

дың бірде-бірінде 137Cs жəне 241Am радионуклидтерінен басқа қандай да бір жасанды
радионуклидтер табылған жоқ, бұл кезде 60Co, 152Eu сияқты радионуклидтердің табылу
шегі шамамен 0,5 жəне сəйкесінше 1,0 Бк/кг құрады.

Зерттеліп жатқан аумақтың 137Cs ластану сипаты
Зерттелген үлгілер саны – 868. Зерттеу нəтижелері бойынша 137Cs алаңдық тара-

лу картасы құрылды (6-сурет).
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7-сурет. 137Cs топырақтағы тиесілі белсенділігі мəндерінің таралу ги стограммасы

Солтүстік жарты шардағы ауқымды түсулерге орайластырылған негізгі
радионуклидтер шоғырлануының диапазоны 6-кестеде берілген.

6-кесте.
Солтүстік жарты шардағы ауқымды түсулерге орайластырылған негізгі

радио нуклидтер шоғырлануының диапазоны [8 – 15]

Радионуклид 137Cs 90Sr 239+240Pu
шоғырлану, Бк/кг 4–30 1–19 0,02–5,0

Аталған аумақтағы 137Cs тиесілі белсенділігінің орташа мəні осы кестеге сəйкес
аталған радионуклид үшін ауқымды түсулер аясының максималды мəндерінен аспайды
(30 Бк/кг). Топырақтағы 137Cs радионуклиді тиесілі белсенділігінің жоғары мəні (аялық
мəндерден 2 – 6 есе асатын) ядролық сынақ іздерінен түскен радиоактивті түсулер
іздеріне орайластырылған (6-сурет).

Зерттеліп жатқан аумақтың 241Am ластану сипаты Зерттеу нəтижелері
бойынша 241Am алаңдық таралу картасы құрылған (8-сурет). Аталған
радионуклидтің тиесілі белсенділігінің мəндер диапазоны <0,32-ден 

6,9 Бк/кг дейін құрайды. Аталған аумақ үшін 241Am тиесілі белсенділігін орташа
бағалау біраз қиындықтар тудырады, бірақ 241Am тиесілі белсенділігі үлгілердің
біршама мөлшерінде пайдаланылған аппаратура мен əдістеменің (барлық нəтижелердің
шамамен 55 %) табу шегінен (минималды детектрленген белсенділік) төмен деңгейде
болды. Бұл нəтижелерді толық теріске шығару өте жоғары бағалауға əкелуі мүмкін
еді. Сондықтан орташа көлемді бағалау кезінде 241Am тиесілі белсенділігінің мəндері
табу шегіне 0,32Бк/кг тең деп қабылданды. Мұндай жақын келу аталған радионуклид
мəндерінің таралу гистограммасында нақты көрсетілген, мұндағы 0,4 Бк/кг дейінгі
белсенділігі бар сынамалар мөлшері 400 артық мөлшерді құрайды. Сонымен, 241Am
анықталған «орташа» тиесілі белсенділігі нақты алғанда жоғарыдағы баға болып
табылады жəне 0,8 Бк/кг құрайды (9-сурет).

Тиесілі белсенділік мəндерінің диапазоны орташа мəн 28 Бк/кг болған кезде
<0,66-ден 193 Бк/кг дейін құрайды, бұл кезде деректердің негізгі тобы 80 Бк/кг дейінгі
диапазонда болады, ол нəтижелердің жалпы көлемінің шамамен 98 % құрайды.
Гистограммада (7-сурет) нүктелердің нақты бір шоғырланулармен кездесу жиіліктері
логқалыптыға жақын таралу сипатына ие.
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9-cурет. 241Am топырақ сынамаларындағы тиесілі
белсенділігі мəндерінің таралу гистограммасы

8-сурет. ССП аумағы оңтүстік-шығыс бөлігінің топырағында 241Am радионуклидінің таралуы

Зерттеліп жатқан аумақтың 239+240Pu ластану сипаты
239+240Pu (алдын ала радиохимиялық бөлінуі бар альфа-спектрометрия) анық-

таудың дəстүрлі əдісінің үлкен де күрделі жұмыс екендігін ескере отырып, аумақтың
плутоний изотоптарымен ластану сипатын зерттеуінде əдістемелік тұрғыда 241Am мен
плутоний арасындағы корреляциялық байланысты анықтауға басты назар аударылды.
Мұндай тəсіл жеткілікті таралған жəне толықтай расталған, əсіресе ластанудың бір
көзі бар жағдайда.

239+240Pu / 241Am радионуклидтерінің қатынасын анықтау үшін топырақ сынама-
лары ерекше үлгіде дайындалды (дайындық процедурасына үгітудің бірнеше саты-
сы кірді), үгіту сапасы аликвотты үлгілердегі 241 құрамы бойынша бақыланды. 241Am
тиесілі белсенділігінің мəндері осы үлгілердің үш өлшемінен орташасы ретінде анық-
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талды. Үлгілердің жалпы мөлшері 45 құрады. Бұл сынамаларда плутоний құрамы ал-
дын ала радиохимиялық бөлінуі бар альфа-спектрометрия əдісімен анықталды. 239+240Pu
тиесілі белсенділігінің орташа көлемі 8,2 Бк/кг құрады.

Зерттеу нəтижелері бойынша 239+240Pu шоғырлануының 241Am тəуелділігі құрылды
(10-сурет). 239+240Pu / 241Am радионуклидтер құрамы қатынасының орташа мəні 10,5 тең,
бұл күтілетін есептік мөлшерге жеткілікті жақын.

10-сурет. 239+240Pu топырақтағы шоғырлануының 241Am шоғырлануынан тəуелділік кестесі

Сондықтан плутониймен ластану сипаты америциймен ластану сипатына сəйкес.
Тікелей өлшеу нəтижелері бойынша 239+240Pu радионуклидінің нүктелік таралу картасы
құрылды (11-сурет).

11-сурет. 2010-2011 жж. жұмыс нəтижелері бойынша топырақтағы 239+240Pu құрамы

Талдау нəтижелері көрсеткендей, 238Pu анықтау кезінде, əсіресе төмен шоғырла
нуларда, нəтижелерді 0,35 Бк/кг жоғарылататын, барлығынан бұрын, пайда болуы
табиғи альфа-белсенді изотоптардан жеткіліксіз тазаруына орайластырылған
қателердің аддитивтік жүйесі бар. 238Pu / 239+240Pu қатынастар кестесі 12-суретте
берілген.
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Сонымен, 238Pu / 239+240Pu орташа қатынасы 0,008, орташа шоғырлануы 238Pu –
0,07 Бк/кг құрады, дозалық жүктеменің есептеулері үшін қолайлы болуына 0,1 Бк/кг қа-
былданды. 241Pu үшін 241Pu / 239+240Pu есептік қатынасының 0,75 тең болуы қабылданды.

Зерттеліп жатқан аумақтың 90Sr ластану сипаты
90Sr өлшеу екі əдіспен жүргізілді: алғашқысында барлық сынамалар аспаптық

түрде «Прогресс» бета-спектрометриялық құрылғысында талданды, аса жан-жақты
зерттеулер үшін радиохимиялық бөлінуі бар əдіс қолданылды. Тиесілі белсенділік
мəндерінің диапазоны <100-ден 1100 Бк/кг дейін құрады, зерттеу нəтижелері бойынша
нүктелік таралу картасы құрылды (13-сурет).

13-сурет. «Прогресс» құрылғысында топырақтағы 90Sr құрамын анықтау нəтижелері

12-cурет. 238Pu топырақтағы шоғырлануының 239+240Pu шоғырлануынан тəуелділік кестесі
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Жан-жақты зерттеу үшін 90Sr анықтаудың алдын ала радиохимиялық бөлінуі бар
əдіс қолданылды. Бұл əдісте анықтаудың аса төмен шегі бар. Радиохимиялық бөліну
əдісімен 90Sr құрамына 45 сынама зерттелді. 90Sr тиесілі белсенділігінің орташа
мөлшері 21 Бк/кг құрады. Зерттеу нəтижелері бойынша 90Sr нүктелік таралу картасы
құрылды (14-сурет). Топырақтағы 90Sr тиесілі белсенділігінің максималды мəндері
бірінші термоядролық сынақтан түскен радиоактивті түсу іздерінің аумағында бар.

14-сурет. 2010-2011 жж. жұмыс нəтижелері бойынша топырақтағы 90Sr құрамы

Зерттеліп жатқан аумақтың басқа радионуклидтермен ластану сипаты
151Sm, 99Tc сияқты басқа радионуклидтердің эксперименталды түрде анықтал-

маған, бірақ олардың бар екендігі болжанған шоғырлануы 137Cs тиесілі белсенділігінің
орташа мəні негізінде теоретикалық есептеулермен жəне барлық изотоптардың теоре-
тикалық қатынасымен анықталды. Есептеулер үшін келесі мəндер 151Sm үшін – 2,2, 99Tc
үшін – 0,4 Бк/кг қабылданды.

137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu радионуклидтерінің таралу деректері нəтижесінде
зерттеліп жатқан аумақта радиоактивті ластанудың əр түрлі құрылымы мен деңгейі
бар, түрлі көздермен (гидроядролық жəне термоядролық сынақтармен) қалыптасқан
бірнеше аймақты бөліп қарастыруға болады.

2.2.3. Аумақты радионуклидтердің алаңдық таралуы бойынша
аймақтандыру
137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu радионуклидтерінің таралу деректерін талдау нəти-

жесінде зерттеліп жатқан аумақта радиоактивті ластанудың əр түрлі құрылымы мен
деңгейі бар, түрлі көздермен (гидроядролық жəне термоядролық сынақтармен) қа-
лыптасқан бірнеше аймақты бөліп қарастыруға болады. Жасанды радионуклидтердің 



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

32

15-сурет. Бейіндердің орналасу сұлбасы

тиесілі белсенділігінің жоғары мəндері бар аймақтардың шекараларын анықтау үшін
ССП аумағының «солтүстік» жəне «батыс» бөліктері деректерін талдауы кезінде
бұрын пайдаланылған 137Cs жəне 241Am тиесілі белсенділігі мəндерінің бейін бойымен
таралу кестесін құру əдісі таңдап алынды. Бейіндер сұлбасы 15-суретте берілген.

Əр бейін бойынша 137Cs мен 241Am тиесілі белсенділігінің таралуы кестесі
құрылды. 16-суретте 137Cs мен 241Am тиесілі белсенділігінің таралуы бойынша екі
тəн бейін берілген. Аумақ осы аумақтың барлығы үшін анықталған топырақтағы 137Cs
жəне 241Am тиесілі белсенділігінің орташа мəнінен ауытқуға байланысты аялық (шартты
таза) аймаққа жəне тиесілі белсенділіктің жоғары мəндері бар аймаққа бөлінді. Аумақ-
ты аймақтандыру үшін келесі критерий қабылданды: егер радионуклидтердің тиесілі
белсенділіктері олардың орташа мөлшерінен бір орташаквадратты ауытқудан (δ) аспа-
са, онда аумақ аялық деп саналады.

241Am жəне 137Cs радионуклидтер құрамының таралуында топырақ
жамылғысындағы олардың тиесілі белсенділіктерінің жоғары мəндері тіркелген 1 жəне 2
деген екі аймақты жəне салыстырмалы түрдегі төмен мəндері бар 3 аймақты бөліп
қарастыруға болады. Бұл заңдылық 4 пен 27 бейіндер бойынша кестелерде жақсы
көрінеді (16-сурет).
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Бұл аймақтар жасанды радионуклидтердің алаңдық таралуын зерттеу нəтиже-
лері бойынша бөлінген. Сондай-ақ аймақтарды бөлу кезінде назарға алынғаны аумақ
телімдерінің радиоактивті бұлттардың болжамды өту телімдерінен алынған радионук-
лидтердің тиесілі белсенділік жоғары мəндерімен сəйкес келуі болатын.

а) б)

 16-сурет. Бейіндер бойынша 137Cs (а) жəне 241Am(б) тиесілі белсенділігі мəндерінің кестелері

а) б)
 17-сурет. 137Cs(а), 241Am(б) радионуклидтерінің жоғары құрамы бар аймақтардың орналасуы
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а) б)
18-сурет. 137Cs және 90Sr (а), 239+240Pu жəне 241Am (б)
тиесілі белсенділігі арақатынастарының таралуы

Аталған аумақ арқылы болжамды өткен аймақтар мен іздердің орналасу орны 
137Cs мен 241Am радионуклидтерінің таралу картасында көрсетілген (17-сурет).

Дозалық жүктемені бағалау үшін əр аймақта жасанды радионуклидтердің
тиесілі белсенділіктерінің орташа мəндерін пайдаланады. Топырақтың барлық сына-
маларында 137Cs мен 241Am радионуклидтерінің құрамы, ал 90Sr мен 239+240Pu радионук-
лидтерінің құрамы топырақтың барлық іріктеп алынған сынамаларының 5 % құрайтын 
45 сынамада анықталғандықтан, 90Sr мен 239+240Pu күтілетін мөлшерін анықтау үшін əр
аймақ үшін 137Cs мен 90Sr, 239+240Pu мен 241Am (18-сурет), 238Pu и 239+240Pu радионуклидтер
тиесілі белсенділіктерінің арақатынасы есептелген.

  37Cs/90Sr мен 239+240Pu /241Am мəндерінің таралу карталарында 12.08.53 ж. (1 ай-
мақ) радиоактивті түсулердің термоядролық іздеріне сəйкес келетін телім анық көрі-
неді. Бұл телім шектерінде үлгілі тəжірибелерге қарағанда 90Sr жоғары құрамы байқа-
лады, бұл 137Cs/90Sr арақатынасын негізінен əлемдегі ядролық сынақтармен ауқымды
түсулерді сипаттайтын 1,6 мөлшеріне жақындатады.

Əр аймақ үшін радионуклидтердің тиесілі белсенділіктерінің арақатынастары
анықталып, кестелер құрылды. 19-21- суреттерде радионуклидтер арақатынастарының
1 аймақ үшін таралуы берілген.

Радионуклидтердің тиесілі белсенділіктерінің алынған мəндері 90Sr, 239+240Pu, 
238Pu орташа мəндерін есептеу үшін 137Cs жəне 241Am тиесілі белсенділігінің таныс ор-
таша мəндері бойынша кестеге жинақталды (7-Кесте).

Nespbaeva
Примечание
"кесте" с маленькой буквы
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 19-сурет. 1 аймақтағы 137Cs жəне 90Sr тиесілі белсенділігі арақатынастарының кестесі

20-сурет. 1 аймақтағы 239+240Pu жəне 241Am тиесілі белсенділігі арақатынастарының кестесі

21-сурет. 1 аймақтағы 238Pu жəне 239+240Pu тиесілі белсенділігі арақатынастарының кестесі
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7-кесте.
Бөлін іп алынған шектердегі радионуклидтер арақатынасының мəндері

Аймақ нөмірі 90Sr/137Cs 239+240Pu/241Am 238Pu/239+240Pu
1 2,3 17,9 0,01
2 7,1 7 0,04
3 5,6 5,14 0,01

Сонымен, зерттеліп жатқан аумақта үш аймақ бөлініп алынды. 1 аймақтағы
радионуклидтердің жоғары құрамы термоядролық сынақтан түскен радиоактивті
түсу іздеріне орайластырылған (12.08.53 ж.). 2 аймақта сондай-ақ радионуклидтердің
гидроядролық сынақтан (22.07.1961 ж.), түскен радиоактивті түсу іздерінің өтуіне
орайластырылған тиесілі белсенділігінің жоғары мəндері жəне аумақ орталығында
– радионуклидтер құрамының салыстырмалы түрдегі төмен деңгейі бар 3 аймақ
тіркелген. Бөлініп алынған аймақтар үшін дозалық жүктемені ары қарай есептеу үшін
пайдаланылған жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа мəндері
есептеп шығарылды (8-кесте).

8-кесте.
Аймақтардағы жасанды радионуклидтердің тиес ілі белсенділігінің орташа мəндері, Бк/кг

137Cs 90Sr 241Pu 238Pu 241Am 239+240Pu 99Tc 151Sm
1 аймақ

43,9 18,9 0,6 0,1 0,8 14,9 0,7 3,5
2 аймақ

30,2 4,2 0,6 2,2 0,8 5,9 0,5 2,4
3 аймақ

19,0 3,4 0,5 0,04 0,7 3,7 0,3 1,5

2.3. Топырақтағы радионуклидтердің таралуы

2.3.1. Техногенді радионуклидтердің топырақ бейіні тереңдігі бойынша
таралуы
Құм-топырақтардың жасанды радионуклидтермен ластану сипатын зерттеу

үшін далалық зерттеулер жүргізілді, оның барысында 10 зерттеу алаңы жасалды жəне
əрқайсысында топырақ сынамасы 3 см аралықта 30 см тереңдікке дейін қабаттармен,
ары қарай 5 см аралықта 50 см тереңдікте қабаттармен іріктеп алынды (22-сурет).

Талдаманың əр түрі үшін топырақ сынамаларының іріктеп алу нүктелерінің ке-
лесі көрсеткіштерді: топырақтың бір немесе бірнеше техногенді радионуклидтермен
аса ластануы, олардың əр түрлі типті немесе кіші типті топырақта, бедердің түрлі эле-
менттерінде табу ескеріле отырып, таңдап алынғанын атап өту қажет.

Топырақ бейініндегі 241Am, 137Cs жəне 239+240Pu таралуы бойынша көрсеткендей,
тиесілі белсенділіктің аса жоғары мəндері құрғақ жəне борпылдақ қойылған топырақ
жағдайында төменде жатқан қабатқа 3-6 см қайта себілуі пайда болатын жербеткі
көкжиекке орайластырылған (9-кесте). Бұл радионуклидтер құрамының анық көрінген
инверсиясы бейін тереңдігі бойынша байқалмайды.
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Ескерту: Гк1 – таулы-қызғылт; К1
| – ақшыл-қызғылт аз қуатты;

К1
|| – ақшыл-қызғылт орташа қуатты; 

К1
щ – ақшыл-қызғылт аз дамыған, қиыршық тасты; 

Ск – қалыпты сортаңдар; Скл – алқаптық сортаңдар; 
Сн ск¹ – сортаңдық тақта тастар; Лг зс – алқаптық тұзды;

Кл к – алқаптық-қызғылт карбонатты.

22-сурет. Зерттеліп жатқан аумақтың топырақтық картасының сұлбасы,
топырақ қималарының орналасу сұлбасы
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9-кесте
Топырақ бейінінің тереңдігі бойынша радионуклидтердің құрамы

Қима №,
топырақ типі

Іріктеп алу
тереңдігі, см

Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

725
Қа

0-3 < 0,37 44,4 ± 1,2 - 162,3 ± 8,4
3-6 < 0,50 33,8 ± 1,1 - 94,3 ± 6,9
6-9 0,71 ± 0,29 49,0 ± 1,3 - 183,2 ± 7,2

9-12 0,72 ± 0,28 28,0 ± 1,0 - 90,2 ± 6,1
12-15 < 0,43 22,4 ± 0,9 - 57,3 ± 8,6
15-18 < 0,50 20,1 ± 0,9 - 76,9 ± 7,3
18-21 < 0,40 0,79 ± 0,29 - < 8,6
21-24 < 0,50 0,75 ± 0,28 - < 7,4
24-27 < 0,40 < 0,37 - -
27-30 < 0,52 0,86 ± 0,52 - -
30-35 <0,70 < 0,56 - -
35-40 < 0,50 < 0,49 - -
40-45 <0,70 < 0,74 - -
45-50 <0,90 < 0,50 - -

761
Қ1

0-3 2,73 ± 0,50 84,0 ± 2,5 16,22 ± 0,56 -
3-6 1,12 ± 0,42 47,5 ± 1,9 12,65 ± 0,50 -
6-9 < 0,60 < 0,62 0,41 ± 0,14 -

9-12 < 0,50 < 0,62 < 0,25 -
12-15 < 0,61 1,01 ± 0,57 < 0,20 -
15-18 < 0,56 < 0,52 0,53 ± 0,18 -
18-21 <0,80 < 0,83 0,25 ± 0,16 -
21-24 <0,50 < 0,36 < 0,25 -
24-27 <0,60 < 0,42 0,61 ± 0,17 -
27-30 <0,50 0,80 ± 0,29 < 0,23 -
30-35 < 0,39 0,70 ± 0,28 - -
35-40 < 0,43 < 0,47 - -
40-45 < 0,45 < 0,51 - -
45-50 < 0,48 < 0,47 - -

838
Қа

0-3 1,06 ± 0,33 135,2 ± 2,0 30,0 ± 1,5 437 ± 11
3-6 < 0,45 9,56 ± 0,64 1,87 ± 0,22 31,3 ± 7,2
6-9 < 0,40 4,05 ± 0,45 2,09 ± 0,28 16,8 ± 6,4
9-12 < 0,35 6,82 ± 0,52 1,55 ± 0,22 21,4 ± 3,8
12-15 <0,50 2,76 ± 0,39 0,27 ± 0,16 < 8,1
15-18 < 0,39 0,76 ± 0,30 0,25 ± 0,17 < 6,6
18-21 0,78 ± 0,28 1,56 ± 0,34 0,57 ± 0,17 9,3 ± 3,4
21-24 < 0,40 1,00 ± 0,31 - < 12,4
24-27 < 0,53 < 0,77 - -
27-30 < 0,56 < 0,75 - -
30-35 0,89 ± 0,27 < 0,45 - -
35-40 <0,50 < 0,30 - -
40-45 < 0,37 < 0,41 - -
45-50 < 0,35 < 0,38 - -
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Қима №, 
топырақ типі

Іріктеп алу 
тереңдігі, см

Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

855
Қак

0-3 < 0,76 104,4 ± 2,8 - -
3-6 0,90 ± 0,41 7,48 ± 0,94 - -
6-9 1,20 ± 0,41 < 0,64 - -
9-12 < 0,67 1,55 ± 0,66 - -

12-15 0,85 ± 0,39 3,00 ± 0,75 - -
15-18 < 0,56 < 0,60 - -
18-21 < 0,56 < 0,78 - -
21-24 1,07 ± 0,41 < 0,63 - -
24-27 < 0,80 < 0,66 - -
27-30 < 0,39 < 0,39 - -
30-35 < 0,39 <0,50 - -
35-40 <0,50 < 0,35 - -
40-45 <0,70 < 0,44 - -
45-50 < 0,36 <0,60 - -

424
Қ1

тереңқайнайт.

0-3 1,39 ± 0,29 78,5 ± 1,8 5,15 ± 0,38 17,6 ± 4,4
3-6 2,27 ± 0,33 59,74 ± 1,47 12,03 ± 0,72 11,4 ± 3,7
6-9 < 0,42 5,48 ± 0,52 - < 6,6
9-12 < 0,38 3,04 ± 0,42 - 11,6 ± 4,4

12-15 < 0,41 1,24 ± 0,34 - < 7,1
15-18 < 0,36 1,18 ± 0,33 - < 7,0
18-21 < 0,56 < 0,89 - -
21-24 < 0,51 < 0,89 - -
24-27 < 0,45 < 0,76 - -
27-30 < 0,49 < 0,77 - -
30-35 < 0,39 < 0,39 - -
35-40 < 0,33 < 0,40 - -
40-45 < 0,40 < 0,32 - -
45-50 0,99 ± 0,34 < 0,67 - -

365
Қ1

қ

0-3 <0,80 10,21 ± 0,95 - -
3-6 < 0,58 1,30 ± 0,61 - -
6-9 < 0,55 < 0,90 - -
9-12 < 0,64 < 0,89 - -

12-15 <0,90 < 0,79 - -
15-18 < 0,45 0,60 ± 0,29 - -
18-21 < 0,44 0,58 ± 0,30 - -
21-24 < 0,45 0,89 ± 0,31 - -
24-27 < 0,43 < 0,39 - -
27-30 < 0,41 <0,60 - -
30-35 <0,80 < 0,41 - -
35-40 <0,60 1,49 ± 0,37 - -
40-45 < 0,41 < 0,45 - -
45-50 < 0,45 1,18 ± 0,31 - -
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Қима №, 
топырақ типі

Іріктеп алу 
тереңдігі, см

Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

258
Қ1 толық дамым.

0-3 0,84 ± 0,29 37,10 ± 1,13 - -
3-6 0,69 ± 0,29 5,71 ± 0,51 - -
6-9 <0,80 < 0,68 - -
9-12 < 0,65 < 0,83 - -

12-15 < 0,57 < 0,81 - -
15-18 <0,90 < 0,53 - -
18-21 <0,70 < 0,63 - -
21-24 <0,70 < 0,74 - -
24-27 <0,90 < 0,89 - -
27-30 < 0,48 <0,80 - -
30-35 < 0,43 < 0,42 - -
35-40 < 0,46 <0,40 - -
40-45 < 0,57 < 0,45 - -
45-50 1,14 ± 0,54 < 0,73 - -

97
Қа сорт.

0-3 1,51 ± 0,39 51,8 ± 1,9 12,97 ± 0,58 -
3-6 0,64 ± 0,34 40,5 ± 1,7 - -
6-9 < 0,54 7,00 ± 0,88 - -
9-12 < 0,55 5,59 ± 0,79 - -

12-15 <0,70 1,09 ± 0,59 - -
15-18 < 0,45 < 0,85 - -
18-21 < 0,56 < 0,77 - -
21-24 <0,50 0,88 ± 0,26 - -
24-27 < 0,39 <0,50 - -
27-30 < 0,34 < 0,37 - -
30-35 < 0,35 < 0,36 - -
35-40 < 0,32 <0,40 - -

113
Тқ1

0-3 0,58 ± 0,26 26,57 ± 0,99 - -
3-6 < 0,38 3,09 ± 0,41 - -
6-9 < 0,39 1,17 ± 0,31 - -
9-12 < 0,36 <0,70 - -

12-15 < 0,39 < 0,32 - -
15-18 < 0,32 < 0,36 - -
18-21 < 0,49 < 0,77 - -
21-24 < 0,50 < 0,57 - -
24-27 <0,50 < 0,79 - -
27-30 0,99 ± 0,34 < 0,80 - -

189
Тқ1

0-3 0,76 ± 0,38 49,6 ± 1,9 - 19,7 ± 7,7
3-6 < 0,51 8,85 ± 0,94 - 18,0 ± 6,3
6-9 <0,70 4,14 ± 0,75 - < 7,3
9-12 < 0,51 2,68 ± 0,68 - < 10,5
12-15 < 0,37 7,22 ± 0,55 - < 13,5
15-18 < 0,55 < 0,83 - -
18-21 < 0,36 < 0,40 - -
21-24 < 0,47 < 0,75 - -
24-27 < 0,30 <0,50 - -
27-30 < 0,29 < 0,38 - -

Ескерту: Қа – алқаптық-қызғылт; Қ1 – ақшыл қызғылт: Қак – алқаптық-қызғылт карбонатты; 
 Қ1тереңқайнайт.– ақшыл қызғылт тереңқайнайтын; Қ1

қ – ақшыл қызғылт аз дамыған 
 қиыршық тасты; Қ1 толық дамым. – ақшыл қызғылт толық дамымаған; 
 Қа сорт. – алқаптық-қызғылт сортаң; Тқ1 – таулы-қызғылт.
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Сонымен, кестеде берілген деректерден көрінгендей, топырақтың типіне немесе
кіші типіне, бедерге, яғни олардың механикалық құрамына (барлық зерттеліп жатқан
топырақтар сазды) қарамастан, 241Am, 137Cs жəне 239+240Pu радионуклидтердің негізгі құ-
рамы бірінші жербеткі көкжиекте орналасқан. Топырақ бейініндегі 90Sr максимум құ-
рамы сондай-ақ жербеткі қабатқа орайластырылған, бірақ тереңдікте таралуында мəн-
дердің тұрақты төмендеуі үнемі емес, осы аса ерігіш жəне қозғалмалы радионуклидке
тəн ауысулар бар. Бұл аталған жағдайларда – жоғарғы топырақ көкжиектерінің құр-
ғауы жағдайларында күшейеді, бұл оларда карбонаттардың болмауымен расталады.

2.3.2. Топырақтағы жасанды радионуклидтерді табу формалары
Радиоактивті ластанудың аса жоғары деңгейлері бар жəне топырақтың түрлі

типтерімен сипатталатын орындарда аталған аумақтың топырақтарында жасанды
радионуклидтерді табу формаларын зерттеу үшін 10 сынақ алаңы жасалды. Топырақ
сынамаларын іріктеп алу нүктелерінің орналасу сұлбасы 19-суретте берілген.

Таңдап алынған нүктелерде 600 см2 алаңнан 0-3 см тереңдікте сынама іріктеп
алу жүргізілді. Топырақ сынамасын алды ала дайындаудан соң топырақтың беткі қа-
батынан жалпы алғанда өсімдіктер үшін өз құрамы бойынша жеңіл қол жетімді, ықти-
мал-қол жетімді жəне қол жетімсіз формаларды сипаттайтын ауыспалы, органикалық,
қозғалмалы жəне тығыз байланысқан формалар бөлініп алынды. Ауыспалы форманың
экстрагенті ретінде тəжірибеде кеңінен қолданылатын соңынан 1М фракционирле-
нетін ацетатты-аммонийлі буфер пайдаланылды. Органикалық форманы топырақты
0,1н NaOH ерітіндісімен, қозғалмалы форманы – 1 МHCl өңдеу бөліп алынды. Топы-
рақ пен сілтілейтін ерітіндінің арақатынасы тəжірибенің барлық кезеңдерінде 1:5 тең
қатынасты ұстап тұрды. Тығыз байланысқан форманы сілтілеуден кейін тікелей топы-
рақ қалдықтарында анықтады. Топырақ үлгілері мен сығындылардағы 137Cs жəне 241Am
радионуклидтерінің құрамы аспаптық гамма-спектрометриялық əдіспен анықталды. 
239+240Pu және 90Sr радионуклидтерінің құрамы есептік үлгінің алдын ала
радиохимиялық дайындығынан соң альфа-, бета-спектрометриялық əдістермен
анықтады.241Am радионуклидін табу формаларын анықтау нəтижелері 10-кестеде берілген.

Деректер радионуклид формаларының тиесілі белсенділігі мəндерінде топы
рақтың 1 кг жəне барлық формалардың жиынтық пайыздарында берілген.

10-кесте.
241Am радионуклидін табу формаларының құрамы, Бк/кг,

барлық формалардың жиынтық құрамынан %

Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы
форма

(1M CH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы
форма

(1M HCl)

Тығыз
байланысқан

форма
Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

725 1,8 46,0 ˂ 1,9 0,0 1,7 43,5 0,4 10,5
761 ˂ 1,2 0,0 ˂ 1,2 0,0 3,4 100 ˂ 0,4 0,0
838 1,4 14,6 ˂ 1,1 0,0 7,0 72,8 1,2 12,6
855 1,4 18,3 ˂ 1,2 0,0 5,1 66,7 1,2 15,0

орташа, 1 аймақ 19,7 - 70,7 9,5
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Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы
форма

(1M CH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы
форма

(1M HCl)

Тығыз
байланысқан

форма
Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

2 аймақ
97 < 1,2 0,0 ˂ 1,2 0,0 2,8 82,1 0,6 18,9
113 < 1,2 0,0 ˂ 1,2 0,0 2,8 74,5 0,9 25,3
189 < 1,2 0,0 1,5 27,4 3,1 56,6 0,9 16,1

орташа, 2 аймақ - 9,1 71,1 19,8

3 аймақ
424 < 1,0 0,0 < 0,8 0,0 < 3,6 0,0 4,2 100,0
365 < 1,2 0,0 < 1,9 0,0 < 1,3 0,0 1,1 100,0
258 < 1,2 0,0 < 0,8 0,0 4,6 86,8 0,7 13,2

орташа, 3 аймақ - - 28,9 71,1
Ескерту: * – бағалау деректері 

241Am радионуклидінің салыстырмалы құрамының есептеулерінде
əдістеменің табу шегінен төмен тиесілі белсенділік мəндері «0» деп қабылданды.

Топырақ сығындыларында 241Am радионуклидінің құрамын анықтау барысында
көптеген жағдайларда, оның ішінде ауыспалы жəне органикалық формалар үшін пай-
даланылатын əдістеменің табу шегінен төмен мəндер алынды. Осыған байланысты, 
241Am радионуклидін табу формаларының арақатынастарының есептеулерінде үшін
табу шегінен төмен мəндер "0" деп қабылданды, жəне радионуклидті табу формалары
салыстырмалы құрамының нəтижелерін бағалау нəтижелері ретінде қарастыру қажет.
Аса нақты деректерді алу үшін «аялық» аумақтарға қолданылатын қосымша зерттеу-
лерді жүргізу қажеттілігі бар.

Нəтижелер көрсеткендей, зерттеліп жатқан аумақтың түрлі аймақ топырақта-
рындағы 241Am радионуклидін табу формаларының арақатынасында айырмашылықтар
бар. 1 жəне 2 аймақ бойынша алынған деректерді талдай отырып, жалпы ерекшелік-
терді – барлық қарастырылып отырған үлгілер үшін радионуклидтердің қозғалмалы
формаларының басымдылығын атап өткен дұрыс. Бағалау деректері бойынша қозғал-
малы форманың үлесіне 241Am барлық формаларының жиынтық құрамының 43-тен 
82 % дейінгісі қатысты болып келеді. Бұл кезде органикалық формадағы радионуклид-
тердің тиесілі белсенділігінің табу шегі төмен мəндерінің іс жүзінде ауыспалы жəне
тығыз байланысқан формадағы радионуклидтердің сандық деректерімен бірдей дең-
гейде екендігін ескеру қажет. 241Am радионуклидінің 1 жəне 2 аймақ топырағындағы
қозғалмалы формаларының басым құрамы күмəн тудырмайды.

1 мен 2 аймақпен салыстырғанда 3 аймақ топырағында радионуклидтің қандай
да бір формаларының басымдылығын анықтау күрделірек, яғни деректерде айырма-
шылықтар бар.

Төменде 137Cs радионуклидін табу формаларын анықтаудың нəтижелері
берілген (11-кесте).
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11-Кесте
137Cs радионуклидін табу формаларының барлық

формалардың жиынтық құрамынан % құрамы, Бк/кг

Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы форма
(1M CH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы
форма

(1M HCl)

Тығыз
байланысқан

форма
Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

725 2,2 5,1 ˂ 1,2 2,7 ˂ 3,4 7,7 37,1 84,5
761 6,5 6,7 ˂ 2,9 2,9 ˂ 4 4,1 83,8 86,2
838 5,8 3,2 2,6 1,5 7,6 4,3 162,3 91,0
855 30,4 14,1 3,2 1,5 4,9 2,3 176,5 82,1

орташа, 1 аймақ 7,3 0,7 1,6 90,1

2 аймақ
97 < 3,8 11,3 < 3,0 8,9 3,2 9,5 23,6 70,2
113 17,6 16,9 < 2,8 2,7 14,1 13,5 69,7 66,9
189 6,6 11,9 < 1,0 1,8 4,9 8,9 42,8 77,4

орташа, 2 аймақ 13,4 - 11,6 78,5

3 аймақ
424 24,2 18,2 5,4 4,1 13,6 10,2 89,7 67,5
365 3,9 11,9 < 1,2 3,7 3,8 11,6 23,7 72,7
258 24,6 24,4 < 1,2 1,2 12,1 12,0 62,7 62,3

орташа, 3 аймақ 18,2 1,4 11,5 68,7
Ескерту: * – бағалау деректері. 
 137Cs радионуклидінің салыстырмалы құрамының есептеулерінде əдістеменің табу шегінен

төмен тиесілі белсенділік мəндері «0» тең деп алынған.

137Cs радионуклидін табу формаларының салыстырмалы құрамы мен тиесілі
белсенділігінің деректері бойынша радионуклидтің негізгі бөлігі барлық қарастыры-
лып отырған тығыз байланысқан формалардың үлесіне келетінін ескеру қажет. Бұл
кезде байқалатыны – 1 аймақтың топырағында радионуклидтің тығыз байланысқан
формаларының салыстырмалы құрамы (орташа алғанда 90 %) 2 мен 3 аймақ топыра-
ғындағыға қарағанда (68,7 – 78,5 %) шындығында жоғары.

Жалпы алғанда, 137Cs радионуклидінің зерттеліп жатқан аумақ топырағындағы
əрекеті 137Cs радионуклидінің кем дегенде 68 – 70 %-ы тығыз байланысқан формалар-
дың үлесіне келетін бұрын зерттелген «аялық» («солтүстік» жəне «батыс») аумақтар-
дағы топырақтармен ұқсас.

12-кестеде 90Sr радионуклидінің табу формаларының арақатынас деректері
берілген.

12-кесте
90Sr радионуклидін табу формаларының барлық формалар дың

жиынтық құрамынан % құрамы, Бк/кг

Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы форма
(1M CH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы
форма

(1M HCl)

Тығыз
байланысқан

форма
Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

725 34,3 17,8 < 3 1,5 24,8 12,8 131,1 67,9
761 45,4 15,4 4,8 1,6 40,9 13,9 203,7 69,1
838 43,8 6,6 < 2,9 0,4 38,4 5,8 582,0 87,2
855 59,7 5,9 355,3 35,0 49,4 4,9 552,0 54,3

орташа, 1 аймақ 11,4 9,6 9,3 69,6

Nespbaeva
Примечание
заменить "К" на "к"
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Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы форма
(1M CH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы
форма

(1M HCl)

Тығыз
байланысқан

форма
Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

2 аймақ
97 16,4 47,7 < 2,3 6,7 7,7 22,4 < 8,0 23,3
113 49,0 48,9 < 2,3 2,3 31,9 31,9 16,9 16,9
189 42,5 56,1 < 2,7 3,6 23,0 30,3 < 7,6 10,0

орташа, 2 аймақ 50,9 3,9 34,5 15,9

3 аймақ
424 38,8 43,4 3,9 4,4 36,0 40,3 10,7 12,0
365 22,8 41,8 < 2,3 4,2 15,0 27,5 < 14,4 26,4
258 45,4 51,8 < 2,7 3,1 31,4 35,8 < 8,2 9,4

орташа, 3 аймақ 45,7 4,2 28,2 16,7
Ескерту: * – бағалау деректері.
 137Cs радионуклидінің салыстырмалы құрамының есептеулерінде табу шегінен төмен тиесілі

белсенділік мəндері сандық мəндерге тең деп алынған.

90Sr радионуклидін табу формаларының салыстырмалы есептеулерінде пайдала-
нылған əдістеменің, оның ішінде органикалық жəне тығыз байланысқан формаларда,
алынған табу шегінен төмен тиесілі белсенділік мəндерін біз сандық мəндер ретін-
де қабылдадық. Көрсетілген шектердің кейбір жағдайларда <8,2 немесе <14,2 (тығыз
байланысқан формада) тең мəндерге дейін жете отырып, өте жоғары деңгейлерге ие,
оларға назар аудару қажет.

Зерттеліп жатқан экожүйенің топырағындағы 90Sr в радионуклидін табу фор-
маларын зерттеу нəтижелері зерттеліп жатқан аймақтар топырағының радионуклидті
ластану сипатындағы жаңа ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтайды.

Мысалы, 1 аймақ үшін радионуклидтің тығыз байланысқан формаларының ба-
сым болуы ерекшелік болып табылады. Тығыз байланысқан форманың салыстырмалы
құрамы мəндерінің құбылу диапазоны орташа алғанда 69,6 % құрай отырып, 54,3-тен
87,2 % дейінгі шекте жатыр. 90Sr радионуклидінің құрамы бойынша аз мəнді болаты-
ны ауыспалы (11,4 %), ары қарай азая бере – қозғалмалы (9,3 %) жəне органикалық
формалар. 90Sr радионуклидінің ұқсас таралуы «Тəжірибе даласы» алаңы аумағының
топырағында байқалады [16].

2 жəне 3 аймақ топырақтарындағы 90Sr радионуклидінің басым формасы – сəй-
кесінше 45,7 жəне 50,9 % құрай отыра, ауыспалы форма болып табылады. 90Sr радио-
нуклидінің құрамы бойынша екінші маңыздысы қозғалмалы форма (сəйкесінше 28,0
жəне 34,5 %). Тығызбайланысқан (16,3) жəне органикалық формалар 90Sr радионук-
лидінің маңыздылығы төменірек құрамымен сипатталады. Мұндай таралу типі ССП
бұрын зерттелген «аялық» аумақтарының («солтүстік» жəне «батыс») топырақтарында 
90Sr радионуклиді үшін тəн болып табылады [17, 18].

90Sr радионуклидінің табу формаларын зерттеу нəтижелері зерттеліп жатқан ау-
мақ топырақтарында тағы да алаңдық радионуклидті таралу деңгейлері бойынша бұ-
рын бөлініп көрсетілген үш қарастырылған аймақтың ластануының əр түрлі сипатын
растайды.

239+240Pu радионуклидінің табу формаларын зерттеу нəтижелері төменде
берілген (13-кесте). Нəтижелер 10 зерттеліп жатқан 10 үлгіден 6 үшін берілген,
зерттеліп 

Nespbaeva
Примечание
17,18 на 5,17
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жатқан 10 үлгіден 4 үшін нəтижелер 239+240Pu радионуклидінің радиохимиялық бөліну
барысында төменгі шығуына байланысты алынған жоқ.

13-кесте
239+240Pu радионуклидін табу формаларының барлық формалардың

жиынтық құрамынан % құрамы, Бк/кг

Аймақ Нүкте
№

Ауыспалы форма
(1MCH3COONH4)

Органикалық
форма

(0,1н NaOH)

Қозғалмалы форма
(1MHCl)

Тығыз байланысқан
форма

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

725 2,4 12,1 2,7 13,6 3,7 18,6 11,1 55,7
761 1,4 6,3 1,3 5,8 1,8 8,1 17,8 79,8
838 0,8 1,7 0,8 1,7 1,4 9,0 42,9 93,5
855 0,5 1,3 1,0 2,5 1,1 2,8 36,7 93,4

диапазон 0,5 – 2,4 1,3 – 12,1 0,8 – 2,7 1,7 – 13,6 1,1 – 3,7 2,85 – 18,6 11,1 – 42,9 55,7 – 93,5
орташа 1,3 5,3 1,4 5,9 2,0 8,1 27,1 80,6

Ескерту: *- бағалау деректері.

1 аймақ аумағында іріктеп алынған топырақ үлгілеріндегі 239+240Pu радионук-
лидінің негізгі құрамы орташа алғанда барлық формалардың жиынтық құрамының
80,6 % тығыз байланысқан форманың үлесіне келеді. Бұл кезде тығыз байланысқан
форманың салыстырмалы құрамы мəндерінің құбылу диапазоны 55,7-ден 93,5 %
дейінгі шектерде тұр. 239+240Pu радионуклидінің құрамы бойынша маңыздылығы төмені
қозғалмалы форма (8,1 %) болып табылады, ары қарай азаюына қарай – органикалық
(5,9 %) жəне ауыспалы (5,3 %) формалар.

Жалпы алғанда, зерттеліп жатқан аумақ топырағындағы 239+240Pu радионук-
лидінің əрекет ету сипаты оның ССП бұрын зерттелген аумақ топырақтарындағы əре-
кет ету сипатынан еш айырмашылығы жоқ.

2.3.3. Радионуклидтердің топырақтың гранулометриялық
фракцияларында таралуы
Радионуклидтердің топырақтың гранулометриялық фракцияларында таралуын

зерттеу шаңның желмен көтерілуі кезінде ауа бассейнінің ластануына топырақ жа-
мылғысының үлесін бағалауға жəне жел эрозиясы салдарынан болатын көлденең
жылыстау есебінен радионуклидтердің екінші рет қайта таралуының оқшаулануын
болжауға мүмкіндік береді. Топырақ бетінен радионуклидтердің атмосфераға түсуін
бағалау кезінде диаметрі 100 мкм дейін болатын жұқа шаң бөлшектері басты рөл ат-
қарады [19].

Радионуклидтердің таралуын зерттеу үшін 0-3 см тереңдікке 10 нүктелік сынама
іріктеп алынды. Іріктеп алу нүктелерінің орналасу сұлбасы 22-суретте берілген.
Сынаманы іріктеп алу топырақтың зерттеліп жатқан радионуклидтердің радиоактивті
ластануының жоғары деңгейі аса жоғары жерлерде, сондай-ақ топырақтың түрлі
типтерімен сипатталатын жерлерде жүргізілді.

Бұл жұмыста көлемдері 1000-500, 500-250, 250-100, 100-63, 63-40 жəне <40 мкм
болатын, су ағынының «дымқылдай себу» əдісімен бөлінген топырақ фракцияларында 
137Cs, 241Am, 90Sr жəне 239+241Pu радионуклидтерінің таралуы зерттелді. Бөлінген топы-

Nespbaeva
Примечание
19 на 18
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рақ фракцияларында ауадай-құрғақ жағдайға дейін кептіру мен өлшеуден соң көрсетіл-
ген радионуклидтердің құрамы анықталды. Сынамалардағы 137Cs жəне 241Am құрамы
гамма-спектрометриялық əдіспен, 239+241Pu – алдын-ала радиохимиялық бөлінісі бар
α-спектрометриялық əдіспен, 90Sr- радиохимиялық əдіспен анықталды.

Зерттеліп жатқан топырақтың 0-3 см беткі қабатында, жалпы салмағының орта-
ша алғанда 28 % ала отырып, көлемі 1000-500 мкм болатын ірі фракция басым екендігі
анықталды. 500-250, 250-100, 100-63 жəне 63-40 мкм фракцияларының топырақтың
жалпы салмағына қосар үлесі орташа алғанда, 17, 15, 15 жəне тиісінше 11 % құрайды.
Жербеткі көкжиектің көп дəрежеде желмен тасымалдануға қатысатын топырақ жа-
мылғысының аса ұсақ фракциясының (<40 мкм) үлесі – 14 %.

14–17-кестелерде 241Am жəне 137Cs, 90Sr жəне 239+241Pu радионуклидтерінің
гранулометриялық фракцияларда таралу деректері берілген.

14-кесте
241Am радионуклидінің топырақтың беткі қабатының (0-3 см)

гранулометриялық фракцияларында таралуы, Бк/кг, %

Аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63 мкм 
(15 %)

63 – 40 мкм
(11 %)

< 40 мкм
(14 %)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %

1 аймақ

761 0,45 4,2 1,10 10,4 0,48 4,5 2,77 26,1 1,64 15,4 4,18 39,4
725 0,3 7,1 0,59 13,9 0,36 8,5 1,47 34,6 0,71 16,7 0,82 19,3
838 < 0,33 2,9 2,30 19,9 1,51 13,1 1,51 13,1 1,79 15,5 4,1 35,7
855 0,77 6,9 3,8 33,6 1,9 17,8 2,4 21,1 1,6 14,0 0,8 6,7

орташа, 1
аймақ 5,3 19,4 11,0 23,7 15,4 25,3

2 аймақ
97 < 0,29 5,4 0,9 18,0 1,6 29,3 1,4 26,7 0,7 13,5 < 0,39 7,2
113 0,85 7,9 1,2 11,3 2,0 19,0 2,7 25,4 1,8 16,6 2,1 19,8
189 0,55 10,6 0,6 12,0 0,9 16,6 1,3 24,5 0,9 18,5 0,9 17,8

орташа,
2 аймақ 8,0 13,7 21,6 25,5 16,2 14,9

3 аймақ
424 1,56 9,5 3,39 20,7 1,56 9,5 3,69 22,6 2,56 15,7 3,6 22,0
365 < 0,32 10,0 0,41 12,8 0,32 10,0 0,55 17,1 0,84 26,2 0,8 24,0
258 0,89 12,6 0,74 10,5 1,7 24,0 1,5 21,0 1,6 22,6 0,7 9,3

орташа,
3 аймақ 10,7 14,7 14,5 20,2 21,5 18,4

15-кесте
137Cs радионуклидінің топырақтың жербеткі қабатының (0-3 см)

гранулометриялық фракцияларында таралуы, Бк/кг, %

Аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63 мкм 
(15 %)

63 – 40 мкм
(11 %)

< 40 мкм
(14 %)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %

1 аймақ

761 38,9 6,8 228,70 39,8 113,5 19,7 61 10,6 55,9 9,7 76,8 13,4
725 24,9 9,6 97,00 37,5 45,1 17,4 28,3 10,9 29,5 11,4 33,7 13,0
838 65,1 8,1 404,9 50,3 113,5 14,1 81,9 10,2 61,7 7,7 77,8 9,7
855 73,7 5,0 787,6 54,0 374,2 25,6 77,4 5,3 70,8 4,8 76,1 5,2
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Аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63 мкм 
(15 %)

63 – 40 мкм
(11 %)

< 40 мкм
(14 %)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
орташа,
1 аймақ 7,4 45,4 19,2 9,3 8,4 10,3

2 аймақ
97 15,2 9,5 16,2 10,1 21,3 13,3 34,7 21,6 36,7 22,9 36,2 22,6
113 63 12,6 78 15,5 81 16,1 87,7 17,5 83,1 16,6 109 21,7
189 31,3 11,8 33,5 12,6 41,2 15,5 49,4 18,6 47,1 17,7 63,5 23,9

орташа,
2 аймақ 11,3 12,7 15,0 19,2 19,1 22,7

3 аймақ
424 83,2 12,7 98,4 15,0 92,3 14,1 122,4 18,7 121,1 18,5 138,8 21,2
365 10,01 7,6 15,3 11,6 14,8 11,2 29,3 22,1 27,3 20,6 35,6 26,9
258 38,3 9,8 57,7 14,8 72 18,4 85,3 21,8 66,4 17,0 71,4 18,3

орташа,
3 аймақ 10,0 13,8 14,6 20,9 18,7 22,1

 16-кесте
90Sr радионуклидінің топырақтың беткі қабатының (0-3 см)
гранулометриялық фракцияларында таралуы, Бк/кг, %

Аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63 мкм 
(15 %)

63 – 40 мкм
(11 %)

< 40 мкм
(14 %)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

761 128,1 8,0 934,0 58,7 317 19,9 70,6 4,4 68,8 4,3 73 4,6
725 98,3 14,8 336,0 50,5 123,7 18,6 41,9 6,3 30,8 4,6 34,7 5,2
838 203,0 8,0 1792,0 70,4 247 9,7 136,2 5,4 76,9 3,0 88,8 3,5
855 147,6 2,8 3433,0 64,6 1489,0 28,0 96,1 1,8 89,8 1,7 61,2 1,2

орташа,
1 аймақ 8,4 61,0 19,1 4,5 3,4 3,6

2 аймақ
97 < 7,6 11,9 <11,2 17,5 < 9,7 15,1 11,5 17,9 14,2 22,2 < 9,9 15,4
113 30,5 18,8 22,1 13,6 29,6 18,2 36,5 21,9 29,6 18,2 15,2 9,3
189 < 7,6 10,3 < 8,9 12,0 15,7 21,2 17,5 23,6 < 8,9 12,0 15,5 20,9

орташа,
2 аймақ 13,6 14,4 18,2 21,2 17,5 15,2

3 аймақ
424 21,9 21,3 16,4 15,9 23,6 22,9 15,9 15,4 16,8 16,3 < 8,4 8,2
365 <15,5 17,7 <15,8 18,0 12,3 14,0 21,4 24,4 < 12,4 14,1 < 10,4 11,8
258 <11,0 13,8 < 9,1 11,4 < 9,6 12,0 24,5 30,6 12,9 16,1 12,9 16,1

орташа,
3 аймақ 17,6 15,1 16,3 23,5 15,5 12,0
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 17-кесте
239+240Pu радионуклидінің топырақтың беткі қабатының (0-3 см)

гранулометриялық фракцияларында таралуы, Бк/кг, %

Аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63
мкм (15 %)

63 – 40 мкм
(11 %)

< 40 мкм
(14 %)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %*

1 аймақ

761 6,11 4,5 49,90 37,0 22,59 16,7 12,93 9,6 18,71 13,9 24,73 18,3
725 4,85 6,9 21,21 30,3 10,61 15,1 17,25 24,6 7,86 11,2 8,26 11,8
838 11,62 5,9 90,30 45,9 22,25 11,3 26,78 13,6 14,43 7,3 31,2 15,9
855 14,4 4,5 183,3 56,9 84,8 26,3 17,2 5,4 12,8 4,0 9,5 2,9

орташа,
1 аймақ 5,5 42,5 17,4 13,3 9,1 12,2

2 аймақ
97 1,9 4,5 4,3 9,9 8,7 20,0 15,3 35,4 5,1 11,8 7,9 18,4
113 5,2 - 13,3 - 17,1 - 25,7 - деректер жоқ - 8,9 -
189 2,1 5,5 5,2 13,7 5,4 14,0 15,2 39,6 4,9 13,0 5,4 14,2

орташа,
2 аймақ 5,0 11,8 17,0 37,5 12,4 16,3

3 аймақ
424 5,06 6,0 8,48 10,1 8,63 10,3 38,10 45,3 8,62 10,2 15,3 18,1
365 0,47 4,7 1,05 10,5 1,80 18,0 2,08 20,8 1,83 18,3 2,8 27,8
258 2,35 8,4 3,39 12,2 4,2 14,9 4,8 17,1 5,4 19,3 7,8 28,1

орташа,
3 аймақ 6,4 10,9 14,4 27,7 15,9 24,7

Толық мəлімет алу үшін зерттеліп жатқан топырақтардың гранулометриялық
фракцияларында радионуклидтердің таралу нəтижесі əр фракцияның əр зерттеліп
жатқан радионуклид құрамының жалпы сомасына салыстырмалы үлес көрсететін
жинақталудың нормаланған гистограммасы ретінде берілген (23-сурет).

23-сурет. Гранулометриялық фракцияларда 241Am жəне 137Cs, 90Sr жəне 239+241Pu
радионуклидтерінің нормаланып таралу гистограммасы
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241Am радионуклиді үшін берілген гистограммадан көретініміз, зерттеліп жат-
қан аумақтың зерттелудегі аймақ топырақтарының гранулометриялық фракцияларын-
да оның таралуының салыстырмалы тегіс сипатын атап өткен дұрыс.

137Cs, 90Sr жəне 239+241Pu радионуклиді үшін жалпы заңдылық анықталады, оның
ішінде 1 аймақта іріктеп алынған төрт үлгіде (761, 725, 838 жəне 855) көлемі 500-250
мкм (137Cs үшін 37,5–54,0 %, 90Sr – 50,5–70,4 %, 239+241Pu – 30,3–56,9 % дейінгі шектерде)
фракцияда көрсетілген радионуклидтердің басым болуы байқалады. 2 жəне 3 аймақ ау-
мақтарында іріктеп алынған үлгілерде аталған фракциядағы (500-250 мкм) көрсетілген
радионуклидтердің құрамы басым болып саналмайды жəне жиынтық құрамнан 18 %
кем емес құрайды.

Топырақтың гранулометриялық фракцияларындағы 239+240Pu/241Am қатынасы
239+240Pu / 241Am қатынасын анықтау үшін топырақ сынамалары ерекше тəсілмен

дайындалды (дайындық процедурасы үгітудің бірнеше сатысынан тұрды), үгіту сапа-
сы аливкотты үлгілердегі 241Am құрамы бойынша бақыланды.

Топырақтардың гранулометриялық фракцияларындағы 239+240Pu тиесілі
белсенділігінің 241Am тиесілі белсенділігіне қатынас нəтижелері 18-кестеде берілген.

18-кесте
Гранулометриялық фракциялардағы 239+240Pu/241Am қатынастары

аймақ Нүкте
№

1000 – 500
мкм (28 %)

500 – 250
мкм (17 %)

250 – 100
мкм (15 %)

100 – 63 мкм 
(15 %) 63 – 40 мкм < 40 мкм

239+240Pu/241Am 239+240Pu/241Am 239+240Pu/241Am 239+240Pu/241Am 239+240Pu/241Am 239+240Pu/241Am

1
аймақ

761 13,6 45,4 47,1 4,7 11,4 5,9
725 16,2 36,0 29,5 11,7 11,1 10,1
838 35,2 39,3 14,7 17,7 8,1 7,6

орташа, 1
аймақ 21,6 40,2 30,4 11,4 10,2 7,8

2
аймақ 189 3,8 8,4 6,2 11,9 5,2 5,9

3
аймақ

424 3,2 2,5 5,5 10,3 3,4 4,2
365 1,5 2,6 5,6 3,8 2,2 3,6
258 2,6 4,6 2,4 3,2 3,4 11,9

орташа, 3
аймақ 2,4 3,2 4,5 5,8 3,0 6,6

Зерттеу нəтижелері үш негізгі ерекшеліктерді анықтайды. Біріншіден, грануло-
метриялық фракциялардағы 239+240Pu / 241Am арақатынастарының жоғары мəндерімен
сипатталатын 1 аймақтың ерекшелігі 2 жəне 3 аймақ топырақтарымен салыстырғанда
анық көрінеді. Радионуклидтер арақатынастарының осыған ұқсас сипаты қарастыры-
лып отырған аймақтар (фракцияларға бөлінбеген) топырағында байқалады. Еске са-
лып өтсек, бұл арақатынастар, орташа алғанда, 1 аймақ үшін – 17,9, 2 жəне 3 аймақ
үшін сəйкесінше – 7,0 жəне 5,14 тең.

Екінші маңыздылығы одан кем емес фактор 1 аймақ топырағында 239+240Pu / 
241Am радионуклидтер арақатынастарының топырақтың алғашқы үш фракциясында
аса жоғары мəндері – 1000-550, 500-250 жəне 250-100 мкм бар, бұл топырақтың ласта-
нуы біріншіден, «жергілікті» сынақтарға байланысты болуы мүмкін.
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Үшінші ерекшелік көлемі ˂ 40 мкм болатын қарастырылып отырған үш аймақ 
топырақтарының аса ұсақ фракциясына байланысты, бұл фракцияда радионуклидтер 
арақатынастары жоғары емес деңгеймен сипатталады, орташа алғанда, 1-аймақ үшін 
7,8, 2-аймақ үшін – 5,9 жəне 6,6 – 3-аймақ үшін.

2.3.4. Топырақ сапасын бағалау
Зерттеліп жатқан аумақтың табиғи жағдайлары жерлердің жарамдылығын 

анықтайды. Зерттеліп жатқан аудан, негізінен, мал шаруашылығымен айналысатын 
аудан болып табылады. Бедердің көлденең сызылуы, қиыршықты топырақ қабаты мен 
ұсақ қиыршықты тасты жерлер бұл жерлерді жер жыртуға жарамдыларға жатқызуға 
мүмкіндік бермейді. Аласа төбелер, төбелер тізбегінің баурайлары, биік жəне орташа 
ұсақ шоқылар – жайылымға жарамды жерлер. Өзіне селеу, бетегелі даланы, тобылғы, 
қараған мен аймақтық ақшыл-қызыл топырақта өсетін тағы басқа далалық аралас шөп-
терін қосатын өсімдік кешендері бұл аймақта малға жарамды болып табылады [20].

Аса өнімді жайылымдар төбешіктердің етегінде ақшыл-қызғылт толық дамыма-
ған немесе қалыпты топырақтарда, əсіресе ылғал жақсы сақталатын жəне сəйкесінше 
азықтық жемшөптердің өнімділігі жоғары болатын солтүстік экспозицияда орналас-
қан. Жергілікті жердің көбірек еңісі бар делювиалды-пролювиалды шоқыаралық жа-
зықтықтардың жоғарғы бөлігінде азықтық шөптердің мөлшері көбейетін алқаптық-ақ-
шыл-қызғылт топырақ кездеседі. Төбешіктердің ортасында бұл топырақтар алқаптық 
сор жəне сортаң топырақтарға, жусаны бар галофитті өсімдіктер ретінде берілген сор 
жəне сортаң жерлерге ауысады. Мұндай жемшөптер мал үшін жарамдылығы төмен 
болып саналады.

Дала жұмыстары зерттеліп жатқан аумақтағы жайылымдық жер топырақтары-
ның азуы бар екендігін көрсетті.

Жайылымдық жем-шөп азуының себебі, біріншіден, малды артық жаюға бай-
ланысты. Аридті аймаққа тəн табиғи жағдайлардың аясында малды артық жаю топы-
рақ-өсімдік жамылғысының қарқынды азуына əкеледі, бұл қыстауларға жақын жақтан, 
ені 2-3 км болатын сызықта анық көрінеді. Бұл аймақ кейде өсімдік мүлдем өспейтін-
дей тапталған. Бұл кезде топырақта жоғарғы көкжиектің тығыздалуы байқалады, бұл 
олардың сулы-физикалық қасиеттерінің нашарлауына: көлемдік салмағының ұлғаюы, 
ылғалдылықтың төмендеуі, топырақ құрылымының бұзылуына əкеледі. 0,05-0,1 ц/га 
астық беретін азғантай өсімдік өзінің бар болуы кезінде ол жусанның əр түрлі түрлері-
мен, басқа да мал сирек жейтін өсімдіктер топтамасымен берілген. Осы телімдерде 
мал жаю көп жылдарда тек өсімдік жамылғысының жоғалуына ғана емес, сондай-ақ 
өсімдік топтарындағы доминанттардың, мысалы əр түрлі селеу, бетеге, далалық аралас 
шөптердің жусан мен басқа да арамшөптерге ауысуына əкелгенін атап өту қажет. Мұн-
дай жаю «жаншылған» деп аталады.

Жайылымдардың азуында аймақтың климаттық жағдайлары біршама маңызды 
рөл атқарады. Аридті климат жағдайындағы бедердің сызылуы мен топырақтың ке-
буі топырақты жел эрозиясы мен дефляцияға ұшырайтын «жаралы» қылады. Топырақ 
мұндай жағдайларда жоғарғы көкжиекте гумусты жоғалта отырып желмен ұшады да 
құнарлығын жоғалтады. Бұл кезде борпылдақ қабат түгелдей азаяды, сол сияқты гумус-
тық көкжиектің де қуаты азаяды [21]. Жел эрозиясына ұшыраған мұндай топырақ, яғни 
дефляцияланған топырақ бастапқы өсімдік жамылғысын қалпына келтіре алмайды.
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Бірақ табиғи бақылаулар көрсеткендей, ауыл шаруашылығы айналымынан 
бөлініп алынған жерлер жалпы ауқымның 30 % алып жатыр, ал азу нəтижесіндегі то-
пырақ тығыздығы 1,3 г/см3 тең бекітілген шектен аспайды, бұл жағдайды салыстырма-
лы түрде қанағаттанарлық деп санауға мүмкіндік береді [22].

Сонымен, зерттеліп жатқан аумақта, негізінен, тапталмаған немесе əлсіз тап-
талған азықтық жемшөп таралған, ал бұл кезде топырақ дефлирленбеген немесе əлсіз 
дефлирленген деп саналады. Бұған жатпайтыны тұрақтар, қыстаулар маңындағы жай-
лымдар, мұнда жайылымдар қатты тапталған, топырақтар орташа-, қатты дефлирлен-
ген, оларды оңалту үшін агромелиорациялау мен ұзақ мерзімді қалпына келтіру кезеңі 
қажет.

2.3.5. Құмдақ-топырақтардың радионуклидті ластануының өзгерісін 
болжау
Семей полигоны аумағының оңтүстік-шығыс бөлігі топырақтарының жербеткі 

радионуклидті ластануы «Тəжірибе даласы» алаңында жүргізілген ядролық сынақтан 
түскен радиоактивті бұлттардың түсуі есебінен болуы мүмкін. Топырақ көкжиектерін-
дегі 137Cs, 241Am, 90Sr жəне 240+241Pu радионуклидтерінің құрамы аз ғана. Тереңдеген са-
йын топырақ бейіндеріндегі радионуклидтердің құрамы күрт төмендейді, мұны 9-кес-
тедегі келтірілген деректер көрсетеді, бұл кезде мəндердің максимумы, əдеттегідей, 
беткі қабатта қалады.

Сонымен, атмосфералық сынақтарды жүргізу уақытынан бергі өткен кезеңнің 
ұзақтығына (50-60 жыл) қарамастан, топырақтың беткі қабатына түскен радионуклид-
тердің максимум құрамы жербеткі көкжиекте қалады жəне топыраққа енетін тереңдік 
15-20 см аспайды. Радионуклидтердің мұндай əрекеті ылғалдықтың күрт тапшылы-
ғына байланысты (жауын-шашынның мөлшері – 200-250 мм), бұл оларды ерітіндіде 
немесе су ағыны əрекетімен төмен ауысуына мүмкіндік бермейді. Екінші жағынан, 
буланатын ылғалдың мөлшері жауын-шашын мөлшерінен 4-5 есе артық, бұл еритін 
тұздардың, оның ішінде радионуклидтердің еритін бөлігінің де топырақтардың беткі 
көкжиегінде жиналуына себеп болады. Бұл деректер болашақта радионуклидтердің та-
ралу суреті өзгеріссіз қалатынын, бірақ жоғарғы көкжиектегі құрамы азаятынын, олар-
дың ену тереңдігі біршама ұлғаятынын болжауға мүмкіндік береді, өйткені ылғалдың 
жетіспеушілігіне қарамастан, құмдақ-топырақтардағы заттектер мен элементтердің 
қайта таралу процесі геологиялық уақыт ауқымында жүреді.

Егер техногенді радионуклидтер 50 жыл ішінде 15 см тереңдікке ауысқан болса, 
сонда ары қарай ену жылдамдығы сол қалпы қалады, яғни, жылына шамамен 0,3 см 
болады.

Аталған аймақтың континенталды даму жағдайларында бедерді қалыптастыра-
тын басты фактор ретіндегі желдің қызметі бұрынғыдай радионуклидтердің кеңістіктік 
қайта таралуында рөл атқаратын болады. Мысалы, өлшемі <100 мкм болатын шаңды 
бөлшектері бар радионуклидтер жербекті қабатта ілініп тұрған қалыпта болуы мүмкін 
жəне боран немес қатты жел кезінде алыс қашықтыққа 10 м/с жылдамдықпен ұшып 
кетуі мүмкін. Өлшемі 100-ден 500 мкм болатын бөлшектер пайда болуы көктем мен 
күзде максималды болатын шаң-боранның белсенді қатысушылары болып табылады. 
Бұл бөлшектерге радионуклидтер құрамының шамамен 50 % орайластырылған. Яғни, 
радионуклидтердің бұл мөлшері өте сирек, жылына 4-5 рет, бірақ кеңістіктегі ауысуда 
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қатысуы мүмкін. Өлшемдері шамамен 500 мкм болатын топырақ бөлшектері желдің 
осындай жылдамдығы кезінде құйынмен оралу процесіне қамтылуы мүмкін. Бөлшек-
тердің жақын қашықтықтарға ауысуы сондай-ақ желдің соғуы кезінде де байқалады. 
Сонымен, дефляциялық процестер радиоактивті бұлттардан бұрын түскен іздердің ше-
караларын жабуға жəне топырақ жамылғысындағы радионуклидтердің шоғырлануын 
азайтуы мүмкін.

2.4. Су нысандарының жай-күйі

Зерттеліп жатқан аумақтың су нысандарын жалпы суреттеу
Жұмыстарды жүргізу барысында зерттеліп жатқан аумақтың барлық алаңында 

орналасқан су пайдалану нысандарын іздеу жəне есепке алу жүргізілді. Алынған ақ-
параттың талдауы супайдалану нысандарының жербеткі су ретінде (негізінен уақытша 
су тоғандары мен кішігірім өзендер), сондай-ақ жерасты – жаздық пен қыстауларға 
жақын немесе сол жерлерде орналасқан ұңғымалар мен құдықтар ретінде берілгенін 
көрсетті. Супайдаланудың барлық нысандары судың табиғи көздері болып табылады 
жəне кейбір жағдайларда ауызсу жəне шаруашылық мақсаттағы нысандар болып табы-
лады жəне ықтимал нысандар болады.

Аталған аумақтағы шаруашылық қызметінің негізгі түрі мал шаруашылығы – ірі 
қара жəне ұсақ малды өсіріп, бағу болып табылады. Жербеткі сулар тұзды жəне аса 
тұзды болып табылатындықтан, малды суару үшін, негізінен, ұңғыма мен құдықтан 
алынған жерасты суы пайдаланылады. Зерттеліп жатқан аумақта тұрғын жаздықтар 
мен қыстаутардың бар болуын ескере отырып, супайдалану нысандарынан алынған 
суды тек шаруашылық мақсатта ғана емес, сол сияқты ауызсу мақсатында пайдалану-
дың ықтимал мүмкіндігі бар.

Қазіргі уақытта ССП аумағында ресми тіркелген супайдалану нысандарының 
бар екендігі туралы ақпарат жоқ. Барлық супайдалану нысандарын іздеу жəне есепке 
алу жəне оларды толық тізімдемесін құру үшін зерттеліп жатқан аумақтың гидрогео-
логиялық карталармен жұмыс жүргізілді. Карталар бойынша бөлінген барлық нысан-
дар, уақытша жербеткі суағындары, көлдер, сондай-ақ үй жануарын өсірудің мүмкін 
орындарын қоса алғанда олардың орналасу орнына тікелей жолға шығуы бар алдын 
ала зерттеу сұлбасына енгізілді. Супайдалану нысандарының негізгі бөлігі осы ны-
сандардың қолда бар координаталары бойынша табылды, нысандардың бір бөліктері 
аумақты көзбен шолу кезінде анықталды. Табылған нысандардың координаталары тір-
келіп, картаға енгізілді.

Дала зерттеулеріне кіргені:
• супайдалану нысандарын көзбен тексеру, суретке түсіру;
• радиациялық параметрлерді өлшеу (ЭДҚ, β-бөлшектер ағым тығыздығы);
• су нысанының ахуалы (жұмыс істейтін/жұмыс істемейтін, судың бар болуы/

судың жоқ болуы, жақын жерде тұрғын құрылыстардың бар болуы, адамдар-
дың тұруы, малды жаю жəне т.б.);

• супайдалану нысандарының пайдалану себептері мен дəрежесін 
(мүмкіндігінше), сондай-ақ ауызсу, ауылшаруашылығы жəне т.б. мақсаттар-
да ары қарай пайдалану мүмкіндігі тұрғысындағы оның ахуалын анықтау;

• жерасты суларының деңгейін анықтау (құдықтар мен ұңғымаларда);
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• судың температурасын анықтау;
• аналитикалық талдау жүргізу үшін су сынамаларын іріктеп алу.
Су сынамаларын іріктеп алу МемСт 51592-2003 сəйкес жүргізілді [23].
Сынамалар зертханалық зерттеулердің түріне байланысты 2-ден 30 л дейінгі кө-

лемдегі ыдыстарға іріктеп алынды.
Жалпы алғанда, зерттеліп жатқан аумақта 42 супайдалану нысандары анықта-

лып, зерттелді. Нысандардың көбісі бетон құрылыстармен, малды суаруға арналған
астаулармен қоршалған құдықтар мен ұңғымалар ретінде берілген.

Зерттелген нысандардың бір бөлігі қаңырап бос қалған жəне бұзылған, жарты-
лай бұзылған, немесе қоқысқа толған жағдайда болған себептен су сынамасын іріктеп
алу тек 35 супайдалану нысанында ғана мүмкін болды. Олардың 14 – бұл жербеткі
суағындары, 11 – құдықтар жəне 10 – ұңғымалар.

Барлық зерттелген супайдалану нысандарының орналасуы 24-cуретте берілген.
Далалық зерттеу  нəтижелері бойынша анықталғаны – аталған аумақтағы жерасты

суларының деңгейі 1,0-ден 6,8 м дейінгі шекте құбылады. Жерасты суларының
температурасы 5-тен 10 °С дейінгі шекте, жерберткі сулардың – 9-дан 15 °С дейін

өзгереді.

24-Сурет. Супайдалану нысандарының орналасуы

Зерттеу жүргізу барысында тұрақты жəне уақытша тұруға арналған жаздық-
тар мен қыстаулардың аумағында орналасқан 8 супайдалану нысанының бар екендігі
анықталды. Бұл Төлеген (345 н.), Жанадар (279 н.), Қарашоқы (341 н.), Сұңқар (357 н.),
Достар (342В н.), Самай п. жəне Айнабұлақ п. қыстауларының, сондай-ақ аты жоқ тұр-
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ғын қыстауға жақын орналасқан 377 н. ұңғыманың аумағында орналасқан супайдалану
нысандары.

Судың сапасы мен оның ауызсу немесе шаруашылық мақсаттарда жарамдылық
дəрежесіне баға беру үшін супайдаланудың барлық нысандарында химиялық, микроэ-
лементтік жəне радионуклидті құрамына зертханалық зерттеу үшін су сынамасын ірік-
теп алу жүргізілді.

2.4.1. Су нысандарының сапасын жалпыхимиялық көрсеткіштер
бойынша бағалау
ССП оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан супайдалану нысандарындағы су-

дың сапасын алдын ала бағалау үшін су сынамасын келесі құрауыштарын: хлоридтер,
сульфаттар, жалпы тұтқырлық, жалпы минералдануды анықтауға зертханалық талдау
жүргізілді [24].

Минералдану дəрежесі бойынша (В.И.Вернадскийдің жіктемесі бойынша)
тұщы суларға 1000 мг/дм3 дейінгі минералдану дəрежесі бар сулар, тұздылауларға –
1000-нан –10000 мг/дм3 дейінгі минералдану дəрежесі бар сулар, тұздыларға – 10000-
нан –50000 мг/дм3 дейінгі минералдану дəрежесі бар сулар жəне тұздықтарға жалпы
минералдану дəрежесі 50000 мг/дм3 жоғары сулар жатады.

Жүргізілген талдау нəтижелері бойынша зерттеліп жатқан супайдалану нысан-
дарындағы су келесі түрде сипатталды.

Минералдану дəрежесі бойынша су сынамасының көп бөлігі тұздылау суларға
(1180-7380 мг/дм3) – 60 % жəне тұщыларға (920 мг/дм3 дейін) – 33 % жатады.
Зерттелген сынамалардың аз бөлігі тұзды суларға жатады (16000 мг/дм3 жəне 23000
мг/дм3) – 7 %. СанЕж/еН сəйкес жалпы минералдану 1000 мг/дм3 аспауы тиіс.

Аниондық құрамы бойынша су көбінесе сульфатты-гидрокарбонатты-хлоридті 
суға, сульфатты-хлоридті-гидрокарбонатты, гидрокарбонатты-сульфатты-хлоридті
суға жатады. Сульфаттар мен хлоридтердің құрамы бойынша судың 36,7 % Санж/еН
нормаларына сəйкес келеді (500 мг/дм3 жəне тиісінше 350 мг/дм3 дейін).

Алынған деректер бойынша зерттелген сулардың 10 % жұмсақ суға (4 мг-экв/л
кем), 20 % – тұтқырлығы орташаға (4-8 мг-экв/л), 16,7 % – тұтқыр суға (8-12 мг-экв/л),
53,3 % – аса тұтқырға (12 мг-экв/л аса) жатады. Санж/еН нормаларына (7 мг-экв/л
кем) судың біраз бөлігі (30 %) сəйкес келеді.

Судың рН 5-тен 7,5 дейін құбылады (орташа мəні – 6,5). СанЕж/еН
нормаларына судың шамамен 43,4 % сынамасы сəйкес келеді (рН 6–9 бірлік
шектерінде).

Сонымен, ССП оңтүстік-шығыс бөлігінде іріктеп алынған судың барлық
талданған сынамаларынан судың 8 сынамасы бойынша химиялық құрамының
көрсеткіштері барлық СанЕж/еН нормаларына сəйкес жəне аталған су ауызсу немесе
шаруашылық мақсаттарда жарамды екендігін көреміз. Супайдаланудың бұл нысандары
336, 321, 175, 179, 354, 361, 375 жəне 325 нүктелердегі нысандар.

Супайдаланудың қалған нысандарындағы су жалпы минералдану мен
тұтқырлықтың жоғары мəніне байланысты ауызсу мақсаттарында пайдалануға келмейді.
337, 345 жəне 214 нүктелеріндегі (жербеткі су көздері) супайдалану нысандарының
суы пайдалануға қатаң түрде ұсынылмайды, өйткені жалпы минералдану мен
тұтқырлықтың көрсеткіш мəндері СанЕж/еН нормаларынан 5, 10 жəне тиісінше 15 есе
артық.
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2.4.2 Су нысандарының сапасын микроэлементтік құрамы бойынша 
бағалау
Іріктеп алынған су сынамасына микроэлементтік талдау жүргізу барысында 

өзінің биологиялық рөлі бойынша қауіптіліктің І-ІІІ класына жататын негізгі микроэ-
лементтердің шоғырлануы зерттелді. Оларға Be, Hg, B, Ba, Cd, Co, As, Pb, Al, Zn, Ni 
жəне т.б. жатады.

Зерттеліп жатқан элементтердің шоғырлану мəндері Hg үшін – 0,0005 мг/л, Cd – 
0,001 мг/л, Co – 0,01 мг/л, As – 0,05 мг/л, Pb – 0,03 мг/л, Zn – 5 мг/л, Be – 0,0002 мг/л, 
B – 0,5 мг/л, Al – 0,5 мг/л, Ba – 0,1 мг/л, Ni – 0,02 мг/л құрайтын Санитарлық нормалар 
бойынша шекті-рауалы шоғырлану мəндерімен салыстырылды [25],.

Алынған нəтижелерге сəйкес зерттеліп жатқан сынамаларда Hg (0,0005 мг/л), 
Cd (0,001 мг/л), Co (0,01 мг/л), As (0,05 мг/л), Pb (0,03 мг/л) жəне Zn (5 мг/л) сияқты 
микроэлементтердің бар екендігі табылған жоқ. Аталған элементтер бойынша барлық 
алынған мəндер ауызсуда шекті-рауалы шоғырлану (ШРШ) мəндерінен төмен жатыр.

Бериллий бойынша рауалы деңгейден асу жербеткі су көздері болып табылатын, 
365, 352, 354, 375, 355, 361, 336, 315 нөмірлерімен тіркелген 8 супайдалану нысанында 
анықталғаны байқалған. Көрсетілген су тоғандарынан іріктеп алынған су үлгілеріндегі 
бериллийдің шоғырлану мəндері 0,00025-тен 0,0077 мг/л дейінгі шектерде өзгереді. 
Зерттеліп жатқан аумақта орналасқан барлық қалған супайдалану нысандарында суда-
ғы бериллийдің құрамы 0,0002 мг/л құрайтын шекті-рауалы шоғырланудан өте төмен 
жатыр.

Судың зерттелген сынамаларындағы бордың құрамы 0,07-тен 3,3 мг/л дейінгі 
шектерде өзгереді, бұл көп жағдайда ауызсудағы құрамы бойынша нормадан бір ретке 
асады. Алынған көрсеткіштер іс жүзінде барлық үлгілерде бекітілген нормадан асады. 
Судағы аталған микроэлементің құрамы бойынша ШРШ 0,5 мг/л аспауы қажет.

Іріктеп алынған сынамалардағы аллюминийдің шоғырлануы 0,02-ден 37 мг/л 
дейінгі шектерде өзгереді. Аллюминийдің максималды құрамы жербеткі ағынсулар-
да – 336 н. орналасқан көлде табылған. Ауызсудағы алюминийдің құрамы бойынша 
шекті рауалы деңгей 0,5 мг/л құрайды.

Барий үшін ауызсудағы шекті-рауалы шоғырлану мəндері 0,1 мг/л құрайды. 
Зертханалық зерттеу нəтижелеріне сəйкес барий шоғырлану мəндері 354, 375, 361, 325, 
315, 357 жəне 362 нөмірлеріндегі супайдалану нысандарынан іріктеп алынған барлық 
су сынамаларының 7-інде азғантай жоғарылаған. 336 нүктесіндегі нысанында (көл) ба-
рий шоғырлануы бір ретке жоғарылаған жəне 1,4 мг/л құрайды. Барлық іріктеп алын-
ған су үлгілеріндегі барий құрамы нормада жəне 0,0023-тен 0,1 мг/л дейінгі шектерде 
өзгереді.

Супайдалану нысандарынан іріктеп алынған судағы никель құрамы 0,001-ден 
0,08 мг/л дейінгі шектерде өзгереді. Никельдің азғантай жоғарылауы 8 зерттелген ны-
санда – 336 н. (көл), Жетер бұлағы, 234 н., 362 н., 279 н. ұңғымалар, 343 н., 344 н., 213 
н. бұлақтар анықталды. Ауызсу сапа нормативтерге сəйкес никель құрамы 0,02 мг/л 
тең мəннен аспауы қажет.

Сонымен, зерттелген су сынамаларындағы қандай да бір микроэлементтер құ-
рамы мəндерінің жоғарылауы аталған аумақта орналасқан зерттелген супайдалану ны-
сандарында жиынтығы 27 –ісінде тіркелген. Оның ішінде 6 ұңғыма, 4 құдық жəне 17 
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жербеткі су нысандары. Судағы шекті-рауалы шоғырлану мəндерінің азғантай жоғары-
лауы алюминий, бор, барий, никель бойынша байқалған.
Барлық жоғарыда аталған элементтерден аса уыттысы берилийдің жоғары 
шоғырлануы тек суы өте тұзды жəне ауызсу мақсаттарында жарамсыз болып 
табылатын жербеткі су көздерінде ғана байқалған.
Аталған аумақта орналасан қалған барлық су нысандарындағы су микроэлементтік 
құрамы бойынша ауызсудың бекітілген нормалары мен талаптарына сəйкес жəне 
ауызсу, шаруашылық немесе басқа мақсаттарда шектеусіз пайдалануға болады.

2.4.3. Зерттеліп жатқан аудандағы жербеткі жəне жерасты 
суларындағы жасанды радионуклидтердің құрамы
Жасанды радионуклидтермен ластану деңгейлерін зерттеу үшін барлық супай-

далану нысандарынан алынған су сынамалары əдістемелерге сəйкес 3H, 137Cs, 90Sr жəне 
239+240Pu құрамына талданды [26, 27]. Талдау нəтижелері 19- кестеде берілген.

Пайдаланылған аппаратуралық-əдістемелік қамсыздандырудың табу шек-
тері орташа алғанда 90Sr үшін 0,02 Бк/л жəне 137Cs, тритий үшін 15 Бк/л жəне 239+240Pu 
0,001 Бк/л құрады, бұл осы изотоптар үшін судағы шектеулі рауалы шоғырланудан 
10-1000 есеге төмен.

19-Кесте
Жасанды радионуклидтердің судағы тиесілі белсенділігі

№ 
р/р Іріктеп алу нүктесі

137Cs тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг

90Sr тиесілі 
белсенділігі, 
Бк/кг Бк/кг

239/240Pu тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг

3H тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг
1 371 <0,1 <0,01 <0,09 <8
2 365 <0,02 <0,02 - <15
3 352 <0,02 <0,02 <0,0026 <15
4 354 <0,02 < 0,02 - 40
5 375 <0,02 <0,01 <0,001 30
6 355 <0,04 <0,01 - <8
7 385 <0,05 <0,02 <0,015 <9
8 361 <0,04 <0,01 <0,004 <12
9 325 ұңғымасы <0,01 <0,02 <0,008 <8
10 336 көлі <0,05 <0,01 <0,00062 <9
11 345 құдығы <0,02 <0,01 <0,0007 <9
12 337 жербеткі сулары <0,01 <0,01 <0,004 <10
13 324 ұңғымасы <0,03 <0,01 <0,0065 <8
14 279 ұңғымасы <0,01 <0,01 <0,00067 <8
15 315 жербеткі сулары <0,01 <0,01 <0,00084 <9
16 317 ұңғымасы <0,03 <0,01 <0,030 <7
17 377 ұңғымасы <0,04 <0,01 <0,003 <7
18 321 ұңғымасы <0,01 <0,01 <0,0035 <7
19 341 <0,01 <0,01 <0,001 <7
20 342 <0,02 <0,01 <0,002 <8
21 356/1 ұңғымасы <0,01 <0,01 <0,002 <7
22 356/2 құдығы <0,02 <0,01 <0,0017 <8
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№ 
р/р Іріктеп алу нүктесі

137Cs тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг

90Sr тиесілі 
белсенділігі, 
Бк/кг Бк/кг

239/240Pu тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг

3H тиесілі 
белсенділігі, 

Бк/кг
23 343 ұңғымасы <0,01 <0,01 <0,00082 <8
24 357 <0,01 <0,01 <0,0034 <8
25 344 <0,04 <0,01 <0,0027 <9
26 363 <0,02 <0,01 <0,012 <8
27 362 <0,02 <0,01 <0,004 <8
28 Самай поселкесі, құдық <0,02 <0,004 <0,0008 <12
29 Жетер бұлағы <0,03 <0,004 <0,0012 <13
30 Аты жоқ бұлақ <0,02 <0,004 <0,0014 <14
31 342B құдығы <0,02 <0,004 <0,0018 <12
32 234 ұңғымасы <0,02 <0,005 <0,0008 <12
33 бұлақ <0,01 <0,004 <0,0013 <14
34 №2 құдығы <0,02 <0,006 <0,0019 <12
35 Айнабұлақ поселкесі, ұңғыма <0,02 <0,005 <0,0027 <12

Зертханалық зерттеулердің талдамалары көрсеткендей, 3H, 137Cs, 90Sr жəне 
239+240Pu шоғырлану мəндері пайдаланылған əдістемелер мен аппаратураның табу шегі-
нен төмен жатыр жəне <0,09 Бк/кг құрайды, бұл судағы техногенді радионуклидтер 
құрамының бекітілген нормасынан аспайды. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР Гигиеналық норматив-
теріне сəйкес сумен түсу кезіндегі араласу деңгейі 3H үшін 7600 Бк/кг, 137Cs – 11 Бк/кг, 
90Sr – 4,9 Бк/кг, 239+240Pu – 0,55 Бк/кг құрайды [28].

ҚР қолданыстағы нормативті құжаттарға сəйкес [28,25], ССП аумағының оң-
түстік-шығыс бөлігінде орналасқан супайдалану нысандарындағы су сапасына баға-
лау жүргізілді. Судың сапасын бағалау стандартты əдістеме мен аппаратураны пайда-
лана отырып, зертханалық əдіспен жүзеге асырылды.

Сулардың жалпы химиялық құрамын зерттеудің нəтижелері көрсеткендей, 336, 
321, 175, 179, 354, 361, 375 жəне 325 нөмірлеріндегі су толықтай пайдалануға жарамды 
болып табылады. Қалған нысандардағы суды жалпы тұтқырлығы мен минералдануы 
параметрлерінің жоғарылауына байланысты шектеулі пайдалануға ұсынылады.

Радионуклидті талдау деректері бойынша барлық зерттелген нысандардағы 
суларда техногенді радионуклидтердің тиесілі белсенділігі табу шегінен төмен жəне 
Гигиеналық нормативтерге сəйкес су жəне тағаммен түсу кезіндегі араласу деңгейі 
мəндерінен аспайды [28].

Микроэлементтік зерттеу нəтижелері негізінде іс жүзінде барлық супайдалану 
нысандарындағы сулар құрамындағы микроэлементтер бойынша қанағаттанарлық бо-
лып табылды жəне ауызсу немесе басқа мақсаттарда пайдалану үшін жарамды деген 
қорытынды жасалды.

Суларының құрамында берилийдің бар болуы тіркелген нысандар ғана бұған 
кірмейді. Көрсетілген супайдалану нысандары табиғи жолмен пайда болғанын жəне 
барлығының жербеткі су ретінде жіктелетінін ескере отырып, бұған ұқсас жаағдай 
орын алуы мүмкін, бірақ аталған суды ауызсу мақсаттарында пайдалануға ұсыныл-
майды.
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2.4.4. Жербеткі жəне жерасты сулары радионуклидті ластануының
өзгеруін болжау
Беріліп жатқан аумақтардың қауіпсіздігін толық бағалау үшін тек ССП сынақ

алаңдарында таралған жерасты суларындағы техногенді радионуклидтердің шоғырлануы
туралы деректер ғана емес, сонымен бірге ЖЯЖ жүргізу орындарынан жерасты
ластанған суларының осы аумақтардың жерасты суларына болжамды түсуін болжамды
бағалау да қажет.

Геологиялық құрылымы мен гидрогеологиялық жағдайлары бойынша
деректер, сондай-ақ ССП аумағында ядролық сынақтарды жүргізу аймақтарында су
ортасының радиоактивті ластану механизмі «солтүстік» аумақтар жөніндегі
материалдарда толықтай ұсынылған [29]. Аталған бөлімде жерасты ядролық
жарылыстар (ЖЯЖ) жүргізілген орындардан ластанған жерасты суларының
«оңтүстік-шығыс» аумақтардың жерасты суларына түсуінің болжамды жолдарын
қарастыру жəне бағалауға басты назар аударылған. Ластанған жерасты суларының
атмосфералық ядролық жарылыстар жүргізу орындары мен əскери радиоактивті
заттектердің сынақ орындардан зерттеліп жатқан телімнің жерасты суларына түсуі
мүмкіндігі қарастырылмайды, өйткені бұл сынақ алаңдары аумақтың
«оңтүстікшығыс» шекарасынан 88 км солтүстікке қарай орналасқан. Бұл
кезде сынақ алаңдарынан ағатын жерасты суларының аймақтық ағын
қозғалысының негізгі бағыты болып солтүстік жəне солтүстік-шығыс табылады. 
Яғни сынақ алаңдарынан ағатын жерасты суларының қозғалыстары іс
жүзінде «оңтүстік-шығыс» аумақтардан қарама-қарсы жаққа қарай жүреді.

Сонымен, ластанған жерасты суларының атмосфералық ядролық жарылыстар
мен əскери радиоактивті заттектер сынақтары жүргізілген орындардан
«оңтүстікшығыс» аумақтардың жерасты суларына түсуі күтілмейді.

Ластанған жерасты суларының ЖЯЖ жүргізілген орындардан
«оңтүстікшығыс» аумақтардың жерасты суларына болжамды түсуін қарастыру
кезінде келесі факторлар негізге алынды:

• «оңтүстік-шығыс» аумақтардың суларына болжамды ену қауіпін төндіретін
қазіргі кезде бар ластанған жерасты суларының таралу телімдерін бағалау;

• «оңтүстік-шығыс» аумақтар орналасуы геологиялық құрылысының
ерекшеліктерін бағалау.

«Оңтүстік-шығыс» аумақтары жерасты суларының радиоактивті ластану
болжамды көздерінің арасында «Дегелең» сынағы алаңы аса мүмкін деп бөлінеді.
Ластанған сулардың «Телкем» мен «Сары-Өзен» алаңдарынан түсуін аз дəрежеде күту
қажет. «Балапан» алаңы да негізгі болжамды көздер арасында қарастырылмайды,
өйткені ол зерттеліп жатқан шекарадан үлкен арақашықтықта орналасқан. Бұл кезде
бұл алаңдардан ағатын жерасты суларының жалпы қозғалысы іс жүзінде
«оңтүстікшығыс» аумақтардан қарама-қарсы жаққа қарай жүреді.

«Телкем» алаңы. «Телкем» алаңының шекаралары «оңтүстік-шығыс» аумақтардың
солтүстік шекарасынан 4 км-де орналасқан. «Телкем-1» жəне «Телкем-2»
алаңдарындағы гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрын жүргізілген сынамалау
нəтижелері бойынша аталған аумақтың шектерінде таралған жерасты суларында
радионуклидтердің шоғырлануы ауызсу үшін рауалы мəндерден аспайды жəне келесі
мəндерге жетеді: 137Сs – 2,0 дейін, 3Н – 50 дейін, 90Sr – 3,0 Бк/кг дейін. Сонымен,
«Телкем» алаңының 
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жерасты сулары ССП оңтүстік-шығыс бөлігінің жерасты сулары үшін радиоактивті 
қауіп тудырмайды. Бұл кезде «Телкем» алаңының жерасты сулары солтүстік-шығыс 
бағытта, яғни зерттеліп жатқан аумақтан қарама-қарсы жаққа сүзгіленеді.

«Дегелең» алаңы. Бұл алаң зерттеліп жатқан аумақтың солтүстік-батыс шека-
расынан 17 км –де орналасқан. Зерттеулер көрсеткендей, Дегелең таулы массивінен 
тыс ағатын ластанған жерасты су ағындары негізінен уақытша жəне тұрақты су ағын-
дарына орайластырылған. Біздің жағдайда, ССП оңтүстік-шығыс бөлігінің жерасты 
суларына Ұзынбұлақ жəне Байтілес бұлақтарының алқаптарында таралған жерасты 
сулары түсуі мүмкін. Аталған су ағындары таулы массивтен оңтүстік жəне оңтүстік-
шығыс бағытта ауысады.

Оңтүстік бағыттағы жерасты сулары. Оларға Байтілес жəне Тоқтакүшік бұ-
лақтарының арналарына орайластырылған су ағындары жатады. Зерттеулер нəтиже-
лері бойынша Байтілес бұлағы алқабының жерасты суларындағы 137Cs құрамы 137Cs 
үшін <0,01 Бк/кг тең МРБ төмен тұр. 90Sr сандық мəндері 0,01 Бк/кг дейін құрамы 
бар екі ұңғымада ғана анықталған. Негізгі радиоактивті ластаушы тау шектерінен тыс 
шығатын телімдегі құрамы 260 кБк/кг жететін 3H болып табылады. Таудан ұзаған са-
йын 3H шоғырлануы көп төмендейді, бірақ осыған қарамастан, таулы массивтен 10 км 
арақашықтықта 10 кБк/кг жетеді.

Оңтүстік-шығыс бағыттағы жерасты сулары. Оларға Ұзынбұлақ бұлағы ал-
қабы бойынша таулы массив шегінен тыс өтетін ағындар жатқызылған. Бұл сулардағы 
137Сs құрамы соңдай-ақ МРБ аспайды (137Cs< 0,01 Бк/кг). 90Sr сандық мəндері 3,0 Бк/кг 
дейінгі құрамы бар екі ұңғымада ғана анықталған. 239+240Pu бар болуы 0,7 Бк/кг дейінгі 
құрамы бар үш ұңғымада анықталған. Тау шекарасы телімдеріндегі жерасты суларын-
дағы 3Н шоғырлануы 200 кБк/кг жетеді жəне ары қарай ауызсу үшін рауалы мəндер-
ге дейін күрт төмендейді. Шығыста, ССП оңтүстік шекарасы шектерінде, Ұзынбұлақ 
алқабы Шаған өзенінің су жиналған алқабымен қосылады. Гидрогеологиялық ұңғы-
маларды бұрғылау жəне сынамалау деректері бойынша алқаптар қосылған телімдегі 
Шаған өзені суларында техногенді радионуклидтер табылған жоқ.

Сонымен, Байтілес жəне Ұзынбұлақ оқшау су жинау бассейндерінің шектерінде 
таралған жерасты сулары оңтүстік-шығыс аумақтардың жерасты суларына техногенді 
радионуклидтердің шынайы жеткізушісі болуы мүмкін екендігін талдау нəтижелері 
көрсетті. Аталған ауданда жерасты суларының ластанған ағындарының солтүстік-шы-
ғыс бағыты бар болғандықтан, аталған жағдайда Байтілес жəне Ұзынбұлақ бассейн-
дерінен ағатын жерасты суларының ластанған ағындары оңтүстік-шығыс аумақ ше-
караларына тек тектоникалық бұзылулардың аймақтары бойынша ғана енуі мүмкін.

Оңтүстік-шығыс аумақтың орналасу ауданы аумағында солтүстік-батыста со-
зылған аймақтық бұзылулар мен меридионалды жəне солтүстік-шығыста созылған ірі 
бұзылулардың қатары байқалатынын атап өткен дұрыс. Ең ірісі солтүстік-батыста со-
зылған Басты Шыңғыс аймақтық омыруы болып табылады, оның трассасы зерттеліп 
жатқан аумақтың батыс бөлігінде байқалады. Аталған омыру трассасы «Дегелең» ала-
ңына жақын жəне «Сары-Өзен» алаңының оңтүстік-батыс шекарасы бойынша өтеді. 
Соған байланысты, көрсетілген омыру əсер етуші аймағы бойынша осы алаңдардан 
ластанған жерасты суларының түсуі туралы болжамға арналған негіздеме бар. Сондай-
ақ трассасы оңтүстік-шығыс аумақтың солтүстік-шығыс шекарасынан 7 км-де байқа-
латын Батыс-Арқалық аймақтық омырудың бар екендігін ескеру қажет. Дəстүрлі түрде 
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барлық ірі тектоникалық омырулар аса ұсақ тірек омыруларының сериясымен ілесе
жүреді.

Сонымен, тектоникалық түсіру талдамасының жəне ғарыштық түсірулер
бойынша олардың орналасу орындарын анықтаудың нəтижелері бойынша бар
тектоникалық бұзылулар «Сары-Өзен», «Дегелең» жəне «Телкем» алаңдарынан шығатын
ластанған жерасты сулары болжамды ауысуының негізгі жолдары сияқты зерттеу үшін
бөлініп алынды. Бөлініп алынған болжамды тексеру үшін жерасты суларын тікелей
сынамалау əдісі пайдаланылды. Осыған байланысты, сызатты суларды зерттеу үшін
тереңдігі 60 м дейін 3 гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылауға арналған орындар,
поралы суларды зерттеуге арналған тереңдігі 15 м дейін 4 шнекті ұңғыма анықталды
(25-cурет).

Ары қарай, Дегелең таулы массивінен жəне «Телкем» алаңынан шығатын
ластанған сулардың ағындарының тектоникалық омырулар аймақтары бойынша
оңтүстікшығыс телімі жағына қарай болжамды қозғалысының бар екендігін
анықтау үшін іргелес аумақта тереңдігі 15 м дейін 26 шнекті ұңғыманы бұрғылау
үшін нүктелер дайындалды. Басты Шыңғыс омыруына басты назар аударылды. Аталған
омырудың əсер етуші аймағында тереңдігі 60 м бір бағаналық ұңғыма жəне тереңдігі
15 м дейін 10 шнекті ұңғыма бұрғыланды (25-cурет). Барлық белгіленген ұңғымалар
жерасты суларын ашты жəне сынамаланды.

25-cурет. Бұрғыланған гидрогеологиялық ұңғымалар
мен геофизикалық бейіндердің орналасу сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"оңтүстік-шығыс"  поставить тире

Nespbaeva
Примечание
заменить "поралы" на слово "қуыстық"
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ЖҰМЫСТАРДЫҢ НƏТИЖЕЛЕРІ
Белгіленген бағыттардағы техногенді радионуклидте рдің болжамды жы-

лыстауын зерттеу үшін 2011 ж. жерасты суларына кешенді зерттеу жүргізілді, оған
геофизикалық зерттеулер, бұрғылау жұмыстары, бұрғыланған ұңғымаларда тəжі-
рибелік-сүзгілеу жұмыстары жəне жерасты сулары сынамаларының радионуклидті
жəне химиялық құрамын анықтау бойынша зертханалық талдамалар кіреді. Негізгі су
өткізетін аймақтарды белгілеу үшін телімдерде алдын ала геофизикалық зерттеулер
жүргізілді. Алынған геофизикалық деректерді ескере отырып, тектоникалық бұзылу-
ларға орайласқан жерасты суларын зерттеу үшін əр телімде тереңдігі 60 м дейін бір
ұңғымадан бұрғыланды.

Электрбарлау қимада тектоникалық бұзылу аймақтарын «жерге отырғызыл-
ған қосарлы тұзақ» нұсқасында жақын аймақта өрістің пайда болуын зондтау (ӨПЗ)
əдісімен анықтау үшін жүргізілді. Аталған əдістердің мəн-мағынасы толық суреттел-
ген [30, 31].

Ұңғымаларды бұрғылау.
Кернді іріктеп алуы бар механикалық тəсілмен УКБ-500С бұрғылау қондырғы-

сымен орындалды. Диаметрі 132/127-93 мм, тереңдігі 62 м дейін ұңғымалар геология-
лық қималарды анықтау үшін бұрғыланды.

Басты Шыңғыс омыру трассасы
Бейін 1. 23-cуретте ЗСБ деректері бойынша бейін 1 бойынша ρτ параметрлерде

– бойлық электрлік кедергі (26,а-cурет) жəне Sτ – бойлық электрлік өткізгіштікпен
тереңдігі 50-500 м диапазонға арналған құрылған геологиялық қималар берілген (26,б-
Сурет).

Аталған бейінде тектоникалық бұзылулар электрлік кедергі сияқты бойлық
өткізгіштік бойынша қарама-қарсы анықталған. Сызаттанған аймақ
құрылысының маңызды сипаттамасы болып 250–400 м тереңдікте (ПК 1550 –
1750) бойлық өткізгіштіктің аса жоғары мəндері бар жəне 350 – 500 м аса (ПК 1200 –
1500) тереңдікте оның біртексіздігі мен оқшау аймақтардың (ПК 1250 – 1700) бар
болуы табылады. Бұл аралықтар суланған аймақ ретінде бейнеленген. Бөлініп
алынған суланған аймақтардың арасында аса қарама-қарсы ПК 1350 – 1700
аралығындағы аймақ болып табылады, сондықтан онда тереңдігі 60,2 м 41 –ші
ұңғыма бұрғыланды (26-cурет). 41-ші ұңғыма жоғарғы бөлікте 3,5 м дейінгі
тереңдікте сазға кезікті, ары қарай 9,0 м дейін – сызатты құмдақтарға тірелді. 9,0
мен жəне 60 м дейін қима алевролиттармен құрастырылған. Жерасты суларының
деңгейі 5,0 м тереңдікте ұңғымада анықталған. Іс-тəжірибелік сору нəтижесінде
сүзгілеу коэффициенті анықталды – 0, 12 м/тəул жəне сору кезіндегі дебит – 0,12 л/сек
(10,4 м³/тəул), тиесілі дебит 0,011 л/сек (1,02 м³/тəул) құрады. Сулы көкжиектің
режимі əлсіз ағынды. Сонымен, сулы көкжиектің сыйымды жыныстары əлсіз су
өткізгіш.
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"30" спустить тройку
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1 – ρτ электрлік кедергі изосызықтары; 2 – Sτ электрлік өткізгіштік изосызықтары; 
3 – электрлік барлау деректері бойынша тектоникалық бұзылу сызықтары; 

4 – сызаттанудың суланған аймақтары; 5 – пісіру ұңғымасы.

26-cурет. Басты Ш ыңғыс омыруы. 1-Бейін . Геоэлектрлік қималар параметрлерде: а – ρτ
электрлік кедергі; б – Sτ бойлық өткізгіштік

Шығыс-Шыңғыс омыру трассасы
2 Бейін. 27-cуретте 2 бейін бойынша ρτ геоэлектрлік қималар мен Sτ

бейнеленген (тереңдік диапазоны 50 – 500 м).
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Шартты белгілері 23-Суретте берілген

 27-cурет. Шығыс-Шыңғыс омыру трассасы. 2-Бейін. Параметрлердегі
геоэлектрлік қима: 

а – ρτ электрлік кедергі; б – Sτ бойлық өткізгіштік

Бойлық өткізгіштік градиентінің мəндер арақатынасы бойынша шамамен 80
жəне 130 м тереңдікте екі субкөлденең геоэлектрлік шекара бөлініп алынды. Электрлік
кедергі бойынша ПК 350 –550 аралығында эффузивті қалыңдықтың сызатты сулануын
анықтау үшін іс жүзінде қызығушылық танытқан тектоникалық жағынан бұзылған аймақ
бөлініп көрінеді. Аса қарама-қарсы шамамен 500 – 700 м тереңдікте жəне тіпті 70 – 150 
м дейінгі белгіге дейін байқалады. Бұл аймаққа тəн ерекшелік болып табылатыны 1 
бейін бойынша бөлініп алынған аймақпен салыстырғандағы электрлік кедергі мəндері
бойынша аса аз қарама-қарсылық. Бұл параметрдің изосызықтарының конфигурациясын
өзгерту бойынша əр түрлі дəрежедегі болжамдығы бар бірқатар тектоникалық бұзушылық
бөлініп көрсетілген. Олардың арасында суланған сызаттар ретінде ПК 0 – 180 жəне
300 – 400 аралықта таралу тереңдігі 70-80 м артық емес аймақ анықталған.

Nespbaeva
Примечание
"С" - "с"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

64

ПК 350–550 арасында бөлінген аймақ шегінде тереңдігі 48 м 42 ұңғыма бұр-
ғыланды. Жоғарғы бөлігінде (3,0 м тереңдікке дейін) ұңғыма ұсақ құм-тастары бар
орташақиыршықты құмдарды, ары қарай – 12 тереңдікке дейін – андезитті порфир-
лердің желдену қыртысын жəне 48,0 м дейін – андезитті порфириттерді кесіп өтті.
Ұңғыманың барлық қималары бойымен жыныстар сызатты, суланған. Жерасты сула-
рының деңгейі 4,0 м тереңдіктегі ұңғымада анықталды. Іс-тəжірибелік сору нəтиже-
лері бойынша сүзу коэффициенті анықталды – 0, 002 м/тəул жəне дебит – 0,037 л/сек
(3,2 м³/тəул), тиесілі дебит 0,003 л/сек (1,02 м³/тəул) құрады.

Арқалық омыру трассасы
3-Бейін  диориттер мен гранодиориттермен қабатталған телімде жүргізілген.

Осы бейін сызығы бойынша геоэлектрлік қима (28-cурет) геологиялық қиманың блоктық
құрылымын анықтайды. 3 бейін бойынша геоэлектрлік қимаға тəн ерекшелік – ПК
250–420 аралығында картталған күрт түсетін электрөткізгіш аймақтың бар болуы.

Алынған деректерді ескере отырып, ПК 300 – 400 арасында тереңдігі 63 м 43-
ұңғыма бұрғыланды (28-cурет), бұл ұңғыма сазды (12,0 м тереңдікке дейін), диориттерді
(53,0 м дейін) жəне гранодиориттерді (63 м дейін) ашты. Диориттер мен
гранодиориттер сызаттанған, суланған. Жерасты суларының деңгейі тереңдігі 3,5 м
ұңғымада байқалды.

Іс тəжірибелік сору нəтижелері бойынша сүзу коэффициенті анықталды –
0,04 м/тəул жəне дебит – 0,71 л/сек (61,3 м³/тəул), тиесілі дебит 0,06 л/сек (5,2 м³/тəул)
құрады. Сулы көкжиектің режімі əлсіз ағынды.

 28-cурет. Арқалық омыру трассасы. 3-Бейін . Параметрлердегі геоэлектрлік
қима: а – электрлік кедергі; б – Sτ бойлық өткізгіштік
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Жерасты суларының техногенді радионуклидтермен ластануы
2011 жылы бұрғыланған гидрогеологиялық ұңғымалардан іріктеп алынған же-

расты суларының зертханалық талдама нəтижелері 20-кестеде ұсынылған. Тритийдің
шоғырлануын анықтау барлық ұңғымада жүргізілді. 137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu құрамын
анықтау бойынша талдаулар тікелей ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің ала-
ңында бұрғыланған ұңғымаларда ғана жүргізілді.

20-кесте
Зертханалық талдама нəтижелері

№
р/р ұңғ. №

координаталар
3Н,

Бк/кг
137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239+240Pu,
Бк/кгс.е. ш.б.

° ʹ ʺ ° ʹ ʺ
1 Ш-4 49 39 27,80 78 30 6,30 <12 - - -
2 Ш-5 49 38 50,90 78 26 28,50 <13 - - -
3 Ш-2 49 34 59 78 22 1,8 <14 <0,01 <0,005 <0,0012
4 Ш-3 49 26 36,40 78 28 46,40 <12 <0,01 <0,004 <1,1*10-6

5 41 Р 49 26 40,4 78 12 7,6 <10 <0,05 <0,005 <1,2*10-3

6 42 Р 49 27 21,5 78 23 54,7 <12 - - -
7 43 Р 49 38 5,50 78 25 24,80 <13 - - -
8 2 ұңғ. 49 42 25,10 78 17 36,20 <13 - - -
9 3 ұңғ. 49 42 0,50 78 15 55,00 <13 - - -
10 4 ұңғ. 49 38 56,00 78 19 22,10 <12 - - -
11 5 ұңғ. 49 40 44,80 78 30 28,50 <13 - - -
12 6 ұңғ. 49 41 3,60 78 32 46,20 <12 - - -
13 7 ұңғ. 49 38 35,40 78 28 30,40 <12 - - -
14 9 ұңғ. 49 33 24,70 78 14 51,10 <13 - - -
15 10 ұңғ. 49 34 23,50 78 14 6,20 <13 - - -
16 11 ұңғ. 49 35 8,10 78 12 14,90 <12 - - -
17 12 ұңғ. 49 37 56,00 78 9 33,90 <14 - - -
18 13 ұңғ. 49 39 45,70 78 2 58,50 <12 - - -
19 14 ұңғ. 49 39 6,10 78 3 5,70 <13 - - -
20 15 ұңғ. 49 31 32,90 78 9 40,80 <12 - - -
21 16 ұңғ. 49 30 2,10 78 7 38,20 <12 - - -
22 17 ұңғ. 49 32 22,80 78 6 9,20 <15 - - -
23 18 ұңғ. 49 35 1,50 78 1 15,40 <12 - - -
24 19 ұңғ. 49 36 7,90 78 3 8,10 <13 - - -
25 20 ұңғ. 49 33 27,30 78 0 32,40 <13 - - -
26 21 ұңғ. 49 29 51,30 78 0 35,80 <12 - - -
27 23 ұңғ. 49 28 36,60 78 9 13,50 <12 - - -
28 24 ұңғ. 49 25 48,40 78 13 35,40 <12 - - -
29 25 ұңғ. 49 25 1,70 78 15 52,40 <13 - - -
30 26 ұңғ. 49 21 35,10 78 1 32,90 <12 - - -
31 27 ұңғ. 49 26 21,40 78 1 32,90 <13 - - -
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Зертханалық талдама нəтижелері жерасты суларындағы техногенді радионук-
лидтердің шоғырлану мəндерінің тек ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің шек-
терінде ғана емес, сондай-ақ оған іргелес аумақтарда да ТРБ мəндерінен аспайтынын 
көрсетті.

Алынған нəтижелерге сəйкес, ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің же-
расты суларында 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 3H шоғырлану мəндері табу шектерінен төмен 
жатыр жəне РҚҚСЭТ ГН сəйкес сумен жəне тағаммен түсу кезінде араласу деңгейінен 
аспайды [28].

Зерттеулер Дегелең таулы массиві шегінен оңтүстік жəне оңтүстік-шығыс ба-
ғытта шығатын, техногенді радионуклидтермен ластанған жерасты сулары ағындары 
Қосқұдық жəне Ұзынбұлақ су жинайтын бассейндерінің шектерінде оқшауланғанды-
ғын жəне тектоникалық бұзылулар аймақтары бойынша «оңтүстік-шығыс» аумақтар-
дың жағына қарай су жинайтын бассейндердің шектерінен тыс жылыстауы болмайты-
нын көрсетті.

Сонымен, жүргізілген зерттеулер нəтижелері жерасты суларының радиоактивті 
ластану деңгейлері бойынша ССП «оңтүстік-шығыс» аумағының қандай да бір шек-
теусіз ауылшаруашылығы қызметінің кез келген түрінде пайдалануы мүмкін деп есеп-
теуге негіздеме береді.

2.5. Ауа бассейнінің ахуалы
Бұрынғы Семей сынақ полигоны аумағындағы ауа бассейнінің радиоактивті 

ластануы келесі факторларға байланысты болуы мүмкін:
• «Тəжірибе даласы», «Сары-Өзен», «ƏРЗ», «Балапан», «Телкем» сынақ алаң-

дары сияқты үлкен алаңдық радиоактивті ластану көздері, сол сияқты ат-
мосфералық ядролық сынақтардан түскен радиоактивті түсулер іздерінің бар 
болуы;

• Құрамында тритий бар (Шаған өз. телімі мен Дегелең таулы массивінің жер-
беткі жəне жерасты сулары) булануы кезінде ауаға су булары түсетін жер-
беткі жəне жерасты сулары.

Қазіргі кезде қауіптілік, негізінен, келесі радионуклидтерге: 3H, 90Sr, 137Cs, 
239+240Pu жəне 241Am байланысты. Аталған радионуклидтердің (альфа- жəне бета-сəуле-
лендірушілер) физикалық қасиеттерін ескере отырып, олар ағзаға ішкі түсу жағдайын-
да аса қауіпті.

Зерттеліп жатқан аумақ ауа бассейнінің екінші рет ластанудың болжамды көзі 
«Телкем» сынақ алаңында орналасқан радиоактивті ластанудың алаңдық телімдері бо-
луы мүмкін.

ССП оңтүстік-шығыс аумағы ауа ортасының жағдайын бағалауға бағытталған 
зерттеулер келесі əдістемелер арқылы жүргізілді: ластанудың теоретикалық бағалауы, 
далалық жəне зертханалық зерттеулер. Дала жұмыстарының барысында ауа, су булары 
сынамалары іріктеп алынды, радон мен торонның ЭТАБ, радонның беткі эксхаляция-
сының тығыздығын өлшеу жүргізілді. Зертханалық зерттеулер өздеріне сынамаларды 
дайындау жəне табиғи жəне жасанды радионуклидтер белсенділігінің көлемін анық-
тауды қосты. Қосымша аумақтың радонқауіптілігіне бағалау жүргізілді.
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Сынамаларды іріктеп алу, радон, торонның ЭТАБ өлшеу 2010-2011 жж. жазғы
кезеңде тұрғын қыстаулар мен жаздықтарға жүргізілді (1-сурет, 24-кесте).

2.5.1. Зерттеліп жатқан аудан ауасындағы табиғи жəне жасанды
радионуклидтер құрамын теорикалық бағалау
Жүргізілген зерттеулер нəтижелері бойынша ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігінің

аумағында топырақтың беткі қабатында жасанды радионуклидтердің тиесілі бел-
сенділігінің орташа мəндері есептелген 3 аймақ бөлініп алынғандығы анықталды.

Зерттеліп жатқан аумақтың климаттық жағдайлары (шаң борандар, қатты жел-
дер) топырақ бетінде жатқан техногенді радионуклидтердің екінші рет көтерілуіне
жол береді. Аталған процеске аталған аумақта таралған, шаңды түзуге тез тартылатын
жеңіл топырақ та септігін тигізеді. Сондықтан теоретикалық баға беруді жүргізу кезін-
де ұсақ фракциядағы (<40 мкм) желдің жылдамдығы 6 м/с дейін болған кезде желдің
көтерілуіне қатысатын радионуклидтердің құрамына ескеру қажет.

Топырақтың гранулометриялық құрамын зерттеу нəтижесінде топырақтың
жалпы салмағының 14 % ұсақ фракцияның (<40 мкм) үлесіне келетіні анықталды. 21-
кестеде ұсақ гранулометриялық фракциядағы топырақтың беткі қабатында (3 см)
137Cs жəне 241Am радионуклидтер құрамының нəтижелері келтірілді.

21-кесте
Зерттеліп жатқан аумақ топырағының өлшемі <40 мкм гранулометриялық

фракциясындағы радионуклидтердің пайыздық құрамы

Топырақтың өлшемі <40 мкм гранулометриялық
фракциясындағы радионуклидтердің орташа құрамы, %

137Cs 241Am
17,6 9,6

Топырақтағы жасанды радионуклидтер тиесілі белсенділігінің орташа
мəндерін, ұсақ фракцияның орташа құрамы мен осы фракциядағы
радионуклидтердің орташа пайыздық құрамын, сондай-ақ бөлініп алынған аймақтар
шектеріндегі радионуклидтердің арақатынастарын ескере отыра (7-кесте), топырақтың
ұсақ фракциясындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігін есептеуге болады.
Есептеу нəтижелері 22-кестеде ұсынылған.

22-кесте
Топырақтың ұсақ фра кцясындағы (<40 мкм) радионуклидтердің тиесілі белсенділігі

Тиесілі белсенділіктің орташа мəндері, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I аймақ
32,4 4,9 13,0 1,4

II аймақ
47,7 3,6 10,4 1,1

III аймақ
30,9 3,7 3,8 0,9
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Ауадағы жасанды радионуклидтердің құрамына бағалау жүргізу кезінде то-
пырақтың өлшемі <40 мкм гранулометриялық фракциясындағы радионуклидтердің
тиесілі белсенділігін ескереміз.

Ауадағы жасанды радионуклидтердің құрамын теоретикалық бағалау ресуспен-
зия коэффициентін ескерек отыра жүргізілді. ССП «оңтүстік-шығыс» аумағында ауа-
дағы жасанды радионуклидтердің ауқымды белсенділігі төмендегідей анықталды [32]:

мұндағы: Сairi – ауадағы i-дік радионуклидінің ауқымды белсенділігі (Бк/м3);
 Ci – топырақтың беткі қабатындағы i-дік радионуклидінің ауқымды 

 белсенділігі, Бк/кг;
ρsus – ауаның орташажылдық шаңдануы, кг/м3.

Ауаның орташажылдық табиғи шаңдануы, сəйкес [33], ашық ауада жəне үй-
жайда 1·10-7 кг/м3 құрайды. Табиғи шаңдану немесе адамның қызметі кезінде ауаның
шаңдануы 10 есеге жоғарылауы мүмкін, яғни 1·10-6 кг/м3 дейін. Ауадағы радионук-
лидтердің құрамына бағалау жүргізу кезінде ауаның шаңдануын 1·10-6 кг/м3 тең деп
қабылдаймыз.

ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде ауадағы жасанды
радионуклидтердің құрамын бағалау I, II жəне III аймақтары бойынша тиесілі
белсенділіктің орташа мəндері бойынша жүргізілді. Бастапқы деректер 22-кестеде
берілген.

Зерттеліп жатқан ауданның ауасындағы жасанды радионуклидтердің ауқымды
белсенділігінің есептеп шығарылған мəндері ауаның орташажылдық табиғи
шаңдануын ескере отыра 23-кестеде берілген.

23-кесте
ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде ауадағы ж ас анды

радионуклидтердің ауқымды тиесілі белсенділігіАуаның орташа-
жылдық шаңдануы

(ρsus), кг/м3

Топырақтағы тиесілі белсенділіктің орташа мəндері кезіндегі ауадағы
жасанды радионуклидтердің ауқымды тиесілі белсенділігі, Бк/м3

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
I аймақ

10-6 3,2·10-5 4,9·10-6 1,3·10-5 4,9·10-6

II аймақ
10-6 4,8·10-5 3,6·10-6 1,0·10-5 3,6·10-6

III аймақ
10-6 3,1·10-5 3,7·10-6 3,8·10-6 3,7·10-6

РАБтұрғын, Бк/м3 2,7·101 2,7 2,5·10-3* 2,9·10-3

Ескерту: * – 239+240Pu рауалы ауқымды белсенділігі 239Pu бір радионуклиді үшін 2,5·10-3қабылданды

Жүргізілген теоретикалық бағалаумен анықталғаны, ССП аумағының «оңтүстік-
шығыс» бөлігінде ауадағы жасанды радионуклидтердің ауқымды тиесілі белсенділігі
І, ІІ жəне ІІІ аймақтардағы топырақтың беткі қабатындағы тиесілі белсенділіктің ор-
таша мəндері кезінде РҚҚСЭТ ГН сəйкес рауалы мəндерден көп аз [28]. Есептік көр-
сеткіштер зерттеліп жатқан аумақта ауадағы техногенді радионуклидтердің ауқымды 

,
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белсенділігі тіпті максималды болжамды шаңдану жағдайында да жəне ауада
радионуклидтердің максималды шоғырлануы бар болғанда да нормативті деңгейден
аспайтынын көрсетті.

2.5.2. Зерттеліп жатқан ауданда ауадағы табиғи жəне жасанды
радионуклидтер құрамы бойынша эксперименталды деректер Алдын ала
зерттеулік шығулар барысында зерттеліп жатқан аумақта орналасқан 

бірнеше елді мекендерді суреттеу жүргізілді (адамдардың сандары, орналасу орындары
жəне т.б.). Ауа ортасының ластануын зерттеу үшін аумақта тегіс орналасқан аса ірі
елді мекендер таңдап алынды.

Əр елді мекенді зерттеу бір əдістеме: су, су булары сынамасын іріктеп алу жəне
аумақтың радиоқауіптілігін анықтау бойынша жүргізілді. Ауа сынамасын іріктеп алушы
елді мекеннің ортасында орналасты, ауа аэрозолының əр сынамасын іріктеп алу
уақытты сағатты құрады. Су булары екі нүктеде: ауа аэрозолы сынамасын іріктеп алу
орындары мен үй-жайларда іріктеп алынды. Осы нүктелерде далалық радонометрия
жүргізілді.

Ауа аэрозолдары сынамаларын іріктеп алу «JAP-50» ауа сынамасын іріктеп
алушының көмегімен жүзеге асырылды. Аталған қондырғының өнімділігі 50-60 м3/
сағ құрады, қуаты – 220 В желісінен. Сүзу материалы ретінде «Петрянов» матасы
қолданылды. Пайдаланылатын сүзгінің жұмыс бетінің алаңы 250 см2 құрады. Сорылған
ауаның көлемі сорылған ауа көлемінің механикалық есептегішімен анықталды (м3).

Ауа аэрозолының барлық іріктеп алынған сынамалары табиғи жəне техногенді
радионуклидтердің ауқымды тиесілі белсенділігін анықтауға арналған
гаммаспектрометриялық əдісімен талдамаланды. Жүргізілген зертханалық
өлшеулердің нəтижелері 24-кестеде берілген.

24-кесте
Ауа аэрозолдары сынамаларының гамма-спектрометриялық өлшеу нəтижелері

№ р/р Іріктеп алу
нүктелері

Ауқымды белсенділігі,Бк/м3

7Be 40К 232Th 226Ra 241Am 137Cs
1 Шоландыр < 9*10-4 < 7*10-3 < 7*10-4 < 2*10-3 < 8*10-5 < 2*10-4

2 Ақбиік (2010 ж) < 9*10-4 < 8*10-3 < 9*10-4 < 1*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

3 Төлеген (2010 ж) < 9*10-4 < 8*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

4 Ақшеке < 9*10-4 < 8*10-3 <9*10-4 <1*10-3 <9*10-5 < 2*10-4

5 Тілеубек < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 <1*10-3 < 8*10-5 < 2*10-4

6 Ақбиік (2011 ж) < 9*10-4 < 8*10-3 < 7*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

7 Төлеген (2011 ж) < 9*10-4 < 7*10-3 < 8*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

8 Сұңқар < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

9 Қызыл < 9*10-4 < 8*10-3 < 8*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

10 Самай < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

РАБтұрғын, Бк/м3 5,0*103 3,1*101 4,9*10-3 3,0*10-2 2,9*10-3 2,7*101

Жүргізілген зерттеулер нəтижелері бойынша анықталғаны бақыланған кезең
ішінде атмосфералық ауадағы табиғи жəне техногенді радионуклидтердің ауқым-
ды белсенділігі РҚҚСЭТ ГН бекітілген тұрғындарға арналған рауалы ауқымды бел-
сенділіктен асқан жоқ [28].

Nespbaeva
Примечание
текст  надо спустить
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Кейбір сынамаларда 90Sr жəне 239+240Pu техногенді радионуклидтердің ауқымды
белсенділігін анықтау мақсатында радиохимиялық талдау жүргізілді. Зертханалық
зерттеу нəтижелері 25-кестеде ұсынылған.

25-кесте
Ауа аэрозолдары сынамал арын радиохимиялық өлшеу нəтижелері

№ р/р Іріктеп алу нүктедері
Бк/м3

90Sr 239+240Pu
1 Ақбиік (2011 ж) <0,0008 <0,001
2 Төлеген (2011 ж) <0,0008 <0,001
3 Сұңқар <0,0008 <0,001
4 Қызыл <0,0008 <0,001
5 Самай <0,0008 <0,001

РАБтұрғын, Бк/м3 2,7 0,0025

Зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша зерттелген аудан ауасындағы тех-
ногенді радионуклидтердің құрамы РҚҚСЭТ ГН регламенттелген мəндерден аспайты-
ны анықталды.

Су буларының іріктеп алынған сынамалары бета-спектрометриялық əдіспен
талдамаланды. Тритийдің тиесілі белсенділігінің ауқымды белсенділікке қайта есепте-
луі сынаманы іріктеп алу кезіндегі ауаның ылғалдылығы мен температурасын ескере
отырып психрометриялық формула бойынша жүргізілді. Алынған деректерге сəйкес
барлық іріктеп алынған нүктелердегі тритийдің шоғырлануы РҚҚСЭТ ГН бекітілген 
«Тұрғындар» санаты үшін рауалы ауқымды белсенділік мəндерінен асқан жоқ [28].

Жүргізілген зерттеу нəтижелері зерттеліп жатқан аумақтың ауа ортасындағы та-
биғи жəне техногенді радионуклидтердің ауқымды белсенділік мəндері пайдаланыл-
ған өлшеу құралдарының минималды-детектрленген төмен тұрған деңгейлерде екенін
көрсетті. Сонымен, қазіргі уақытта қалыпты климаттық жағдайлар кезінде (шаң боран-
дарының, өрт жəне т.б. жоқтығы ) табиғи жəне техногенді радионуклидтердің шоғыр-
лануы РҚҚСЭТ ГН бекітілген «Тұрғындар» санаты үшін рауалы ауқымды белсенділік 
(РАБтұрғын) мəндерінен асқан жоқ жəне радиациялық қауіптілігі жоқ.

Тұтасымен алғанда, далалық жəне зертханалық жұмыс нəтижелері ауа ортасы-
ның ластануының теоретикалық бағасымен жақсы сəйкес келеді. Бұл кезде есептік
мəндер аналитикалық зерттеулер нəтижелері бойынша алынған деректерден 1-2 ретке
төмен.

2.5.3. Зерттеліп жатқан аудан ауасындағы радонның құрамы
Аумақтың радонқауіптілігіне бағалау жүргізу үшін радон эксхаляциясының өл-

шемі жүргізілді, ЭТАБ 222Rn жəне 220Rn.
Радонның баламалы тепе-теңдік ауқымды тиесілі белсенділігін өлшеу аспап-

ты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққ  а сəйкес, сондай-ақ аумақтың ықтимал радон-
қауіптілігін бағалау критерийлеріне сəйкес жүргізілді [34, 35]. Топырақ ауасындағы
радон эксхаляциясын өлшеу ауа аэрозолдары сынамаларын іріктеп алу орындарында
жүргізілді. Бұл өлшеулер топырақ бет інен немесе топырақтан жер бетіне бекітілген 
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жəне атмосфералық ауадан герметиктелген ыдысқа түсетін жəне соңынан ауа
сынамасын ыдыстан жинақталған радонды жинақталу уақыты мен ыдыстың көлемін
ескеретін формула бойынша алынған мəнді эксхаляция мəндеріне қайта есептеу
арқылы анықтау мақсатында іріктеп алу радонның жинақталуына негізделген. Өлшеу
нəтижелері 26-кестеде ұсынылған.

26-кесте
Далалық өлшеу нəтижелері

№ р/р Өлшеулер
нүктесі

222Rn ЭТАБ, Бк/м3 220Rn ЭТАБ, Бк/м3 Радонның эксхаляциясы
мБк/(м2*с)

1 Шоландыр 18 <8 1700
2 Ақбиік 9 <8 1500
3 Төлеген 12 <8 1100
4 Ақшаке 17 <8 700
5 Тілеубек 20 <8 3100
6 Ақбиік (2011 г) 1 <8 30
7 Төлеген (2011 г) 7 <8 170
8 Сұңқар 5 <8 80
9 Қызыл 5 <8 50
10 Самай 6 <8 140

Жүргізілген зерттеулер нəтижесінде аталған телімнің радонқауіпті санатына
жататыны, яғни радонның эксхаляция мəні 80 мБк/(м2*с) көп асатыны, бұл кезде ат-
мосфера ауасындағы радон мен торонның ауқымды белсенділігі бақыланатын кезеңде
РҚҚСЭТ ГН бекітілген жəне 200 Бк/м3 құрайтын, тұрғындар үшін рауалы орташажыл-
дық ауқымды мəндерінен аспағаны анықталды.

Сонымен, ауадағы табиғи жəне техногенді радионуклидтердің құрамы норма-
тивті деңгейлерден аспайтын деңгейде тұр. Радонның беткі эксхаляциясы тығыздығын
өлшеудің нормативті мəндерден аспайтын деректері ерекше есепке алынады.

2.5.4. Ауа бассейнінің радионуклидті ластануын өлшеу болжамы
ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігінің ауа ортасын кешенді зерттеу нəтижесінде

анықталғаны ауа ортасындағы табиғи жəне техногенді радионуклидтердің құрамы
қазіргі кезде нормативті мəндерден аспайды. Радиациялық жағдайдың нашар жаққа
өзгеру үрдісі байқалған жоқ. Уақыт өте келе радионуклидтердің топырақ қабатына
тереңге жылыстау процесі жүретіндігіне байланысты желмен тасымалдау есебінен
радионуклидтермен ластану минимумға келеді. Сонымен, ауа бассейнінің радиоэколо-
гиялық ахуалының өзгеруі тек жақсы жағына ғана жүруі тиіс.

Ауа ортасының жасанды радионуклидтермен ластануының нормативті деңгей-
лерден жоғары болуы тек ядролық сынақтардың радиоактивті ластанған эпицентрал-
ды облыстарының топырақ жамылғысына техногенді əсер ету кезінде ғана мүмкін
екендігін атап өту қажет.
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2.6. Өсімдік жамылғысының ахуалы

2.6.1. Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы табиғи
жəне жасанды радионуклидтердің құрамын бағалау
Зерттеліп жатқан аумақ өсімдік жамылғысының радионуклидті ластануын

бағалау үшін топырақ пен өсімдіктер сынамаларын табиғи (40K, 232Th, 226Ra) жəне
жасанды (137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, сондай-ақ 60Co, 152Eu, 154Eu, 155Eu)
радионуклидтерінің тиесілі белсенділік пен жинақталу коэффициенттерін (Жк)
есептеуді ары қарай анықтау үшін қосарландырып іріктеп алу бойынша
экспедициялық жұмыстар жүргізілді. Бұл үшін алаңдық зерттеу нəтижелері
бойынша анықталған жəне радиоактивті ластанудың 3 бөлініп алынған аймағына
жататын 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am радионуклидтерінің топырақтағы тиесілі
белсенділігінің жоғарғы мəндері бар телімдерде 10 зерттеу алаңы (іріктеп алу
нүктелері): 4 нүкте 1-ші аймақта жəне 3 нүктеден – 2-ші жəне 3-ші аймақтарда
жасалды (29-сурет). Бұл кезде зерттеліп жатқан аумақта сынамаларды іріктеп алу
нүктелерін орналастыру өсімдік жамылғысын зерттеу нəтижелерін есепке ала отырып
орындалды жəне негізгі геоботаникалық контурды – денудациялық-тектоникалық
шоқылардың, жоғарғы жəне денудациялық ұсақ шоқылардың, делювиалды-
пролювиалды жəне аллювиалды жазықтықтардың экожүйелерін жоғары жəне
максималды қамтиды.

29-сурет. Топырақ пен өсімдік сынамаларын іріктеп алу нүктелерінің орналасу сұлбасы
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Əр алаңда топырақ («конверт» əдісімен (2×1 м) жəне 5 см тереңдікте) пен се-
леудің (Stipa capillata, S. sareptana , S. lessingiana), бетеге (Festuca valesiaca) мен жу-
санның (Artemisia gracileccens, A. frigida) басымдылығымен далалық аралас шөптердің
аралас үлгілерімен берілген өсімдіктің жербеткі бөлігінің (іріктеп алу ауданы ~ 2 кв.
м), аралас сынамасын іріктеп алу жүргізілді. Барлығы 10 топырақ сынамасы мен 10
өсімдік сынамасы іріктеп алынды.

Табиғи жəне жасанды радионуклидтердің топырақтан өсімдіктің жер беткі
бөлігіне ауысу параметрлерін бағалау үшін əлемдік іс тəжірибеде кеңінен қолданы-
латын көрсеткіш – жинақталу коэффициенті (Жк) – радионуклид құрамының өсімдік
массасы мен тиісінше топырақ массасына қатынасы [36] пайдаланылды.

Зерттеліп жатқан ауданның өсімдіктеріндегі табиғи радионуклидтердің
құрамы

40K, 232Th жəне 226Ra табиғи радионуклидтердің тиесілі белсенділігі мен
жинақталу коэффициентінің (Жк) мəндерін анықтау бойынша γ-спектрометриялық
талдау нəтижелері 27-кестеде берілген.

27-кесте
Зерттеліп жатқан аумақ үшін 40K, 232Th жəне 226Ra

радионуклидтерінің тиесілі белсенділігі мен Жк мəндері

Нүкте
нөмірі

Тиесілі белсенділік, Бк/кг Жк
40K 232Th 226Ra 40K 232Th 226Raөсімдік топырақ өсімдік топырақ өсімдік топырақ

725 140±4 680±20 1,1±0,3 30±2 0,44±0,08 24±1 0,20 0,039 0,018
761 180±3 730±20 1,6±0,1 31±2 0,93±0,06 31±1 0,25 0,052 0,030
838 120±5 690±20 1,4±0,4 30±2 0,17±0,10 25±1 0,17 0,046 0,0068
855 210±2 800±20 0,45±0,06 36±2 0,27±0,03 34±1 0,27 0,012 0,0080
97 160±3 540±30 0,61±0,11 23±3 0,22±0,05 23±1 0,30 0,027 0,0097
113 130±2 510±30 0,40±0,11 22±3 0,52±0,05 27±1 0,26 0,018 0,020
189 170±3 460±30 0,55±0,11 28±3 0,33±0,05 27±1 0,36 0,020 0,013
258 90±2 520±30 0,70±0,15 24±3 0,30±0,06 48±2 0,18 0,029 0,0063
365 150±3 720±40 1,1±0,2 36±3 0,94±0,09 31±1 0,22 0,031 0,030
424 390±5 570±20 <0,38 17±2 0,50±0,09 29±1 0,69 <0,023 0,018

Жк орташа мəндері 0,29 0,030 0,016

Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы табиғи радионуклид-
тердің құрамын бағалау үшін 40K, 232Th жəне 226Ra орташа тиесілі белсенділігін есептеу
орындалды, мұнда аталған радионуклидтердің ЖК орташа мəндері мен алаңдық тара-
лу нəтижелері бойынша анықталған олардың топырақтағы орташа тиесілі белсенділігі 
(ТБ) пайдаланылды (28-кесте).

28-кесте
Зерттеліп жатқа н аумақтың өсімдіктеріндегі табиғи
радионуклидтердің тиесілі белсенділігін есептеу

Орташа мəндер Табиғи радионуклидтер
40K 232Th 226Ra

Жк 0,29 0,03 0,016
Топырақтағы орташа ТБ, Бк/кг 586 28 26
Өсімдіктердегі есептік ТБ, Бк/кг 170 0,84 0,42
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40K, 232Th жəне 226Ra радионуклидтерінің орташа тиесілі белсенділігінің алын-
ған мəндері негізінде зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы көп құра-
мы 40K үшін де, сол сияқты табиғатта аса көп таралған табиғи радионуклидтердің бірі
ретінде 232Th жəне 226Ra шоғырлануы – 2 шамаға төмен байқалады деп айтуға болады.

Өсімдік жамылғысының жасанды радионуклидтермен ластану сипаты
Зерттеліп жатқан аумақ өсімдік жамылғысының жасанды радионуклидтермен 

ластану сипатын анықтау үшін 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am тиесілі белсенділігін
өсімдік пен топырақтың іріктеп алынған сынамаларында анықтау бойынша талдамалар
жүргізілді, аталған радионуклидтердің Жк есептелді. Радионуклидтердің тиесілі
белсенділігі мен Жк алынған мəндері 29-кестеде радиоактивті ластанған əр 3 аймақ
үшін жеке ұсынылған.

Жүргізілген талдама деректері бойынша, зерттеліп жатқан аумақтың
өсімдіктеріндегі 137Cs в тиесілі белсенділігінің максималды мəндері 8 Бк/кг аспайды, 90Sr
– 6 Бк/кг, 239+240Pu – 0,2 Бк/кг, 241Am – табу шектерінен төмен екендігі (<0,17 Бк/кг) анықталды.

Зерттеліп жатқан радионуклидтердің жинақталу параметрлері келесі азаю қата-
рында: Жк 90Sr> Жк 137Cs> Жк 239+240Pu кең шектерде өзгереді. 241Am Жк мəндері аталған
радионуклидінің өсімдіктердегі тиесілі белсенділігінің сандық мөлшерінің жоқ болуы-
на байланысты баға тұрғысында көрсетілген.

137Cs,90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің жинақталуындағы көп айырмашы-
лық радиоактивті ластанудың түрлі аймағы үшін байқалады. Барлық аталған радио-
нуклидтердің Жк минималды мəндері 1-ші аймаққа тəн, бұл радиоактивті бұлттар
өткен кездегі өзіндік түсулерге орайластырылған топырақтардағы аталған радионук-
лидтердің өсімдіктерге аса қол жетімді табу формаларының жетіспеушілігіне байла-
нысты болуы мүмкін. Радиоактивті ластанудың 2-ші жəне 3-ші аймақтары үшін Жк
тұтасымен алғанда бірдей.

Өсімдік пен топырақтың іріктеп алынған сынамаларындағы 60Co, 152Eu, 154Eu, 
155Eu тиесілі белсенділіктерін анықтау бойынша талдамалар қосымша жүргізілді, атал-
ған радионуклидтердің Жк есептелді (30-Кесте).

Алынған нəтижелер өсімдіктердегі 60Co, 152Eu, 154Eu жəне 155Eu тиесілі бел-
сенділік мəндері абсолют көп жағдайда табу шегінен төмен екенін (<0,17 Бк/кг) көр-
сетті. Сондықтан өсімдік жамылғысының жасанды радионуклидтермен ластану сипа-
тына аса жан-жақты баға беру тек 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am үшін, сондай-ақ зерттеліп
жатқан аумақ үшін нақты бір мəні бар 151Sm жəне 99Tc үшін жүргізілді.

Өсімдік жамылғысының жасанды радионуклидтермен ластану сипатына аса
шынайы баға беру үшін өсімдіктердегі 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am,151Sm жəне 99Tc орташа
тиесілі белсенділігі зерттеліп жатқан аумақтың топырағындағы аталған
радионуклидтердің құрамын анықтау бойынша алаңдық зерттеу деректерін ескере
отырып, есептелді. Бұл үшін АТЭХАГ материалдарында ұсынылған 137Cs, 90Sr, 239+240Pu
жəне 241Am радионуклидтерінің Жк сандық мəндері [37], сондай-ақ ССП ақшыл-қызғылт
топырақтардағы далалық өсімдік аумағы ретінде сипатталатын басқа аумақтары үшін
алынған Жк мəндер диапазондары да [38, 39] қосымша қарастырылды. Кестеде
өсімдіктердің кейбір топтары үшін 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am орташа мөлшерлері
мен Жк мəндер диапазоны берілген (31-кесте).
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31-Кесте
Зерттеліп жатқан аумаққа тəн өсімдіктердің жеке топтары үшін жас анды
радионуклидтердің жинақталу коэффициентінің (Жк) мəндер дипазоны

Өсімдіктер
Жк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
АТЭХАГ (2009 ж.)

Аралас шөптер 0,1 (n=10)
0,01 – 0,2

0,9 (n=6)
0,3 – 2,0 - -

Жайылымдық шөптер 0,4 (n=124)
0,01 – 2,6

1,2 (n=58)
0,4 – 2,6

0,0006 (n=10)
0,00006 – 0,003

0,003 (n=11)
0,005 – 0,02

ССП «аялық» солтүстік аумақтары (2008 ж.)

Далалық аралас шөптер 0,02 (n=14)
0,003 – 0,06 <0,40 (n=4) 0,03 (n=9)

0,01 – 0,1
0,06 (n=3)
0,02 – 0,11

ССП «аялық» батыс аумақтары (2009-2010 жж.)

Далалық аралас шөптер 0,05 (n=12)
0,01 – 0,1

0,8 (n=3)
0,1 – 1,7

0,04 (n=13)
0,002 – 0,2 <0,20 (n=22)

ССП «Балапан» алаңының аумағы (2000-2005 жж.)

Далалық аралас шөптер 0,34 (n=41)
0,001 – 4,77

0,71 (n=31)
0,02 – 2,30

0,05 (n=30)
0,001 – 0,26

0,29 (n=2)
0,07 – 0,51

«Тəжірибе даласы» алаңының аумағы (2010 ж.)

*Селеу (Stipa capillata) 0,01 (n=32)
0,001-0,1

0,1 (n=30)
0,002-0,3

0,01 (n=32)
0,00001-0,04

0,001 (n=32)
0,0001 – 0,01

Ескерту: алымында – орташа арифметикалық, жақшаларда – жағдайлар саны,
бөлімінде – мəндер диапазоны,

 «-» – деректер жоқ
 * – далалық экожүйелер өсімдіктерінің басым түрлерінің бірі

Аталған жұмыста 137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu Жк орташа мəндері ретінде зерттеліп
жатқан аумақтың 3 радиоактивті ластанған аймағы үшін алынған мəндерді, 241Am Жк
орташа мəні ретінде зерттеліп жатқан аумақ үшін сандық мөлшердің жоқтығына бай-
ланысты – АТЭХАГ материалдары бойынша «Тəжірибе даласы» аумағының далалық
өсімдіктердің басым түрлерінің бірі (селеу (Stipa capillata)) жəне жайылымдық шөптер
үшін мəндерді (2009 ж.) [39, 37] есептеу қабылданған. 151Sm жəне 99Tc Жк бойынша
деректер табылған жоқ. Алайда, 151Sm өзінің химиялық қасиеттері бойынша жақыны
Pm болып табылатындықтан, ал 99Tc – Mn, олардың Жк мəндері шамамен бірдей деп
болжауға болады. Мысалы, 151Sm жəне 99Tc Жк орташа мəндері ретінде «Солтүстік»
аумақтар бойынша материалдарда берілген Pm жəне Mn Жк қабылданған [38].

Радионуклидтердің топырақтағы қабылданған Жк мəндері мен тиесілі
белсенділіктерінің (ТБ) орташа мəндерін ескере отырып, өсімдіктердегі 137Cs, 90Sr,
239+240Pu жəне 241Am орташа құрамы есептелген (32-кесте).

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" на "кесте"
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32-кесте
Зерттеліп жатқан аумақтардың өсімдіктеріндегі жасанды

радио нуклидтердің тиесілі белсенділіктерін есептеу

Аймақ Орташа мəндер
Жасанды радионуклидтер

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 151Sm 99Tc

1
Жк 0,045 0,14 0,0063 0,002 0,5 5

Топырақтағы орташа ТБ, Бк/кг 43,9 18,9 14,9 0,8 3,5 0,7
Өсімдіктердегі есептік ТБ, Бк/кг 2,0 2,7 0,094 0,0016 1,75 3,5

2
Жк 0,21 0,37 0,018 0,002 0,5 5

Топырақтағы орташа ТБ, Бк/кг 30,2 4,2 5,9 0,8 2,4 0,5
Өсімдіктердегі есептік ТБ, Бк/кг 6,3 1,6 0,11 0,0016 1,2 2,5

3
Жк 0,16 0,35 0,043 0,002 0,5 5

Топырақтағы орташа ТБ, Бк/кг 19,0 3,4 3,7 0,7 1,5 0,3
Өсімдіктердегі есептік ТБ, Бк/кг 3,04 1,2 0,16 0,0014 0,75 1,5

Өсімдіктердегі орташа есептік ТБ, Бк/кг 3,8 1,8 0,12 0,0015 1,2 2,5
Өсімдіктердегі рауалы деңгейлер, Бк/кг 74 111 ~10* ~10* ~1000* ~1000*
Ескерту: * – болжамды рауалы деңгейлер, төменде қараңыз

Есептеу нəтижелері тұтас алғанда алынған аналитикалық деректерге қарама-
қарсы емес –зерттеліп жатқан радиоактивті ластанған əр аймақ үшін өсімдіктердегі 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am орташа есептік тиесілі белсенділік мəндері топырақтардың
жоғары ластану деңгейі бар телімдерден іріктеп алынған өсімдіктердегі аталған радио-
нуклидтердің құрамынан төмен.
137Cs жəне 90Sr радионуклидтерінің өсімдіктердегі болжамды құрамы жемшөптік
өсімдіктердің Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық министрлігімен бекітілген
шекті-рауалы деңгейден аспайды (137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr – 111 Бк/кг) (1994) [40].

Өсімдіктердегі 239+240Pu, 241Am, 151Sm жəне 99Tc шоғырлануы нормаланбайды,
алайда əрқайсысының жалпы радиоуыттылығы дəрежесін ескере отыра, 239+240Pu, 241Am
бойынша рауалы деңгейлері шамамен бір шамаға төмен, ал 151Sm жəне 99Tc – 90Sr бо-
йыншаға қарағанда бір шамаға жоғары деп болжауға болады [28]. Бұл кезде барлық
аталған радионуклидтер үшін өсімдіктердегі болжамды рауалы деңгейлер 239+240Pu
жəне 241Am үшін орташа сияқты олардағы ТБ орташа максималды есептік мəндерінен
көп жоғары.

2.6.2. Өсімдік жамылғысының тритий радионуклидімен ластану сипаты
ССП (Саржал а. ауданы) оңтүстік-шығыс бөлігіне ықтимал əсер етуші

радиоактивті ластану көздерін анықтау мақсатында аталған аумақтың картографиялық
материалы мен ғарыштық түсірулерге талдама жүргізілді. Өсімдік жамылғысын
зерттеу нəтижелерін пайдалана отырып, қосымша ылғалданудың бар болуымен
сипатталатын өсімдіктің нақты бір типімен қосымша зерттеулердің телімдері немесе
салыстырмалы терең емес жатқан топырақасты суларының аймақтары – Байтілес
жəне Тоқтакүшік бұлақтары ауданында жерасты суларындағы (жербеткі сулардағы)
3Н радионуклидімен болжамды ластану аймақтары мен 3Н оңтүстік-шығыс бағыттағы
болжамды жылыстау жолдары бөлініп алынды. Экспедициялық жұмыстар жүргізілді,
нəтижесінде 24 зерттеу алаңы (іріктеп алу нүктелері) жасалды (30-сурет).
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Негізгі зерттеу объектілері ретінде жерүсті бөліктерінде  3Н жинақталуының
жоғары қасиетімен сипатталатын өсімдіктер таңдап алынды [29]. Гигрофиттерден,
суға деген ең жоғары талаптары бар жəне сондықтан көбінесе жербеткі су ағында-
рына жақын өсетін – қамыс (Phragmites australis), фреатофиттер, тереңге жететін та-
мырлары бар, тамырлары топырақ суларының деңгейіне жететін жəне салыстырмалы
терең емес алаңда өсетін –ши (Achnaterum splendens), мия (Glycyrrhizauralensis), шең-
гел (Halimodendronhalodendron). Аталған түрлері жоқ болған жағдайда қияқ (Leymus
angustus) пен кермек (Limonium gmelinii)– мезофиттер іріктеп алынды, олар қалыпты
ылғалдануды ұнатады жəне жақын жерде топырақ сулары бар телімдерде өседі. Бірлі-
жарым жағдайларда селеу (Stipa sareptana) мен жусан (Artemisiafrigida) іріктеп алынды.

Аса шынайы ақпарат алу үшін жекелеген зерттеу алаңдарында əр түрлі
экологиялық топтарға жататын өсімдіктердің бірнеше түрінен қосымша іріктеп
алынды. Мысалы, өсімдіктің барлығы 70 сынамасы іріктеп алынды. Шөптесін
өсімдіктердің зерттеліп жатқан үлгілері жерүсті бөлігімен, бұталар мен ағаштар –
ағымдағы жылдың өсіндісімен берілген. 3Н құрамы өсімдік сынамаларын толтыруға
арналған, суытатын бетімен қамтамасыздандырылған жəне өсімдіктен буланып
шығатын ылғалды жинайтын герметикалық ыдыс ретінде берілген көмегімен
конденсаттан алынған өсімдіктің еркін суымен анықталды.

3Н радионуклидінің тиесілі белсенділігін өлшеу TRI-CARB 2900 TR СС-спект-
рометрінде сұйықсцинтилляциялық спектрометрия əдісімен əзірленген үлгілерде
жүргізілді [27].

30-Сурет. Өсімдік сынамаларын іріктеп алу нүктелерінің орналасу сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" на "сурет"
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Іріктеп алынған өсімдіктердің еркін суындағы 3Н радионуклидінің тиесілі белсенділік
деректері 33-кестеде берілген.

33-кесте
Зерттеліп жатқан аумақ өсімдіктерінің еркін суларындағы 3Н

радионуклидінің тиесілі белсенділігі

Іріктеп
алу

нүктесі
Өсімдік түрі

3Н тиесілі
белсенділігі,

Бк/кг

Іріктеп
алу

нүктесі
Өсімдік түрі

3Н тиесілі
белсенділігі,

Бк/кг
8 күміс шеңгел <12 20 жылтыр ши 20±2
9 жылтыр ши <12 суық жусан <11

10
жылтыр ши <13

21
жылтыр ши 25,0±2,5

жіңішкежапырақты қияқ <13 сарепт селеуі 50±5
Орал миясы <13 Орал миясы 15,0±1,5

11 жылтыр ши 550±50
22

сарепт селеуі 15,0±1,5
жіңішкежапырақты қияқ 150±10 жылтыр ши <12

12 жіңішкежапырақты қияқ 25±2 Орал миясы <11

13 күміс шеңгел 400±40

23

жылтыр ши <11
жылтыр ши 25±2 жіңішкежапырақты мия 40±4

14 жіңішкежапырақты қияқ 40±4 суық жусан 20±2
жылтыр ши 200±20 Гмелин кермегі 35,0±3,5

15 жылтыр ши <12 24 жылтыр ши 15,0±1,5

16 жылтыр ши 1500±100 25 жылтыр ши <11
жіңішкежапырақты қияқ 450±40 жіңішкежапырақты мия 15,0±1,5

17 жылтыр ши 45±4 26 жылтыр ши 20±2
жіңішкежапырақты қияқ 300±30 жіңішкежапырақты мия <11

18
оңтүстік қамысы 500±50 27 жылтыр ши <11

жіңішкежапырақты қияқ 250±20 28 суық жусан <12
жылтыр ши 350±30 жылтыр ши <13

19
жылтыр ши 15±1 29 жылтыр ши <14
сарепт селеуі 45±4 30 күміс шеңгел <13

жіңішкежапырақты қияқ <11 31 жылтыр ши <13

Зерттеліп жатқан аумақ өсімдік жамылғысындағы 3Н радионуклидінің
тиесілі белсенділігінің <11-ден 550 Бк/кг дейінгі шектерде өзгеретіні, бірлі-жарым
жағдайларда – 16 нүктеде 1500 Бк/кг жететіні анықталды.

Өсімдік жамылғысындағы 3Н радионуклиді тиесілі белсенділігінің максималды
мəндері бойынша (əр алаң үшін) зерттеліп жатқан аумақ өсімдік жамылғысындағы 3Н
таралу картасы құрылды (31-сурет).

3Н жоғары шоғырлануы Байтілес жəне Тоқтакүшік бұлақтарының əсер ету ай-
мақтарына орайластырылған, бұл аймақтар өз кезегінде 3Н ластанған жерасты жəне
жербеткі сулардың «Дегелең» алаңынан тыс шығу жері болып табылады. ССП оң-
түстік-шығыс бөлігінің тікелей зерттеліп жатқан аумағында өсімдік жамылғысындағы 
3Н радионуклидінің тиесілі белсенділігі қазіргі уақытта көп жағдайларда табу шегінен
төмен жатыр (<15 Бк/кг), сандық мəндер (50 Бк/кг дейін) тек оңтүстік-батыста кезде-
седі. Бұл кезде аталған радионуклидтің сумен түсуі кезіндегі араласу деңгейі РҚҚСЭТ
ГН сəйкес [28], 7,6 кБк/кг құрайды.
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2.6.3. Өсімдік жамылғысы радионуклидті ластануының сапасын бағалау
жəне өзгеру болжамы
Зерттеліп жатқан аумақ шөлейт далалардың төментаулы, ұсақ шоқылы-жазық-

ты жəне жазықты ауданын алып жатыр. Өсімдік жамылғысы ақшыл-қызғылт топырақ-
тағы шөлейт жусанды-шымдыдəнді далаларға жатады. 137Cs жасанды радионуклидінің
құрамы 10 % аспайды, 90Sr – шекті-рауалы деңгейдің 5 % [40]. Өсімдіктердегі 239+240Pu 
шоғырлануы болжамды рауалы деңгейлерден 3 % кем, ал 241Am, 151Sm жəне 99Tc – 1 % 
кем құрайды. Аталған аумақта өсімдіктердегі табиғи радионуклидтердің тиесілі бел-
сенділігінің ауытқымалы жоғарғы мəндері анықталған жоқ.

Өсімдік жамлығысының 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am сияқты радионуклидтер-
мен ластану деңгейі, ең бірінші, өсімдіктердің радионуклидтерді жинақтау қасиетіне
жəне соңғысының топырақ сипаттамасымен анықталатын қол жетімділік дəрежесіне
байланысты. Енгізілген «жаңа» радионуклидтер алғашқы кезеңде радионуклидтердің
тепе-теңдік жағдайына қол жеткен кездегі соңғы кезеңдерге қарағанда өсімдіктермен
меңгеруге аса қол жетімді болуы мүмкін. Бұл жетістіктің қарқындылығы радионук-
лидтердің физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты. Мысалы, 137Cs үшін уақыт
өте келе өсімдіктерге түсуінің азаюы тəн, бұл кезде топырақ-өсімдік жүйесіндегі 90Sr 
қозғалмалығы баяу өзгереді [41]. Келтірілген фактілер болашақтағы өсімдік жамылғы-
сындағы 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am құрамының оның болжамды жоғарылауы емес, 
болжамды төмендеуі туралы болжам жасауға мүмкіндік береді.

Өсімдік жамылғысының 3Н радионуклидпен ластану үшін аса күрделі жағдай-
ды атап өткен дұрыс. Зерттеліп жатқан аумақта өсімдіктегі 3Н тиесілі белсенділігі көп
жағдайда табу шегінен төмен жатыр (<15 Бк/кг), оңтүстік-батыста сандық мəндердің 
(50 Бк/кг дейін) бар болуы мен тікелей жақын жердегі (Байтілес жəне Тоқтакүшік 

31-сурет. Өсімдіктің еркін  суындағы 3Н радионуклидінің таралу сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"жамлығысы" на "жамылғысы"
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бұлақтарының əсер етуші аймақтарында) оның жоғары шоғырлануын назардан тыс
қалдыруға болмайды. 3Н радионуклидінің топырақ суларымен жылыстау қасиеті бола-
шақта соңғысының тиесілі белсенділігі сандық мəндері бар алаңның ұлғаюына, сон-
дай-ақ зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы оның құрамының жалпы
жоғарылауына əкелуі мүмкін. Алайда бұл жағдайдың болжамды дамуының ең қауіпті
сценарийінің бірі. Қазіргі кезде зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы 
3Н радионуклидінің тиесілі белсенділігінің сандық мəндері (50 Бк/кг дейін) тек оның
шеткі оңтүстік-батыс телімінде байқалады жəне аталған радионуклидтің сумен түсуі
кезінде РҚҚСЭТ ГН сəйкес 7,6 кБк/кг құрайтын араласу деңгейінен аса төмен тұр.

Сонымен, зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысы оның табиғи (40K, 
232Th, 226Ra) жəне жасанды (137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, сондай-ақ 60Co, 152Eu, 154Eu, 155Eu) 
радионуклидтермен ластану сипаты тұрғысынан қазіргі уақытта жəне болашақта да
тұрғындар үшін қауіп төндірмейді жəне шаруашылық қызметтің тиісті түрін жүргізу
үшін жарамды деп саналуы мүмкін. Өз кезегінде 3Н ластануына қатысты зерттеліп
жатқан аумақтың оңтүстік-батыс бөлігінде өсімдіктектес өнімде оның шоғырлануы-
на, оның ішінде оны дайындау телімдерінде өсімдік жемшөптерінде (шөпте) монито-
рингтік бақылау жүргізу ұсынылады.

2.7. Радиациялық белгісі бойынша жануарлар əлемінің ахуалын
бағалау. жануарлар ағзасының радионуклидті ластануының
өзгеруін болжау
Кəсіптік суда жүзетін құстар ағзасындағы 3Н құрамын бағалау
Зерттеліп жатқан аумақтағы қауіп төндіретін негізгі радионуклид болып

табылатыны 3H, оның «Дегелең» алаңынан шегінен тыс топырақ суларының
құрамында алысқа ауысу қасиеті бар. Сондықтан ССП «оңтүстік-шығыс» 
бөлігіндегі аталған зерттеулер барысында зерттеліп жатқан аумақтың
шектеріндегі көлдерде өмір сүретін, аң аулау объектісі болып табылатын жəне адам
азық ретінде пайдаланатын бес суда жүзетін құстың бұлшықет ұлпасындағы еркін
судың радионуклидтік талдамасы жүргізілді. Олардың ішіндегі 3-уі дербес – 
қырылдақ шүрегей, екеуі – кəдімгі қасқалдақ. Талдама нəтижелері 34-кестеде
берілген.

34-кесте
Аң аулау объектілері – суда жүзетін құстардағы 3Н құрамын

анықтау нəтижелері№ р/р Түрі 3H тиесілі белсенділігі, Бк/кг
1 кəдімгі қасқалдақ <20
2 кəдімгі қасқалдақ 40±20
3 қырылдақ шүрегей <20
4 қырылдақ шүрегей <20
5 қырылдақ шүрегей <20

Алынған нəтижелерден көретініміз, көптеген үлгілердегі 3Н радионуклидінің
құрамы аппаратураның төменгі өлшеу шегінен асқан жоқ. Бір жағдайда аппаратура-
ның төменгі өлшеу шегіне жақын мəн тіркелген. Тағамдық өнімдердегі 3Н тиесілі бел-
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сенділігі нормаланбайды, бірақ салыстыру үшін бұлшықет ұлпасында еркін судағы 3Н
радионуклидінің тиесілі белсенділігінің алынған мəні (40±20 Бк/кг) 7600 Бк/кг құрай-
тын ауызсу үшін АД көп төмен [28].

Жабайы жануралардың кейбір кəсіптік түрлерінің ағзасына радионуклид-
тердің түсуін болжау

Зерттеліп жатқан аумақты мекендейтін жабайы жануарлардың ағзасындағы ра-
дионуклидтердің құрамы туралы деректердің жоқтығына байланысты қоршаған орта
құрауыштарындағы (топырақта, өсімдікте) радионуклидтердің шоғырлануы туралы
қолда бар деректердің негізінде жануарлардың кəсіптік түрлерінің еттеріндегі радио-
нуклидтердің құрамы туралы деректерді бағамдық болжау жүргізілді.

Пайдалану объектісі болып табылатын жабайы жануарлар
Зерттеліп жатқан аумақты мекендейтін сүтқоректілердің 46 түрінің 11-і əуесқой 

аң аулау объектісіне жатады, олардың ішіндегі 9 түрі кəсіптік аң аулау объектісі болып
табылады (35-кесте). Құстардың 147 түрінің ішінен 22 түрі əуесқой аң аулау объектісіне
жатады, 18 түрі – кəсіптік аң аулау объектісі болып табылады жəне 28 түрі басқа
шаруашылық мақсаттарда пайдаланылады (аң аулаудан басқа). Сүтқоректілердің 7 
түрінің 3-еуі басқа шаруашылық мақсаттарда пайдаланылады (аң аулаудан басқа) [42].

35-кесте
Пайдалану объектісі болып табылатын сүтқоректілер

Отряды
Аң аулау объектілері

Түрі Кəсіптік аң аулау Əуесқой (спорттық) 
аң аулау

Жыртқыш аңдар

Қарсақ (Vulpes corsac)
Түлкі (V. vulpes)

Сасық күзен (M. eversmani)
Борсық (Meles meles)

+
+
+
+

+
+
+
+

Ашатұяқтылар
Сібір елігі (Capreoluspygargus)

Сайғақ (Saigatatarica)
Бұлан (Alces alces)

+
+
+
+

Кеміргіштер Суыр (Marmota bobak)
Ондатр (Ondatra zibeticus)

+
+

+
+

Қоян тəріздестер Ор қоян (Lepus europeus)
Ақ қоян (L. timidis)

+
+

+
+

Жабайы жануарлардың кейбір кəсіптік түрлерінің ағзасына зерттеліп жат-
қан аумақтарда мекендеген жағдайда радионуклидтердің түсуін бағалау

Əдебиетте жабайы жануарлардың ағзасына радионуклидтердің өту
коэффициенті (Өк) бойынша деректердің жоқтығына байланысты əдебиетте кездесетін
жəне ауылшаруашылық жануарларының ағзасына радионуклидтердің түсуін болжау
үшін зерттеу материалдарын (48-кесте), сондай-ақ ССП тəжірибелер барысында
алынған Өк дайындау барысында қабылданған максималды Өк пайдалану қажет деп
шешілді.

Қорытындысында пайдаланылатыны Өк: 137Cs бойынша – 2,3*10-1, 90Sr 
бойынша – 1,1*10-4 (ССП ауылшаруашылық жануарларымен тəжірибелер барысында
алын-

Nespbaeva
Примечание
здесь предложение оборвалось
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ған максималды Өк (48-кесте)). 239+240Pu жəне 241Am бойынша Өк 6,0*10-5 жəне тиісінше
5*10-4 қабылданған (ІҚМ еті). Аталған максималды Өк ашатұяқты ауылшаруашылық
жануарлары үшін есептеп алынған, сондықтан жабайы ашатұяқты жануарлардың – 
сайғақ, сібір елігі мен бұланның ағзасында радионуклидтердің болжамды
шоғырлануына бағалау жүргізілді.

Өсімдік жемшөп радионуклидтердің болжамды шоғырлануы туралы бөлініп
алынған аймақ топырағындағы радионуклидтердің құрамының орташа мəндері
бойынша есептеу арқылы алынған деректер (41-кесте) жəне жайылымдық жемшөптің
тəуліктік тұтыну нормасы туралы деректер негізінде зерттеліп жатқан аумақта
азықтандыру жағдайында жабайы жануар ағзасына радионуклидтердің максималды
болжамды жылдық жəне тəуліктік түсуінің деректері есептелді. Есептеулер нəтижелері
36-кестеде берілді.

36-кесте
Зерттеліп жатқан аумақта жабайы жануар ағзасына

радионуклидтердің болжамды түсуін есептеудің нə тижелері

Жануар түрі
Жеке түрінің
орташа мас-
сасы, кг

Жайылымдық
жемшөпті тұтынуы
(таза салмаққа), кг

Радионуклидтердің 1 жануардың
ағзасына орташа тəуліктік түсуі, Бк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Бұлан 350-400 18 87,3 78,1 3,9 0,02
Сайғақ 50-60 3,5 77,6 69,4 3,4 0,02

Сібір елігі 50-60 3 12,1 10,5 0,5 0,003

Радионуклидтердің 1 жануардың ағзасына орташа тəуліктік түсуінің деректері
негізінде (36-кесте) есептеулер үшін таңдап алынған Өк жабайы жануарлардың
ағзасындағы радионуклидтердің болжамды шоғырлануына бағалау жүргізілді. 37-кестеде
жабайы жануарлардың еттеріндегі радионуклидтердің болжамды шоғырлануының
нəтижелері мен СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес тағамдық өнімдердегі радионуклидтердің
құрамының рауалы мəндері берілген [43]. Тағамдық өнімдердегі 239+240Pu жəне 241Am 
радионуклидтерінің құрамы нормаланбайды, алайда РҚҚСЭТ ГН тұрғындар үшін
тағаммен жылдық түсу шегі 90Sr (239+240Pu –2,4*103 Бк/жыл, 241Am – 2,7*103 Бк/жыл, 
90Sr – 1,3*104 Бк/жыл) үшін ұқсас мөлшерга қарағанда бір шамаға аз болғандықтан 

(1-Қосымша) жəне олардың үлкен радиоуттылығын ескере отыра, олар бойынша
рауалы деңгей 90Sr бойыншаға қарағанда бір шамаға төмен болады деп болжауға

болады [28]. 239+240Pu жəне 241Am үшін рауалы деңгей осы есептеулерді ескере отырып, 
37-кестеде берілген.

37-кесте
Жабайы жануарлардың еттеріндегі радионуклидтердің тиесілі

белсе нділігінің болжамды мөлшерлері

Өнім түрі
Болжамды шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Ет (бұлан) 2,0*10-1 (320) 8,6*10-3 (100) 2,3*10-4 (32) 1,0*10-5 (32)
Ет (сайғақ) 1,8*10-1 (320) 7,6*10-3(100) 2,0*10-4 (32) 1,0*10-5 (32)

Ет (сібір елігі) 2,78*10-2 (320) 1,16*10-3 (100) 2,7*10-5 (32) 3,3*10-7(32)

Nespbaeva
Примечание
"радиоуттылығын" заменить на "радиоуыттылығын", выпала буква "ы" после  "у"
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Кəсіптік жануарлардың еттеріндегі тиесілі белсенділіктің алынған болжамды
мəндері СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес тағамдық өнімдердегі радионуклидтердің рауа-
лы шоғырлануынан қандай жағдайда болмасын асқан жоқ [43].

2.8. Топырақтың ластануы туралы эксперименталды деректер
негізінде өсімдікшаруашылығы өнімінің ластану деңгейіне
теоретикалық баға беру
Өсімдік тектес ауылшаруашылығы өнімінің ластану деңгейін бағалау үшін зерт-

теліп жатқан аумақтың топырақтарындағы радионуклидтердің шоғырлануы бойынша
деректер мен өсімдікшаруашылығы өнімінің əр түрлі түріне радионуклидтердің өту 
коэффициенті (Өк) қажет:

мұндағы: Өк – өту коэффициенті;
Сөсімд. – өсімдіктердегі радионуклидтердің шоғырлануы (Бк/кг);
Стопырақ – топырақтағы радионуклидтердің шоғырлануы.

Əдеби деректердің негізінде өту коэффициенттерін таңдау
2009 ж. радионуклидтердің өсімдікшаруашылығы өніміне Өк келтірілген

АТЭХАГ «Радиологиялық бағалау үшін жерүсті жəне тұщысу қоршаған ортасындағы
радионуклидтер тасымалының сандық параметрлері» материалдары жарияланды (38-
кесте) [37].

38-кесте
137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu өсімдікшаруашылығы өніміне Өк

Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Дəндідақылдар 4,3*10-2 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

Жүгері 2,3*10-2 4,0*10-1 3,0*10-6 9,6*10-4

Жапырақты көкөністер 1,8*10-1 2,0 2,8*10-4 2,4*10-4

Жемістер (қызанақ, қияр) 9,4*10-2 1,5 8,5*10-5 7,9*10-4

Бұршақ тұқымдастар (тұқымдары) 4,3*10-2 1,5 6,7*10-5 4,8*10-4

Картоп (түйнектері) 4,6*10-2 2,0*10-1 9,9*10-4 9,1*10-4

Тамыржемістер (тамырлары) 5,3*10-2 1,3 1,7*10-3 8,6*10-4

Ауылшаруашылығы дақылдарына 137Cs өту коэффициенттерін бағалау үшін
Ресейдің 7 облысының 1987-1993 жж үшін деректері қорытындылап, талдамаланды. 
Деректерді талдау топырақтың бір ғана түрі үшін гранулометриялық құрамына бай-
ланысты радионуклидтердің жинақталуы 1,5-тен 7 есеге дейін өзгеретінін көрсетті 
[44]. Жеңіл- жəне орташақұмдақсазды топырақтар үшін 137Cs Өк максималды мəндері
39-кестеде берілген.

,
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39-Кесте
Жеңіл- жəне орташақұ  мдақсазды топырақтардағы

ауылшаруашылығы дақылдарына 137Cs Өк

Өнім түрі 137Cs Өк Өнім түрі 137Cs Өк
Күздік қарабидай, дəні 1,1*10-1 Жүгері, вегетативті масса 2,9*10-1

Күздік бидай, дəні 1,1*10-1 Картоп, түйнектері 1,3*10-1

Арпа, дəні 1,7*10-1 Қызылша, (тамыржемістері) 1,3*10-1

Сұлы, дəні 2,1*10-1

ССП аумағындағы ауылшаруашылығының өсімдікшаруашылығы өнімінің осы 
түрлеріне радионуклидтердің түсуін зерттеу əзірге жүргізілген жоқ.

Қабылданған өту коэффициенттері
ССП аумағында топырақ жамылғысынан дəнді дақылдар мен бақшалық

дақылдарға радионуклидтердің жылыстауын зерттеу бұрын жүргізілмегенін ескере
отырып, болжам үшін əдебиетте кездесетін максималды Өк қабылданған болатын (40-
кесте).

40-кесте
Болжау үшін қабылданған  137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu өсімдік шаруашылығы

өніміне өту коэффициенттері
Өнім түрі

Өк
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Дəндідақылдар
Қарабидай 1,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

Бидай 1,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

Арпа 1,7*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

Сұлы 2,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

Жемшөп өнімі
Жүгері 2,9*10-1 4,0*10-1 3,0*10-6 2,9*10-1

Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ, саумалдық,

жапырақты балдыркөк, салаттар 1,8*10-1 2,0 2,8*10-4 2,4*10-4

Бұршақ тұқымдастар
Үрме бұршақ, асбұршақ 4,3*10-2 1,5 6,7*10-5 4,8*10-4

Жемісті көкөністер
Қызанақ, қияр, бұршақ, баялды 9,4*10-2 1,5 8,5*10-5 7,9*10-4

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп 1,3*10-1 2,0*10-1 9,9*10-4 9,1*10-4

Қызылша мен сəбіз (тамыржемістері) 1,3*10-1 1,3 1,7*10-3 8,6*10-4

2.8.1. Өсімдікшаруашылығы өніміне радионуклидтердің өтуін бағалау
Өсімдік тектес ауылшаруашылығы өнімінің ластану деңгейін бағалау үшін зерт-

теліп жатқан аумақтың топырақтарындағы радионуклидтердің орташа шоғырлануы
бойынша деректер жəне əдеби деректерді талдау мен ССП зерттеу нəтижелері негізін-
де қабылданған өсімдікшаруашылығы өнімінің əр түрлі түріне радионуклидтердің өту
коэффициенті (Өк) туралы деректер пайдаланылды (40-Кесте).

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" заменить на "кесте"

Nespbaeva
Примечание
здесь половина текста под таблицой
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Кешенді зерттеу материалын дайындау барысында, радиоаналитикалық
деректердің көп массивін қайта өңдеу негізінде зерттеліп жатқан аумақтың
топырақтарындағы (1-5 см қабат) радионуклидтердің орташа шоғырлануы
қабылданды. Бұл мəндер далалық аралас шөптердегі радионуклидтердің құрамын
есептеу үшін пайдаланылды. Бақшалық өнімге радионуклидтердің ауысуын есептеу
үшін қабылданған коэффициенттер топырақтың 0-20 см қабаты үшін алынды [37],
топырақтың 0-20 см қабатындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігін есептеу
жүргізілді. Есептеу негізінде зерттеліп жатқан аумақтың топырақтарындағы (0-5 см
қабат) радионуклидтердің орташа шоғырлануы негізінде жəне зерттеліп жатқан аумақтың
топырақтарындағы радионуклидтердің таралу сипаты туралы деректер негізінде
жүргізілді (9-кесте).137Cs жəне 241Am радионуклидтері үшін таралу сипаты ретінде радионуклид-
тердің топырақ қабаттары бойынша деректер бойынша есептеп шығарылған он то-
пырақ қимасы бойынша деректер негізінде төрт топырақ қимасы бойынша 90Sr жəне 
239+240Pu радионуклидтер үшін есептелген орташа пайыздық таралуы алынған. 0-5,
5-10, 10-15 жəне 15-20 см қабаттары бойынша радионуклидтер үшін орташа таралуы: 
137Cs үшін – 82,1; 6,9; 8,5 жəне тиісінше 2,5 %; 239+240Pu үшін – 93,5; 2,6; 2,3 жəне тиісін-
ше 1,6 %; 241Am үшін – 59,8; 12,8; 13,8 жəне тиісінше 13,6 %; 90Sr үшін – 62,9; 15,9; 14,3
жəне тиісінше 6,9 %.

ССП оңтүстік-шығыс бөлігіндегі алаңдық зерттеу барысында радиациялық
параметрлер бойынша 3 аймақ бөлініп алынғандықтан, топырақтың (0-20 см қабат)
тиесілі белсенділігінің орташа мəндерін есептеу əр аймақ үшін жүргізілді (41-кесте).

41-кесте
Радионуклидті ластанудың əр бөлініп алынған аймағы үшін топырақта 0-20 см

қабаттағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа  мəндері

Аймақ
Топырақта 0-20 см қабаттағы радионуклидтердің тиесілі

белсенділігінің орташа мəндері, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I 13,3 7,5 3,9 0,33
II 9,2 1,7 1,6 0,33
III 5,8 0,9 0,9 0,29

Қорытындысында есептелген өсімдікшаруашылығы өніміндегі радионуклидтер
құрамының мəндері өсімдік өнімінің құрғақ массасы үшін алынды, сондықтан олар-
ды дымқыл массаға қайта есептеу үшін АТЭХАГ ұсыныстарында келтірілген өсімдік-
тердің құрғақ массасының пайыздық құрамы туралы деректер қолданылды [37].

Радионуклидтердің шоғырлануының болжамы төмендегі формула бойынша
есептелді:

,

Nespbaeva
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мұндағы: Сболжам – болжанатын құрамы (Бк/кг);
Стопырақ – топырақтағы радионуклидтердің орташа шоғырлануы (Бк/кг);
Өк – өту коэффициенті;
К% – өсімдіктің жалпы массасындағы құрғақ заттектің құрамының 

    пайызы.
42–44-кестелерінде өсімдік тектес өнімде (дымқыл массаға) оның зерттеліп

жатқан аумақта өндірілген жағдайында жəне азық-түлік тағамдарындағы
радионуклидтердің СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес рауалы мəндері радионуклидтердің
болжанатын шоғырлануының нəтижелері келтірілген [43]. 239+240Pu жəне 241Am үшін
рауалы деңгейлер де есептеліп, 42-44-кестелерде берілген.

42-кесте
Өсімдік тектес өнімдегі (дымқыл массаға) оның зерттеліп жатқан аумақта

өндірілг ен жағдайында радионуклидтердің болжанатын құрамы
(зерттеліп жатқан аумақтың І аймағының топырағындағы радионуклидтердің

тиесілі белсенділігінің орташа мəндері негізінде есептеу)

Өнім түрі
Болжанатын шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Дəндідақылдар

Қарабидай 1,3 (70) 1 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
Бидай 1,3 (70) 1,1 (40) 1,6*10-4 (4,0) 5,0*10-3 (4,0)
Арпа 2,0 (70) 1,0 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
Сұлы 2,4 (70) 1,0 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

Жемшөп өнімі
Жүгері 3,3 (70) 2,6 (40) 1,0*10-5 (4,0) 8,2*10-2 (4,0)

Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ 2,9*10-1 (120) 1,8 (40) 1,3*10-4 (4,0) 9,6*10-6 (4,0)
Саумалдық 1,9*10-1 (120) 1,2 (40) 8,8*10-5 (4,0) 6,4*10-6 (4,0)

Жапырақты балдыркөк, салаттар 1,4*10-1 (120) 9,0*10-1 (40) 6,6*10-5 (4,0) 4,8*10-6 (4,0)
Бұршақ тұқымдастар

Үрме бұршақ, асбұршақ 4,9*10-1 (50) 9,6 (60) 2,2*10-4 (6,0) 1,4*10-4 (6,0)
Жемісті көкөністер

Қызанақ, бұршақ, баялды 7,5*10-2 (120) 6,8*10-1 (40) 2,0*10-5 (4,0) 1,6*10-5 (4,0)
Қияр 6,3*10-2 (120) 5,6*10-1 (40) 1,7*10-5 (4,0) 1,3*10-5 (4,0)

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп 3,6*10-1 (120) 3,2*10-1 (40) 8,2*10-4 (4,0) 6,4*10-5 (4,0)

Қызылша (тамыржемістері) 2,8*10-1 (120) 1,6 (40) 1,1*10-3 (4,0) 4,6*10-5 (4,0)
Сəбіз (тамыржемістері) 2,4*10-1 (120) 1,4 (40) 9,4*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)

Ескерту: * – жемшөптік өсімдік (шөп, пішен) үшін рауалы деңгейлер Қазақстан Республикасының 
Ауылшаруашылығы министрлігімен бекітілген (137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr –111 Бк/кг) [40]
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 43-кесте
Өсімдік тектес өнімдегі (дымқыл массаға) оның зерттеліп жатқан аумақта

өндірілген жағдайында радионуклидтердің болжанатын құрамы
(зерттеліп жатқан аумақтың ІІ аймағының топырағындағы радионуклидтердің

тиесілі белсенділігінің орташа мəндері негізінде есептеу)

Өнім түрі
Болжанатын шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Дəндідақылдар

Қарабидай 8,8*10-1 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
Бидай 8,9*10-1 (70) 2,4*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 5,0*10-3 (4,0)
Арпа 1,4 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
Сұлы 1,7 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

Жемшөп өнімі
Жүгері 2,3 (70) 5,7*10-1 (40) 4,0*10-6 (4,0) 8,2*10-2 (4,0)

Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ 2,0*10-1 (120) 4,0*10-1 (40) 5,2*10-5 (4,0) 9,6*10-6 (4,0)
Саумалдық 1,3*10-1 (120) 2,7*10-1 (40) 3,5*10-5 (4,0) 6,4*10-6 (4,0)

Жапырақты балдыркөк, салаттар 9,9*10-2 (120) 2,0*10-1 (40) 2,6*10-5 (4,0) 4,8*10-6 (4,0)
Бұршақ тұқымдастар

Үрме бұршақ, асбұршақ 3,4*10-1 (50) 2,1 (60) 8,9*10-5 (6,0) 1,4*10-4 (6,0)
Жемісті көкөністер

Қызанақ, бұршақ, баялды 5,2*10-2 (120) 1,5*10-1 (40) 7,9*10-6 (4,0) 1,6*10-5 (4,0)
Қияр 4,3*10-2 (120) 1,3*10-1 (40) 6,6*10-6 (4,0) 1,3*10-5 (4,0)

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп 2,5*10-1 (120) 7,0*10-2 (40) 3,2*10-4 (4,0) 6,4*10-5 (4,0)

Қызылша (тамыржемістері) 1,9*10-1 (120) 3,5*10-1 (40) 4,2*10-4 (4,0) 4,6*10-5 (4,0)
Сəбіз (тамыржемістері) 1,7*10-1 (120) 3,0*10-1 (40) 3,7*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)

Ескерту: * – жемшөптік өсімдік (шөп, пішен) үшін рауалы деңгейлер Қазақстан Республикасының 
Ауылшаруашылығы министрлігімен бекітілген (137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr –111 Бк/кг) [40]

 44-кесте
Өсімдік тектес өнімдегі (дымқыл массаға) оның зерттеліп жатқан аумақта

өндірілген жағдайында радионуклидтердің болжанатын құрамы
(зерттеліп жатқан аумақтың ІІІ аймағының топырағындағы радионуклидтердің

тиесілі белсенділігінің орташа мəндері негізінде есептеу)

Өнім түрі
Болжанатын шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Дəндідақылдар

Қарабидай 5,5*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)
Бидай 5,6*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 4,0*10-5 (4,0) 4,4*10-3 (4,0)
Арпа 8,6*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)
Сұлы 1,1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)

Жемшөп өнімі
Жүгері 1,4 (70) 3,1*10-1 (40) 2,5*10-6 (4,0) 7,2*10-2 (4,0)
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Өнім түрі
Болжанатын шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Жапырақты көкөністер

Орамжапырақ 1,2*10-1 (120) 2,2*10-1 (40) 3,2*10-5 (4,0) 8,4*10-6 (4,0)
Саумалдық 8,3*10-2 (120) 1,5*10-1 (40) 2,2*10-5 (4,0) 5,6*10-6 (4,0)

Жапырақты балдыркөк, салаттар 6,2*10-2 (120) 1,1*10-1 (40) 1,6*10-5 (4,0) 4,2*10-6 (4,0)
Бұршақ тұқымдастар

Үрме бұршақ, асбұршақ 2,1*10-1 (50) 1,2 (60) 5,5*10-5 (6,0) 1,2*10-4 (6,0)
Жемісті көкөністер

Қызанақ, бұршақ, баялды 3,3*10-2 (120) 8,2*10-2 (40) 4,9*10-6 (4,0) 1,4*10-5 (4,0)
Қияр 2,7*10-2 (120) 6,8*10-2 (40) 4,1*10-6 (4,0) 1,2*10-5 (4,0)

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп 1,6*10-1 (120) 3,8*10-2 (40) 2,0*10-4 (4,0) 5,6*10-5 (4,0)

Қызылша (тамыржемістері) 1,2*10-1 (120) 1,9*10-1 (40) 2,6*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)
Сəбіз (тамыржемістері) 1,1*10-1 (120) 1,7*10-1 (40) 2,3*10-4 (4,0) 3,5*10-5 (4,0)

Ескерту: * – жемшөптік өсімдік (шөп, пішен) үшін рауалы деңгейлер Қазақстан Республикасының 
Ауылшаруашылығы министрлігімен бекітілген (137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr –111 Бк/кг) [40]

Нəтижелер өсімдік тектес өнімдегі оның зерттеліп жатқан аумақтағы радионук-
лидтердің максималды шоғырлануы бар телімдерде ауылшаруашылығы өсімдіктері
өсірілген жағдайында да жəне азық-түлік тағамдарындағы радионуклидтердің құрамы
радионуклидтердің рауалы шоғырлануынан аспайтынын көрсетті.

2.8.2. Малшаруашылығы өнімінің ластану деңгейін теоретикалық бағалау
Малшаруашылығы, сол сияқты өсімдікшаруашылығы өнімдеріндегі радионук-

лидтердің құрамын бағалау үшін өту коэффициенті (радионуклидтердің шоғырлануы-
ның малшаруашылығы өнімдеріне мəзірмен бірге тəуліктік түсуіне қатынасы) пайда-
ланылады.

Əдеби деректер негізінде өту коэффициенттерін таңдау
Малшаруашылығы өнімдерінің ластануын өту коэффициентінің көмегімен,

жем-шөптердің ластану деңгейін ескере отыра есептеуге болады. 45-кестеде 1994 ж.
жарияланған «АТЭХАГ орта ендіктің табиғи ортасындағы радионуклидтердің
жылыстауын болжау кезінде пайдаланылатын параметр мəндері жөніндегі
анықтамасынан» алынған өту коэффициенттері берілген [45].

45-кесте
137Cs жəне 90Sr малшаруашылығы өнімдеріне өту коэффициенттері  [45]

Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr
Ірі қара мал

сүт 7,9*10-3 2,8*10-3

ет (сиыр еті) 5,1*10-2 8,0*10-3

Қой
сүт 5,8*10-2 5,6*10-2

ет (қой еті) 4,9*10-1 3,3*10-1
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Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr
Ешкі

сүт 1,0*10-1 2,8*10-2

ет 2,3*10-1 2,8*10-3

Үй құсы
ет 12,0 8,0*10-2

жұмыртқа 4,5*10-1 1,8*10-1

2009 ж. жарияланған АТЭХАГ материалдарында [37] малшаруашылығы
өнімдеріне радионуклидтердің өту коэффициенттері берілген (46-кесте).

46-ке сте
137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu малшаруашылығы өнімдеріне өту коэффициенттері [37]

Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Ірі қара мал

сүт 6,1*10-3 1,5*10-3 1,0*10-5 4,2*10-7

ет (сиыр еті) 3,0*10-2 2,1*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

Қой
сүт 7,7*10-2 3,0*10-2 1,0*10-4 -

ет (қой еті) 2,7*10-1 1,7*10-4 5,3*10-5 1,1*10-4

Ешкі
сүт 1,3*10-1 2,1*10-2 - 6,9*10-6

ет 4,8*10-1 3,0*10-3 - -
Үй құсы

ет 3,0 2,3*10-2 - -
жұмыртқа 4,3*10-3 8,8*10-1 - -

Радиоактивті-ластанған аумақта ауыл шаруашылығын жүргізу бойынша үлкен
іс-тəжірибесі бар Беларусь Республикасында 137Cs жəне 90Sr мəзірден малшаруашылығы
өнімдеріне өтуінің Белоруссия радиология ҒЗИ зерттеулер нəтижесінде алынған
коэффициенті берілген агроөнеркəсіптік радиоактивті ластану жағдайында өндірісті
жүргізу жөніндегі басшылық баспаға шықты (47-кесте) [46]. Аталған коэффициенттер
малшаруашылығы радионуклидтердің құрамын Ресей Федерациясының ғалымдырының
болжауы үшін ұсынылады [47].

47-кесте
137Cs жəне 90Sr (Белорус сия радиология ҒЗИ) малшаруашылығы

өнімдеріне өту коэффициенттері [46, 47]

Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr
Ірі қара мал

сүт 7,4*10-3 1,4*10-3

ет (сиыр еті) 4,0*10-2 4,0*10-4

Nespbaeva
Примечание
"ғалымдырының заменить на "ғалымдарының" заменить одну букву после буквы д на "а"
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Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr
Қой

ет (қой еті) 1,5*10-1 1,0*10-3

Үй құсы
ет 4,5 2,0*10-3

жұмыртқа 3,5*10-2 3,2*10-2

Ағылшын авторларының жұмыстарында ластанған жем-шөптен қойдың бұл-
шықетіне 137Cs түсу коэффициенті (Өк) 5,7*10-1, бүйрекке – 5,0*10-1, бауырға – 3,3*10-

1 құрады [48]. Чех авторлары 137Cs Өк жемшөп-сүт звеносында анықтады, жəне ол
4,8*10-3, ал Өк 90Sr – 2,4*10-3 құрады. Жемшөп-сиыр еті звеносында тиісінше 2,1*10-3 
жəне 6,9*10-3 [49]. Табиғи жайылымның шөбінің ластануы кезінде (Англияда) 550 Бк/
кг дымқыл массаның 137Cs бойынша Өк сиыр етіне 2,3*10-2, ал сүтке – 1,1*10-2 құрады 
[50]. Ұлыбританияда 1977-1986 жж. сиырларды жайылымдықта ұстау кезінде жем-
шөптен сүтке 137Cs бойынша Өк 4,0*10-3, 90Sr бойынша – 1,0*10-3 құрады [51]. Азықтың
əр түрінен сүтке ауқымды түсулерден 137Cs бойынша Өк Ұлыбританияда сиырлар үшін
құрағаны: шөптен – 2,0*10-3, жасыл массадан – 4,0*10-3. Чернобыль түсулерінен кейін
жасыл массадан – 1,4*10-2 [52].

ССП зерттеулер негізінде өту коэффициенттерін таңдап алу
Жануар тектес ауыл шаруашылығы өніміне өту коэффициентін алу үшін ССП

аумағында ауыл шаруашылығы малдарымен табиғи зерттеу жүргізілді. Тəжірибелік
малдар ретінде екі жасар қылшықжүнді құйрықты қазақи қойлар (Еділбай) таңдап
алынды. Бірінші жағдайда малдар радиоактивті ластану жағдайында жайылса, екінші
жағдайда қорада радиоактивті мəзірмен қоректендірілді [53].

Тəжірибе жүргізу орны ретінде «Дегелең» алаңында орналасқан № 176 жəне №
177 штольнялары ағынсуларының радиоактивті-ластанған экожүйелері таңдап алын-
ды. Малдар радиоактивті ластануы жоқ аумақтарда орналасқан шаруашылықтардан
(Павлодар облысы Май ауданы) əкелінді.

Тəжірибелік малдардың ағзасына радионуклидтердің түсуін бағалау үшін
тəуліктік мəзірді (өсімдік, су) есептеу жəне олардағы радионуклидтердің шоғырлануын
бақылау жүргізілді. Жаю мерзімі аяқталған соң малдар сойылып, ұлпалар (бұлшықет,
сүйек жəне тері) мен мүшелер (жүрек, бауыр, өкпе, бүйрек) сынамасын радионуклидті
талдама үшін іріктеп алу арқылы сойылды.

Тəжірибе нəтижесі бойынша ұсынылған өту коэффициенттері. Тəжірибелік
малдардың ағзасына радионуклидтердің орташатəуліктік түсуі жəне ұлпалар мен
мүшелердегі радионуклидтердің шоғырлануы туралы алынғ ан деректер негізінде
мəзірден ауыл шаруашылығы жануарларының ұлпалары мен мүшелеріне
радионуклидтердің өту коэффициенттері (Өк) есептелді. Жаю мен қорада ұстап
қоректендіру кезінде алынған коэффициенттердің мəндері жақын [53].
Жайылымдық қоректендіру кезінде алынған максималды Өк 48-кестеде берілген.

Nespbaeva
Примечание
знак номера к цифрам привязать



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

92

48-кесте
ССП тəжірибелердің нəтижесі бойынша қойлардың мүшелері мен ұлпаларына 

137Cs мен 90Sr жəне 239+240Pu өту коэффициентінің максималды мəндері

Мүше түрі (ұлпа)
Өк

137Cs 90Sr 239+240Pu
ет 2,3*10-1 1,1*10-4 2,0*10-5

жүрек 1,2*10-1 2,0*10-4 5,0*10-5

бауыр 1,2*10-1 1,1*10-4 1,4*10-3

бүйрек 1,5*10-1 2,4*10-4 2,1*10-4

өкпе 9,8*10-1 3,2*10-4 6,0*10-5

сүйек 8,4*10-1 3,4*10-1 –

Қабылданған өту коэффициенттері
Əдеби жəне тəжірибелік деректердің жүргізілген талдамасы ІҚМ мен ұсақ мал-

дың (қой мен ешкі) сүті мен етіндегі 137Cs Өк бір шамада екендігін көрсетті. Тауық еті 
(2 шамада) мен жұмыртқасындағы (3 шамада) 137Cs Өк айырмашылықтар бар. ҚМ мен
ұсақ малдың (қой мен ешкі) сүті мен етіндегі жəне ешкі етіндегі 90Sr Өк бір шамада.
ІҚМ етіне, тауықтың еті мен жұмыртқасында Өк 2 шамаға өзгереді, ал қой етінде – 3
шамаға өзгереді. Малшаруашылығының кейбір өнімдері үшін 239+240Pu жəне 241Am Өк
АТЭХАГ көздерінде беріледі [36].

Жүргізілген талдама негізінде радионуклидтердің шоғырлануын болжау
үшін əдебиетте кездесетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің өту коэффициенттерінің
аса жоғары мəндерін қолдану қажет деп шешілді. Қой етіндегі 137Cs жəне 90Sr
радионуклидтерінің құрамын болжау үшін ССП тəжірибелерді қою барысында
алынған максималды Өк қабылданған. Жылқының еті мен сүті үшін əдеби көздерде Өк
табылған жоқ, сондықтан олар үшін ІҚМ үшін қабылданған Өк алынды. Нəтижесінде
өту коэффициенттері қабылданды (49-кесте).

49-кесте.
Малшаруашылығы өнімдеріне болжау үшін

137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am қабылданған  өту коэффициенттері

Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Жылқы

сүт (қымыз) 5,1*10-2 8,0*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

ет (жылқы еті) 2,3*10-2 2,8*10-3 1,0*10-5 1,0*10-5

Ірі қара мал
сүт 2,3*10-2 2,8*10-3 1,0*10-5 1,0*10-5

ет (сиыр еті) 5,1*10-2 8,0*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

Қой
сүт 7,7*10-2 5,6*10-2 1,0*10-4 -

ет (қой еті) 2,3*10-1 1,1*10-4 5,3*10-5 1,1*10-4

Nespbaeva
Примечание
проверить индексы
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Өнім түрі
Өк

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Ешкі

сүт 1,3*10-1 2,8*10-2 - 6,9*10-6

ет 4,8*10-1 3,0*10-3 - -
Үй құсы

ет 12,0 8,0*10-2 - -
жұмыртқа 4,5*10-1 8,8*10-1 - -

Малшаруашылығы өніміндегі радионуклидтердің құрамын бағалау
Малшаруашылығы өніміндегі радионуклидтердің шоғырлануын болжау кезінде

олардың мəзірдегі шоғырлануы мен мəзірден өнімге өту коэффициенті (Өк) ескеріледі.
Малшаруашылығы өніміндегі радионуклидтердің шоғырлануын болжау (Сөнім) форму-
ла бойынша есептеледі:

,

мұндағы: Смəзір – тəуліктік мəзір радионуклидтерінің белсенділігі, Бк;
Өк – мəзірден 1 л (кг) өнімге радионуклидтің өту коэффициенті.

Мəзірмен орташатəуліктік түсу келесі көрсеткіштерден –радионуклидтердің 
өсімдік тектес жемшөппен түсуі, топырақ бөлшектерімен өсімдіктерге түсу жəне жер
бетінен жұтылатын топырақпен түсуден құралды.

Радионуклидтердің топырақ бөлшектерімен өсімдік тектес жемшөпке (шаң-
мен) түсуін есептеу үшін өсімдіктердегі топырақ бөлшектерінің мөлшерін тəжірибелік
анықтау жүргізілді. Бұл үшін дала өсімдіктерінің негізгі доминанттарынан шайынды
жүргізілді (19 шайынды). Өсімдіктердің əр түрі үшін өсімдіктердің таза салмағының
1 килограммынан алынатын топырақ бөлшектері мөлшерінің орташа мəні əр түрлі:
бетеге үшін – 10,1 г, жусан – 11,6 г, еркекшөп– 6,2 г, селеу үшін – 5,1 г. Қорытынды-
сында өсімдік шаңымен түсуін далалық аралас шөптер үшін қолда бар барлық мəндер
бойынша есептелген орташа мəн қабылданды – 8,1 г/кг.

Жайылым кезінде малдардың жұтатын топырағымен радионуклидтердің
тəуліктік түсуін есептеу жайылымдық кезең ішінде ІҚМ 600 кг топыраққа дейін, ұсақ
мал 75 кг топыраққа дейін тұтынуы мүмкін екендігін ескере отырып, жүргізілген болатын
[53, 54]. Сонымен, жылқы мен ІҚМ үшін топырақтың тəуліктік түсуі 1,78 кг, ұсақ мал
үшін – 0,22 кг құрады.

Осы деректер негізінде жəне далалық аралас шөптердегі радионуклидтердің
максималды болжамды тиесілі белсенділігі туралы деректер негізінде (29- кесте),
сондай-ақ 2-ші жəне 3-ші аймақпен салыстырғанда ең жоғары мəндері бар 1-аймақ
топырағындағы радионуклидтер құрамының орташа мəндері негізінде, жайылымдық
жемшөпті тəуліктік тұтыну нормасы туралы ақпаратты пайдалана отыра [55],
жайылатын малдардың ағзасына радионуклидтердің тəуліктік түсуінің деректері
есептелді. Деректер 50-кестеде берілген.

Nespbaeva
Примечание
индексы проверить

Nespbaeva
Примечание
проверить индексы
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50-кесте.
Зерттеліп жатқан аумақта жайылған кездегі ауылшаруашылығы жануары

ағзасына радионуклидтердің болжамды түсуін есептеу нəтижелері
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137Cs 90Sr
Жылқы 350-400 18 113,4 6,43 78,4 198,2 48,6 2,77 33,75 85,12
Сиыр 400 16 100,8 5,72 78,4 184,9 43,2 2,46 33,75 79,41
Қой 50-60 2,5 15,75 0,89 9,80 26,4 6,75 0,38 4,22 11,35
Ешкі 50-60 2 12,6 0,71 9,80 23,1 5,4 0,31 4,22 9,93
Құс 4-6 0,1* 0,13 - - 0,13 0,11 - - 0,11

239+240Pu 241Am
Жылқы 350-400 18 2,88 2,18 26,6 31,7 0,03 0,12 1,43 1,57
Сиыр 400 16 2,56 1,94 26,6 31,1 0,03 0,10 1,43 1,56
Қой 50-60 2,5 0,4 0,30 3,36 4,03 0,004 0,016 0,18 0,20
Ешкі 50-60 2 0,32 0,24 3,33 3,89 0,0032 0,013 0,18 0,19
Құс 4-6 0,1* 1,6*10-5 - - 1,6*10-5 5,0*10-4 - - 5,0*10-4

Кестеде (-кесте) малшаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің
болжанатын шоғырлану нəтижелері оның зерттеліп жатқан аумақта өндірілуі
жағдайында жəне азықтық тағамдардағы радионуклидтер құрамының СанЕж/еН
4.01.071.03 сəйкес рауалы шоғырлануы келтірілген [42]. 239+240Pu жəне 241Am үшін
малшаруашылығы өнімдеріндегі рауалы деңгейлер жабайы жануарлардың еті үшін
сияқты есептелген.

51-кесте.
Зерттеліп жатқан аумақта жайылған кездегі ауылшаруашылығы жануары

ағзасына радионуклидтердің болжамды түсуін есептеу нəтижелері (топырақтағы
радионуклидтер құрамының орташа мəндері бойынша есептеу негізінде)

Өнім түрі
Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Жылқы

сүт (қымыз) 4,6(100) 3,4*10-1 (25) 3,2*10-4 (2,5) 6,6*10-7 (2,5)
ет (жылқы еті) 10,1 (200) 6,8*10-1 (50) 1,9*10-3 (5,0) 7,9*10-4 (5,0)

Ірі қара мал
сүт 4,3 (100) 2,2*10-1 (25) 3,1*10-4 (2,5) 6,6*10-7 (2,5)

ет (сиыр еті) 9,4 (200) 6,4*10-1 (50) 1,9*10-3 (5,0) 7,8*10-4 (5,0)

Nespbaeva
Примечание
здесь то что выделено красным удалить вовсе

Nespbaeva
Примечание
проверить индексы 

Nespbaeva
Примечание
"Кестеде" заменить на "51-кестеде"
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Өнім түрі
Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Қой

сүт 2,0 (100) 6,4*10-1 (25) 4,0*10-4 (2,5) -
ет (қой еті) 6,1(200) 1,3*10-3 (50) 2,1*10-4 (5,0) 2,2*10-5 (5,0)

Ешкі
сүт 3,00 (100) 2,8*10-1 (25) -* 1,3*10-6 (2,5)
ет 11,1 (200) 3,0*10-2(50) - -

Үй құсы
ет 1,6(180) 8,5*10-3 (80) - -

жұмыртқа 5,8*10-2 (80) 9,3*10-2 (50) - -

Ауыл шаруашылығы малдарының еттеріндегі радионуклидтердің болжамды
құрамының алынған мəндері бөлінген аймақтарда жайылған жағдайда рауалы мəндер-
ден аспайды.

Сонымен, жүргізілген зерттеулер ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде
алынатын, өсімдік тектес, сол сияқты жануар тектес ауыл шаруашылығы өнімдерінде
есептеулер үшін пайдаланылатын параметрлердің ең бұрынғы мəндері пайдаланылға-
нына қарамастан, радионуклидтердің шоғырлануының бекітілген нормадан аспайты-
нын көрсетті. Тиісінше, аталған өнімді тамаққа пайдалану тұрғындар денсаулығына
қатер туғызбайды.

2.8.3. Саржал ауылында өндірілетін қымыздың ластану деңгейін
тəжірибелік зерттеу
ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігіне іргелес аумақта тұрғындар саны

2000-нан асатын Саржал елді мекені орналасқан. Саржал а. қызметтің негізгі түрі мал
шаруашылығы болып табылады. Оның ішінде, Саржал а. аумағында қазақтың дəстүрлі
сусыны, зерттеліп жатқан аумақта ауыл шаруашылығы өнімдерінің ең негізгі болып
табылатын қымыз өндіру цехы орналасқан. 2010 ж. қымыз өндіру көлемі жазғы кезеңде
жəне күздің басында күніне 900 л аса болды. Қымызды сату нарығы – жақын жатқан
аудандардың елді мекендері мен Семей, Өскемен, Алматы, Қарағанды қалалары.

Қымызды жылқы сүтін қайта өңдеу арқылы дайындайды, сондықтан қымыз
өндіретін цех жылқы сүтін көбінің шаруашылығы ССП аумағында орналасқан аймақ
фермерлерінен сатып алады (1-сурет).

Бұл фермерлік шаруашылықтардың малдары зерттеліп жатқан аумақта жəне
штольняларда жерасты ядролық сынақтар жүргізілген «Дегелең» сынақ алаңының ма-
ңында жайылады. Сондай-ақ бұл аймақтарда малдарды қысқы кезеңде қоректендіру
үшін шөп дайындау жүргізіледі.

Бұрын жүргізілген зерттеулер [28] анықтағандай, негізгі қауіпті ұзақөмір
сүретін техногенді радионуклидтер «Дегелең» сынақ алаңының шектеріндегі
топырақтарда шоғырланған жəне оның шегінен шықпайды. Алайда сондай-ақ
анықталғаны, радиациялық ахуалға аса əсер ететіні жəне ұзақ уақыттағы келешекте əсер
ете беретіні «Дегелең» сынақ алаңы шегінен тыс топырақпен көп емес қашықтыққа
таралатын 3Н радионуклиді. Осыған байланысты Саржал а. цехында, сол сияқты ССП оңтүстік-

Nespbaeva
Примечание
сноски почему-то не совпадают с русским вариантом

Nespbaeva
Примечание
заменить на это слово

Nespbaeva
Примечание
налезли 
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шығыс бөлігінің аумағында орналасқан шаруашылықтарда өндірілетін қымыздағы 3Н
болжамды құрамына аталған зерттеулер жүргізілді.

ТƏЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
3Н радионуклидінің жылқы сүтіне түсуі малдарды «Дегелең» алаңына іргелес

аумақтарда жаю кезінде, сол сияқты осы аумақта өндірілген шөппен қоректендіру
кезінде де жүруі мүмкін. Сондықтан жылқы сүтіндегі 3Н радионуклидінің құрамын
бағалау зерттеліп жатқан аумақта жайылымдық жаю кезінде, сол сияқты осы аумақта
өндірілген шөппен қорада қоректендіру кезеңінде де жүрді. Қымызды іріктеп алу Сар-
жал ауылындағы цехтан, көлемі 60 л қымыз дайындайтын ағаш ыдыстан жүргізілді.
Жалпы алғанда қымыздың 12 сынамасы іріктеп алынды.

Үлгілерді дайындау жəне талдау
3Н анықтауға арналған үлгі қымызды 100 ˚С температурада дистилдеу əдісімен

алынды. 10 мл мөлшеріндегі алғашқы алынған конденсатты төгіп тастап, қымыздың
еркін суының келесі 5-6 мл талдау үшін іріктеп алынды. Тритийдің белсенділігі ISO
9698 халықаралық стандарт бойынша сұйықсцинтилляционды əдіспен TRI CARB
2900 TR бета-спектрометрінде еркін суда өлшенді [27]. Өлшеулердің аналитикалық
қатесі 30 % артық емес құрады. Сонымен, төменде органикалық байланысқан тритийді
ескерусіз нəтижелер берілген.

ЗЕРТТЕУ НƏТИЖЕЛЕРІ
Саржал а. қымыз өндіретін цехта іріктеп алынған қымыз сынамаларында (жыл-

қы сүтін жалпы ыдыста араластырған соң алынған жалпы көлемі 60 л), 3Н радионук-
лиді сондай-ақ анықталған жоқ (52-кесте).

52-кесте.
Саржал а. қымыз өндіретін цехта өндірілетін жылқы

сүтіндегі (қымыздағы) 3Н құрамын анықтау нəтижелері

Іріктеп алу нүктесі Іріктеп
алу күні

3H тиесілі
белсенділігі,

Бк/л
Іріктеп алу нүктесі Іріктеп

алу күні

3H тиесілі
белсенділігі,

Бк/л
жайылымдық қоректендіру кезінде қорада қоректендіру кезінде

Қымыз өндіру цехы,
Саржал ауылы

04.09.2010 <19

Саржал ауылы,
жеке қоралар

21.03.2011 <12
07.09.2010 <20 21.03.2011 <15
07.09.2010 <20 21.03.2011 <12
02.09.2010 <19 21.03.2011 <12
20.09.2010 <12 21.03.2011 <13
19.10.2010 <12 21.03.2011 <13

«Дегелең» алаңына іргелес жақтан аумақтардан дайындалған шөппен қора-
да қоректендіру кезінде алынған қымызда барлық жағдайларда 3Н радионуклидінің
тиесілі белсенділігі өлшеу шектерінен төмен болды (52-кесте).
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Тұтасымен алғанда, зерттеулер 3Н құрамының аппаратураның өлшеу шектері-
нен аспағандығын көрсетті. Сонымен, ССП оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан
фермерлік шаруашылықтарда, сол сияқты Саржал а. қымыз өндіретін цехта алынатын
қымыз радиациялық факторлар тұрғысынан қарағанда қауіпсіз болып табылады.

3. ЗЕРТТЕЛІП ЖАТҚАН АУМАҚТА ҚЫЗМЕТ ЖАСАУ
ЖƏНЕ ӨМІР СҮРУ БАРЫСЫНДА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
МЕН ТҰРҒЫНДАРҒА ТҮСЕТІН ДОЗАЛЫҚ
ЖҮКТЕМЕНІ БАҒАЛАУ
Тұрғындардың жылдық тиімді күтілген дозасын бағалау барысында табиғи ра-

диациядан түсетін доза ескерілмейді, оған қоса:
• ғарыштық сəуле шығарудан сыртқы сəулелену;
• радон мен торонның еншілес ыдырау өнімдерінен сыртқы жəне ішкі сəуле-

лену;
Жұмыстарды жеңілдету үшін дозалық жүктемелерді бағалау барысында келесі

кемшіліктер анықталды:
• жеке қорғаныс құралдарын қолдану барысында жəне топырақты қар жамыл-

ғысы басқан кезде (қысқы уақытта) сыртқы сəулелену дозасы қуатының тө-
мендеуі ескерілмеген;

• жылдың əр маусымына байланысты ауаның шаңдануының өзгерісі ескеріл-
меген;

• жердің беткі қабатының биіктігінің ұлғаюы (1,5-2 метрге дейін) жəне ССП
аумағының «батыс» бөлігінде өмір сүріп, қызмет жасау барысындағы
жылқының денесімен (шопан үшін) немесе техникамен экрандалуы (фермер
үшін) ескерілмеген;

• жергілікті сумен қамсыздандыру көздерінен алынған суды тұрғындардың
пайдалануынан радионуклидтермен ішкі сəулелену дозасы ескерілген жоқ,
себебі судағы жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің деңгейі
қолданыстағы аспаптардың анықтау шегінен төмен деңгейде жатыр: 137Cs, 
90Sr < 0,02 Бк/кг, 239+240Pu< 0,001,3H< 15 Бк/кг құрайды [б.4.4.2], бұл РҚҚСЭТ
ГН сəйкес ауызсуға арналған араласу деңгейінен 1-3 есеге төмен [27];

• əкелінетін азық-түліктен түсетін ішкі сəулелену дозасы ескерілмеген.
Радиоактивті ластану алаңының телімі бойынша тегіс, ал топырақ көкжиегінде 

экспоненциалды таралады деп болжанған.
РҚҚСЭТ ГН сəйкес, ауамен бірге радионуклидтердің түсуі барысында доза-

ларды бағалау үшін пайдаланылатын дозалық коэффициенттер жас бойынша топтар-
ға бөлінбейді. 238Pu дозалық коэффициенттері 239+240Pu өлшемдес, дозаларды бағалау
кезінде 238+239+240Pu изотоптары ескерілді.

3.1. Дозалық жүктемелерді анықтау əдіснамасы
ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігінің аумағында тұратын тұрғындарға арналған жа-

санды радионуклидтерден т үсетін дозалық жүктемені бағалау үшін күтілетін жылдық 
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тиімді сəулелену дозасының қалыптасуына негізгі үлес қосатын сəулелену жолдары
қарастырылды:

• топырақтың беткі қабатының (5 см) құрамында бар жасанды радионуклид-
терден сыртқы сəулелену;

• радионуклидтердің ингаляциялық түсуінен ішкі сəулелену;
• ластанған аумақта өндірілетін тағаммен түсуінен ішкі сəулелену.
Дозаларды есептеудің жалпы əдіснамасы «Семей сынақ полигоны «солтүстік» 

аумағының радиоэкологиялық ахуалы» монографиясында ұсынылған [38].

3.2. Бастапқы деректер

3.2.1. Дозалық жүктемелерді есептеу барысында пайдаланылатын
параметр мəндерін таңдау
Өткізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша, ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігін-

дегі аумақта топырақтың беткі қабатындағы қатпарда келесі негізгі дозақұрушы жа-
санды радионуклидтердің құрамы бар екені анықталды, олар: 90Sr, 137Cs, 238+239+240Pu, 
241Am. ССП зерттеліп жатқан аумақтың 3 аймағы үшін топырақтың беткі қабатындағы 
(5 см) жасанды радионуклидтердің құрамының белгілі бір орташа мəнінің тəжірибелік
нəтижелері 53-кестеде келтірілген

53-кесте
ССП «оңтүстік-шығыс» аумағындағы топырақтың беткі қабатындағы

жасанды радионуклидтердің тиесілі жəне алаңдық белсенділігі
137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am

I аймақ
Тиесілі белсенділігінің орташа мəні, Бк/кг

43,9 18,9 15 0,8
Тиесілі белсенділігінің орташа мəні барысындағы радионуклидтердің алаңдық белсенділігі, Бк/м2

2853,5 1228,5 975 52
II аймақ

Тиесілі белсенділігінің орташа мəні, Бк/кг
30,2 4,2 8,1 0,8

Тиесілі белсенділігінің орташа мəні барысындағы радионуклидтердің алаңдық белсенділігі, Бк/м2

1963 273 526,5 52
III аймақ

Тиесілі белсенділігінің орташа мəні, Бк/кг
19,0 3,4 3,7 0,7

Тиесілі белсенділігінің орташа мəні барысындағы радионуклидтердің алаңдық белсенділігі, Бк/м2

1235 221 240,5 45,5

Жасанды радионуклидтермен сəулеленудің қарастырылған жолдарынан түсетін
дозалық жүктемені бағалау кезінде пайдаланылатын параметр мəндері 54-кестеде
берілген.

Nespbaeva
Примечание
"38" заменить на "37"
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54-кесте.
Дозалық жүктемені бағалау кезінде пайдаланылатын коэффициент мəндері

Коэффициент
Коэффициент мəндері

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
Bsg, мГр·м2/сағ·кБк 2,5·10-6 1,0·10-9 1,3·10-9 9,7·10-8

einhтұрғын, Зв/Бк 4,6·10-9 5,0·10-8 5,0·10-5 4,20·10-5

еdt (ересек адам), Зв/Бк 1,3·10-8 2,8·10-8 2,5·10-7 2,0·10-7

еdt (7-12 жастағы бала), Зв/Бк 1,0·10-8 6,0·10-8 2,7·10-7 2,2·10-7

еdt (1-2 жастағы бала), Зв/Бк 1,2·10-8 7,3·10-8 4,2·10-7 3,7·10-7

3.2.2. Азық-түлік өнімдерін жылдық пайдалану параметрлерінің мəнін
таңдау жəне өнімдердегі радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің
күтілген шамасы
Ластанған аумақта шығарылған азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену дозасы-

на бағалау өткізу үшін азық-түлік өнімдерінің жылдық пайдалану көлемін білу қажет.
Адамның өмір сүру қажеттілігін қамтамасыз етуге қажетті азық-түлік

өнімдерінің минималды жиынтығы болып табылатын, түрлі əлеуметтік топтағы
тұрғындарға арналған негізгі азық-түлік өнімдерін пайдалану нормасы Қазақстан
Республикасының 1999 ж. 16 қарашадағы №474-І «Өмір сүру минимумы жайлы»
Заңында көрсетілген [56].

Аталған нормалар Қазақстан тұрғындарына арналған орташаланған шаманы
көрсетеді жəне тұрғындардың түрлі топтары мен орталарына байланысты едəуір ерек-
шеленуі мүмкін.

Сол себепті зерттеліп жатқан аумақтың шегінде шығарылған азық-түлік өнім-
дерін пайдаланудан түскен дозалық жүктемені бағалау үшін азық-түлік өнімдері се-
бетінің параметрлерін анықтауға мүмкіндік беретін тұрғындардан сауалнама алу
жүргізілді. Тұрғындарға келесі сұрақтарға жауап беру ұсынылды: үй шаруашылығы-
ның негізгі сипаттамасы; бақшаның болуы; ССП аумағында іске асырылатын шаруа-
шылық қызметтің түрлері; шығарылатын азық-түлік өнімдерін пайдаланудың жылдық
көлемі. Өткізілген сауалнаманың нəтижелері бойынша, ССП аумағында өмір сүріп
жатқан тұрғындардың азықтарының құрылымы мен көлемі ет-сүт өнімдерін пайда-
лану көлемінің ұлғаюына қарай негізгі азық-түлік өнімдерін пайдаланудың минимал-
ды нормасынан ерекшеленді. Тұрғындардың өмір сүру жағдайына байланысты жəне
өткізілген сауалнаманың негізінде зерттеліп жатқан аумақтағы тұрғындардың тұты-
натын жəне өндіретін негізгі азық-түлік өнімдерінің пайдалану нормасына өзгерістер
енгізілді (55-кесте).

55-кесте.
ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігі аумағында өсірілетін

жəне өндірілетін азық-түлік тағамдарын тұтыну мөлшері

Азық-түлік өнімдері
Азық-түлік өнімдерін тұтыну нормалары, кг/жыл

7-12 жастағы бала 1-2 жастағы бала * ерлер əйелдер
Байытылған бидай ұны 1 сорт 6,5 4 16,6 13,2
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Азық-түлік өнімдері
Азық-түлік өнімдерін тұтыну нормалары, кг/жыл

7-12 жастағы бала 1-2 жастағы бала * ерлер əйелдер
Байытылған бидай ұнынан

пісірілген нан 1 сорт 39,6 20 88,6 70,2

Қара нан 2,5 2 5,8 4,6
Макарондық өнімдер 3,5 2 5,2 4,1

Сұлы жармасы 1,8 1,8 2,4 1,9
Асбұршақ, үрме бұршақ 1 - 2,6 2

Картоп 66,5 5 117,9 94,1
Аққауданды орамжапырақ 13,6 0,5 31,6 25

Сəбіз 19,2 5 23 18,2
Томат 3,1 0,5 6,2 4,9
Қияр 3,1 0,3 6,2 4,9

Қызылша 3,1 0,5 6,2 4,9
Сиыр еті 12,3 2 30* 25*
Жылқы еті 1,6 - 40* 32*
Қой еті 5,7 - 40* 32*
Құс еті 4,6 0,5 10* 8*
Сүт, литр 150* 180 200* 150*

Қаймақ, 20 % майлылықтағы 2,8 0,5 30* 18*
Қымыз, литр - - 60* 50*

Жартылай майлы ірімшік 4,4 4,4 30* 20*
Жұмыртқа, дана 205 40 200* 180*

Ескерту: * – жүргізілген сауалнамаға сəйкес өзгерістер енгізілген

Малшаруашылығы мен өсімдікшаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің
тиесілі белсенділігінің болжанған шамасы АТЭХАГ құжаттарында келтірілгендей,
радионуклидтердің өту коэффициентін қолдана отырып есептелді [36].
Малшаруашылығы мен өсімдікшаруашылығы өнімдеріне таңдап алынған өту
коэффициентінің негізінде радионуклидтердің күтілген тиесілі белсенділігі есептелді,
олар одан əрі тағамдық тізбек бойымен жасанды радионуклидтердің түсуінен дозалық
жүктемелерді бағалауды өткізу үшін пайдаланылды.

Малшаруашылығы мен өсімдікшаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің
зерттеліп жатқан аумақта алыну жағдайы кезіндегі күтілген тиесілі белсенділігі
56-57-кестелерде берілген.

56-кесте.
Зерттеліп жатқан аумақтағы топырақтың беткі қабатындағы
жасанды радионуклидтер құрамының орташа мəндері кезіндегі
радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің күтілетін мөлшерлері

Азық-түлік өнімдері
Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Ірі қара мал

сүт 4,3 2,2·10-1 3,1·10-4 6,6·10-7

ет (сиыр еті) 9,4 6,4·10-1 1,9·10-3 7,8·10-4

қаймақ, 20 % майлылықтағы 8,5·10-1 4,5·10-2 6,2·10-5 1,3·10-7

жартылай майлы ірімшік 1,7·10-1 8,9·10-3 1,2·10-5 2,6·10-8



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

101

Азық-түлік өнімдері
Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Жылқы

ет 10,1 6,8·10-1 1,9·10-3 7,9·10-4

қымыз (сүт) 4,6 2,4·10-1 3,2·10-4 6,6·10-7

Қой
ет (қой еті) 6,1 1,2·10-3 2,2·10-4 2,2·10-5

Үй құсы
ет 1,5 8,4·10-3 - -

жұмыртқа 5,8·10-2 9,3·10-2 - -
Ескерту: «-» – Өк жоқ болуына байланысты болжанған мөлшерлер жоқ

57-кесте.
І-ІІІ аймақтары үшін топырақтың беткі қабатындағы тиесілі белсенділіктің орташа

мəндері кезіндегі зерттеліп жатқан аумақта оның алынуы жағдайында өсімдік
шаруашылығы өніміндегі радионуклидтердің күтілетін құрамы

Өнім түрі

Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I II III I II III I II III I II III

Дəндідақылдар

Қарабидай 1,3 8,8·10-1 5,5·10-1 1,05 2,3·10-1 1,3·10-1 1,6·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 4,9·10-3 4,9·10-3 4,3·10-3

Бидай 1,3 8,9·10-1 5,6·10-1 1,06 2,4·10-1 1,3·10-1 1,6·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 5,0·10-3 5,0·10-3 4,4·10-3

Сұлы 2,4 1,7 1,1 1,05 2,3·10-1 1,3·10-1 1,3·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 4,9·10-3 4,9·10-3 4,3·10-3

Жапырақты көкөністер

Орамжапырақ 2,9·10-1 1,9·10-1 1,2·10-1 1,8 4,0·10-1 2,2·10-1 1,3·10-4 5,2·10-5 3,2·10-5 9,6·10-6 9,6·10-6 8,4·10-6

Бұршақ тұқымдастар

Үрме бұршақ,
асбұршақ 4,9·10-1 3,3·10-1 2,1·10-1 9,6 2,1 1,2 2,2·10-4 8,9·10-5 5,5·10-5 1,4·10-4 1,4·10-4 1,2·10-4

Жемісті көкөністер

Қызанақ 7,5·10-2 5,2·10-2 3,2·10-2 6,8·10-1 1,5·10-1 8,1·10-2 2,0·10-5 7,9·10-6 4,9·10-6 1,6·10-5 1,6·10-5 1,4·10-5

Қияр 6,2·10-2 4,3·10-2 2,7·10-2 5,6·10-1 1,3·10-1 6,8·10-2 1,7·10-5 6,6·10-6 4,1·10-6 1,3·10-5 1,3·10-5 1,2·10-5

Тамыртүйнекжемістілер

Картоп 3,6·10-1 2,5·10-1 1,6·10-1 3,1·10-1 7,0·10-2 3,8·10-2 8,2·10-4 3,2·10-4 2,0·10-4 6,4·10-5 6,4·10-5 5,6·10-5

Қызылша 
(тамыржеміс-

тері)
2,8·10-1 1,9·10-1 1,2·10-1 1,6 3,5·10-1 1,9·10-1 1,1·10-3 4,2·10-4 2,6·10-4 4,6·10-5 4,6·10-5 4,03·10-5

Сəбіз (тамыр-
жемістері) 2,4·10-1 1,7·10-1 1,1·10-1 1,4 3,0·10-1 1,6·10-1 9,4·10-4 3,7·10-4 2,3·10-4 4,03·10-54,03·10-5 3,5·10-5
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3.3. ССП «оңтүстік-шығыс» бөлігі аумағындағы тұрғындардың
қозғалысының сценарийі
ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде қыстауларда тұратын тұрғындар-

дың дозалық жүктемелерін бағалау барысында жүріп-тұрудың ауылшаруашылығы
сценарийі қарастырылды:

Ауылшаруашылық сценарийі
Аталған сценарий зерттеліп жатқан аумақтағы тұрғындардың өмір сүру жағда-

йын қарастырады.
Фермердің (шопан) отбасы 4 адамнан (үлкендер – фермер (шопан) жəне үй ша-

руасындағы əйел; балалар – 1-2 жасар бір бала, екінші бала 7-12 жаста) тұрады. Олар
зерттеліп жатқан аумақта өсімдік жəне жануарлардан өндірілетін азықты пайдалана-
ды. Бұндай топтағы балаларды таңдап алу себебі, негізінен 1-2 жастағы балаға азық
түрінің ішінен басым түрде сүт өнімдері беріледі, ал 7-ден 12 жасқа дейінгі балалар
тыныстайтын ауаның көлемінің параметрлері мен азық-түлікті пайдалану нормалары
бойынша орташа буын ретінде қарастырылды.

Тұрғын-жайдағы ауаның шаңдануы барлық жастағы топтар үшін 10-7 кг/м3

қабылданады. Экрандану коэффициенті (үйдің қабырғасы) 0,4 тең болып қабыл-
данды [58].

Ауылшаруашылық сценарийінде қызмет жасаудың келесі түрлері қарасты-
рылды.

1. Фермер өзінің тұрып жатқан жерінен алыс емес аралықта орналасқан жер
телімінде (фермада) ауылшаруашылық дақылдарын өсірумен жəне шөп да-
йындаумен айналысады. Фермер жұмыс уақытының бір бөлігінде телімді
өңдеп, өсімдіктерді күтумен айналысады, ал қалған уақытын үйдің жанын-
дағы телімде, аулада малға қарайлайды жəне үйде өткізеді деп болжам жа-
салады. Фермердің дозасы, ол ашық ауада күніне 8 сағат уақытын өткізеді
деген болжаммен есептелген. Фермадағы жəне үйдің жанындағы телімде
жұмыс істеу барысында ауаның шаңдануы 10-6 кг/м3 қабылдаймыз. Фермер
ретінде тек қана үлкен адам (еркек, əйел адам) есептеледі. Фермада жұмыс
істеу барысында тыныстау қарқындылығы үлкен адамға – 5,6 м3/сағ қабыл-
данады.

2. Шопан өзі тұрып жатқан аумақтың 10-15 км радиусы шегінде мал жаюмен
айналысады жəне малды байлап бағу барысында оны күтеді. Шопанның
ашық ауадағы жұмыс күні орташа алғанда 10 сағат уақытты құрайды, қал-
ған уақытын ол үйде өткізеді. Малды жайған уақыттағы жəне малды күту
барысындағы ауаның шаңдануын 10-6 кг/м3, үйде 10-7 кг/м3 қабылдаймыз.
Шопанның рөлінде тек үлкен адам (еркек адам) есептеледі.

3. Үй шаруасындағы əйел үй шаруасымен айналысады, үй жанындағы телімде
жəне аулада жұмыс істейді, малға қарайлайды. Ол ашық ауада 8 сағат уақы-
тын өткізеді. Ауаның шаңдануы 10-6 кг/м3, тыныстау қарқындылығын 2,8 м3/
сағ қабылдаймыз.

4. 7-12 жас аралығындағы балалар орташа алғанда 8 сағат уақытын далада 
(ойнап) өткізеді. Ауаның шаңдануын 10-6 кг/м3 қабылдаймыз.

Nespbaeva
Примечание
перенос "жағдай-ын"

Nespbaeva
Примечание
перенос "дай-ындаумен"

Nespbaeva
Примечание
не отделять , по возможности
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5. 1-2 жас аралығындағы бала орташа алғанда 4 сағат уақытын ашық ауада
өткізеді. Ауаның шаңдануын 10-6 кг/м3 қабылдаймыз.

Тұрғындардың ашық ауада жəне тұрғын-жайда уақытын өткізуі жайлы ортақ
деректер 58-кестеде келтірілген.

58-кесте.
Ашық ауада жəне үйдің ішінде өткізілген T уақыты

Фактор Өлшеу бірл.
Тұрғын-жай сценарийі

Мəні

Ашық ауада өткізілген
уақыт сағ/жыл

2920 (фермер, үй шаруасындағы əйел)
3600 (шопан)

2920 (7–12 жастағы балалар)
1460 (1–2 жастағы балалар)

Үйдің ішінде өткізілген
уақыт сағ/жыл

5840 (фермер, үй шаруасындағы əйел)
5160 (шопан)

5840 (7–12 жастағы балалар)
7300 (1–2 жастағы балалар)

3.4. Зерттеліп жатқан аумақта өмір сүріп жəне қызмет жүргізіп
жатқан тұрғындардың дозалық жүктемесін бағалау
нəтижелері
ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде өмір сүру жəне шаруашылық қыз-

мет жүргізу кезінде тұрғындарға түсетін дозалық жүктемеге есептік бағалау жүргізу
барысында төмендегі нəтижелер алынды.

Гистограммада (32-сурет) əр бөлінген аймақ үшін сəулеленудің түрлі жолдары-
нан фермердің күтілетін жылдық тиімді дозасының таралуы берілген.

Суретте көрсетілгендей, І, ІІ жəне ІІІ аймақтарда фермердің жылдық дозасына
негізгі үлесті аталған аумақта негізгі үлесті 137Cs радионуклиді қосатын, аталған аумақ-
та өсірілетін жəне өндірілетін азық-түлік тағамдарынан түсетін ішкі сəулелену қосады.

33-суретте əр бөлінген аймақ үшін сəулеленудің түрлі жолдарынан фермердің
күтілетін жылдық тиімді дозасына қарастырылып жатқан жасанды радионуклидтердің
үлесі көрсетілген.

І, ІІ жəне ІІІ аймақтарда топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің
тиесілі белсенділігінің орташа мəндері кезінде фермердің дозалық жүктемесіне негізгі
үлесті зерттеліп жатқан аумақта өсірілетін жəне өндірілетін азық-түлік тағамдарынан
түсетін ішкі сəулелену дозасы қосады (~56 %, ~63 %, ~77 %). Топырақтың ластанған
бетінен түсетін сыртқы сəулелену дозасы жалпы жылдық тиімді дозасының І аймақта 
27 %, ІІ аймақта 25 % жəне ІІІ аймақта 17 % құрайды. Фермердің дозасына радионук-
лидтермен сыртқы сəулеленуден негізгі үлесті 137Cs қосады. Радионуклидтердің инга-
ляциялық түсуінен ішкі сəулелену дозасына үлесті 238+239+240Pu қосады ( І аймақта 96 %).
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32-сурет. Фермердің ауылшаруашылық жүріп-тұру сценарийі бойынша күтілген жылдық
тиімді дозасы: а) əсер етудің негізгі жолдары бойынша ССП аумағының оңтүстік-шығыс

бөлігінің 1-ІІІ аймақтарында; б) ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің 1-ІІІ аймақтарында

а)

б)

Азық-түлік тағаммен түсуі кезіндегі тиімді жылдық дозаға үлес ересек адам
үшін І аймақта өсімдік шаруашылығы өнімінде 28 % жəне мал шаруашылығы өнімін-
де 72 % құрайды. Топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі бел-
сенділігінің орташа мəндері кезінде күтілетін жылдық дозаға негізгі үлесті сүт өнімі
қосады, ересек адам үшін – 55 %.

Шопанның ауылшаруашылық жүріп-тұру сценарийі бойынша І-ІІІ аймақтарда-
ғы топырақтың беткі қабатындағы жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің
орташа мəндері кезіндегі күтілген жылдық тиімді дозасының нəтижелері 34-суретте
берілген.
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33-сурет. Фермердің күтілген жылдық тиімді дозасына жасанды радионуклидтердің үлесі:
а) əсер етудің негізгі жолдары бойынша ССП аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінің 

1-ІІІ аймақтарында; б) І аймақта өсірілген жəне өндірілген тағамдардан ішкі сəулелену

а)

б)

Жасанды радионуклидтерден негізгі əсер етуші жолдары бойынша шопанның
жүріп-тұруының ауыл шаруашылық сценарийі бойынша күтілетін жылдық тиімді
доза топырақтың беткі қабатындағы тиесілі белсенділіктің орташа мəндері кезінде
нормативті шектерден аспайды жəне I аймақта ~8,4·10-2 мЗв, II аймақта ~6,3·10-2мЗв,
III аймақта ~4,9·10-2 мЗв құрайды. I – III аймақтарда дозалық жүктемеге негізгі үлесті
азық-түлік өнімдерінен түсетін ішкі сəулелену дозасы қосады (~4,3·10-2, ~3,8·10-2 жəне
тиісінше ~3,4·10-2 мЗв). Азық-түлік өнімдерімен түсуі кезіндегі жылдық тиімді дозаға
үлес ересек адам үшін өсімдік шаруашылығы өнімінде 28 % жəне мал шаруашылы-
ғы өнімінде 72 % құрайды. Топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі
белсенділігінің орташа мəндері кезінде жəне мал шаруашылығы өнімінен түсетін күті-
летін жылдық дозаға негізгі үлесті сүт өнімі қосады, 55 %.
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Үй шаруасындағы əйелдің жүріс-тұрысының ауылшаруашылық сценарийі бо-
йынша күтілетін жылдық тиімді сəулелену дозасы жасанды радионуклидтердің негізгі
əсер ету жолдары бойынша үй шаруасындағы əйелге арналған тиесілі белсенділігінің
орташа мəндері кезінде І аймақта ~6,2·10-2 мЗв, ІІ аймақта ~4,8·10-2 мЗв, ІІІ аймақта
~3,8·10-2 мЗв құрайды. Дозалық жүктемеге негізгі үлесті зерттеліп жатқан аумақта
өсірілетін жəне өндірілетін азық-түлік тағамдарынан түсетін ішкі сəулелену дозасы
қосады, бұл аумақта негізгі үлесті 137Cs қосады.

Шопанның ауылшаруашылық жүріп-тұру сценарийі бойынша І аймақта топы-
рақтың беткі қабатындағы жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа
мəндері кезіндегі күтілген жылдық тиімді дозасының нəтижелері 35-суретте берілген.

34-сурет. Шопан мен үй шаруасындағы əйелдің ауылшаруашылық жүріп-тұру
сценарийі бойынша əсер етудің негізгі жолдары бойынша ССП аумағының

оңтүстік-шығыс бөлігінің 1-ІІІ аймақтарында күтілген жылдық тиімді дозасы

а)

б)
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Зерттеліп жатқан аумақта тұру жəне қызмет жасау кезінде тұрғындарға дозалық
жүктемелердің жүргізілген бағалауы күтілетін жылдық тиімді сəулелену дозасының
тұрғындарға арналған рауалы нормалардан түскен дозалардың негізгі шектерінен ас-
пайтынын көрсетті (1 мЗв/жыл).

ҚОРЫТЫНДЫ
Жүргізілген зерттеулердің нəтижесінде келесі анықталды. ССП аумағы оң-

түстік-шығыс бөлігінің табиғи орта нысандарындағы жасанды радионуклидтердің құ-
рамы ауқымды радиоактивті түсулерге, сол сияқты алғашқы термоядролық сынақтан
жəне үлгілі тəжірибелердің бірінен түскен оқшау түсулерге де байланысты.

Қоршаған ортадан алынған сынамаларға радионуклидті талдамалар нəтиже-
лерінен, зерттеліп жатқан аумақтағы табиғи радионуклидтердің құрамы Қазақстанның
топырағына ұқсас жəне қандай да бір геохимиялық ауытқулар байқалмайтынын көр-
сетті. Гамма-спектрометриялық талдамалар бойынша зерттелген сынамалардың бірде
бірінен 137Cs жəне 241Am басқа жасанды радионуклидтер анықталған жоқ, алайда 60Co, 
152Eu радионуклидтері болған жағдайда олардың құрамы қолданған аспаптың анықтау
шегінен төмен болады жəне қоршаған орта мен адамдар үшін еш қауіп төндірмейді.
Қоршаған орта сынамаларына радиохимиялық талдама, 90Sr жəне 239+240Pu секілді ұза-
қөмірсүруші радионуклидтердің құрамын анықтауға мүмкіндік берді.

137Cs,90Sr жəне 239+240Pu техногенді радионуклидтерінің алаң бойымен таралуы
бойынша аумақты үш аймаққа бөлуге болады. Аталған аумақтың топырағындағы 137Cs
жəне 90Sr радионуклидтерінің тиесілі белсенділігінің орташа мəні ауқымдық түсу ая-
сының деңгейінде жатыр, немесе одан аз ғана (1,5 есеге) жоғары. 239+240Pu радионук-
лидінің тиесілі белсенділігінің орташа мəні ауқымдық түсу аясынан 1,5-6 есеге жо-
ғары. 137Cs,90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің тиесілі белсенділігінің максималды
мəні аумақтың экологиялық жағдайын сипаттайтын деңгейден төмен, «салыстырмалы
қанағаттанарлық жағдайға» ұқсас, ҚР Министрлер Кабинетінің 2007 ж. 31 шілдесін-
дегі № 653 «Аумақтың экологиялық жағдайын бағалау критерийлерін бекіту туралы» 

35-сурет. І аймақ тұрғындары үшін күтілген жылдық тиімді дозасының кестесі
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Қаулысымен бекітілген ядролық сынақтардың ұзақөмірсүруші өнімдерімен беткі қа-
батының ластану параметрлері бойынша топырақтардың жіктелу критерийлеріне 
сəйкес. Критерийлерге сəйкес, зерттеліп жатқан аумақтар 239+240Pu радионуклидтерінің 
топырақтағы құрамы бойынша «салыстырмалы қанағаттанарлық жағдайдағы» аумақ-
тарға жатқызылады.

Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы радионуклидтердің құра-
мы «Қазақстан Республикасының Ауылшаруашылығы министрлігінің бақылауында-
ғы нысандардағы радионуклидтердің құрамының уақытша рауалы деңгейі» бойынша 
бекітілген шамалардан аспайды. Жалпы алғанда, өсімдік жамылғысындағы радионук-
лидтердің құрамы тұрғындар үшін еш қауіп тудырмайды жəне сəйкес ауылшаруашы-
лық түрлерін жүргізуге (сонымен қатар ауылшаруашылық жануарларын жаюға) қазіргі 
уақытта да жəне шектеусіз уақыт бойында жарамды болып табылады.

ССП аумағының «оңтүстік-шығыс» бөлігінде мекендейтін жабайы жануарлар-
дың ағзасындағы техногенді радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, бұған қоса ССП 
жақын жатқан сынақ алаңдарынан жылыстауларды ескере отырып тиесілі белсенділік 
мəні тиімді деңгейде болады деп айтуға болады. Кəсіптік жабайы жануарлардың етін-
дегі радионуклидтердің зерттеулер барысында алынған болжамдық шамасы рауалы 
мəннен көп төмен. Аң аулау нысаны болып табылатын жануарлардың етін пайдалану 
радиациялық тұрғысынан алғанда адамдарға еш қауіп тудырмайды.

Дайындалған материалдарда өнімдердің радиациялық сипттамасына бол-
жамдық бағалау жасалды, оны зерттеліп жатқан аймақта жүргізуге болады. Өсімдікша-
руашылығы мен малшаруашылығы өнімдеріндегі жасанды радионуклидтердің тиесілі 
белсенділігінің болжанған шамасы, егер олар трансуранды элементтердің тиесілі 
белсенділігінің мəні жоғары аймақтан алынған жағдайда болса да рауалы құрамынан 
едəуір төмен. Осылайша, аталған аумақта өндірілетін азық-түлік өнімдеріндегі радио-
нуклидтердің күтілген құрамы, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ми-
нистрлігінің 2003 ж. 11 маусымдағы №447 бұйрығымен бекітілген, «Азық-түлік өнім-
дерінің тағамдық құндылығы мен қауіпсіздігінің гигиеналық талаптары» №4.01.071.03 
Санитарлық ережелері жəне нормаларына сəйкес рауалы деңгейден аспайды.

Өткізілген зерттеулердің нəтижелерінен, ССП аумағының оңтүстік-шығыс 
бөлігінде жерүсті жəне жерасты суларындағы радионуклидтердің құрамының деңгейі 
бойынша кез-келген шаруашылық қызметі бойынша ешбір шектеусіз пайдаланылуына 
болады деп есептеуге негіз бар. Зерттелген аумақтағы сулардың құрамындағы радио-
нуклидтердің деңгейі РҚҚСЭТ ГН сəйкес, тұрғындар үшін сумен жəне тағаммен түсу 
барысындағы араласу деңгейінен аспайды. Зерттелген аумақтың шегіндегі атмосфера-
лық ауадағы радионуклидтердің құрамы осы аумақта жүріп-тұратын адамдар үшін еш 
қауіп тудырмайды.

Зерттелген аумақтың өмір сүру үшін жəне шаруашылық қызмет жүргізу үшін 
жарамдылығы жайлы қорытынды шешім бұдан əрі осы аумақта өмір сүретін тұрғын-
дарға деген дозалық жүктемені бағалау нəтижелеріне байланысты негізделген. Тұр-
ғындар үшін тиімді рауалы доза 1 мЗв/жыл құрайды. «Табиғи шаруашылық жүргізуші 
фермер» сценарийінің «ең нашар» жағдайы барысында тұрғындарға түседі деп күтіл-
ген дозалық жүктемені бағалауды өткізу нəтижесінде ластанған аумақтың шегінде, 
адамға арналған күтілген жылдық тиімді доза 0,08 мЗв құрайды, бұл 0,3 мЗв аспайды 
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жəне «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптар» сəйкес араласу деңгейінен төмен болып табылады (7-
қосымша).

Осылайша, интегралды радиациялық параметрлердің таралуын бағалау
нəтижелері бойынша, ҚР қолданыстағы нормативті базасының талаптарын ескере
отырып, барлық зерттелген аумақты еш шектеусіз пайдалануға болады.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ «ЮГО-ВОСТОЧНОЙ» 
(РАЙОН С. САРЖАЛ) ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СИП

1Стрильчук Ю.Г., 1Лукашенко С.Н., 1Каширский В.В., 1Яковенко Ю.Ю., 
1Айдарханов А.О., 1Ляхова О.Н., 1Ларионова Н.В., 1Магашева Р.Ю., 
1Паницкий А.В., 1Субботин С.Б., 1Кундузбаева А.А., 1Топорова А.В., 

1Тоневицкая О.В., 2Бахтин Л.В.

1 Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, 
Курчатов, Казахстан

2Институт геофизических исследований НЯЦ РК, Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты радиоэкологических исследованийюго-восточной ча-
сти территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП), расположенной в районе с. 
Саржал, на площади 850 км2. В пределах обследованной территории проведена оценка совре-
менного радиоэкологического состоянияобъектовприродной среды: почвогрунтов, водных объ-
ектов, воздушного бассейна, растительного покрова, животного мира.По уровням содержания 
в почве техногенных радионуклидов 137Cs, 90Sr и 239+240Pu территорию можно разделить на три 
зоны. Повышенное содержание радионуклидов в почвах в двух зонах обусловлено испытания-
ми, проведенными на территории СИП. Средние значения удельной активности радионуклидов 
137Cs и 90Sr в почвах на всей обследованной территории находятся на уровне фона глобальных 
выпадений, либо незначительно (до 1,5 раз) превышают его. Средние значения удельной актив-
ности радионуклида 239+240Pu в 1,5-6 раз превышают фон глобальных выпадений.

На основании данных о содержании радионуклидов в объектах природной среды и про-
дуктах питания была сделана оценка дозовых нагрузок на население.При условии «наихудше-
го» сценария «фермер, ведущий натуральное хозяйство в пределах загрязненной территории», 
ожидаемая годовая эффективная доза для человека составит 0,08 мЗв, что не превысит 0,3 мЗв 
и является ниже уровня вмешательства, согласно Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпи-
демиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». На основаниипрове-
денного комплексного обследования и ожидаемых дозовых нагрузок на население, в соответсви-
ис существующими требованиями нормативной базы РК, вся обследованная территория может 
использоваться без ограничений.

Данные исследования проведены с целью дальнейшей передачи земель в хозяйственный 
оборот.

Ключевые слова: ядерные испытания, радиоэкология, радиоактивное загрязнение, ради-
онуклиды, растительный покров, объекты водопользования, сценарий поведения, дозовые на-
грузки.
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RADIOECOLOGICAL STATE OF "SOUTH EAST" 
(SARZHAL VILLAGE AREA) IN THE STS TERRITORY

1Strilchuk Yu. G., 1Lukashenko S.N., 1Kashirsky V.V., 1Yakovenko Yu.Yuu., 
1Aidarkhanov A.O., 1Lyahova O.N., 1Larionova N.V., 1Magasheva R.Yu., 

1Panitskiy A.V., 1Subbotin S.B., 1Kunduzbaeva A.A., 1Toporova A.V., 
1Tonevitskaya O.V., 2Bahtin L.V.

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2Institute of Geophysical Research NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents results of radioecological survey of south-eastern part of the Semipalatinsk 
Test Site (STS), located in Sarzhal village area, on 850 km2 area. Within the study area the modern 
radiological condition of the environmental objects: soil, water bodies, air basin, vegetation, animal life 
were evaluated. The territory can be divided into three zones by levels of artifi cial radionuclides 137Cs, 
90Sr and 239+240Pu in soil. Elevated levels of radionuclides in the soil in two zones are due to the tests 
carried out at the STS. The average specifi c activities of 137Cs and 90Sr in soils throughout the study area 
are at the background of global fallout, or slightly (1.5 times) exceeds it. The average specifi c activities 
of 239+240Pu are 1.5-6 times higher than the background of global fallout.

Based on the data on the content of radionuclides in the environment and food we estimated 
dose loads to the population. Provided a "worst case" scenario "Subsistence farmer on contaminated 
area", the expected annual effective dose for humans will be 0.08 mSv, which does not exceed 0.3 mSv 
and a lower than intervention level, according to the Hygienic Standards "Sanitary Requirements for 
Radiation Safety". Based on the comprehensive examination and the expected doses to the population, 
in accordance with existing regulatory requirements of the Republic of Kazakhstan, the entire surveyed 
area can be used without restriction.

These studies were conducted in order to further transfer the lands to civilian use.
Keywords: nuclear testing, radioecology, radioactive contamination, radionuclides, vegetation, 

water objects, behavior scenarios, dose loads.
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ССП «САРЫ-ӨЗЕН» СЫНАҚ АЛАҢЫНДАҒЫ ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫҢ ҚАЗІРГІ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫ

1С.Б.Субботин , 1Ю.Г.Стрильчук , 1Е.А.Новикова , 1В.В.Романенко , 
2Е.Ю.Пестов ,2Л.В.Бахтин 

1ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, 
Курчатов, Қазақстан

2ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты, Курчатов, Қазақстан

Мақалада «Сары-Өзен» сынақ алаңындағы радиациялық жағдайдың қалыптасу ме-
ханизмдері мен факторлары қарастырылды. «Əскери» ұңғымалардың сағалық алаңдарының
шегіндегі топырақтың радиоактивті ластану деңгейін зерттеу нəтижелері келтірілді. Аталған
сынақ алаңындағы жерасты суларының қазіргі радиоэкологиялық ахуалы, сонымен қатар «Са-
ры-Өзен» алаңының шегінен тыс жерлерге ластанған жерасты суларының мүмкін деген таралу
жолдары қарастырылды.

Кілт сөздер: «Сары-Өзен» алаңы, аузы, «əскери» ұңғымалар, топырақтың радиоактивті
ластануы, жерасты суларының жылыстауы.

КІРІСПЕ
Семей сынақ полигоны (ССП) жабылған соң жерасты ядролық жарылыстары

зардаптарының (ЖЯЖ) проблемасы Қазақстанда өткен ғасырдың тоқсаныншы жыл-
дарынан бастап зерттелуде. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың негізгі көлемі ең бірінші
топырақта, жербеткі жəне жерасты суларда, ауада техногенді радионуклидтердің тара-
луын сипаттайтын деректер алуға байланысты. ЖЯЖ жүргізілген орындарда жерасты
кеңістігін зерттеу бойынша зерттеулер жүргізілуде. Қазіргі уақытта жерасты радиоэко-
логиялық карталау əдістемесі мен техногенді процестердің тереңде даму динамикасын
бағалауға байланысты, ҚР ҰЯО ЖЯЖ жүргізілген орындарда жер қойнауының жағда-
йын кешенді бағалау əдістері бойынша ұсыныстар əзірленуде.

ЖЯЖ жүргізу телімдері РАҚ ұзақмерзімді жерасты сақтау полгондарына ұқсас
қауіпті объектілерге жатқызылуы қажет. Шектерінде жерасты ресурстарын, оның ішін-
де жерасты суларын пайдалануға тыйым салынуы керек шеттету аймағын бөлу үшін
зерттеудің кезеңдік кешенін жүргізу қажет. Аталған мəселе қазіргі кезде ССП аума-
ғының бөліктерін шаруашылық айналымға беру мақсатында кешенді зерттеу жүргі-
зу кезінде ерекше өзектілікке ие болды. ЖЯЖ жүргізу аудандарында геоэкология-
лық жағдай үрдісі мен даму болжамын шынайы анықтау үшін геологиялық ортадағы
зерттеліп жатқан блоктардың жарылыстан кейінгі тереңдік құрылысына жəне ондағы
геодинамикалық, гидродинамикалық жəне радиожылыстау процестеріне байланысты
кері əсері байқалатын себеп-салдар байланыстары уақытындағы зерттеу негізгі мін-
деттердің бірі болып саналады.

Nespbaeva
Примечание
перенос "жағдай-ын"
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Аталған шолу мақаласында ССП негізгі сынақ алаңдарының бірі – «Сары-Өзен-
дегі» аталған мəселені зерттеу бойынша ҚР ҰЯО бөлімшелерінің əр жылда жүргізген
жұмыс нəтижелері ұсынылған.

1. «САРЫ-ӨЗЕН» СЫНАҚ АЛАҢЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ
АҚПАРАТ

1.1. «Сары-Өзен» алаңындағы ядролық сынақтар
Қордағы деректерге сəйкес [1] 1965-1980 жылдар аралығында «Сары-Өзен»

алаңындағы 25 «əскери алаңда» 24 жерасты сынағы жүргізілген. Жерасты сынақтарының
бірі – "Лазурит" «Сары-Өзен» алаңына тікелей жақын Мыржық таулы массивінде
жүзеге асырылған. Ұңғымалардың орналасу сұлбасы суретте берілген (1-сурет).

1-сурет. «Сары-Өзен» алаңы аумағының ғарыштық түсірілуі.
Алаңдағы «əскери» ұңғымалардың орналасу сұлбасы
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«Əскери» ұңғымалардың орналасуы, анығында олардың координаталары тур-
алы ресми ақпараттың қазіргі уақытқа дейін жоқ екендігін атап өткен жөн. «Əскери»
ұңғымаларды сəйкестендіру бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР ҰЯО РҚЭИ
қызметкерлері полигон аумағының ғарыштық түсірілімі мен 1-суретте берілген «Са-
ры-Өзен» алаңындағы ұңғымалардың орналасу сұлбасы пайдаланылды. Ғарыштық
түсірудің шифрын жай сөзге айналдыру жəне алынған деректерді қолда бар сұлбамен
салыстыру нəтижесінде барлық ұңғымалардың орналасу орындары мен олардың бол-
жамды координаталары нақтыланды.

Дала зерттеулері нəтижелері бойынша «Сары-Өзен» алаңында координаталары
1-суретте көрсетілген 24 «əскери» ұңғыма табылды. Аталған алаңдағы сынақтар
туралы қосымша ақпарат көздерден қолданылды [2, 3, 4]. Бұдан басқа тағы да сыртқы
белгілері бойынша «əскериге ұқсас» белгісіз ұңғыма ауыздары табылды, оларға келесі
нөмірлер берілді: №№ Х-1, Х-2, Х-3, Х-4 (1-сурет).

Сынақтар мөлшері (24 сынақ) мен белгілі ұңғымалар (25 ұңғыма) арасындағы
ерекшеліктің 16.02.1979 ж. №109 жəне №2803 ұңғымаларында топтық жерасты яд-
ролық сынақтарының жүргізілуіне байланысты екендігіне көңіл аудару қажет. Ресми
көздерде ЖЯЖ радиациялық əсері туралы толық емес немесе шындыққа жанаспайтын
ақпарат келтірілетінін атап өткен дұрыс. Мысалы, деректер бойынша [1, 2, 4] 1003
ұңғымада жүргізілген ЖЯЖ кезінде ғана топырақ шығарындысы ілесе жүрген (жы-
ныстың ернеуі бойынша шұңқыр диаметрі 280 м, ернеу биіктігі 10 м дейін). Алайда
зерттеу нəтижелері бойынша 101 мен 125 ұңғымаларында да ЖЯЖ топырақ шығарын-
дысымен ілесе жүргендігі анықталды. Бұл кезде 101 ұңғымасында пайда болған шұң-
қыр 1003 ұңғымасындағы шұңқырдан өте көп. Сондай-ақ 104 ұңғымада 100 м дейінгі
радиуста, тереңдігі 10 м дейін шұңқырдың бар екендігі анықталған. 110, 111, 131 жəне
215 ұңғымалар маңайында 150 м радиуста, керісінше, топырақтың 2 м дейін көтерілуі
байқалған.

Деректер бойынша [1, 2, 4] толық камуфлетті жарылыстар (ТКЖ) 7 ұңғыма-
да байқалған (104, 105, 106, 107, 126, 2613 жəне 2691). Зерттеу нəтижелері бойынша
[3, 9] аталған ұңғымалардың сағаалды алаңдарында кəдімгідей радиоактивті ластану
байқалған. Осыған байланысты бұл ұңғымаларды толық емес камуфлетті жарылыс-
қа (ТЕКЖ) жатқызуға болады. Басқа жағынан, ТКЖ ретінде анықталған 109, 110, 128
жəне 129 «əскери» ұңғымалар арасында [1, 2, 4], зерттеу кезінде көрінерліктей ра-
диоактивті ластану анықталған жоқ. Осыған байланысты аталған ұңғымаларды ТКЖ
санатына жатқызуға болады.
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1.2. «Сары-Өзен» алаңындағы радиациялық жағдайды
қалыптастырудың факторлары мен механизмдері
Ең жалпы деңгейде кез келген аумақтың радиациялық жағдайы төмендегі екі

құрамдастың суперпозициясы ретінде берілген:
1) Қоршаған ортаның табиғи радиоактивтілігі.
2) Қоршаған ортаның техногенді радионуклидтермен ластануы.
Сəулеленудің табиғи көздеріне Жер бетінде жəне оның қойнауында тараған ға-

рыштық сəулелену мен табиғи радиоактивті заттектер жатады. Аталған сұрақ [5] сияқ-
ты бірқатар жұмыстарда жан-жақты берілген жəне аталған мақала шеңберінде қарас-
тырылмайды.

Қарастырылып отырған аумақ үшін оның географиялық орналасу ерекшелігіне
байланысты техногенді радионуклидтермен ластану, бірінші кезекте, ССП жүргізілген
ядролық қару сынақтарымен анықталатын болады, бұл кезде келесі негізгі радионук-
лидтер пайда болады:

• бөліну өнімдері –137Cs, 137Ba, 147Pm, 151Sm, 90Sr, 90Y, 99Тс;
• қоршаған ортаның нейтрондармен белсендіру өнімдері –60Co, 152Eu, 154Eu, 3H, 

14С, 36Cl;
• заряд заттегінің мəн берілмеген бөлігі –238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 3H.
Дəстүр бойынша биологиялық жағынан аса маңызды деп келесі радионуклид-

тер: 137Cs, 90Sr, 3H, 239+240Pu саналады.
Қарастырылып отырған аумақ үшін ластанудың негізгі ықтимал көздері – бұл 

50-60 жылдардағы жерүсті ядролық жарылыстардың алыстағы шығарындысының
зардаптары, «Сары-Өзен» алаңы аумақтарындағы сынақтар кезінде радиоактивті
газдар мен аэрозолдардың шығарындысына байланысты жақын шығарынды нəтижелері, 
сондай-ақ ЖЯЖ орталық аймағын қосатын тау жыныстарының блоктары.

1.2.1.  Атмосфералық радиоактивті шығарындылар
Жерүсті ядролық сынақтар радиоактивті іздер қалыптастыра отырып, 

жарылыстардың эпиорталығынан жүздеген километрге созыла отыра, көп аумақтардың
жоғары радиоактивті ластануына əкелді.

Деректерге сəйкес [5] жəне [6] «Сары-Өзен» алаңының аумағын 24.09.51 жылы
«Тəжірибе даласы» алаңында жүргізілген жерүсті ядролық сынақтардың 4 ізі, сол
сияқты үлгілі сынақтардың іздері кесіп өтеді (2-сурет).

1960, 1961, 1963 жж. Семей сынақ полигоны аумағында КСРО ҚМ үлгілі
(гидроядролық жəне гидродинамикалық) тəжірибелер бағдарламасы жүзеге асырылған
болатын. Бұл тəжірибелерде бір уақытта топырақ бетіне радионуклидтердің ядролық
зарядтың (ЯЗ) құрамына кіретін кілтті ядролық материалдармен анықталатын α-
белсенділігінің түсуіне зерттеу жүргізілді, негізінен бұл плутоний-238, 239, 240 
жəне уран-238, 239 сияқты ұзақ мерзімді өмір сүретін радионуклидтерімен ластану
болатын. «Сары-Өзен» алаңын нəтижесінде жоғарыда аталған радионуклидтермен
жердің үстіңгі қабатының ластануы мүмкін болған 1961 мен 1962 жылдардағы екі
үлгілі тəжірибеден түскен іздер өзегі кесіп өтеді.
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2-сурет. «Сары-Өзен» алаңы аумағының орналасуы мен сынақтар іздерінің
қозғалыс өзегінің салыстырмалы сұлбасы

Үлгілі тəжерибелер эпицентрынан «Сары-Өзен» алаңына дейінгі ара қашықтық
шамамен 40 м құрайды. Мұндай ара қашықтыққа 21.07.1961 ж. гидроядролық сынақ-
тан жəне 1962 жылғы гидродинамикалық сынақтан түскен іздері жетеді.

Сəйкесінше [7] белсенділіктің тығыздық деңгейі 0,1 мкКи/м2 > qα >
2,25*10-2 мкКи/м2 болған гидроядролық сынақ ластану аймағының ұзындығы 53 км
құрайды (2-кесте), ал «Сары-Өзен» сынақ алаңының шегінде іздердің ұзындығы
шамамен 8 м жетуі мүмкін. 

13.11.1962 жылғы гидродинамикалық сынақ түсулерінің 1 мкКи/км2-ден
0,1 мкКи/км2 дейін аралықтағы белсенділігімен ұзақтығы 86,5 км құрайды, ал «Сары-
Өзен» сынақ алаңы шектерінде іздердің ұзақтығы шамамен 6 км құрауы мүмкін. 
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2-кесте 
Үлгілі тəжірибелер іздерінің  сипаттамалары [7]

Сынақ күні 21.07.61 13.11.62

q1

L (км) - 15,5
S (км2) - 14

q2

L (км) 17,5 86,5
S (км2) 17 375

q3

L (км) 53 >100
S (км2) 149 (960)

сынақ типі Гидроядролық Гидродинамикалық
Ескерту:
«-» – деректер жоқ
q1 – белсенділік тығыздығы >1 мкКи/м2

q2 – белсенділік тығыздығы >0,1 мкКи/м2

q3 – белсенділік тығыздығы >2,25*10-2 мкКи/м2

L – ластану аймағының ұзындығы
S – ластану аймағының алаңы

Сонымен, барлық жоғарыда аталған жерүсті сынақтарын зерттеліп жатқан ау-
мақтың болжамды ластану көздері ретінде қарастыруға болады.

1.2.2. «Сары-Өзен» алаңындағы ЖЯЖ эпицентралды аймақтардың оқшау
ластануы
Жерасты ядролық сынақтарды жүргізу кезіндегі радиациялық əсер туралы де-

ректерден шығары алаң аумағының ластануы №№101, 111 жəне 215 ұңғымалардағы
ядролық құрылғылардың сынағы кезінде болған, сондай-ақ №1003 жəне №125 ұңғы-
маларындағы экскавациялық жарылыстар кезіндегі штаттан тыс радиациялық жағдай-
ларға байланысты.

Эпицентралды аймақтар шегінде күндізгі жер бетіне топырақтардың оқшау
ластану ошақтары негізінен «əскери» ұңғымалардағы ядролық сынақтар кезіндегі ра-
диоактивті газдар мен аэрозолдардың шығарындысына орайластырылған жақын шы-
ғарындылардың əсерінің нəтижесінде пайда болған. Аэрогамма түсіру нəтижесі бо-
йынша 1003 жəне 125 ұңығымаларының ауданында оқшау радиоактивті шығарынды
іздері, сондай-ақ 101 ұңғымасындағы сынақтардан түскен ұзаққа созылған (10 км аса)
радиоактивті шығарынды іздері жақсы көрінеді.

Күндізгі жер беті топырақтарындағы техногенді радионуклидтердің таралу си-
паты 2.1. бөлімінде суреттелген.

«Сары-Өзен» алаңында ЖЯЖ жүргізудің инженерлік-геологиялық жағдай-
лары көбінесе «Балапан» алаңындағы жағдайларға ұқсас. Осыған байланысты, тех-
ногенді радионуклидтердің тау жыныстары блоктарынан жерасты суларына түсу
механизмі «Балапан» алаңындағы осы сияқты телімдерге ұқсас жəне жұмыста то-
лық суреттелген [8].
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1.2.3. Ауқымды атмосфералық шығарындылар салдарынан күндізгі жер
беті топырағының ластануы
Қазіргі уақытта іс жүзінде планетаның кез келген жерінде қоршаған ортаның

əр түрлі ядролық сынақтар жүргізу, АЭС апаттары нəтижесінде пайда болған радиоак-
тивті ластануын көруге болады.

Ауада ядролық сынақтар жүргізу кезінде радиоактивті өнімдердің көп бөлігі ст-
ратосфераға түседі. Микроскопиялық мөлшердегі (~4*10-5 см) радиоактивті бұлттар
құрамындағы радиоактивті аэрозолдар стратосферада бірнеше айдан бірнеше жылға
дейін қала береді, ал жел осы бұлтты бүкіл Жер бетіне таратады (стратосфералық та-
сымал).

Жасанды радионуклидтер атмосферадан жауын-шашынды жəне құрғақ түсу-
лермен топырақтың беткі қабатына түседі. Осы ауқымды түсулердің тығыздығы елді
мекеннің географиялық ендігіне, жасанды ралионуклидтердің (ЖРН) атмосфераға тү-
сулерінен соң өткен уақытқа, метеорологиялық факторларға байланысты [7].

1963 ж. қол қойылған ядролық сынақтарға тыйым салу туралы келісімшарттан
кейін атмосфераның радиоактивті ластануы қарқынды түрде төмендеді жəне осы уа-
қытқа жүздеген есе төмендеді. Жер атмосферасының соңғы он жылдықта радиоактивті
ластануының қысқа мерзімде ұлғаюы 1986 ж. Чернобыль АЭС апат нəтижесінде бай-
қалды [7].

Жасалған есептер нəтижесінде [7] ауқымды түсулердің тиесілі белсенділігі 2010
ж. төмендегіні құрады:

137Cs – 15,2 Бк/к;90Sr – 9,4 Бк/кг; 151Sm- 1,2 Бк/кг и 99Tс – 0,2 Бк/кг.

2. «САРЫ-ӨЗЕН» СЫНАҚ АЛАҢЫНДАҒЫ ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫҢ ҚАЗІРГІ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫ

2.1. «Сары-Өзен» сынақ алаңы мен іргелес аумақтар
топырақтарының радиоактивті ластану деңгейлерін зерттеу

2.1.1. Ортамасштабты (1 : 200 000, 1 : 100 000) радиологиялық зерттеу
нəтижелері

2.1.1.1. Жұмыстардың жалпы əдіснамасы

«Сары-Өзен» алаңы ауданындағы ортамасштабты (1 : 200 000) радиологиялық
зерттеулер елді мекендердің радиоактивті-ластанған телімдерінің орналасуын анық-
тау үшін жүргізілген болатын, бұл жерлерде ары қарай аса жан-жақты (ірімасштабты)
зерттеулер жүргізу қажет. Зерттелген аумақ «Сары-Өзен» алаңында жəне оның шегі-
нен тыс солтүстік-батыс, солтүстік жəне солтүстік-шығыс бағыттарда орналасқан. Ау-
мақтың ауданы – 500 км2 асады.

Ортамасштабты алаңдық радиологиялық зерттеулер (3-сурет) 2*2 км зерттеу
торшасы желісінде орналасқан нүктелердегі топырақ сынамаларын іріктеп алу мен
радиациялық параметрлерді есептеу түрінде жүргізілді. Топырақ жамылғысында терең-
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ге қарай радионуклидтердің таралуын зерттеу үшін қосымша 10 нүктеде топырақтың
сынамаларын қабатпен іріктеп алу 15 см тереңдікте 5 см қадаммен, негізгі сынама
сияқты сол шұңқырдан жүргізілді. Топырақ кесінділерінде тереңде радионуклидтердің
таралуын зерттеу барлық зерттелген аумақ бойынша тегіс орналасқан орындарда
жүргізілді.

3-сурет. Ортамасштабты зерттеулер кезінде топырақ сынамаларын іріктеп
алу нүктелерінің сұлбасы

Ортамасштабты (1 : 100 000) радиологиялық зерттеулер ССП батыс бөлігінде, «Сары-
Өзен» алаңы аумағының 80 % аса бөлігін ала отырып, жүргізілді (3-сурет). Алаңдық
радиологиялық зерттеу 1*1 км тұрақты торшада, 1 : 200 000 зерттеу масштабының
500*500 метріне салыстырмалы ығысқан (ара қашықтығы шамамен 700 метр) нақты
бір нүктеде жүргізілді. Əр зерттеу нүктесінде топырақ сынамасын іріктеп алу жəне 1
м биіктікте топырақ бетіндегі гамма-сəулеленудің эквиваленттік доза қуатын (ЭДҚ)
өлшеу жүргізілді.

2.1.1.2 Нəтижелер мен талқылау

Радиациялық параметрлерді өлшеу нəтижелері α- жəне β- бөлшектердің ағын
тығыздығы аялық деңгейде екенін жəне аспаптың табу шегінен 0,5 жəне тиісінше 
10 бөлш/(мин*см2) аспайтынын көрсетті. ЭДҚ мəндерінің диапазоны келесіні құрады:
топырақтың бетінде – 0,1-0,23 мкЗв/сағ жəне 1 м биіктікте – 0,1-0,21 мкЗв/сағ, бұл
ССП аумағы үшін 0,13-0,15 мкЗв/сағ тең аялық мəндерден аз ғана асады. 
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Зертханалық талдау нəтижелері бойынша зерттелген алаң шектерінде 137Cs, 
241Am, 90Sr, 239,240Pu радионуклидтердің таралу картасы құрылды (4 а, б, в, г-сурет) [9].

в) г)
4-сурет. Сары-Өзен аланыңдағы радионуклидтердің таралуы

а) 137Cs, б) 241Am, в) 90Sr, г) 229+240Pu

а) б)
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Зерттелген нүктелердің 45%-ында 137Cs радионуклидінің алаңдық белсенділігі
~65 мКи/км2 (15 Бк/кг) тең ауқымды түсу аясынан (АТА) асады, қалған жағдайларда
аяның деңгейінде немесе одан төмен деңгейде тұрады. Іс жүзінде топырақтың барлық
сынамаларында 239,240Pu тиесілі белсенділігі 0,55-2,67 Бк/кг ( ~12 мКи/км2 дейін) құрай-
тын АТА-дан асады. Максималды асу 52 есеге дейін құрайды [10].

  Аталған радионуклидтер құрамының максималды көрсеткіштері зерттелген ау-
мақтың оңтүстік, оңтүстік-батыс жəне батыс бөлігінде тіркелген. Аумақтың ластанған
телімдері 24.09.1651 ж. жерүсті сынақтан түскен радиоактивті шығарындылардың із-
деріне, сондай-ақ 1003, 101, 125, 215 ұңғымаларының сағаалды алаңдарымен сəйкес
келеді. Сол сияқты басқа ұңғымалардың сағаалды алаңдары ауданында радионуклид-
тер мəндерінің жоғарылауы байқалады. Ұңғымалардың сағаалды алаңдары ауданында
радионуклидтердің жоғары мəндері ядролық жарылыс өнімдерінің күндізгі жер бетіне
шығуына байланысты. Сағаалды алаңдардың ластануы аса жан-жақты ары қарай қа-
растырылатын болады.

Топырақ жамылғысында тереңдік бойынша радионуклидтердің таралуын
бағалау

137Cs тереңдік бойынша таралуын зерттеу үшін талдама жүргізілді. 137Cs таралу
ерекшелігі – максималды құрамы жоғарғы 5 см-лік қабатта жатқандығында, ал төменгі
қабаттарда белсенділіктің күрт төмендеуі жүреді (5-сурет). 137Cs тереңдік бойынша
таралуы туралы алынған деректер ССП аумағындағы бұрын жүргізілген зерттеулермен
сəйкес келеді [7].

а) б)

в)

5-сурет. Топырақ бейінінің тереңдігі бойынша таралуы а) 137Cs, б) 90Sr, в) 239 240Pu
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90Sr жəне 239,240Pu құрамын анықтау бойынша зертханалық талдау жүргізу үшін
ластанған аумақта орналасқан топырақ пен 5 топырақ бейінінің қабатты үлгілерінде 3
бейін таңдап алынды. 90Sr тиесілі белсенділігі тереңдеген сайын азайса да, бұл кезде
белсенділіктің күрт төмендеуі кездеспейді.

Радионуклидтердің тереңге таралу сипатын зерттеу нəтижелері 90Sr топырақ
бейінінде таралуы 137Cs жəне 239+240Pu қарағанда аса тегіс жүретінін көрсетті. Төменгі
қабаттағы (10-15 см) 90Sr көп құрамы оның жоғары жылыстау қасиетін растайды, сон-
дай-ақ осы радионуклидтің топырақ бейінінің аса терең қабатында бар екендігін бол-
жайды. 239+240Pu таралу сипаты 137Cs таралуына ұқсас.

2.1.2. «Сары-Өзен» сынақ алаңындағы «əскери» ұңғымалардың сағаалды
алаңдары шегіндегі топырақтың радиоактивті ластану деңгейін
зерттеу
«Сары-Өзен» алаңында ЖЯЖ жүргізу кезінде келесі зардаптар анықталды:

ШЕРЖ №№ 101, 111 жəне 215 ұңғымаларында жүрді. №№1003, 101 жəне 125 ұң-
ғымаларында ядролық сынақтар топырақ шығарындысымен қатар жүрді; 14 ұң-
ғымада ТЕКЖ; 7 ұңғымада ТЕКЖ жүрді. Ядролық сынақтардың жүргізілу орын-
дарын ықтимал радиациялық-қауіпті объектілер ретінде жіктеуге болады. Осыған
байланысты «əскери» ұңғымалардың 19 сағаалды алаңында радиациялық жағдайға
алдын-ала баға беру үшін зерттеу 13 нүктеде жүргізілді. ЖЯЖ ТЕКЖ жəне топырақ
шығарындысымен ілесе жүрген ұңғымаларда жан-жақты зерттеу жүргізілді.

13 нүкте бойынша зерттеудің алдын ала сипаты болды. Аталған сұлба бойынша
«Сары-Өзен» алаңында төмендегі «əскери» ұңғымаларының сағаалды алаңдарында:
№№ 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 215,
2613, 2691, 2803, сондай-ақ 4 белгісіз ұңғымада: №№ Х-2, Х-3, Х-4, «Ромашка» (6-
сурет) зерттеулер орындалды.

Зерттеудің əр нүктесінде топырақ бетінде жəне 1 м биіктікте β-бөлшектердің 
ағын тығыздығы мен гамма-сəулеленудің эквивалентті доза қуатын өлшеу жүргізілді.
Топырақ сынамаларын іріктеп алу сағаалды алаңда: ұңғыма аузында жəне радиациялық
параметрлердің максималды мəндері бар нүктелерде орындалды. Радиоактивті ластанған
телімді анықтау жағдайында торшадан тыс топырақ сынамасы қосымша максималды
ластану нүктесінде іріктеп алынды. Топырақ сынамасын іріктеп алу орындарында
нүкте координаталарын анықтау жерсеріктік навигациялық құралдармен орындалды. 

№№ 101, 125 жəне 1003 ұңғымаларындағы радиациялық жағдайды нақтылау
үшін қосымша радиологиялық зерттеу жүргізілді, төменде берілген сұлба бойынша
(7-сурет) шұңқырдың ортасы арқылы өтетін бейін бойымен топырақ бетінде
гаммасəулеленудің эквиваленттік доза қуатын,  -бөлшектердің ағын тығыздығын өлшеу
(7-сурет) жүргізілген болатын. Бейіннің шеткі нүктелері ЭДҚ өлшеулері бойынша
контурланған, ластанған аумақ шегінен тыс орналасқан. Бейіннің əр нүктесінде топырақ
сынамасын нүктелік іріктеп алу, əр ұңғымада 2 нүктеде – 5 см қадаммен тереңдігі 
30 см дейін топырақ сынамасын қабатпен алу жүргізілді.
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6-сурет. «Сары-Өзен» алаңы ұңғымаларын зерттеу сұлбасы 

7-сурет. №125 жəне №1003 ұңғымаларындағы бейінді бөлу сұлбасы

Төменде «əскери» ұңғымалар жалпы орналасуының фотосуреттері, ЭДҚ мен
β-бөлшектер ағыны тығыздығының таралу карта-сұлбасы жəне техногенді радионук-
лидтердің құрамы мен шоғырлануын анықтау бойынша топырақ сынамаларын зертха-
налық талдау нəтижелері берілген. 

Алғашқы жəне қайталама зерттеу кезіндегі топырақтағы кейбір техногенді ра-
дионуклидтердің тиесілі белсенділігінің мөлшері бойынша айырмашылық топырақ
сынамаларын əр тереңдікте (5 жəне 10 см) іріктеп алынған, ал зерттеу нүктесіне қай-
талама шығу кезінде іріктеп алу орны алдыңғыдан 10-15 метрге алыс болды, бұл коор-
динталарды анықтаудағы дəлсіздікке байланысты.

101 ұңғымасы
101 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының батыс бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта 101 ұңғымасының орнында диаметрі 350-400 м, ернеу биіктігі ~10-15 м
болатын шұңқыр пайда болған. Пайда болған ұңғыманың айналасындағы жер, негізінен,
жарылыстан соң аз ғана өзгерген жазық жер (8-сурет). Шұңқыр түбі суға толған.
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8-сурет. 101 ұңғымасы.Ұңғыма сағасының  жалпы көрінісі

Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (9 а, б, в-сурет), сондай-ақ
3-кестеде берілген. 

3-кесте 
101 ұңғымасы ауданы топырағындағы радиологиялық зерт теулер

Н
үк
те

Ір
ік
те
п 
ал
у 

кү
ні

Те
ре
ңд
ігі

23
2 Th

, Б
к/
кг

22
6 Ra

, Б
к/
кг

24
1 Am

, Б
к/
кг

13
7 Cs

, Б
к/
кг

60
Co

, Б
к/
кг

15
2 Eu

, Б
к/
кг

15
4 Eu

, Б
к/
кг

90
Sr

, Б
к/
кг

S1 25.08.2006 0-5 30±10 13±10 400±130 6250±40 640±10 1220±30 470±20 6010±930
S2 25.08.2006 0-5 10±6 10±6 370±120 3980±30 640±10 1200±30 480±20 4200±700
S2 25.08.2006 5-10 <0,6 <0,8 - 4970±30 620±10 1140±30 440±20 6300±1000
S2 25.08.2006 10-15 <0,6 <0,8 - 7900±50 900±20 1520±50 660±30 5880±905
S2 25.08.2006 15-20 <0,6 <0,8 - 12150±20 950±20 1580±60 690±30 6790±1020
S2 25.08.2006 20-25 <0,6 <0,8 - 4930±30 250±10 420±30 200±10 1090±280
S2 25.08.2006 25-30 <0,6 <0,8 - 4020±30 110±5 170±30 70±10 1730±370
S3 25.08.2006 0-5 7±6 23±20 920±25 9170±60 1610±30 2960±60 1240±50 11530±1570
S4 25.08.2006 0-5 15±7 16±7 230±90 3700±30 420±10 800±30 340±20 4810±770
S5 25.08.2006 0-5 30±5 26±5 - 36±4 - - - <100
1 25.08.2006 0-5 30±10 20±10 80±10 1560±20 140±10 260±20 80±10 1740±380
2 25.08.2006 0-5 30±10 30±10 230±15 3340±40 350±10 560±30 220±20 2950±540
2 25.08.2006 5-10 60±10 40±10 50±7 1200±20 80±7 130±10 47±10 1750±370
2 25.08.2006 10-15 30±5 24±5 - 200±10 5±2 12±5 2,7±2,4 870±270
2 25.08.2006 15-20 30±5 20±4 - 110±6 7±2 10±5 8±6 180±140
2 25.08.2006 20-25 30±4 20±4 30±4 120±6 8±2 13±6 4±3 180±140
2 25.08.2006 25-30 30±5 20±5 5±3 110±7 10±3 14±5 2±1 132±130
3 25.08.2006 0-5 16±8 20±7 70±10 1560±20 120±10 150±16 70±10 1140±300
4 25.08.2006 0-5 25±4 14±3 - 490±10 20±3 30±7 10±5 1060±300
5 25.08.2006 0-5 30±5 20±4 - 10±2 - - - -

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ
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в)

9-сурет. 101 ұңғымасы. а) ЭДҚ; б) альфа ағыны тығыз дығы;
в) бета ағыны тығыздығы таралу карта-сұлбасы

а) б)



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

131

102 ұңғымасы
102 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының батыс бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта 102 ұңғымасының ауданында топырақтың күндізгі беті тегіс, жарылыстан
кейінгі өзгерістер жоқ, ұңғыманың аузы бұзылған, отырғызылған тұрба жұлып
алынған (10 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (10 б, в-
сурет), сондай-ақ 4-кесте берілген.

б)  в)

10-сурет. 102 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

Nespbaeva
Примечание
"4-кесте" заменить "4-кестеде" добавить "де" в конце
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4-кесте

102 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялы  қ зерттеулері
Н
үк
те

Ір
ік
те
п 
ал
у 
кү
ні

Те
ре
ңд
ігі

Ес
ке
рт
ул
ер

23
2 Th

, Б
к/
кг

22
6 Ra

, Б
к/
кг

24
1 Am

, Б
к/
кг

13
7 Cs

, Б
к/
кг

60
Co

, Б
к/
кг

15
2 Eu

, Б
к/
кг

15
4 Eu

, Б
к/
кг

90
Sr

, Б
к/
кг

23
9+

24
0 Pu

, Б
к/
кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 30±6 30±7 70±10 1400±20 10±5 35±4 12±3 1000±180 300± 66

А 18.09.2004 0-10
максималды
ластану
нүктесі

50±10 6±3 - 100± 10 - - - 4800±700 2±1

1 15.09.2006 0-5 аузы 10±4 14±6 - 3560±18 5±1 15±8 10±3 2200±430 -

13 15.09.2006 0-5
максималды
ластану
нүктесі

30±3 26±3 - 80±3 - - - <100 -

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ

104 ұңғымасы
104 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының батыс бөлігінде орналасқан. 

Қазіргі уақытта ұңғыманың сағасында диаметрі 100-130 м, тереңдігі 10 м үлкен тік
шұңқыр байқалады. Тік шұңқырдың оңтүстік жағында бедердің біраз көтерілуі
байқалады (11 а-сурет). 104 ұңғымасының шұңқыры суға толған. Радиоэкологиялық
зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (11 б, в-сурет), сондай-ақ 5-кестеде берілген.

5-кесте

104 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Н
үк
те

Ір
ік
те
п 
ал
у 

кү
ні

Те
ре
ңд
ігі

Ескертулер

23
2 Th

, Б
к/
кг

22
6 Ra

, Б
к/
кг

24
1 Am

, Б
к/
кг

13
7 Cs

, Б
к/
кг

60
Co

, Б
к/
кг

15
2 Eu

, Б
к/
кг

15
4 Eu

, Б
к/
кг

90
Sr

, Б
к/
кг

23
9+

24
0 Pu

, Б
к/
кг

1 15.10.2004 0-10 аузы 40±10 30±10 - 20±6 - - - 14±4 6±2

А 15.10.2004 0-10
максималды
ластану
нүктесі

30±10 30±4 380±24 8240± 40 320± 26260±10 100± 40 697± 130 1760± 390

1 15.09.2006 0-5 аузы 26±3 20±2 - 10±1 - - - - -

8 15.09.2006 0-5

максималды
ластану
нүктесі

(А нүктесі-
не сəйкес 
келеді)

33±3 30±3 - 16±2 - - - 40±6 7±2

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ
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б)  в)

11-сурет. 104 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

105 ұңғымасы
105 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан. 

Қазіргі уақытта ұңғыманың сағасында диаметрі 120 м дейін, тереңдігі 3,0 м дейін
шұңқыр табылды, аузы ашылған, диаметрі шамамен 8 м жəне тереңдігі 2-3 м жерге
дейін қазылған (12 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карт-сұлбада (12
б, в-сурет), сондай-ақ кесте 6 бейнеленген.

Nespbaeva
Примечание
"кесте-6" заменить на "6-кестеде"
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б)  в)

12-сурет. 105 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) 
ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы; 

в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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6-кесте
105 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Н
үк
те

Ір
ік
те
п 
ал
у 
кү
ні

Те
ре
ңд
іг
і

Е
ск
ер
ту
ле
р

23
2 T

h,
 Б
к/
кг

22
6 R

a,
 Б
к/
кг

13
7 C

s, 
Бк

/к
г

90
Sr

, Б
к/
кг

23
9+

24
0 P

u,
 Б
к/
кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 70±10 90±10 7±3 7±3 6±2
А 18.09.2004 0-10 максималды ластану нүктесі 30±4 25±3 10±2 8±2 2±1
1 14.09.2006 0-5 аузы 30±3 20±2 2±1 - -

4 14.09.2006 0-5 максималды ластану нүктесі
(А нүктесіне сəйкес келеді) 30±3 20±2 30±2 6±2 80±15

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ

106 ұңғымасы
106 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан. 

Қазіргі уақытта бедердің жарылыстан кейінгі өзгеруі аз ғана. Ұңғыманың аузы бұзылған, 
отырғызылған тұрбасы кесіп алынған, саға маңында ұзындығы 4 метрге дейін, 
тереңдігі 4 м дейін жер қазылған (13 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері
карта-сұлбада (13 б, в-сурет), сондай-ақ 7-кестеде бейнеленген.

7-кесте 
106 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық   зерттеулері

Н
үк
те

Ір
ік
те
п 
ал
у 
кү
ні

Те
ре
ңд
іг
і

Е
ск
ер
ту
ле
р

23
2 T

h,
 Б
к/
кг

22
6 R

a,
 Б
к/
кг

13
7 C

s, 
Бк

/к
г

90
Sr

, Б
к/
кг

23
9+

24
0 P

u,
 Б
к/
кг

1 15.10.2004 0-10 аузы 10±5 40±10 8±2 6±3 6± 2

А 15.10.2004 0-10 максималды ластану нүктесі 50±10 50±10 550± 
16

3600± 
610 30±7

1 14.09.2006 0-5 аузы 27±3 30±3 <0,5 - -

6 14.09.2006 0-5 максималды ластану нүктесі
(А нүктесіне сəйкес келеді) 30±3 20±2 30±2 <100 5±1

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ
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б)  в)

13-сурет. 106 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

107 ұңғымасы
107 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма маңының беті біраз көтерілген, биіктігі 0,5 м дейін шоғырлана
орналасқан валиктердің жарылыстан кейінгі деформациялануы бар. Аузы бұзылған,
отырғызылған тұрба кесілген, саға маңы диаметрі 6 метрге дейін, тереңдігі 3 метрге
дейін қазылған (14 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (14
б, в-сурет), сондай-ақ 8-кестеде бейнеленген.

Nespbaeva
Примечание
слово "валиктердің" заменить на "білікшелердің"
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б)  в)

14-сурет. 107 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

8-кесте

107 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі 232Th, Бк/кг 226Ra, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239/240Pu, Бк/кг

1 18.08.2006 0-5 26±4 25±4 1±0,2 50±10 -
5 18.08.2006 0-5 20±3 20±3 12±2 4±2 10±2
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б)  в)

15-сурет. 108 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі, ұңғыма сағасы, қазынды
тереңдігі шамамен 4-5 м; б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектер ағын тығыздығы таралу карта-сұлбасы

а)

108 ұңғымасы
108 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта жердің беткі қабатының жарылыстан кейінгі өзгеруі аз ғана. Ұңғыма
сағасының маңында топырақтың жалпы көтерілуі байқалады. Аузы бұзылған, отыр-
ғызылған тұрба толықтай қисайған, саға маңында диаметрі 5 метрге дейін, тереңдігі 
3 метрге дейін қазылған (15 а -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-
сұлбада (15 б, в -сурет), сондай-ақ 9-кестеде бейнеленген.
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9-кесте

108 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеул ері

Н
үк
те

Ір
ік
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п 
ал
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кү
ні

Те
ре
ңд
ігі

Ес
ке
рт
ул
ер
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кг

22
6 Ra
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кг
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1 Am

, Б
к/
кг

13
7 Cs

, Б
к/
кг

60
Co

, Б
к/
кг

15
2 Eu

, Б
к/
кг

15
4 Eu

, Б
к/
кг

90
Sr

, Б
к/
кг

1 02.09.2004 0-10 аузы 30±6 20±8 70±11 2100±20 20±3 56±5 16±1 -
1 14.09.2006 0-5 аузы 30±4 16±3 - 1720±14 27±2 100±10 30±4 4000± 670

7 14.09.2006 0-5
максималды
ластану
нүктесі

40±4 20±4 - 410±6 - - - 5900± 910

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ

109 ұңғымасы
109 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта жердің беткі қабатының жарылыстан кейінгі өзгеруі аз ғана, бедердің
жалпы көтерілуі мен ұсақ шұңқырлар байқалады. Отырғызылған тұрба толықтай
қисайған, тереңдігі 3 метрге дейін 3х3 метр шаршы қазылған (16 а-сурет).
Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (16 б, в -сурет), сондай-ақ кесте
10 бейнеленген.

10-кесте
109 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі 232Th, Бк/кг 226Ra, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239/240Pu, Бк/кг

1 13.04.2006 0-5 30±3 30±3 5±1 16±4 -

1 18.08.2006 0-5 40±4 20±3 7±1 100±20 10±2

7 18.08.2006 0-5 40±5 20±4 3±1 - -

«-» – өлшеулер жүргізілген жоқ

110 ұңғымасы
110 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма маңында топырақтың 100-150 м радиуста жер бетінің 2-2,5 м
биіктікте көтерілуі байқалады. Ұңғыманың отырғызылған тұрбасы 6 м тереңдікке
дейін қисайған, саға маңында шаршы түрінде қазынды бар (17 а -сурет).
Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (17 б, в --сурет), сондай-ақ кесте
11 бейнеленген.

Nespbaeva
Примечание
"кесте 11" заменить на "11-кестеде"

Nespbaeva
Примечание
"кесте 10" заменить на "10-кестеде"
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б)  в)

16-сурет. 109 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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б)  в)

17-сурет. 110 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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11-кесте
110 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 40±10 30±10 26±5 10±3 2±1

А 18.09.2004 0-10 максималды ластану 
нүктесі 60±10 40±10 2±1 10±3 1±0,5

1 14.09.2006 0-5 аузы 20±2 24±2 50±3 10±3 3±1

12 14.09.2006 0-5
максималды ластану
нүктесі (А нүктесіне 

сəйкес келеді)
40±3 20±2 7±1 - -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

111 ұңғымасы
111 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында топырақтың 150-200 м радиуста жер
бетінен 2-2,5 м биіктікте көтерілуі байқалады. Ұңғыма сағасының шығыс жағынан
бедердің көтерілуі байқалады, аузы мен отырғызылған тұрба бұзылған (18-сурет).
Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері кесте 12 бейнеленген.

18-сурет. 111 ұңғымасы. Ұңғыма сағасының жалпы көрінісі

12-кесте

111 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 15.10.2004 0-10 30±7 30±10 3780±30 20±5 14±3
6 15.10.2004 0-10 30±5 26±4 2080±20 12±4 70±15

111 ұңғымасының 2008 жылғы радиологиялық зерттеу нəтижелері
№ 111 ұңғыманың сағаалды алаңына радиологиялық зерттеу жүргізу нəтижесінде

472 нүктеде ЭДҚ өлшеу жүргізілді. ЭДҚ өлшеу топырақтың бетінде 1 метр биіктікте 

Nespbaeva
Примечание
"кесте-12" заменить на "12-кестеде"
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жүргізілді. Зерттеу торшасы 10х10 м. Өлшенген мəндердің диапазоны келесіні құрады:
• жердің беткі қабатында ЭДҚ бойынша – <0,10-ден 2,58 мкЗв/сағ дейін;
• 1 м биіктікте ЭДҚ бойынша – <0,10-ден 1,98 мкЗв/сағ дейін.
Зерттеліп жатқан аумақтағы ЭДҚ таралуы мен топырақ сынамаларын іріктеп 

алу нүктелерінің сұлбасы 19 а -суретте берілген.
№ 111 ұңғымасы аумағында топырақтың беткі қабатында радионуклидтердің

таралуы 19 б -суретте берілген.

б)  в)

19-сурет. 111 ұңғымасы а) зерттелген аумақтағы ЭДҚ мен топырақ сынамасын іріктеп алу
нүктелерінің таралуы; б) беткі топырақ қабатында техногенді радионуклидтердің таралуы; 

в) топырақ көкжиегіндегі 137Сs таралуы

а)

125 ұңғымасы
125 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-шығыс бөлігінде орна-

ласқан. Қазіргі уақытта ұңғыманың сағасында диаметрі 250-300 м (ернеу биіктігі 10-
15 м дейін) шұңқыр орналасқан. Шұңқыр түбі суға толған (20 а -сурет).

Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада ( 20 б, в -сурет), сондай-ақ 13-
кестеде бейнеленген.
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б)  в)

20-сурет. 125 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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13-кесте

125 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

60Co,
Бк/кг

152Eu,
Бк/кг

154Eu,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

N 1 03.11.2006 0-5 20±3 20±3 300±30 380±6 140±4 35±6 10±3 330±160
N 2 03.11.2006 0-5 20±4 20±4 - 320±6 160±5 24±5 7±3 220±140
N 2 03.11.2006 5-10 24±4 25±5 230±40 307±7 185±6 25±8 20±5 160±130
N 2 03.11.2006 10-15 17±3 30±4 210±40 320±6 210±5 35±6 15±4 440±180
N 2 03.11.2006 15-20 20±5 20±4 320±60 380±7 210±5 40±7 14±4 330±160
N 2 03.11.2006 20-25 24±4 20±4 260±40 460±7 210±5 30±6 14±4 350±170
N 2 03.11.2006 25-30 19±3 15±3 - 210±5 10±2 - - <100
N 3 03.11.2006 0-5 25±4 24±4 - 510±7 160±5 - - 340±160
N 4 03.11.2006 0-5 27±3 24±4 - 40±2 2±1 - - <100
N 5 03.11.2006 0-5 18±3 20±3 - 50±2 - - - <100
S1 03.11.2006 0-5 27±2 30±3 - 3±1 - - - -
S2 03.11.2006 0-5 28±2 18±2 - 30±2 - - - -
S2 03.11.2006 5-10 32±3 20±3 - 60±3 - - - <100
S2 03.11.2006 10-15 36±3 20±3 - 7±1 - - - -
S2 03.11.2006 15-20 29±3 20±2 - 1±0,2 - - - -
S2 03.11.2006 20-25 34±3 14±2 - <0,7 - - - -
S2 03.11.2006 25-30 29±2 20±2 - <0,7 - - - -
S3 03.11.2006 0-5 29±3 20±3 - 50±3 - - - <100
S4 03.11.2006 0-5 26±3 20±3 - 40±2 - - - -
S5 03.11.2006 0-5 24±3 10±2 - 30±2 - - - -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

126 ұңғымасы
126 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-шығыс бөлігінде

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында бедер өзгерген, төмпешіктер
мен шұңқырлар байқалады. Отырғызылған тұрба 3 метрге дейінгі тереңдікте майысқан
(21 а -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (21 б, в -сурет),
сондайақ кесте 14 бейнеленген.

14-кесте 
126 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиял ық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 13.04.2006 0-5
Сынамалар ернеуден 
2,5-3 м қашықтықта
іріктеп алынған

30±3 30±3 8±1 30±7 -

1 18.08.2006 0-5 - 20±3 20±3 <1 - -
3 18.08.2006 0-5 - 20±2 10±2 6±1 10 6±1

- өлшеулер жүргізілген жоқ

Nespbaeva
Примечание
"сондай-ақ" через тире

Nespbaeva
Примечание
"кесте 14" заменить на "14-кестеде"
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б)  в)

21-сурет. 126 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ЭДҚ; 
в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

127 ұңғымасы
127 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-шығыс бөлігінде

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма сағасында оңтүстік жəне батыс жағынан 2
жасанды шұңқыр бар, бедердің жарылыстан кейінгі өзгеруі аз ғана, отырғызылған
тұрба 3 тереңдікке дейін жұлып алынған (22-сурет).
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а)  б)

22-сурет. 127 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ұңғыма сағасы

а)  б)

23-сурет. 127 ұңғымасы карта-сұлбасы а) ЭДҚ таралуы, б) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы

2006 жылы ұңғыманың сағаалды алаңына радиологиялық зерттеу жүргізілген
болатын (23 а, б -сурет), (15-кесте).

15-кесте 
127 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулер і

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 12.05.2006 0-5 30±3 24±3 120±5 <100 -
1 18.08.2006 0-5 26±5 24±3 20400± 62 590±200 -
8 18.08.2006 0-5 30±6 40±6 50±4 20±5 300±60

- өлшеулер жүргізілген жоқ
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128 ұңғымасы
128 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыманың сағасында 1 м дейін көтерілу байқалады. Ұңғыма
топырақпен жабылған, топырақтың астынан отырғызылған тұрбаның бетондалған
шеті көрініп жатыр (24 а -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада
(24 б, в-сурет), сондай-ақ 16-кестеде бейнеленген.

б)  в)

24-сурет. 128 ұңғымасы. а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ЭДҚ; 
в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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16-кесте

128 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық  зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 10±2 40±12 40±6 4,0± 2,2 20±5

А 18.09.2004 0-10 максималды ластану 
нүктесі 30±4 30±4 90±5 10± 3,5 50±12

1 13.09.2006 0-5 аузы 23±2 30±3 50±3 <100 -

6 13.09.2006 0-5
максималды ластану
нүктесі (А нүктесіне 

сəйкес келеді)
30±3 50±3 76±3 <2 <1

- өлшеулер жүргізілген жоқ

129 ұңғымасы
129 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыманың саға маңында биік емес (1,5 м дейін) көтерілу байқалады.
Шығысында, ұңғымадан 3 метр жерде кішігірім шұңқыр байқалады. Ұңғыманың аузы
бұзылған, отырғызылған тұрба кесілген. Қазынды тереңдігі 6 м дейін (25 а -сурет).
Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері [8] карта-сұлбада (25 б, в -сурет), сондай-ақ 17-
кестеде бейнеленген.

17-кесте
129 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 40±12 26±11 6±4 - -

9 18.09.2004 0-10 максималды ластану 
нүктесі 30±9 20±10 30±5 - -

1 13.09.2006 0-5 аузы 30±2 20±2 12±1 - -

8 13.09.2006 0-5 максималды ластану 
нүктесі 20±3 23±3 46±3 140± 25 9±2

- өлшеулер жүргізілген жоқ
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б)  в)

25-сурет. 129 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ЭДҚ; 
в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

130 ұңғымасы
130 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыманың сағасында маңындағы бедердің жарылыстан кейінгі
кішігірім өзгеруі байқалады. Шығыс жағынан, ұңғыманың сағасынан 10 м жерде, суы
бар шұңқыр орналасқан. Ұңғыманың аузы бұзылған, отырғызылған тұрба кесілген.
Қазан-шұңқырдың диаметрі шамамен 4 метрге дейін жəне тереңдігі 3 метрге дейін
(26 а, б -сурет) [8]. Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (27 б, в -
сурет), сондай-ақ кесте 18 бейнеленген.

Nespbaeva
Примечание
"кесте 18" заменить на "18-кестеде"
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а)  б)
 26-сурет. 130 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы

көрінісі; 
б) 10 м шығысқа қарайғы тік шұңқыр

а)  б)

 27-сурет. 130 ұңғымасының сағаалды алаңындағы ЭДҚ мен бета-бөлшектердің ағын
тығыздығының таралуы карта-сұлбасы

18-кесте 
130 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 13.04.2006 0-5 30±2 30±3 - 40±2 <100 -
1 18.08.2006 0-5 35±4 30±4 - <1 <2 -
3 18.08.2006 0-5 30±5 40±5 120±40 50±3 40±10 700±160

- өлшеулер жүргізілген жоқ
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131 ұңғымасы
131 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-батыс бөлігінде

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма телімі биік емес төбе ретінде 150 м радиуста, 1,5-2,5
м биіктікте көтерілген. Ұңғыманың аузы кесілген, отырғызылған тұрба бұзылған
(28 а -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (28 б, в -сурет),
сондай-ақ 19-кестеде бейнеленген.

б)  в)

28-сурет. 131 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ЭДҚ; 
в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

Nespbaeva
Примечание
по возможности не отделять от цифр "м"
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19-кесте

131 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 11.05.2006 0-5 25±2 20±2 350±6 200±140 -
1 18.08.2006 0-5 34±4 30±4 12±2 - -
6 18.08.2006 0-5 30±5 25±5 100±5 16±4 50±10

- өлшеулер жүргізілген жоқ

132 ұңғымасы
132 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-шығыс бөлігінде

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма сағасында топырақ беті тегіс, жарылыстан кейінгі
өзгерістер жоқ. Ұңғыманың аузы бұзылған, отырғызылған тұрба алынып тасталған,
қазынды тереңдігі 3 м дейін (29 а-сурет) [8]. Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері
картасұлбада (29 б, в -сурет), сондай-ақ 20-кестеде бейнеленген.

б)  в)

29-сурет. 132 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ЭДҚ; 
в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

Nespbaeva
Примечание
"карта-сұлбада" между словами поставить тире
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20-кесте

132 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 18.09.2004 0-10 аузы 40±10 40±10 40±6 14±4 3±2
А 18.09.2004 0-10 максималды ластану нүктесі 50±10 45±10 40±7 40±10 20±3

1 12.04.2006 0-5 сынама шұңқырдан 3 м алыс
іріктеп алынған 30±3 30±3 40±2 <100 -

1 13.09.2006 0-5 аузы 30±4 26±3 30±2 - -

7 13.09.2006 0-5 максималды ластану нүктесі
(А нүктесіне сəйкес келеді) 35±3 25±4 23±2 10±3 5±1

- өлшеулер жүргізілген жоқ

133 ұңғымасы
133 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма сағасы маңында толқын тəрізді кішігірім бедер байқалады. Батыс
жағынан тереңдігі шамамен 0,5 метр жəне ұзындығы шамамен 80 метр тік шұңқыр бар.
Ұңғыманың отырғызылған тұрбасы бұзылған, пайда болған қазан-шұңқырдың диаметрі
шамамен 4 метр, тереңдігі шамамен 3 метрге дейін (30 а -сурет).

б)  в)

30-сурет. 133 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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а)  б)

31-сурет. 215 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (30 б, в -сурет), сондай-
ақ 21-кестеде бейнеленген.

21-кесте
133 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп
алу күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

60Co,
Бк/кг

152Eu,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 18.08.2006 0-5 40±5 30±5 300±50 220±10 15±2 2110 60±10 1900±400
10 18.08.2006 0-5 30±5 30±5 - 4±1 - - - -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

215 ұңғымасы
215 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының солтүстік-шығыс бөлігінде

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында бедердің жарылыстан кейінгі
өзгеруі кішігірім төбешіктер мен кіші тік шұңқырлар ретінде байқалады. Ұңғыма телімі
биік емес төбе ретінде 100 м радиуста, 1,5-2,0 м биіктікте көтерілген. Ұңғыма сағасы
бетондалған (31 а -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (31 б,
в -сурет), сондай-ақ 22-кестеде бейнеленген.

22-кесте
215 ұңғымасы ауданындағы топырақтың радиологиялық зерттеулері

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

60Co,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

1 18.08.2006 0-5 15±4 20±3 3070±30 32160±80 - 3150±500
макс. ластанған 18.08.2006 0-5 40±10 30±10 40570±90 6200±40 60±5 3360±535

- өлшеулер жүргізілген жоқ
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215 ұңғымасының 2008 жылғы радиологиялық зерттеулері
Алаңдық радиологиялық зерттеулерді орындау барысында №215 ұңғыманың

сағаалды алаңында ЭДҚ өлшеу 2299 нүктесінде жүргізілді. Радиоактивті із алаңының
ауқымды болуына байланысты зерттеу торшасы 10х20 м құрады. Өлшенген мəндер
диапазоны жердің беткі қабатында ЭДҚ бойынша <0,11-ден 4,5 мкЗв/cағ дейін құрады.

β-бөлшектер ағыны тығыздығының өлшеуі іздеу режімінде жүргізілді. Барлық
зерттеу нүктелеріндегі бета-бөлшектер ағын тығыздығының алынған мəндері пайдала-
нылған өлшеу құралдарының табу шегінен асқан жоқ (10 бөлшек/(мин·см2)). Зерттел-
ген аумақтағы ЭДҚ таралуы мен топырақ сынамасын іріктеп алу нүктесінің сұлбасы 
32-суретте берілген.

32-сурет. Зерттелген аумақтағы ЭДҚ таралуы мен топырақ сынамасын
іріктеп алу нүктелері (№215 ұңғымасы)

Барлық іріктеп алынған сынамалардан радионуклидті құрамын анықтау мақса-
тында топырақтың 18 қабаттық жəне 12 алаңдық сынамасы талданды.

215 ұңғымасының аумағында топырақтың үстіңгі қабатының ластануы көп
дəрежеде 241Am жоғары құрамына байланысты, бұл аталған аумақтағы Pu изотоптарының
құрамының аталған радионуклид үшін (1000 Бк/кг) ТБММ нормативтік деңгейінен
бірнеше есеге асуы мүмкін деп айтуға негіз береді. Аталған аумақтағы аса ластанған
нүктелер деп 604, 710, 651 нүктелерін санауға болады. 662, 1487, 846 нүктелерінде 241Am
құрамы нормативтік деңгейден бірнеше есе жоғары. Басқа радионуклидтер бойынша
аталған аумақта нормативтік деңгейден бірнеше есеге асуы анықталған жоқ, алайда,
сондай-ақ 604, 710, 651 нүктелерінде радионуклидтердің құрамының жоғарылауы да
байқалды (33 а-сурет).
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в) г)

33-сурет. а) №215 ұңғымасы аумағында топырақтың беткі қабатында техногенді
радионуклидтердің таралуы; б) 215 ұңғымасы аумағында топырақ көкжиегінің тереңдігі

бойынша 137Сs таралуы; в) 215 ұңғымасы аумағында топырақ көкжиегінің тереңдігі бойынша 
241Аm таралуы; г) №215 ұңғымасы 604 нүктесінде топырақтың беткі қабатында техногенді

радионуклидтердің таралуы

а) б)

Радионуклидтердің қабат-қабатпен таралуы 33 б, в, г -суретте берілген. №215
ұңғымасында техногенді радионуклидтердің топырақ қабаттары бойынша классикалық
таралуы – 137Cs жəне 241Am радионуклидтерінің қабаттар тереңдігінің ұлғаюы кезінде
белсенділігінің азаюы – туралы растайтын деректер алынды. Бұл кезде жоғарғы
топырақ қабатында барлық зерттеліп жатқан қабаттардағы жалпы аталған
радионуклидтердің шамамен 74-88 % шоғырланған. Төменгі қабатта (40-50 см) барлық
зерттеліп жатқан қабаттардағы жалпы техногенді радионуклидтердің 0,1-1 % құрайды.
Радионуклидтердің бұлай таралуы іс жүзінде ССП барлық аумағында кездеседі.

1003 ұңғымасы
14.10.1965 ж. бейбіт мақсатта пайдалануды зерттеу үшін ССП аумағында Са-

ры-Өзен шатқалында 1003 ұңғымасында жерасты ядролық жарылысы болды. Жары-
лыс эпицентралды аймақта тау жыныстарының бұзылуы мен ауысуымен жəне оның
радиоактивті өнімдерінің атмосфераға аэрозолды жəне газдық фазаларда шығуымен
ілесе жүрді; жердің бетінде шығарындының шұңқыры (кратері) пайда болды. Қуаты
1,1 кт арнайы ядролық заряд 48 тереңдікте салынды (келтірілген тереңдік 46,7 м/кт|/3) 
[11]. Мұндай тереңдік радиоактивті заттектердің минималды шығарындысын қамта-
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масыз етті жəне КСРО шекарысынан тыс белсенділігі аялық мəндерден асатын түсу-
лердің пайда болу мүмкіндігін жоққа шығарды.

Геологиялық ортаның түзелместей деформациялану аймағының негізгі есептік
параметрлері 23-кестеде берілген жəне жұмыста берілген деректерді пайдала отырып,
алынған [1-4].

23-кесте
Геологиялық ортаның түзелместей деформациялану аймағының есептік параметрлері

Тау жыныстары массивтерінің түзелместей деформациялану аймағы Аймақ радиусы, м
Езілу аймағы 10

Ұсатылу аймағы 25
Қарқынды сызаттану аймағы 42,5

Блоктың сызаттану аймағы (табиғи сызаттардың жаңаруы) 70

ЖЯЖ кезінде пайда болған шұңқырлардың орташа параметрлері 24-кестеде
берілген.

24-кесте
Шұңқырдың орташа параметрлері

Шұңқыр диаметрі, м
алғашқы беті бойынша 124

ернеу бойынша 141
жыныстардың ернеуі бойынша 281

Көрініп тұрған шұңқырдың тереңдігі, м
ернеуден 29

бастапқы бетінен 20
Биіктігі, м бастапқы бетінен құлау ернеуіне 9

1013 ұңғымасындағы ЖЯЖ жүргізілген орында пайда болған шұңқырдың
қазіргі кескіні 34-суретте берілген.

34-сурет. 1003 объектісіндегі шұңқырдың жалпы көрінісі (03.2003 жылға алғанда)

Жыл бойғы жарылыстан соң шұңқыр жерасты суына толды. Шұңқырдағы су-
дың жалпы көлемі шамамен 500 м3 құрады [2].

1999 жəне 2006 жж. 1003 «əскери» ұңғымасына іргелес жатқан аумақтың ра-
диоактивті ластануын зерттеу бойынша жұмыстар шеңберінде ЭДҚ мен β-бөлшек ағы-
ны тығыздығын өлшеу бойынша далалық радиометриялық өлшеулері, сондай-ақ тех-
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а)  б)

35-сурет. 1003 ұңғымасы а) ЭДҚ таралу; 
б) бета-бөлшектер ағын тығыздығының таралу карта-сұлбасы

ногенді радионуклидтердің құрамы мен шоғырлануын анықтау бойынша зертханалық
талдама үшін топырақ сынамаларын іріктеп алу жүргізілді.

Далалық радиометриялық өлшеулер 100 м қадаммен 255 нүкте бойынша
жүргізілді. Радиометриялық өлшеу параметрлері мəндерінің елді мекенде алаңдық
таралу сипаты 35-суретте берілген.

Картада бейнеленген деректер бойынша телімдегі ЭДҚ мəндері 0,007-ден
1 мкЗв/сағ. дейінгі шектерде өзгеретіндігі байқалады. Жалпы алғанда телімнің оң-
түстік-батыс жəне орталық бөлігінде жоғары мəндердің екі облысы анық көрінеді.
Тұтасымен алғанда бөлініп алынған облыстың контурлары солтүстік-шығыс бағытта
созылып жатқан ізді құрайды. Телімнің орталық бөлігінде ЭДҚ жоғары мəндерінің
облысы 1003 ұңғымасының эпицентралды бөлігіне орайластырылған. Шұңқыр ер-
неуінің шығыс бөлігі аса ластанған болып табылады, мұнда карта нəтижелері бойын-
ша 0,50 мкЗв/сағ дейінгі мəндері бар дақ анықталған, оның солтүстік бөлігінде макси-
малды мəндер 1  мкЗв/сағ дейін анықталған. β-сəулелену радионуклидтерімен үстіңгі
ластану тығыздығы бойынша сандық мəндер жоғары мəндердің аз байқалатын екі
облысын құрайды, бұл екі облыс зерттеліп жатқан телімде, тұтасымен алғанда, ЭДҚ
жоғары мəндері облыстарының орналасу орындарына сəйкес келеді.
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а)  б)

36-сурет. а) гидрогеологиялық ұңғымалардың; 
б) топырақ сынамаларын іріктеп алу нүктелерінің орналасу сұлбасы

37-сурет. Техногенді радионуклидтердің гидрогеологиялық
ұңғыма маңында 12 см топырақ қабатында таралуы

Техногенді радионуклидтердің алаңдық таралу сипатын зерттеу үшін зерттеліп
жатқан телімде 5 жəне 12 см тереңдікте топырақ сынамасы іріктеп алынды.

Топырақ сынамасын іріктеп алу тереңдігі 12 см дейін. 12 см дейінгі тереңдіктен
топырақ гидрогеологиялық ұңғымалардың орналасу нүктелерінен іріктеп алынды (36
а -сурет). Гидрогеологиялық ұңғымалар 1003 «əскери» ұңғымасына іргелес аумақта,
250 м-ден (58 ұңғ.) 650 м дейінгі (26 ұңғ.) əр түрлі ара қашықтықта орналасқан.

Зертханалық талдама нəтижелері 25-кестеде жəне 37,38-суреттерде ұсынылған.
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38-сурет. Техногенді радионуклидтердің гидрогеологиялық
ұңғыма маңында 5 см топырақ қабатында таралуы

137Cs максималды шоғырлануы – 6760 Бк/кг 1 іріктеп алу нүктесінде байқалды.
Одан ары 4 нүктеге қарайғы бағыт бойынша оның тиесілі белсенділігінің аса төмен-
деуі байқалады. Бұл кезде 90Sr құрамы алғашқы үш нүктеде шамамен бірдей деңгей-
де қалады жəне 4 нүктесінде күрт төмендейді. 241Am тиесілі белсенділігінің мəндері
аталған бейінде 160-тан 2500 Бк/кг дейін өзгереді. Максималды құрамы S5 нүктесінде
байқалды, бұған əлі түсініктеме берілген жоқ.

25-кесте 
Топырақ сынамаларының зертханалық талдама нəтижелері

Нүкте Іріктеп
алу күні

Те
ре
ңд
ігі 232Th,

Бк/кг
226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

60Co,
Бк/кг

152Eu,
Бк/кг

154Eu,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

№20 ұңғ. 21.07.1999 0-12 21 21 34 125 - - - 173 410
№26 ұңғ. 21.07.1999 0-12 26 33 11 44 - - - 1100 128
№30 ұңғ. 21.07.1999 0-12 25 28 531 209 - - - 582 6790
№24 ұңғ. 21.07.1999 0-12 17 35 6 58 - - - 87 119
№58 ұңғ. 21.07.1999 0-12 22 27 - 65 - - - 30 24
№45 ұңғ. 21.07.1999 0-12 8 32 787 979 26 29 - 20 6980
№28 ұңғ. 21.07.1999 0-12 23 30 - 18 - - - 11 43
№37 ұңғ. 21.07.1999 0-12 22 30 8 67 - - - 180 154
№16 ұңғ. 21.07.1999 0-12 20 23 - 20 - - - 24 104
эпицентр 21.07.1999 0-12 19 19 160 1860 8 - - 850 695

Радионуклидтердің 26, 30 жəне 45 ұңғымаларында таралуы ерекше назарда. 
90Sr тиесілі белсенділігінің максималды мəндері 26 ұңғымасында (1100 Бк/кг), ал 137Cs
жəне 241Am 45 ұңғымасында (тиісінше, 980 жəне 790 Бк/кг).

Топырақ сынамасын іріктеп алу тереңдігі 5 см дейін. Іріктеп алу нүктелері 1003
ұңғымасының сағасы бойымен солтүстік бағытта өтетін бейін бойынша əр түрлі ара
қашықтықта орналасқан (36 б-сурет).
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Нүкте Іріктеп
алу күні

Те
ре
ңд
ігі 232Th,

Бк/кг
226Ra,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

60Co,
Бк/кг

152Eu,
Бк/кг

154Eu,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

қазан-
шұңқыр 11.09.2002 0-10 - - - - - - - 47 3100±652

1 03.11.2006 0-5 34±6 17±5 1380±82 6760±26 37±2 50±12 11±3 2540±482 -
2 03.11.2006 0-5 30±7 31±9 1990± 107 4340±22 60±3 80±14 17±4 2470± 468 -
2 03.11.2006 5-10 15±6 23±8 2060±98 4990±23 70±3 60±13 4±3 3840± 647 -
2 03.11.2006 10-15 23±6 29±7 1830±94 3520±19 43±3 60±11 - 2450± 474 -
2 03.11.2006 15-20 15±5 28±6 1870±85 3390±18 45±3 63±11 - 1810± 388 -
2 03.11.2006 20-25 12±4 29±6 1500±76 2450±15 30±2 30±8 - 2730± 513 -
2 03.11.2006 25-30 17±4 31±6 1004±64 2080±14 26±2 24±7 - 3320± 581 -
3 03.11.2006 0-5 29±5 21±4 1929±79 3220±19 51±3 90±10 19±4 2160± 435 -
4 03.11.2006 0-5 29±3 20±3 160±32 396±7 4±1 10±4 - 480± 188 -
5 03.11.2006 0-5 33±3 27±3 - 33±2 - - - - -

S1 03.11.2006 0-5 34±6 18±5 330±56 930±11 16±2 - - 1100± 282 -
S2 03.11.2006 0-5 36±5 22±5 720±13 1431±16 24±3 37±8 4,5±4,3 930± 262 -
S2 03.11.2006 5-10 36±5 25±5 590±11 1142±14 18±2 30±7 3,9±3,5 640± 212 -
S2 03.11.2006 10-15 28±4 26±4 440±9 908±12 19±2 30±7 4,5±2,7 860± 250 -
S2 03.11.2006 15-20 30±4 30±7 690±12 135±2 32±3 55±9 5,5±4,1 950± 258 -
S2 03.11.2006 20-25 30±4 22±5 920±13 1221±14 30±3 50±8 9±4 1180± 297 -
S2 03.11.2006 25-30 30±4 20±4 640±11 920±12 20±2 37±7 5±3,2 1158± 296 -
S3 03.11.2006 0-5 40±4 20±3 340±44 1000±11 10±2 33±6 10±3 297± 163 -
S4 03.11.2006 0-5 30±4 30±5 700±12 610±11 10±2 35±6 - 998± 271 -
S5 03.11.2006 0-5 26±3 25±3 2480±65 380±6 2±1 - - <100 -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

Топырақ сынамасын қабаттармен іріктеп алу 0-ден 30 см-ге дейінгі тереңдікте 
2 нүктеде жүргізілді. Сынамалардың радионуклидті талдамасы 241Am, 137Cs, 90Sr, 60Co
жəне 152Eu құрамын анықтауға жүргізілді (39-сурет).

39-сурет. 2 іріктеп алу нүктесіндегі техногенді радионуклидтердің тереңдікте таралу кестесі
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б)  в)

40-сурет. 2613 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)

241Am жəне 137Cs шоғырлану мəндерінің тереңдеген сайын ілеспелі төмендеуін
атап өткен дұрыс. 90Sr 20 см дейінгі шоғырлануы да біртіндеп төмендеді, бірақ 30 см
дейінгі тереңдікте сол сияқты бастапқы деңгейге дейін көтерілді. 60Co жəне 152Eu шо-
ғырлануының максималды мəндері жоғарғы 10 м қабатта байқалды.

2613 ұңғымасы
2613 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңы шекарасынан алыс емес шығыста

орналасқан. Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында ұңғымадан солтүстікке қарай
кішірек төмпешік (2,5 м) байқалады, жер беті тегіс емес, бұдыр, солтүстік жағынан
бедердің толқынданған дүмпиюі байқалады. Ұңғыманың отырғызылған тұрбасы
майысқан, қазындының диаметрі 6-7 метр, тереңдігі 3 метрге дейін (40 а-сурет).
Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (40 б, в-сурет), сондай-ақ кесте
26 бейнеленген.
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26-кесте

2613 ұңғымасы ауданында топырақты радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі 232Th, Бк/кг 226Ra, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239/240Pu, Бк/кг

4 18.08.2006 0-5 30±4 20±3 10±2 15±4 3±1
1 18.08.2006 0-5 20±4 30±4 <0,3 - -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

2691 ұңғымасы
2691 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында күндізгі жер бетінің жарылыстан кейінгі
өзгеруі аз ғана. Ұңғыманың отырғызылған тұрбасы майысқан, қазындының диаметрі 
5 метрге дейін, тереңдігі 3 метрге дейін (41 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу
нəтижелері карта-сұлбада (41 б, в -сурет), сондай-ақ 27-кестеде бейнеленген.

б)  в)

41-сурет. 2691 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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27-кесте
2691 ұңғымасы ауданындағы топырақты радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 15.10.2004 0-10 аузы 10±2 17±2 2±1 3±2 180±41

А 15.10.2004 0-10 максималды ластану 
нүктесі 35±3 30±4 10±2 7±3 5±2

1 12.09.2006 0-5 аузы 36±3 23±2 50±2 170±30 10±2

6 12.09.2006 0-5
максималды ластану
нүктесі (А нүктесіне 

сəйкес келеді)
30±3 25±3 22±2 - -

- өлшеулер жүргізілген жоқ

2803 ұңғымасы
2803 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ұңғыма сағасының маңында кішігірім төбешік бар: биіктігі шамамен
2-2,5 м, радиусы 100-120 м, күндізгі жер бетінің жарылыстан кейінгі өзгеруі аз ғана.
Ұңғыма сағасының маңында 150 м радиуста төмпешіктер мен тік шұңқырлар бар.
Ұңғыманың отырғызылған тұрбасы майысқан (42 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу
нəтижелері карта-сұлбада (42 б, в-сурет), сондай-ақ 28-кестеде бейнеленген.

28-кесте
2803 ұңғымасы ауданындағы топырақты радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп алу
күні Тереңдігі Ескертулер

232Th,
Бк/кг

226Ra,
Бк/кг

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

239/240Pu,
Бк/кг

1 13.04.2006 0-5
Сынама топырақ

ернеуінен 2-3 м алыс
іріктеп алынған

30±3 35±4 32±2 - -

1 18.08.2006 0-5 аузы 20±4 32±5 56±4 1660±370 -

9 18.08.2006 0-5 максималды ластану 
нүктесі 10±3 23±4 76±4 3120± 500 5±1

- өлшеулер жүргізілген жоқ

Х1 ұңғымасы
Х1 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының шығыс бөлігінде орналасқан. 

Ұңғыманың күрделі инженерлік құрылымы бар. Жалпы көрінісі суретте берілген (43 
а, б -сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (44 б, в -сурет), 
сондай-ақ 29-кестеде бейнеленген.

29-кесте
Х1 ұңғымасы ауданындағы топырақты  радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп
алу күні

Тереңдігі,
см

Бета,
мкЗв/сағ

ЭДҚ,
бөлш/(мин*см2)

137Cs,
Бк/кг

90Sr,
Бк/кг

241Am,
Бк/кг

152Eu,
Бк/кг

1 25.08.2006 0-5 197 2 2000±40 4000±780 23590±90 3100±50
14 03.11.2006 0-5 <10 1±0,1 500±70 400±180 3240±25 600±20

- өлшеулер жүргізілген жоқ
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б)  в)

 42-сурет. 2803 ұңғымасы а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; 
б) ЭДҚ; в) бета-бөлшектердің ағын тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

а)
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а)  б)

 43-сурет. Х1 ұңғымасы. а) Ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ұңғыма сағасының фрагменті

а)  б)

 44-сурет. а) ЭДҚ; б) бета таралу карта-сұлбасы

Х2 ұңғымасы
Х2 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының орталық бөлігінде орналасқан. 

Аузы майысқан, саға маңында тереңдігі шамамен 3 м болатындай қазынды бар. 
Ұңғыманың жалпы көрінісі суретте берілген (45 а-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу
нəтижелері карта-сұлбада (45 б, в -сурет), сондай-ақ 30-кестеде бейнеленген.
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30-кесте
Х2 ұңғымасы ауданындағы топыра қты радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп алу күні Тереңдігі, см 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239 240Pu, Бк/кг
1 18.09.2004 0-10 4±1 3±2 90±20
А 18.09.2004 0-10 10±2 3±2 2±1
1 12.05.2006 0-5 20±2 - -
1 25.08.2006 0-5 20±3 - -
6 25.08.2006 0-5 100±6 50±10 50±10

- өлшеулер жүргізілген жоқ 

б)  в)

45-сурет. Х2 ұңғымасы. а) ұңғыма сағасының жалпы көрінісі. 
б) ЭДҚ; в) бета таралу карта-сұлбасы

а)
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а)  б)

 46-сурет. Х3 ұңғымасы. а) Ұңғыма сағасының жалпы көрінісі; б) ұңғыма сағасының фрагменті

а)  б)

47-сурет. Таралу карта-сұлбасы а) ЭДҚ жəне 
б) Х3 ұңғымасындағы бета-бөлшектер ағын тығыздығы

Х3 ұңғымасы
Х3 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының шығыс бөлігінде орналасқан. 

Ұңғыма аузы майысқан, саға маңында тереңдігі шамамен 3 м болатындай қазынды
бар. Ұңғыманың жалпы көрінісі суретте берілген (46 а, б -сурет). Радиоэкологиялық
зерттеу нəтижелері карта-сұлбада (47 б, в -сурет), сондай-ақ 31-кестеде бейнеленген.
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31-кесте

Х3 ұңғымасы ауданындағы топырақты радиологиялық  зерттеу

Нүкте Іріктеп алу күні Тереңдігі, см 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239 240Pu, Бк/кг
1 25.08.2006 0-5 100±6 10±4 600±162

13 25.08.2006 0-5 20±2 - -
- өлшеулер жүргізілген жоқ

Х4 ұңғымасы
Х4 ұңғымасы «Сары-Өзен» сынақ алаңының шығыс бөлігінде орналасқан.

Ұңғыманың аузы майысқан, саға маңында тереңдігі шамалы қазынды бар. Ұңғыманың
жалпы көрінісі суретте берілген (48-сурет). Радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері карта-
сұлбада (48 б, в -сурет), сондай-ақ 32-кестеде бейнеленген.

б)  в)

48-сурет. Х4 ұңғымасы. а) Ұңғыма сағасының жалпы көрінісі. б) ЭДҚ жəне 
в) Х3 ұңғымасындағы бета-бөлшектер ағын тығыздығының таралу карта-сұлбасы

а)
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2004-2006 жылдарда радиациялық ахуалға зерттеу жүргізілді. Зерттеу нəтижелері
бойынша ЭДҚ мен бета-бөлшектер ағын тығыздығының мəндері аялық деңгейде деп
айтуға болады [10].

32-кесте 
Х4 ұңғымасы ауданындағы топырақты радиологиялық зерттеу

Нүкте Іріктеп алу күні Тереңдігі, см 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 239 240Pu, Бк/кг

1 18.09.2004 0-10 50±5 12±4 70±15

А 18.09.2004 0-10 20±2 10±3 -

1 25.08.2006 0-5 3±1 4±2 -

11 25.08.2006 0-5 8±1 10±4 3±1

- өлшеулер жүргізілген жоқ

2.2. «Сары-Өзен» алаңында радионуклидтердің жерасты
суларымен жылыстауы

2.2.1.  Гидрогеологиялық ұңғымаларды алдын ала зерттеу
«Сары-Өзен» алаңында ЖЯЖ жүргізу кезеңінде «əскери» ұңғымадан əр түрлі

қашықтықта бақылау ұңғымалары бұрғыланды. Олардың орналасуы туралы нақты
деректер жоқ. Барлық дала зерттеулері процесінде өзіндік жұмысы əр түрлі болған 247
ұңғыма анықталды. Олардың ішінен 150-ін гидрогеологиялық ұңғымаға жатқызуға
болады. Бұл ұңғымалардың алаң аумағын сипаттауы біртегіс емес, өйткені ядролық
құрылғының жарылыс орны маңында ұңғымалардың шоғыры пайда болады. Зерттеу
нəтижелері 33-кестеде берілген.

Көбісі металл қақпақтармен жабдықталған ұңғыманың шамамен 40-ының
жағдайы жақсы. Қазіргі уақытта олардағы аса танымал гидрогеологиялық сипаттама
мен жерасты суларының радионуклидтермен ластануын зерттеу үшін 29 ұңғыма
таңдап алынды. Сынамаға жарамдысы 24 ұңғыма болды, олардағы су сорылып, судың
сынамасы химиялық жəне радионуклидті талдама үшін іріктеп алынды (49-сурет).
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Ұңғымалар: 1 – гидрогеологиялық; 2 – режімдік бақылауға жарамды гидрогеологиялық ұңғымалар; 
3 – режімдік бақылауға жарамсыз гидрогеологиялық ұңғымалар; 4 – əскери ұңғымалар.

49-сурет. «Сары-Өзен» алаңы. Тазартылған гидрогеологиялық
ұңғымалардың орналасу сұлбасы

33-кесте
«Сары-Өзен» алаңы. Гидрогеологиялық ұңғымаларды тазалау

нəтижелері бойынша деректер

№№
р/р

Ұңғыма
нөмірі

Координаталары (WGS 84
жүйесінде), град, мин., сек Рауалы

тереңдік, 
м

Нақты
тереңдік, 

м

Жерасты
суларының
тазалауға
дейінгі 

деңгейі, м

Жерасты
суларының 
тазалаудан
кейінгі

деңгейі, м

Ескерту
солтүстік
ендік

шығыс
бойлық

1 28 49°59'21,8" 77°37'51,8" 49 49,0 20,8 19,7 -
2 26 50°01'20,8" 77°44'38,0" 5 8,0 - - құрғақ
3 59 49°54'18,7" 77°42'14,6" 9,15 14,5 8,75 9,0 -
4 63 49°56'31,9" 77°35'03,3" 36,5 99,0 32 31,3 -
5 65 49°58'35,9" 77°40'42,7" >110,0 >110,0 6,0 6,0
6 69 49°58'05,0" 77°33'01,2" 37 40,0 6,8 7,65 -
7 70 49°58'54,0" 77°34'17,3" 88,0 88,0 21,4 22,5 -
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№№
р/р

Ұңғыма
нөмірі

Координаталары (WGS 84
жүйесінде), град, мин., сек Рауалы

тереңдік, 
м

Нақты
тереңдік, 

м

Жерасты
суларының
тазалауға
дейінгі 

деңгейі, м

Жерасты
суларының 
тазалаудан
кейінгі

деңгейі, м

Ескерту
солтүстік
ендік

шығыс
бойлық

8 74 49°56'01,6" 77°42'05,6" 17,0 32,0 16,0 15,0 -
9 76 49°54'50,7" 77°44'42,6" 85,0 75,0 8,0 8,5 -
10 80 49°57'48,0" 77°37'26,3" 19,0 71,0 17,0 17,0 -
11 82/4 49°58'18,5" 77°35'03,5" - - - - апатты
12 96 50°00'21,5" 77°46'40,2" 17,5 21,0 11,5 12,3 -
13 98 49°58'28,8" 77°45'57,6" 49,0 10,2 10,2 11,0 -
14 104/1 49°57'07,4" 77°40'25,8" 75,0 75,0 13 - -
15 110/14 49°58'30,0" 77°39'39,4" 94,0 75,0 9 - -
16 116 49°58'37,5" 77°37'01,0" 15,5 82,0 11,5 12,35 -
17 125/1 49°59'35,5" 77°45'39,0" 19,0 19,1 14,7 15,3 -
1 129/2 49°58'10,4" 77°38'24,6" - - - - апатты
19 210А 49°55'16,3" 77°44'21,4" - - - - апатты
20 2040 49°59'35,8" 77°45'40,4" 9,9 - - - -
21 2626 49°56'43,5" 77°43'26,9" >100 >100 13,8 - -
22 2627 49°55'59,5" 77°43'0,93" 49,0 75,0 14,2 - -
23 2692 49°59'43,9" 77°38'46,7" 15,0 51,0 14,8 13,8 -
24 2805 49°59'02,7" 77°41'47,7" 51,2 75,0 10,7 - -
25 2810 49°56'15,8" 77°45'04,1" 5,0 6,5 - - құрғақ
26 2811 49°55'59,6" 77°45'47,7" 9,7 75,0 8,0 8,0 -
27 2812 49°55'32,8" 77°46'53,1" 0,8 9,0 0,5 - құрғақ
28 2815 50°00'01,0" 77°41'43,1" 30,0 >150 14,4 9,8 -
29 2816 50°00'12,0" 77°44'19,8" 95,0 >150 10,8 11,6 -
30 2818 50°00'16,5" 77°36'58,0" 20,0 70,5 20,2 21,6 -

2.2.2. Техногенді радионуклидтер жылыстауының геологиялық-
гидрогеологиялық жағдайлары
«Сары-Өзен» алаңының аумағы Орталық Қазақстанның шығыс шегінде,

батысында Мыржық тау тізбегімен қоршалған, шығысында Майлықара мен
Дегелеңмен шектескен Алтыбай тауаралық алқабында орналасқан. Геоморфология
жағынан барлық аумақ Қазақ ұсақ шоқылары шегінде орналасқан. Аумақтың
геологиялық құрылысында протерозойдың, девон мен карбонның метаморфтық,
жанартаулық-тұнбалық шөгінділері жəне көлденең жатқан неоген мен төрттік
жүйелердің құмдақ-сазды борпылдақ тұнбалары қатысады (50-сурет).
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«Сары-Өзен» алаңының геологиялық құрылысы мен гидрогеологиялық жағдай-
ларының аса жан-жақты суреттелуі жұмыста берілген [12].

«Сары-Өзен» алаңының жерасты сулары екі типпен берілген:
• аллювиалды жəне пролювиалды шөгінділердің поралы сулары;
• іргетас жынысының экзогенді сызаттану аумағының сызатты сулары.

1 – қазіргі төрттік шөгінділер; 2 – жоғарытөрттік-қазіргі шөгінділер; 3 – неоген саздары; 
4 – жоғарғы девон, фамен қабаты; 5 – орта жəне жоғары девонның тұнбалық жыныстары; 

6 – төмен жəне орта девонның жанартаулық түзілулері; 7 – төменгі-орта кембрий түрлі генезисінің
жыныстары; 8 – төменгі кембрий порфириттері; 9 – ортадевондық граниттер мен граносиениттер; 

10 – ерте-орта девондық липариттер; 11 – ордовиктердің гранодиориттері; 12 – ертекембрийлік
ультрабазиттер; 13 – ұзақ өмір сүретін омырылулардың сызықтары; 14 – шынайы жəне болжамды
тектоникалық бұзылулар; 15 – борпылдақ шөгінділермен жабылған тектоникалық контактілер; 

16 – «Сары-Өзен» алаңының шекарасы

50-сурет. «Сары-Өзен» алаңының сұлбалық геологиялық картасы

Nespbaeva
Примечание
"поралы" заменить на "кеуектік"

Nespbaeva
Примечание
добавить последнюю букву "сызаттық"
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51-сурет. «Сары-Өзен» ал. жерасты сулары химиялық құрамының сұлбалық картасы

Суреттеліп жатқан аумақтың жерасты суларының құрамы аралас. Сурет 51-де
көрсетілгендей, телімнің орталық жəне оңтүстік бөлігінде жерасты суларының режімі
тоқтатылған сипатты, бұл жерасты суларының жоғары минералдануына əкеледі (1,3-
7,6 г/дм3). Барлық жағынан ұсақ шоқылармен қоршалған, тек Сары-Өзен арнасына
ғана шыға алатын бұл телімде, солтүстік бағытта, жерасты суларының хлоридті-суль-
фатты натрийлі құрамы бар. Бұл бассейннің шеттері бойынша жерасты сулары тұщы,
0,3-тен 0,8 г/дм3 дейінгі минералдануы бар, хлоридті-сульфатты-гидрокарбонатты, құ-
рамы кальцийлі-натрийліден магнийлі-кальцийліге дейін.

Жерасты ағынсуының құрылымын талдау үшін «Сары-Өзен» алаңында
сұлбалық гидрогеологиялық карта пайдаланылды (52-сурет). Бұл картаның бастапқы
деректері ретінде бұрғылау ұңғымаларымен сынақ кезінде анықталған, электронды
деректер базасында сақталған жерасты суларының абсолюттік белгілерінің мəндері
пайдаланылды. 52-суретте көрсетілген гидростатистикалық ағын мөлшерінің
таралуы жерасты ағынсудың бағытын бағалауға мүмкіндік береді. Аймақтық сүзгіш
ағыны қоректену облысынан сүзу (босату) облысына бағытталған. Сұлба бойынша
анықталғаны, 52-суретте көрсетілген осы ағынның бағыты жерасты суларының
қоректену мен босату облыстарының кеңістіктік орналасуын анықтауға негіздеме
береді. Аймақтық су тоғаны ретінде бұл жағдайда Ертіс өз. саналады, ал қоректену
облысы алаңның ба-

Nespbaeva
Примечание
"сурет-51-де" заменить "51-суретте"
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Жерасты сулары ағындарының таралу көрінісі жекелеген телімдердің шегіндегі
жалпы аймақтық аяда сүзу ағынының бағыты өзгеріске ұшырайды. Бұл су толған қа-
баттар құрылымының біртексіздігі мен олардың сүзу қасиетінің көптеген біртексіздігін
көрсетеді. Суреттеліп жатқан аумақтың орталық бөлігінде, əскери ұңғыма орналасқан
телімде гидроизогипстердің кесілуі ағын градиенті мен сүзу жылдамдығының төмен-
деуін, сəйкесінше, су алмасудың баяулауы туралы дəлелдейді.

Бұл сулардың жоғары минералдануымен дəлелденеді (1,3-7,6 г/дм3). Барлық жа-
ғынан ұсақ шоқылармен қоршалған, тек Сары-Өзеннің құрғақ сағасы бойымен ғана
шыға алатын бұл телімде, солтүстік-шығыс бағытта, жерасты суларының хлоридті-
сульфатты натрийлі құрамы бар жəне де телімнің шеттері бойынша қоректену облысы-
на қарай жақын жерде жерасты сулары тұщы, 0,3-тен 0,8 г/дм3 дейінгі минералдануы 

тыс бөлігіндегі жер бетінің көтерілген телімдеріне орайластырылған. Деңгейдің абсо-
люттік белгісі телімнің батысында Мыржық пен Арқалық (Басты Шыңғыс омырылуы)
тауларына орайластырылған аймақтық қоректену облысына жақын 500 м-ден транзит
облысына, телімнің солтүстік-шығыс бөлігіне қарай 200-220 м дейін төмендей түсіп,
өзгереді.

1 жəне 2 – төрттік шөгінділердің сулы көкжиектері; 3 – неогеннің суға төзімді саздары; 
4 жəне 5 – палеогендік іргетас сызатты суларының сулы көкжиектері; 6 – протерозойдың пайда болуы; 

7 – сызатты сулар ағындарының бағыты; 8 – гидроизогипстер мен гидроизопьезалар; 
9 – гидрогеологиялық ұңғымалар; 10 – сызатты сулар сулы көкжиектерінің қоректену облыстары

(жербеткі сулардың инфильтрациясы); 11 – жерасты суларының химиялық құрамы 
(а-сульфатты анион, б-хлоридті анион, в-гидрокарбонатты анион, г-аралас типті); 

12 – сусыз ұңғыма; 13 – тұзды сулар таралуының облысы; 14 – Басты Шыңғыс омырылуы.

52-сурет. «Сары-өзен» телімінің сұлбалық гидрогеологиялық картасы
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53-сурет. «Сары-Өзен» алаңы. Гидрогеологиялық ұңғымалардың орналасу сұлбасы

бар, хлоридті-сульфатты-гидрокарбонатты, құрамы кальцийлі-натрийліден магнийлі-
кальцийліге дейін.

2.2.3. «Сары-Өзен» алаңы мен іргелес аумақтардың жерасты суларының
радиоактивті ластану деңгейін зерттеу

2.2.3.1. «Сары-Өзен» алаңындағы жерасты суларының жағдайын зерттеу

2005 ж. «Сары-Өзен» алаңында 20 гидрогеологиялық ұңғыма сынақтан өтті
(53-сурет). 2010 ж. «Сары-Өзен» алаңында 10 гидрогеологиялық ұңғыма сынақтан
өтті (34-кесте).

Зертханалық талдау нəтижелері алаң аумағының шектерінде тараған жерасты
суларындағы радионуклидтердің шоғырлануы келесі мөлшерлерге жететінін көрсетті: 
137Cs 3 мБк/л дейін, 90Sr 10 мБк/л дейін, 3H 500 кБк/л дейін. Ұсынылған деректер бойын-
ша аталған алаңда жерасты суларының негізгі радиоактивті ластаушысы 3H екендігін
көруге болады. Бұл кезде 137Cs жəне 90Sr  судағы шоғырлану мəндерінің радиациялық
қауіпі жоқ жəне ауыз су үшін рауалы мəндерден аспайды.
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34-кесте
«Сары-Өзен» алаңындағы гидрогеологиялық ұңғымалардан іріктеп алынған су

сынамаларындағы тритийдің (кБк/л) тиесілі белсенділігінің салыстырмалы нəтижелері

Ұңғыма № 2010 ж дейін 2010 ж Ұңғыма № 2010 ж дейін 2010 ж
28 <0,21 0,03 116 <0,007 -
59 0,01 <0,008 125 482 -
63 <0,007 - 189В 0,017 -
65 0,04 0,3 2626 0,49 0,2
69 <0,007 - 2627 0,012 -
70 <0,007 - 2692 0,012 -
74 <0,007 - 2805 0,018 -
76 <0,007 <0,008 2805/1 - 5
80 <0,006 - 2811 3,2 -
96 0,03 0,03 2815 0,8 25
98 0,009 - 2816 4,4 4

104/1 46,82 - 2818 0,01 -
110/14 65,8 30

- өлшеулер жүргізілген жоқ

Алынған деректердің талдамасы көрсеткендей, 3H алаңдағы шоғырлану
динамикасының сипаты біртектес емес. Жерасты суларындағы тритийдің алаңдық
таралу ерекшеліктері, негізінен, жерасты су ағындарының бағытына байланысты. Бұл  
53-суретте көрсетілген тритийдің шоғырлану мəндері бойынша анық көрінеді.
Деректердің талдауы кезінде пайдаланылған жабдықтың минималды детектрленген
белсенділік (МДБ) деңгейіне дейінгі тритийдің шекті төмен мəндері бар ұңғымалардың
бірқатарын бөліп қарастыруға болады. Бұлар ластанған жерасты суларының жылыстау
фронты шегінен тыс орналасқан гидрогеологиялық ұңғымалар (№№ 59, 63, 69, 70,
74, 76). Бұл ұңғымалар жөніндегі деректер күрделі геологиялық құрылымына
қарамастан, алаң шектерінде техногенді радионуклидтердің жерасты суларымен
аймақтық жерасты су ағындарының қозғалысына қарама-қарсы жылыстамайтынын
көрсетеді.

Тритий шоғырлануының максималды мəні (482 кБк/л) 125 «əскери»
ұңғымасынан солтүстікке қарай 460 м орналасқан 125/1 ұңғымасында байқалған.
Салыстыру үшін айтар болсақ, 104/1 ұңғымасы 104 «əскери» ұңғымасынан 80 м
орналасқан, бірақ тритийдің шоғырлануы 125/1 ұңғымасына қарағанда бір есеге аз.
Мұндай ерекшелікке келесі факторлар түсініктеме бола алады. Біріншіден, 125/1
ұңғымасы ластану көзі болып табылатын 125 «əскери» ұңғымасынан солтүстікке қарай
(жерасты су қозғалысының негізгі бағыты шектерінде) орналасқан. Сол сияқты 125
ұңғымасы шегінде ағынды жерасты сулары тараған, бұлар ЖЯЖ орталық аймағынан
радионуклидтердің жерасты су көкжиектеріне аса белсенді ағуына мүмкіндік береді.
125/1 ұңғымасымен салыстырғанда 104/1 ұңғымасы 104 «əскери» ұңғымасынан
шығысқа қарай орналасқан жəне 104/1 ұңғымасының орналасу шектерінде тұрып
калған режім бар жерасты сулары тараған.

«Əскери» ұңғымалардан бірінші шақырымдарға алыстаған кезде судағы тритий
шоғырлануының күрт төмендейтінін атап өтуге болады. Бұны 125 «əскери» ұңғыма-
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сынан 2 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 96 ұңғымасынан, сондай-ақ бірқатар
басқа да ұңғымалардан көруге болады.

2.2.3.2. «Сары-Өзен» алаңының солтүстік шекарасы шегінен тыс жерасты
суларының жағдайын зерттеу

Ластанған жерасты суларының «Сары-Өзен» алаңынан тыс Ертіс өз. жағына қа-
рай болжамды түсуін зерттеу үшін қазіргі уақытта «Новая» алаңында орналасқан гид-
рогеологиялық ұңғымалардың сынақ деректері пайдаланылады. Аталған алаң «Сары-
Өзен» алаңының солтүстік шекарасында, яғни жерасты суларының солтүстік бағытта
ауысуының болжамды жолында орналасқан. «Новая» алаңында ядролық сынақтарды
жүргізу кезеңінде ұңғымаларда ЖЯЖ жүргізу үшін дайындық жұмыстары жүргізілді.
Бұл мақсатта алаңда 19 гидрогеологиялық ұңғыма жабдықталды.

Гидрогеологиялық ұңғымаларға соңынан жерасты суларын сынақтан өткізумен
зерттеу жүргізілді. Сызатты жəне поралы сулар көкжиектеріне дейін бұрғыланған 17
гидрогеологиялық ұңғыма анықталды. Камералды өңдеу мен далалық зерттеу нəтижелері
35-кесте мен 54-суретте берілген.

Техногенді радионуклидтердің құрамына қысқартылған химиялық талдаудың
зертханалық талдамасын жүргізу үшін жерасты суларын сору жəне сынамасын іріктеп
алу жүргізілген 4133 ұңғымасын тазарту жүргізілді.

35-кесте
«Новая» алаңы. Зерттелген гидрогеологиялық ұңғымалардың сипаттамасы

№
р/р

Ұңғ.
№

Абсо-
люттік 
белгі, м

Ұңғы-
ма те-
реңдігі,

м

Рауалы
те-

реңдік,
м

Жерас-
ты сула-
рының
деңгейі

Ағын-
ның мөл-
шері, м

Солтүстік
ендік

Шығыс
бойлық Ескерту

1 4126 393,5 267,6 - 7,7 32,3 50º 07' 12,8" 77° 44' 08,4" Бетон тығын
2 4127 415,6 81,4 - 9,4 - 50° 03' 30,1" 77° 47' 00,3" Бетон тығын
3 4129 398,2 133,9 11,2 10,20 12,3 50° 06' 22,0" 77° 44' 47,2" Металл қақпақ
4 4130 388,2 300,0 - 5,5 - 50° 08' 12,7" 77° 43' 22,1" Бетон тығын
5 4131 395,9 100,2 - 9,65 26,3 50º 06' 45,1" 77° 44' 29,4" Бетон тығын
6 4132 395,0 99,2 9,1 8,8 22,7 50° 06' 54,9" 77° 44' 22,0" Металл қақпақ
7 4133 390,6 90,0 - 6,0 32,5 50° 07' 44,5" 77° 43' 43,6" Бетон тығын
8 4134 383,3 300,0 - 4,3 - 50° 09' 05,3" 77° 42' 41,6" Бетон тығын
9 4135 385,6 105,0 - 2,85 31,1 50° 08' 41,0" 77° 43' 00,2" Бетон тығын

10 4136 380,1 102,6 4,3 4,15 - 50° 09' 31,1" 77° 42' 21,3" Ұңғымада Г/г
жабдығы қалған

11 4137 390,1 300,0 7,05 7,0 - 50° 07' 46,1" 77° 43' 20,6" Ұңғыма ашық
12 4138 391,4 153,7 - 6,25 38,8 50° 07' 37,9" 77° 44' 09,7" Бетон тығын

13 4139 390,0 93,0 - 5,7 21,3 50° 07' 56,0" 77° 43' 58,6"
Ұңғыма

кернмен жəне
тастармен жа-

былған
14 4142 406,6 69,0 7,85 7,6 - 50° 04' 42,5" 77° 50' 38,9" Металл қақпақ
15 4143 393,5 24,0 - 8,1 - 50º 07' 12,8" 77° 44' 08,3" Бетон тығын
16 4144 393,5 16,0 8,2 8,0 - 50º 07' 12,9" 77° 44' 08,2" Ашық
17 4145 393,5 17,0 - 8,0 - 50º 07' 12,9" 77° 44' 08,2" Бетон тығын

Nespbaeva
Примечание
"поралы" заменить на "кеуектік"
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Техногенді радионуклидтердің жылыстау сипатын зерттеу мақсатында «Но-
вая» алаңында 2006 жылы 4 ұңғыма сынақтан өтті. Сынама талдамалары нəтижелері
көрсеткендей, аталған телімнің жерасты суларындағы 3Н шоғырлануы <7-ден 20 Бк/л-
дейінгі шектерде өзгереді, бұл ауызсудағы жекелеген радионуклидтердің құрамы бо-
йынша бекітілген араласу деңгейінен біршама аз [10].
2010 жылы «Сары-Өзен» алаңынан ластанған су ағынының болжамды ағуын бағалау
үшін «Новая» алаңында солтүстік бағытта бұрын бұрғыланған 3 ұңғыма сынақтан 

Ұңғымалар: 1 – əскери; 2 – құрылымдық; 3 – гидрогеологиялық; 4 – режимдік, 2006 ж. тазартылған

54-сурет. «Новая» алаңындағы гидрогеологиялық ұңғымалардың орналасу сұлбасы
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өтті (54-сурет). Зертханалық талдама нəтижелері бойынша зерттеліп жатқан
телімдерде жерасты суларында техногенді радионуклидтер табылған жоқ. Сонымен,
гидрогеологиялық ұңғымалардың сынақ деректері бойынша «Сары-Өзен» алаңынан
аққан техногенді радионуклидтермен ластанған жерасты су ағынының солтүстік
бағыттағы қозғалысы қазіргі кезде байқалған жоқ.

ҚОРЫТЫНДЫ
1. «Сары-Өзен» сынақ алаңындағы топырақтың радиоактивті ластануы.
Сонымен, ортамасштабты түсіру нəтижесінде алынған деректер «Сары-өзен»

алаңының күндізгі жер беті топырағының радиоактивті ластануы 24.09.51 ж. жерүсті
ядролық жарылыстан түскен алыс шығарындылар нəтижесінде, сондай-ақ «Сары-
Өзен» алаңындағы «əскери» ұңғымалар шектерінде ЖЯЖ жүргізу кезіндегі радиоак-
тивті газдар мен аэрозолдар шығарындыларымен байланысты жақын шығарындылар
нəтижесінде болған деп айтуға негіз береді. Радиоактивті ластану телімдерінің «əске-
ри» ұңғымалар шектерінде ошақтық сипаты бар. «Сары-Өзен» ал. аумағындағы то-
пырақ жамылғысының радиоактивті ластанудың қалыптасуына үлгілі тəжірибелердің
əсері анықталған жоқ.

Алаңдық зерттеулер кезіндегі радионуклидтердің тереңдікке таралу сипатын
зерттеу нəтижелері техногенді радионуклидтердің тиесілі белсенділік мəндерінің те-
реңдеген сайын төмендеуі байқалатынын көрсетті. Бұл кезде 90Sr тиесілі белсенділігі
тереңдеген сайын төмендесе де, бірақ белсенділіктің күрт төмендеуі болмайды. Оның
топырақ бейінінде таралуы 137Cs жəне 239,240Pu салыстырғанда біршама тегіс өтеді. Тө-
менгі қабаттағы (10-15 см) 90Sr үлкен құрамы оның жоғары жылыстау қасиетін, сон-
дай-ақ бұл радионуклидтің топырақ бейінінің аса терең қабаттарында бар екендігін
болжайды. 239+240Pu таралу сипаты 137Cs таралуына ұқсас.

Ұңғымалардың сағаалды аудандарындағы топырақ жамылғысының радиоак-
тивті ластануы тиесілі белсенділік деңгейі мен радионуклидтік құрамы бойынша, сол
сияқты алаңдық таралуы бойынша да ерекшеленеді. Радионуклидтер құрамы бойын-
ша 104, 127, 133, Х1, 101, 111, 125, 215, 1003 ұңғымалар ауданындағы топырақтың
үстіңгі қабатын радиоактивті қалдықтарға, 102, 106, 108, 130, 131, 2803, Х2, Х3, Х4
ұңғымаларындағыны – шектеулі пайдалану материалдарына жатқызуға болады. Қал-
ған ұңғымалардың сағаалды алаңдары аумағында радионуклидтердің құрамы рауалы
деңгейден аспайды, жəне негізінен, ауқымды түсулер аясы деңгейінде тұр.

2. «Сары-Өзен» сынақ алаңындағы жерасты суларының жағдайы.
Аймақтық сүзу ағынының қозғалысы солтүстік-шығыс бағытта. Қоректену об-

лысы алаңның батыс бөлігінде жер бетінің көтеріңкі телімдеріне орайластырылған.
Ертіс өз. алқабы аймақтық жерасты су қоймасы болып табылады.

Алаң аумағы шектерінде таралған жерасты суларындағы техногенді радионук-
лидтердің шоғырлануы келесі көрсеткіштерге: 137Cs 3 мБк/л дейін, 90Sr 10 мБк/л дейін, 
3H 500 кБк/л дейін жетеді. Ұсынылған деректер бойынша жерасты суларының негізгі
ластаушысы 3H болып табылатынын атап өтуге болады. Бұл кезде судағы 137Cs жəне 
90Sr шоғырлану мəндері ауызсу үшін рауалы мəндерден аспайды.
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Гидрогеологиялық ұңғымалардың сынақ нəтижелері бойынша 2005 жəне 2010
жж. жерасты суларындағы 3H шоғырлануының біртіндеп төмендеу үрдісі байқалады.

Жерасты суларындағы тритийдің алаңдық таралу сипаты жерасты су ағындары-
ның бағытына байланысты. «Əскери» ұңғымалардан алыстаған бірінші шақырымдар-
да судағы тритийдің шоғырлануы күрт төмендейді.

Гидрогеологиялық ұңғымалардың 2010 жылғы сынақ нəтижелері бойынша «Но-
вая» алаңында «Сары-Өзен» алаңынан аққан техногенді радионуклидтермен ластан-
ған жерасты су ағынының солтүстік бағыттағы қозғалысы қазіргі кезде байқалмайды.
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СОВРЕМЕННОЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

СИП «САРЫ-УЗЕНЬ»

1Субботин С.Б., 1Стрильчук Ю.Г., 1Новикова Е.А., 
1Романенко В.В., 2Пестов Е.Ю., 2Бахтин Л.В.

1Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, 
Курчатов, Казахстан

2Институт геофизических исследований НЯЦ РК, Курчатов, Казахстан

В статье рассмотрены факторы и механизмы формирования радиационной обстановки
на площадке «Сары-Узень». Представлены результаты исследований уровней радиоактивного
загрязнения грунтов в пределах приустьевых площадок «боевых» скважин. Рассмотрено сов-
ременное радиоэкологическое состояние подземных вод на данной испытательной площадке,
а также возможные пути распространения загрязненных подземных вод за пределы площадки
«Сары-Узень».

Ключевые слова: площадка «Сары-Узень», оголовок, «боевые» скважины, радиоактивное
загрязнение грунтов, миграция подземных вод.
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CURRENT RADIOECOLOGICAL SITUATION 
OF THE ENVIRONMENT AT "SARY-UZEN" SITE OF THE STS

1 S.B. Subbotin, 1 Yu.G. Strilchuk, 1E.A. Novikova, 
1V.V. Romanenko, 2E.Yu. Pestov, 2L.V. Bakhtin

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2Institute of Geophysical Research NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper describes the factors and mechanisms of radiation situation formation at "Sary-
Uzen" site. The results of investigations of soils radioactive contamination within near-mouth areas of 
"warfare" wells are provided in the paper. The current radioecological situation of groundwater at the 
site, as well as possible pathways of contaminated groundwater migration beyond "Sary-Uzen" site is 
considered in the paper.

Keywords: "Sary-Uzen" site, well head, "warfare" well, contamination of soil, 
groundwater migration.
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ӘСКЕРИ РАДИОАКТИВТІ ЗАТТЕКТЕР СЫНАЛҒАН
АЛАҢДАРДЫҢ РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІ МЕН

СИПАТЫН ЗЕРТТЕУ

 А.Ю.Осинцев,  С.Е.Сәлменбаев

ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік және экология институты, Курчатов,
Қазақстан

Мақалада, 4 «А» ӘРЗ сынақ алаңының топырақ жамылғысындағы техногенді
радионуклидтердің құрамының деңгейін анықтау бойынша келтірілген зерттеулер суреттеледі.
Зерттеулер нәтижесінде, алаңның радионуклидті ластануы 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu
және 60Co секілді радионуклидтердің орын алуымен шартталғаны анық болды, оның бастысы 90Sr
болып табылады. Радионуклидтердің тігінен таралуын зерттеуден, 137Cs, 241Am және 152,154,155Eu
негізгі белсенділігі топырақтың 20 см беткі қабатында жатқанын көрсетті. Сонымен қатар, топырақ
бейінінің тереңдігі бойынша радионуклидтердің ауытқымалы түрде таралуы байқалған телімдер
анықталды, олардағы зерттеліп жатқан радионуклидтердің максималды құрамы 10-20 см қатпарда
бекіген. Изотопты арақатынасына зерттеу жұмысы жүргізілді, алынған изотопты арақатынасы мен
кеңістіктік орналасуына байланысты, мүмкін деген көзден радиоактивті ластанған телімдердің бірі-
біріне байланыстылығының мүмкін еместігін көрсетті.

Кілт сөздер: сынақ алаңы, радионуклидтік құрамы, радиоактивті ластану, радиоактивті
қалдықтар, радионуклидтердің тігінен таралуы, радиоактивті ластанудың жиынтық көрсеткіші

КІРІСПЕ
4«А» сынақ алаңы - Семей сынақ полигонының (ССП) солтүстік-батыс бөлігінде

орналасқан әскери радиоактивті заттектер (ӘРЗ) сыналған екі алаңның бірі (1-сурет).
Алаң жайлы деректер, жаппай қырып-жою қаруын әзірлеу мақсатында

радиохимиялық өндіріс қалдықтары болып табылатын белсенділігі жоғары сұйық және
ұнтақтәріздес радиоактивті заттектердің зақымдаушы әсерін зерттеу үшін қолданылды. 

Бұдан бұрынғы 4 және 4 «А» ӘРЗ сынақ алаңдарына [1, 2, 3,4] жүргізілген
зерттеулер радиоактивті ластану телімдерін анықтау және контурлау мақсатында
жүргізілді және толықтай радиациялық ахуалды сипаттай алған жоқ. Осылайша, 90-
шы жылдардың басында жүргізілген аэро-гамма-спектрометриялық түсіру жұмыстарын
жүргізу нәтижесінде, 137Сs радионуклидімен топырақтың ластану тығыздығы жоғары
және ӘРЗ құрамына енетін радионуклидтердің ыдырауы нәтижесінде радиоактивті
ластану тығыздығы аялық деңгейлерге жақындады қорытынды жасалған болатын [1].

ҚР ҰЯО РҚЭИ қызметкерлері полигон аумағын зерттеу барысында сынақтар
өткізілген жерлерді белгіледі[2]. Далалық зерттеулер нәтижесінде сынақтар барысында
пайдалынылған бұйымдардың металл бөлшектері, сонымен қатар жергілікті радиоактивті
ластанған телімдер анықталды.  
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1-сурет. 4 және 4«А» ӘРЗ сынақ алаңдары

Аталған зерттеу барысында қазаншұңқырдан іріктеліп алынған топырақтың
сынамаларында, болжаммен ӘРЗ-гі зарядты жару барысында пайда болған, кейбір
техногенді радионуклидтердің белсенділігі анықталды. Осылайша, цезий-137 құрамы
3470 Бк/кг, уран-238 - 230 Бк/кг, кобальт-60 - 370 Бк/кг, америций-241 - 9800 Бк/кг,
европий-152 - 370 Бк/кг; европий-154 - 3770 Бк/кг және европий-155 - 4100 Бк/кг-ны
құрады [2]. 

2005 ж. 4 «А» алаңдарының аумақтарына бета- және гамма-түсіру бойынша
далалық жұмыстар жүргізілді [3]. Жүргізілген зерттеулер барысында
радиоактивті ластану дақтарынан радионуклидтік құрамы зерттелген жоқ.

Осы зерттеудің мақсаты, 4 «А» сынақ алаңының аумағында радиоактивті ластану
деңгейі мен сипатын зерттеу болатын.

Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін төмендегі міндеттер шешілді:
· сынақ алаңының топырақ жамылғысындағы техногенді радионуклидтердің

құрамының деңгейі жайлы ақпаратты алу; 
· ластанған топырақты қазып алу жолымен рекультивациялық шаралар

өткізуді анықтау мүмкіндігін ескере отырып, топырақ бейінінің тереңдігіне 
радионуклидтердің таралу ерекшелігін зерттеу; 

радионуклидтердің түсуі мүмкін көзі бойынша радиоактивті ластанған телімдерді
сипаттау.
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1. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІГІ
Алға қойылған міндеттерді орындау үшін, алдын ала жүргізілген далалық

зерттеулер барысында анықталған және радиациялық қауіпті нысандарға жатқызылған
25 телімнен [4], топырақтың қатпарлық және нүктелік сынамалары алынды. Топырақ
сынамалары радиациялық параметрлерінің максималды мәні (ЭДҚ, бета-бөлшек
ағымының тығыздығы) орын алған телімдерден алынды (1-кесте).

 1-кесте

Топырақтың сынамаларын іріктеу нүктелерінен өлшенген радиациялық параметрлер мәні 

телімдер № 

Радиациялық параметрлер

телім№ 

Радиациялық параметрлер

ЭДҚ (h=1м),
мкЗв/сағ

β- бөлшек ағымының 

тығыздығы,

бөлш/(мин·см2)

ЭДҚ (h=1м),
мкЗв/сағ

 β-бөлшек ағымының 

тығыздығы,

бөлш/(мин·см2)

1 17 >6000 14 6 4000
2 59 >6000 15 26 >6000
3 44 >6000 16 56 >6000
4 26 >6000 17 14 >6000
5 13 >6000 18 104 >6000
6 0,9 1700 19 10 >6000
7 1,5 1200 20 46 >6000
8 31 >6000 21 35 >6000
9 1,3 1800 22 7 3000

10 14 >6000 23 4,7 2000
11 31 >6000 24 10 5000
12 41 >6000 25 38 >6000
13 108 >6000

Сынақ алаңы аумағындағы зерттеу телімдерінің, сынамаларды іріктеу
нүктелері мен шурфтары орналастырылған жерлер төмендегі суретте келтірілген (2-
сурет).

2-сурет. 4 «А» сынақ алаңындағы радиоактивті ластанған 
телімдердің орналасуы
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1.1. Сынамаларды іріктеу

Нүктелік сынамаларды іріктеу арнайы сынамаалғыштардың көмегімен 10 см
тереңдікте жүргізілді, іріктеу аумағы 100 см2 құрады. Зерттеу нүктелерінің орналасуы
координаттардың геодезиялық жүйесінде анықталды, ол жерде: B - геодезиялық ендік, L
- геодезиялық бойлық (градустар, минуттар мен секундтарда). GPS-қабылдағышының
координаттарын анықтау дәлдігі 3-5 метрді құрайды, болжамдылығы 95%.

№1, №5 және №17 телімдерінде, ЭДҚ максималды мәні жоғары нүктелерде 
және бета-бөлшек ағымының тығыздығы, дайындалған шурфтардан 70 см тереңдікте 
топырақ сынамаларының қабаты қатпар бойымен жүргізілді. Сынамалар 5 см және 10
см қатпар бойымен жүргізілді (қатпарлар: 0–5, 5–10 см, 10–15, 15–20, 20–30, 30–40, 
40–50, 50–60 см). 

1.2. Лабораторные исследования
Анализ отобранных проб проводился в лаборатории радиохимических исследований

ИРБЭ в соответствии с нормативными и методическими документами. Подготовка
проб к лабораторным исследованиям включала в себя такие операции, как высушивание
образцов, просеивание, отделение включений, истирание, квартование.

Для измерений активности гамма-излучателей использовали гамма-спектрометр
GX 2020 с Ge-детектором с относительной эффективностью регистрации 20 % в
соответствии с методикой измерений [5]. Содержание 90Sr в отобранных образцах почвы
определялось на бета-спектрометре «Прогресс» с NaI-детектором [6]. Определение
активности изотопов 239+240Pu проводилось с помощью радиохимической методики [7]. 
Полученные значения удельных активностей использовались в дальнейшем для расчета
изотопных отношений радионуклидов (Таблица 4).
2. РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Оценка радионуклидного состава пятен радиоактивного
загрязнения
Значения удельных активностей радионуклидов в отобранных точечных пробах

почвы (0–10 см) представлены в Таблице 2.
Полученные результаты показывают, что основным загрязнителем почвенно-

го покрова является радионуклид 90Sr, однако, существенный вклад в радиационную
опасность вносит также активность изотопов плутония. Суммарный показатель ра-
диоактивного загрязнения на всех исследуемых участках на несколько порядков пре-
вышает 1, следовательно, почвенный покров исследуемых участков (0–10 см) относит-
ся, согласно нормативным документам [8], к твердым радиоактивным отходам. 

При проведении в дальнейшем рекультивационных мероприятий работы по уда-
лению загрязненного грунта целесообразно начать с участков с максимальным значе-
нием ∑Ci/МЗАi (уч. № 18, уч. № 13 и т.д.).
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2.2. Оценка вертикального распределения радионуклидов
С целью определения глубины проникновения радионуклидов в толщу поч-

венного раствора и определения возможного объема загрязненного радионуклидами 
грунта были выбраны 3 участка, два из которых расположены в противоположных 
"сторонах", вблизи границ испытательной площадки 4"А" (уч. № 1 и уч. № 17), третий 
участок (№ 5) расположен в непосредственной близости к центральной части испыта-
тельной площадки. Результаты исследований представлены в Таблице 3.

Таблица 3. 
Удельная активность радионуклидов в почвенном профиле участков № 1, № 5 и № 17

Точка 
отбора

Глубина 
отбора, см

Удельная активность
Бк/кг кБк/кг

241Am 137Cs 152Eu 154Eu 155Eu 60Co 90Sr

уч.1

0-5 140±50 170±20 <127 140±30 160±30 15±3 3200±300
5-10 570±60 530±50 160±30 390±70 190±40 18±4 5700±600
10-15 1100±100 860±90 <96 610±120 240±50 28±6 7300±700
15-20 140±20 110±10 <57 80±20 <36 <3,0 4000±400
20-30 <18 7,0±2,0 <24 <6,0 <16 2,4±0,5 600±60
30-40 <9,0 4,0±2,0 <20 <7,3 <12 <1,9 73±8
40-50 <3,0 <1,0 <6,0 <2,0 <3 <0,7 8,1±1,3
50-60 <2,5 3,0±1,0 13±3 <3,6 <4,1 <1,0 6,5±1,0

уч.5

0-5 100±20 90±10 84±17 44±9 <72 7,0±1,4 1800±200
5-10 <60 380±40 85±17 200±40 <68 11±2 3000±300

10-15 850±90 930±90 <57 560±110 240±50 29±6 2900±300
15-20 80±20 80±10 <44 64±13 38±8 4,0±0,8 1400±100
20-30 <22 <5,0 <31 <6,7 <30 <1,8 470±50
30-40 <8,0 <3,0 <13 <6,0 <9,8 <1,96 36±4
40-50 3,0±1,0 1,4±0,5 <4 <1,7 <2 <0,5 6,2±1,1
50-60 <1,0 <0,7 <3,2 <1,3 <1,6 <0,4 4,8±0,9

уч.17

0-5 630±60 240±20 23±5 370±70 150±30 16±3 3000±300
5-10 <80 20±10 <110 60±10 <112 <7,4 2700±300

10-15 <32 8,0±4,0 <45 13±3 <31 <3 1400±100
15-20 <16 <3,0 <21 <5,7 <21 2,0±0,4 330±40
20-30 <12 <4,0 <21 <7,3 23±5 <2,1 110±10
30-40 <4,5 7,0±1,0 <6,0 4±0,8 5±1 <0,6 46±6
40-50 <4,3 4,0±1,0 <9,7 <4,3 <6,0 <1,24 15±2
50-60 6,0±3,0 5,0±1,0 <8 <3 <4 <1,0 14±2

Распределение активности 137Cs, 241Am, 90Sr, 154Eu и 60Co по глубине почвенного 
разреза на исследуемых участках показано на Рисунках 3–7.



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

191

Рисунок 3. Распределение активности 241Am

Рисунок 5. Распределение активности 154Eu 

Рисунок 7. Распределение активности 90Sr

Рисунок 4. Распределение активности 137Cs

Рисунок 6. Распределение активности 60Co
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Как видно из приведенных рисунков, на участке №17, с увеличением глу-
бины почвенного профиля до 10 см, удельные активности 137Cs, 241Am, 154Eu и 60Co 
резко уменьшаются, с дальнейшим выходом кривой на плато, что свидетельст-
вует об аккумулировании данных радионуклидов в поверхностном слое почвы 
(0-10 см). 

На участках локального загрязнения №1 и №5 удельная массовая активность 
241Am, 137Cs и 154Eu возрастает с глубиной отбора пробы до 10-15 см, затем происходит 
уменьшение удельных активностей. Аналогичная картина распределения 241Am и 137Cs 
в почвенном профиле и для участка №5.

Различие между распределением 241Am, 137Cs и 154Eu в почвенном разрезе на 
участках №1 и №5 с одной стороны и участком №17 с другой, вероятнее всего, свиде-
тельствует об антропогенном воздействии, произошедшем на участках №1 и №5 при 
испытаниях БРВ, либо уже после проведенных испытаний. 

На участке локального загрязнения №17 основная часть 90Sr сосредоточена в 
верхнем органогенном слое почвы и постепенно уменьшается в глубину почвенного 
разреза (Рисунок 7). Такое распределение свидетельствует о высокой подвижности 
90Sr, находящегося преимущественно в водорастворимой и обменной формах.

На участках локального загрязнения №1 и №5, с увеличением глубины поч-
венного отбора до 10-15 см, происходит увеличение удельной активности 90Sr, далее 
удельная активность резко снижается.

Можно было бы предположить, конечно, что при проведении испытаний на 
участках №1 и №5 условия окружающей среды способствовали именно такому пе-
рераспределению радионуклидов. Например, если испытания проводились в сильный 
ливень, либо период весенней распутицы, то радиоактивная рецептура вполне могла 
проникнуть, вместе с потоками воды, вглубь почвы. Это, конечно, маловероятно ввиду 
наличия в почве геохимических барьеров различного типа [9,10], а также способности 
твердой фазы почвы к одновременному поглощению катионов, анионов и нейтральных 
молекул [11], но, конечно, возможно.

В литературе [12], например, имеется упоминание о сложном характере расп-
ределения 90Sr в почвенном покрове испытательной площадки «Опытное поле», где в 
ряде случаев содержание 90Sr в слое 10-15 и 15-20 см больше, чем в слое 5-10 см. 

Однако повышенное, по сравнению с поверхностным слоем, содержание радио-
нуклидов 241Am, 137Cs, 152,154,155Eu и 60Co на одной глубине (10-15 см, Рисунок 8) указы-
вает именно на искусственное происхождение этой аномалии. В противном случае, в 
виду различия в химических свойствах данных радионуклидов, их вертикальное расп-
ределение носило бы иной характер (природный). Наиболее вероятно, что антропоген-
ное воздействие на участках №1 и №5 связано с перепашкой почвы.

Глубина залегания загрязненного грунта, отнесенного к ТРО, на дан-
ных участках составила порядка 30 см. При проведении возможных рекуль-
тивационных мероприятий объем радиоактивного грунта, который необходи-
мо будет изъять с 1 квадратного метра площади, равен 0,3 м3, массой 480 кг 
(при ρпочвы=1600 кг/м3).
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Рисунок 8. Распределение радионуклидов на участке № 1

Рисунок 9. Распределение радионуклидов на участке № 17

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для характеристики имеющихся участков радиоактивного загрязнения по воз-

можному источнику поступления был проведен анализ изотопных отношений. 
Было сделано предположение, что некоторые участки образованы в результате 

одного испытания. В случае подтверждения данного предположения это, в какой-то 
мере, облегчило бы и предопределило дальнейшие исследования. Так, например, отпа-
ла бы необходимость проведения в будущем исследований на всех участках. 

Отношение активностей радионуклидов к активности 90Sr для верхнего слоя 
почвы исследуемых участков (0-10 см) представлены в Таблице 4.
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Таблица 4. 
Изотопные отношения радионуклидов в пробах почвы,

 отобранных на исследуемых участках

№ участка 239+240Pu 137Cs 241Am 154Eu 152Eu 155Eu 60Co
уч.1 180±30 23±3 11±2 5±1 1,7±0,4 2,1±0,7 0,21±0,07
уч.2 90±30 11±3 12±3 6±2 6±2 2,5±0,7 <0,3
уч.3 140±14 8,3±2,4 12±4 5±2 3±0,4 2,5±0,5 0,3±0,09
уч.4 111±23 12±4 10±3 8±2 7±2 <3,7 <0,9
уч.5 50±10 2,2±0,4 4±2 2,2±0,6 0,6±0,4 <2,2 <0,17
уч.6 1300±400 2000±330 25±7 <3 <2,5 <4,2 <0,8
уч.7 1300±500 3000±1000 50±14 <6 <5,7 <11,4 <2,1
уч.8 220±50 7±2 25±7 14±4 20±6 6±2 1,3±0,4
уч.9 140±40 19±6 19±6 8±2 <7,2 <9,7 4±1
уч.10 170±30 6±2 18±6 10±3 12±4 <2,7 <0,7
уч.11 90±20 30±10 11±3 6±2 5±2 <1,3 <0,3
уч.12 2300±800 200±70 90±30 54±20 60±20 23±8 <1,2
уч.13 30±7 1,2±0,3 4±1 3±1 3±1 1±0,3 0,11±0,03
уч.14 100±30 23±7 13±4 6±2 <4,1 6±2 <1,3
уч.15 400±200 18±2 55±6 30±3 12±1,4 1,2±0,2 1,1±0,2
уч.16 500±40 9±3 33±8 18±4 20±5 0,6±0,1 0,7±0,2
уч.17 160±30 5±1 13±3 8±2 <0,7 2,2±1,4 <0,3
уч.18 140±20 3,7±1,1 5±2 8±2 2±1 <2,4 <0,7
уч.19 140±30 10±4 9±3 6±2 <1,1 <2,1 <0,4
уч.20 200±30 7,7±1,1 10±1 5±1 3±0,5 2,4±0,6 <0,1
уч.21 920±140 5200±1500 70±20 15±5 6±1 7±2 0,8±0,3
уч.22 1500±200 1800±500 24±7 8±2 <1,5 <3 <0,6
уч.23 500±300 770±80 <8 3±2 <1,6 <2,6 <0,7
уч.24 2200±340 4100±1200 51±6 9±7 1,3±0,8 4±2 <0,19
уч.25 350±50 106±33 33±10 15±5 8±2 9±3 0,45±0,12

В результате изучения изотопных отношений радионуклидов выявлены участки, 
имеющие схожие изотопные отношения для всего ряда элементов, от 239+240Pu до 60Co 
(Рисунок 10). Участки, имеющие близкие изотопные отношения, выделены заштрихо-
ванными областями одного цвета. Данные участки находятся как в непосредственной 
близости друг к другу, так и на достаточно большом расстоянии. Близость изотопных 
соотношений во втором случае указывает лишь на схожий состав радиоактивных ве-
ществ, использованных при испытаниях. Предположение же об одном проведенном 
испытании для близко расположенных участков не подтверждается, ввиду различного 
направления осей следов радиоактивного загрязнения.

Вместе с тем имеются участки, которые, несмотря на то, что расположены дос-
таточно близко друг к другу, имеют различное изотопное соотношение. Вероятнее все-
го, на данных участках проводились испытания БРВ различного состава, либо имело 
место наложение радиоактивного загрязнения при неоднократных испытаниях. Также 
необходимо иметь в виду близость изотопных отношений в разных группах с возмож-
ностью отнесения некоторых участков одновременно к той или иной группе.
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Рисунок 10. Участки радиоактивного загрязнения, имеющие близкий изотопный состав 
для всего ряда рассматриваемых радионуклидов

ВЫВОДЫ
• Уровни радиоактивного загрязнения исследуемых участков отличаются друг 

от друга на несколько порядков. Основным загрязнителем является 90Sr, од-
нако существенный вклад в радиационную опасность вносит также актив-
ность изотопов плутония. Работы по рекультивации почвенного покрова сле-
дует проводить, начиная с участков с максимальным значением суммарного 
радиоактивного загрязнения (участки №18, №13 и т.д.).

• Обнаружены как участки, на которых проводились рекультивационные ме-
роприятия, так и участки с ненарушенным почвенным покровом, что, ко-
нечно же, меняет картину радиоактивного загрязнения почвенного покрова. 
Целесообразно проведение исследований по вертикальному распределению 
радионуклидов на остальных участках.

• Предположение о возможности образования некоторых участков радиоак-
тивного загрязнения в результате одного испытания не подтвердилось. Это 
позволяет сделать вывод, что участки радиоактивного загрязнения образо-
ваны в результате проведения независимых друг от друга испытаний БРВ.
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ƏСКЕРИ РАДИОАКТИВТІ ЗАТТЕКТЕР СЫНАЛҒАН АЛАҢДАРДЫҢ 
РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІ МЕН СИПАТЫН ЗЕРТТЕУ

  Осинцев А.Ю., Сəлменбаев С.Е.

ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология иинституты, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, 4 «А» ƏРЗ сынақ алаңының топырақ жамылғысындағы техногенді радио-
нуклидтердің құрамының деңгейін анықтау бойынша келтірілген зерттеулер суреттеледі. Зерт-
теулер нəтижесінде, алаңның радионуклидті ластануы 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu жəне 
60Co секілді радионуклидтердің орын алуымен шартталғаны анық болды, оның бастысы 90Sr 
болып табылады. Радионуклидтердің тігінен таралуын зерттеуден, 137Cs, 241Am жəне 152,154,155Eu 
негізгі белсенділігі топырақтың 20 см беткі қабатында жатқанын көрсетті. Сонымен қатар, 
топырақ бейінінің тереңдігі бойынша радионуклидтердің ауытқымалы түрде таралуы байқал-
ған телімдер анықталды, олардағы зерттеліп жатқан радионуклидтердің максималды құрамы 
10-20 см қатпарда бекіген. Изотопты арақатынасына зерттеу жұмысы жүргізілді, алынған изо-
топты арақатынасы мен кеңістіктік орналасуына байланысты, мүмкін деген көзден радиоактивті 
ластанған телімдердің бірі-біріне байланыстылығының мүмкін еместігін көрсетті.

Кілт сөздер: сынақ алаңы, радионуклидтік құрамы, радиоактивті ластану, радиоактивті 
қалдықтар, радионуклидтердің тігінен таралуы, радиоактивті ластанудың жиынтық көрсеткіші.

CHARACTER AND RADIOACTIVE CONTAMINATION LEVEL 
OF THE WARFARE RADIOACTIVE AGENT TESTING SITE

Ossintsev A.Yu., Salmenbaev S.E.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper describes the investigations for determination of artifi cial radionuclides concentra-
tions in the soil cover of the WRA testing site 4"А". The investigations found that the radioactive 
contamination is caused by presence of such radionuclides as 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu and 
60Co, the main one of which is 90Sr. The study of the radionuclides vertical distribution showed that the 
major activity of 137Cs, 241Am and 152,154,155Eu is in the top 20 cm soil layer. Furthermore, we found areas 
with abnormal in-depth distribution of radionuclides on the soil profi le, where maximal concentrations 
of the radionuclides investigated were in 10-20 cm layer. The isotopic ration research showed the im-
possibility of relating the contaminated areas by possible contamination source based on the obtained 
ratios and spatial position.

Keywords: testing site, radionuclide composition, radioactive contamination, radioac-
tive wastes, radionuclides vertical distribution, total indicator of radioactive contamination.
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УДК 577.4:504.064:539.16

ГЕОСТАТИСТИКА ƏДІСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ƏСКЕРИ 
РАДИОАКТИВТІ ЗАТТЕКТЕРДІ СЫНАУ САЛДАРЫНАН ПАЙДА 

БОЛҒАН ЖЕРГІЛІКТІ РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНҒАН ТЕЛІМДЕРДІҢ 
ШЕКАРАЛАРЫН АНЫҚТАУ

А.Ю. Осинцев, Е.В. Мустафина

ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, 
Курчатов, Қазақстан

2011 жылы Семей сынақ полигонының əскери радиоактивті заттектер сыналған «4А» 
алаңында орналасқан жергілікті ластанған телімге жіті радиометриялық зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Аталған зерттеулердің мақсаты радиоактивті ластанудың таралу сипатын анықтау 
жəне оның алаңның шекарасынан тыс жерге қауіпті мөлшерде шығуын бағалау. Телімнің шека-
расынан тыс жерге β-сəуле шығарушы радионуклидтердің беткі ластануының максималды мəні 
анықталды. Беткі қабаттың β-сəуле шығарушы радионуклидтермен ластануына қатысты дерек-
терді геостастикалық өңдеу нəтижелері келтірілді. Деректерді өңдеу əдіснамасы ƏРЗ сынақтар 
өткізу барысындағы жəне басқа да радиоактивті заттектерді шашыратуға байланысты осыған 
ұқсас тəжірибелер барысындағы ластанған телімдердің шекараларын анықтауға жəне телімнің 
белгілі бір шекарасынан тыс жерлерге ластанудың таралу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны, əскери радиоактивті заттектер, «4А» алаңы, β-сəуле 
шығарушы радионуклидтер, деректерді статистикалық өңдеу, деректерді геостатистикалық өң-
деу, вариациялық қисық, кеңістікте таралу.

1. КІРІСПЕ
Семей сынақ полигонының (ССП) аумағында ядролық сынақтар өткізілген жер-

лерде орын алған негізгі ластанған телімдерден басқа, 1950-ші жылдардың басында 
бұрыңғы Кеңес Одағының бағдарламасы бойынша өткізілген əскери радиоактивті зат-
тектерге (ƏРЗ) сынақ өткізу нəтижесінде пайда болған жербеткі радиоактивті ластану-
дың маңызды көздері орын алған ластанулар бар [1].

Бағдарламаның мақсаты қаруды іс-тəжірибелік қолдану барысында, топырақ 
пен ауаның ластануынан басқа адамға, жануарларға, қоршаған ортаға, əскери күштер-
ге жəне қару-жараққа əсерін оның тиімділігі мен негізін анықтау. Сынақтар барысын-
да ƏРЗ шашыратуды жеке снарядтар, телімдерді минометтік снарядтармен бомбалау, 
бомбалаушы ұшақтардан бомбаларды тастау жəне ұшақтардан ƏРЗ шашырату арқылы 
іске іске асырды. ƏРЗ сұйық немесе ұнтақ тəрізді радиоактивті рецептура түрінде, ра-
диохимиялық өндірістің қалдықтарынан, немесе жұмыс істеп тұрған атом реакторы-
ның нейтрон заттектерінен арнайы сəулелендіру жолымен іріктеліп алынды. Олардың 
тиесілі белсенділігі литріне ондаған үлестен бірнеше кюриге дейінгі мəнде ауытқыды.

ҚР ҰЯО РҚЭИ түрлі жылдары жүргізген, ƏРЗ сыналған алаңдарды зерттеу нə-
тижелерінен, ƏРЗ сынау барысында қолданылған металл бұйымдардың жеке бір бөл-
шектері анықталды, сонымен бірге табиғи орта нысандарында 90Sr радионуклидінің 
жоғары құрамымен, жəне ССП аумағында кездесетін басқа да ұзақ өмірсүруші 137Cs, 
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239+240Pu, 241Am радионуклидтерінің төменгі құрамымен (айырмашылығы 3-4 есе) си-
патталатын жергілікті радиоактивті ластанған телімдер анықталды [2]. Барлығы 40-тан 
аса нысандар мен телімдер анықталды. Алдын ала зерттеу жүргізу нəтижесінде анық-
талған ластанған телімдердің көлемі 1-ден 50 га дейінгі көлемді құрайды. Жергілікті 
жердің 90Sr радионуклидімен радиоактивті ластану деңгейі n∙107 Бк/кг дейін жетеді [3, 
4]. 2011 ж. ƏРЗ сыналған аумақтарда ластану сипаты жəне радиациялық ахуал жақсы 
зерттелген болатын. Қазіргі уақытта, «4А» аумағына жақын орналасқан ССП аумағы-
ның солтүстік бөлігін халық-шаруашылығы айналысына қайтару бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. ƏРЗ сынау барысында пайда болған ластану сипатын ескере отырып, бұл 
жерде кішігірім аумақтың жергілікті ластану дақтарының болуынан, аумақтың ше-
карасынан тыс жерге техногенді радионуклидтердің белсенділігінің жоғары болуы 
кішігірім дақтардың пайда болу мүмкіндігін болжауға қатысты – өзекті мəселесі туын-
дайды.

1. ТƏЖІРИБЕЛІК БӨЛІГІ
ƏРЗ сынақтар жасалған телімдерде ластанудың таралу сипатын анықтау үшін 

ƏРЗ сыналған «4А» алаңында орналасқан №5 радиоактивті ластанған телімді жіті 
радиометриялық зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын. Аталған телім, техногенді 
радионуклидтердің максималды белсенділігі орын алған телімдердің ең ұзын телім-
дері ретінде, бұдан бұрын зерттеулер жүргізілген телімдер негізінде таңдап алынды 
(1-сурет).

1-Сурет. ƏРЗ сыналған «4А» алаңындағы №5 радиоактивті ластанған телімнің орналасуы
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Примечание
"Сурет" заменить на "сурет"
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Жаяу β-түсіру жұмыстары белгіленген бейіндер (1-14) бойынша 1 м қадам са-
йын, қалыңдығы 0,5 мм пластик сцинтиллятормен жалатылған, RADIAGEM-2000 до-
зиметр – радиометрін SAB-100 детектрлеу блогымен (детектор ретінде сцинтиллятор 
қолданылды ZnS(Ag)) пайдалана отырып жүргізілді. Детектордың беткі қабатының 
аумағы – 100 см2, өлшеу диапазоны 0-ден 526 Бк/см2 дейін, өлшеу дəлсіздігі ±15 %). 
β- түсіру жұмыстарының бақылаудағы өлшеулері қадам сайын жүргізілді, 1 м ара-
лықта негізгі бейіннен алыстаған сайын өлшенді. Зерттеу сұлбасы төмендегі суретте 
келтірілген (2-сурет).

2-Сурет. №5 телімді зерттеу сұлбасы

2. НƏТИЖЕЛЕР

2.1. Жалпы нəтижелер
β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабаттағы өлшенген мəндердің 

диапазоны 0,4 бастап 248 Бк/см2 дейінгі мəнді құрады.
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Беткі қабаттың ластануының шынайы мəнін зерттеуде деректердің талдамасын 
ары қарай зерттеу үшін, негізгі бейін жəне бақылаудағы өлшеулер бойынша өлшенген 
мəндер арасындағы орташа арифметикалық мəндер қабылданды.

Бүкіл массив үшін вариациялық қисық сызықтықты талдамалай отырып (3-су-
рет), негізгі жиынтықтың бірде біріне жатпайтыны жайлы қорытынды жасауға болады 
[5, 6, 7]. Ластанған телім жайлы қолда бар деректерді ескере отырып, массив екі негізгі 
жиынтықтан – ƏРЗ сынақтарының салдарынан тікелей ластану жəне радиациялық па-
раметрлерінің аялық мəні бар жақын аумақтардан тұрады деп болжауға болады.

«4А» алаңының табиғи радиациялық аясын анықтау үшін β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының шартты түрдегі 2 Бк/см2 дейінгі 
деңгейде деректерді статистикалық өңдеу жұмыстары жүргізілді (4-сурет).

3-Сурет. β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының 
барлық өлшеулеріне арналған вариациялық қисық сызықтық

4-Сурет. β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының өлшеулеріне 
арналған вариациялық қисық сызықтық шартты түрдегі 2 Бк/см2 дейінгі деңгейде
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5-Сурет. Бейіндер бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластанудың таралуы

β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының өлшеу-
леріне арналған вариациялық қисық сызықтық шартты «аялық» деңгейге дейін логқа-
лыптыға жақын таралу сипатына ие. Таралудың оң жақ асимметриясы β-сəуле шығару-
шы радионуклидтердің таралуына өткізілген сынақтардың əсерінің барын көрсетеді. 
Аталған аумақтың табиғи «аялық» деңгейінің орташа есептелінген арифметикалық 
мəні 0,7 Бк/см2 деп қабылдауға болады.

Алынған нəтижелердің негізінде β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі 
қабаттың ластану мəндері бойынша өлшенген диаграммалар құрылды (5-сурет, 6-су-
рет). Деректердің үлкен көлемі мен өлшенетін шаманың вариабельдегіне байланысты 
1-14 бейіндер бойынша диаграммаларды құру барысында оңтайлы визуализациялау 
үшін 20 нүкте бойынша желілік сүзбелерді пайдалана отырып деректерді аппрокси-
мациялау жұмыстары жүргізілді. 15-ші бейін бойынша диаграмма құру үшін нақты 
мəндер алынды.

6-Сурет. 15 бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттағы ластанудың таралуы
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Бастапқы бағалау бойынша, бейіндер бойынша β-сəуле шығарушы радионук-
лидтермен беткі қабаттағы ластанудың таралу диаграммасын талдамалаудан, ластану 
жергілікті сипатта орын алған деген қорытынды жасауға болады. Ластану ауқымы ша-
мамен 300×850 м алады.

2.2. Деректерді талдамалау
Деректерді жіті талдамалау үшін белгілі бір «аялық» деңгейді есепке ала оты-

рып нақты деректер бойынша кеңістікте таралу диаграммасы құрылған болатын (7-су-
рет – 21-сурет). Негізгі ластануға сабақтастырылмаған ластанған телімдерді анықтау 
үшін, алынған диаграммаларды визуалды талдамалау жұмыстары жүргізілді. Талдама-
лауды жүргізу барысында, кейбір бейіндерде деректердің бүкіл массиві үшін анықтал-
ған деңгейден төмен «аялық» мəнде орын алғаны анықталды. Аталған бейіндер үшін 
табиғи «аялық» деңгейдің мəні есептелді жəне негізгі ластануға сабақтастырылмаған 
ластанған телімдер анықтау үшін қайта талдамалау жасалды. Барлық деректер массиві 
үшін «аялық» деңгейдің есептемелеу радиациялық параметрлердің мəнінен 15 % ас-
пайтын аумақтар ластанған аумақтар ретінде алынды.

7-Сурет. 1-ші бейін  бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

8-Сурет. 2-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы
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9-Сурет. 3-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

10-Сурет. 4-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

11-Сурет. 5-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

205

12-Сурет. 6-шы бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

13-Сурет. 7-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

14-Сурет. 8-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы
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15-Сурет. 9-шы бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

16-Сурет. 10-шы бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

17-Сурет. 11-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы
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18-Сурет. 12-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

19-Сурет. 13-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы

20-Сурет. 14-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы
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Кеңістіктік таралудағы ластанудың β–сəуле шығарушы радионуклидтермен 
беткі қабатының ластануын талдамалау үлгісі ретінде №5 бейін таңдап алынды, себебі 
радиациялық параметрлерінің максималды көрсеткіштерімен жəне ең ұзындығымен 
сипатталады. Кеңістіктік таралудың №5 бейіндегі сипатын талдамалай келе төмендегі 
қорытындыларды жасауға болады:

1. Түсулердің негізгі іздері анық идентификацияланады, іздің ені шамамен 
300 м.

2. Негізгі ізден оң жаққа қарай беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шыға-
рушы радионуклидтермен ластанған бөлікті алып қарауға болады, оның 
ені шамамен 300 м «аялық» деңгейден 2 есеге жоғары. Болжаммен аталған 
бөлік бірнеше сынақтардан кейінгі түскен іздерден қалыптасқан немесе бір 
сынақтан кейін радиоактивті заттектердің таралу бағытының түрлі биіктік-
те ауа массасының қозғалу бағытының өзгеруі есебінен қалыптасқан.

3. Беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен лас-
танған «аялық» деңгейі жоғары аумақтар үзік-үзік телімдердегі «аялық» 
деңгейі жоғары телімдермен ерекшеленеді. Аялық деңгейі бар аумақтарда, 
беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен лас-
танған, «аялық» деңгейден 2,5 есеге дейін жоғары 4 телім идентификация-
ланады.

№5 бейінмен ұқсастық бойынша барлық бейіндер бойынша беткі қабаты 
жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен ластанудың кеңістікте 
таралуын талдау жұмыстары жүргізілді, оның негізінде төмендегідей қорытынды 
жасауға болады:

1. Түсулердің негізгі іздері анық идентификацияланады, іздің ені – 300 м, 
ұзындығы – 850 м.

2. Табиғи «аялық» деңгейдегі жоғары мəндердің аумағы алаңда шамамен 
600×2200 м (максималды нүктелер бойынша) аралығында бекітілген.

3. Беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен лас-
танған «аялық» деңгейі жоғары аумақтардан беткі қабаты жоғары мəндегі 

21-Сурет. 15-ші бейін бойынша β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен беткі қабаттың ластануының таралуы
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β-сəуле шығарушы радионуклидтермен ластанған 30 телім табылды. Анық-
талған телімдер бойынша беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен ластанған телімдер бойынша жиынтық ақпарат төмен-
дегі кестеде келтірілген (1-кесте).

4. Визуалды түрде №5 телімнен радиоактивті заттектердің таралуының 3 
өзегін алып қарауға болады (22-сурет).

1-Кесте
Беткі қабаты жоғары мəндегі β-сəуле шығарушы 

радионуклидтермен ластанған телімдер бойынша жиынтық ақпарат

Телім Бейін Телімнің ұзынды-
ғы, м

β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабаттың 
максималды ластануы, Бк/см2

1 3 1 0,9
2 3 4 1,2
3 3 2 1,6
4 5 4 1,7
5 5 2 0,9
6 5 1 0,9
7 5 1,5 0,9
8 7 1,5 0,9
9 8 2 0,9

10 10 3 0,9
11 11 1 0,9
12 11 2 0,9
13 11 2 0,9
14 11 2 0,9
15 11 1 0,9
16 11 1 0,9
17 11 2 1,1
18 11 11 0,9
19 11 1 0,9
20 12 2 0,9
21 12 4 1
22 12 1 0,9
23 12 3 1,1
24 12 6 1
25 12 2 1,1
26 12 2 0,9
27 12 12 1
28 12 2 0,9
29 15 150 1,6
30 15 250 1,3
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2.3. Деректерді статистикалық өңдеу
Деректерді статистикалық өңдеу үшін жəне ластанудың таралу сипатын анық-

тау үшін диаграммаларда «аялық» деңгейден жоғары бейін бойынша (вариациялық 
қисық сызықтықтың кеңістікте таралуы) телімдер айқындалды (7-сурет – 21-сурет). 
Вариациялық қисық сызықтықтың кеңістікте таралуы 1-3 бейіндер үшін құру мүмкін 
емес, себебі аталған бейіндердегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен беткі қабат-
тың ластану мəні «аялық» деңгейде орын алған. 4-14 бейіндер бойынша аппроксимир-
ленген деректер 20 нүкте бойынша желілік сүзгілеуді пайдалана отырып алынды. 15 
бейін бойынша нақты мəндер алынды.

Вариациялық қатардың ауыспалы шамасын əрі қарай статистикалық өңдеу 
үшін кездесу жиілігінде ластанудың ұзындығын өлшеуде – β-сəуле шығарушы радио-
нуклидтермен беткі қабаттың ластануы алынды. Беткі қабаттың β-сəуле шығарушы 
радионуклидтермен ластануының таралу сипатын анықтау үшін орташа арифметика-
лық мəндер (М) жəне орташа квадраттық ауытқулар (σ) өлшенген вариациялар тəсілі 
бойынша əрбір вариациялық қатар үшін анықталды [8]. Одан ары қарай, қалыпты 
заңдылық бойынша эмпириялық қисық сызықтықты теңдестіру жұмысы жүргізілді 
жəне λ критерийін пайдалана отырып теориялық жəне эмпириялық таралу арасындағы 
айырмашылық бағаланды [8, 9, 10, 11]. Есептеулердің нəтижелері төмендегі кестеде 
келтірілген (2-кесте).

22-Сурет. Радиоактивті заттектердің таралу өзегі
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2-Кесте
Ерекшеленген вариациялық қисық сызықтықтың 

деректерін статистикалық өңдеу нəтижелері

Вариациялық 
қисық сызықтық М, м σ, м λ

4-Бейін 338 96 2,60
5-Бейін 357 73 3,76
6-Бейін 220 60 1,45
7-Бейін 216 27 0,12
8-Бейін 83 30 0,18
9-Бейін 128 28 0,17
10-Бейін 59 23 0,14
11-Бейін 133 60 0,22
12-Бейін 163 53 0,26
13-Бейін 99 25 0,21
14-Бейін 69 32 0,24
15-Бейін 896 224 0,7

Теориялық жəне эмпириялық таралулар арасындағы айырмашылық, егер эмпи-
риялық критерий (λ) талап етілген мүмкін деген шекке жетпейтін болса кездейсоқ деп 
есептелуі мүмкін. Біздің бағалаулар үшін 1,63-ке тең критерий таңдап алынды (зерт-
теу нəтижелерінің қарапайым жауапкершілігін қолдану барысында). Осылайша, біздің 
вариациялық қисық сызықтық λ критерийіне есептемелерді іріктеліп алынған бол-
жамдық шегімен (1,63) салыстыра отырып, 6 мен 15 бейін аралығында таралу қалыпты 
сипатқа тəн деген қорытынды жасауға болады. Қалыпты заңдылықтан ауытқу беткі қа-
баты жоғары ластанған мəндердің аумағымен байланысты, болмаса бірнеше сынақтар-
дан кейінгі іздердің түсуімен немесе түрлі биіктіктегі ауа массасының қозғалысының 
бағытының өзгеруі салдарынан бір сынақтан кейінгі радиоактивті заттектердің тара-
луының орнының ауысуымен байланысты, бұл визуалды идентифицирленген түрдегі 
ластанудың таралуының 3 өзегімен нақтыланады (22-сурет). Бұл жағдайда, ластану 
бірнеше басты жиынтылықпен сипатталады, оның əрбірінің өзіндік таралу сипаты бар. 
Бұл болжамды тексеру үшін вариациялық қисық сызықтық 4 бейін бойынша визуалды 
талдамалау негізінде 2 вариациялық қисық сызықтыққа бөлінді (10-сурет). Вариация-
лық қисық сызықтықтың деректері үшін негізгі сипаттамаларды (М жəне σ), қалыпты 
заңдылық бойынша эмпириялық қисық сызықтықты түзету, жəне λ критерийін есептеу 
жүргізілді (3-кесте).

3-Кесте
Ерекшелінген вариациялық қисық сызықтық 
деректерді статистикалық өңдеудің нəтижелері

Вариациялық 
қисық сызықтық М, м σ, м λ

4-Бейін, № 1 292 22 0,88
4-Бейін, № 2 447 87 0,77
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Келтірілген есептеулерден, екі таралу да қалыпты сипатқа тəн деген қорытынды 
жасауға болады, бұл бірнеше басты жиынтықтың салынуы жайлы жасалған болжамды 
нақтылайды. Кеңістіктік таралудың деректерін талдамалау жүргізілгендіктен белгілі 
бір М жəне σ мəндер метр түрінде беріледі. Сол себепті, жасалған есептеулердің жəне 
таралу сипаты жайлы деректердің негізінде жергілікті ластанған телімдердің шекара-
ларын анықтауға болады, жəне жоғарыда белгіленген «аялық» ластану деңгейі 3,3 σ 
тең зерттеліп жатқан телімнің шекарасынан болжаммен 99 % тарамайды деп нақты ай-
туға болады (таралудың қалыпты заңдылығының бейіндері үшін) (23-сурет).

23-Сурет. Жергілікті ластану телімін ің бағалама шекарасы

2.4. Тұжырым
Осылайша, деректерді талдамалау нəтижелері бойынша, ƏРЗ сыналған «4А» 

алаңындағы ластанулардың телімдерде кеңістіктік таралуы, Гаусстық таралу сипаты-
на тəне немесе соған ұқсас. Ластанулардың таралу шекарасында беткі ластануы жоға-
ры 16 телім анықталды, олардың ені 1-ден 200 метрге дейін, беткі қабатының β-сəуле 
шығарушы радионуклидтермен ластануының максималды мəні 1,7 Бк/см2. Өткізілген 
талдамалардың негізінде ƏРЗ сыналған телімдердің бекітілген шекараларынан тыс 
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жерлерде халыққа қауіпті деңгейдегі β-сəуле шығарушы радионуклидтермен ластан-
ған жерлер табылмайды деп айтуға болмайды.

3. ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЖАЛПЫ ƏДІСНАМАСЫ
Өткізілген зерттеулердің негізінде, ƏРЗ сынау барысында пайда болған ластан-

ған телімдерде радиологиялық зерттеулер нəтижелерін өңдеудің, сонымен қатар ра-
диоактивті заттектерді диспергирлеу бойынша ұқсас тəжірибелердің жалпы əдіснама-
сын суреттеуге болады:

1. Телімнің жалпы геометриялық параметрлерін анықтау (ластану формасы, 
ұзындығы, ені).

2. Тəн бейіндерді бөліп қарау. Дөңгелек пішіндегі телімдер үшін бір-бірі-
не перпендикуляр орналасқан, олар максималды ластанған нүкте арқылы 
өтетін 2 бейінді пайдалануға болады. Ұзына бойғы пішінді телімдер үшін, 
телімнің бойымен өтетін, жəне телімнің ұзындығына байланысты бірнеше 
көлденең негізгі бейінді бөліп қарауға болады.

3. Аталған жергілікті жер үшін «аялық» деңгейді анықтау.
4. «Аялық» деңгейден жоғары вариациялық қисық сызықтықты бөліп қарау.
5. Əрбір вариациялық қатар үшін орташа арифметрикалық мəндегі (М) жəне 

орташа квадраттық ауытқулы (σ) мəндерді анықтау.
6. Қалыпты заң бойынша эмпириялық қисық сызықтықты тегістеу жұмыста-

рын өткізу.
7. Теориялық жəне эмпириялық таралу арасындағы айырмашылықты бағалау 

жұмыстарын λ критерийін пайдалана отырып жүргізу.
8. Есептелінген М жəне σ негізінде жергілікті ластанған телімнің шекарала-

рын анықтау.
9. Телімнің белгіленген шекараларынан тыс жерлерге радиациялық параметр-

лердің жоғары мəндері орын алған телімдерге талдама жүргізу.

ҚОРЫТЫНДЫ
Өткізілген зерттеулер, «4А» сынақ алаңының телімдерінің бірінде радиоактивті 

ластанудың таралу сипатын анықтауға мүмкіндік берді. Деректерге жүргізілген талда-
малардың нəтижелері бойынша, зерттелген телімдегі кеңістіктік таралу Гаусстық тара-
лу сипатына ие немесе соған жақын. Радиоактивті ластанудың белгіленген таралу си-
патынының негізінде оның алаңның шекарасынан қауіпті мөлшерде шығу мүмкіндігін 
бағалау жұмыстары жүргізілді. Аталған бағалау негізінде, ƏРЗ сыналған телімдердің 
белгіленген шекарасынан тыс жерлерде, тұрғындарға қауіпті дейгейде β–сəуле шыға-
рушы радионуклидтермен ластану табылмайды деп нақты айтуға болады.

Деректерді өңдеуге байланысты таңдап алынған əдіснама, ƏРЗ сынау барысын-
да жəне радиоктивті заттектерді диспергирлеу бойынша соған ұқсас тəжірибелерді 
өткізу барысында пайда болған ластанған телімдердің шекараларын анықтау үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. Аталған əдіснаманы пайдалану арқылы радиоактивті 
ластанған телімдердің шекараларын ғана анықтап қоймай, сонымен қатар телімнің ше-
карасынан тыс жерлердегі ластану деңгейінің бағалауға да мүмкіндік береді.
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Сонымен қатар, аталған əдіснама бір ізді түсулер орын алған жəне бір сынақ 
кезінде қалыптасқан радиоактивті ластанған телімдер үшін ғана оңтайлы. Бірнеше 
сынақтар салдарынан қалыптасқан ластанулар, бір-бірімен қабаттастырылған 
түсулердің іздері орын алған телімдер үшін, əрбір анықталған іздерді сипаттай отыра 
түсуі мүмкін деген барлық іздерді белгілеу үшін бүкіл телім бойына радиоактивті 
ластануға қатысты зерттеулер жүргізу қажет.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ ЛОКАЛЬНЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБРАЗОВАННЫХ ВСЛЕДСТИИ 

ИСПЫТАНИЙ БОЕВЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГЕОСТАТИСТИКИ

Осинцев А.Ю., Мустафина Е.В.

Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, 
Курчатов, Казахстан

В 2011г. проведены детальные радиометрические исследования на участке локального 
загрязнения расположенного на площадке «4А» Семипалатинского испытательного полигона, 
где проводились испытания боевых радиоактивных веществ. Целью данных исследований яв-
лялась определение характера распространения радиоактивного загрязнения и оценка возмож-
ности его выхода за границы площадки в опасных количествах. Определены максимальные 
значения поверхностного загрязнения β-излучающими радионуклидами за границами участка. 
Представлены результаты геостатистической обработки данных поверхностного загрязнения β-
излучающими радионуклидами. Выбранная методология обработки данных позволяет опреде-
лить границы участков загрязнения, как при проведении испытаний БРВ так и других аналогич-
ных экспериментов по диспергированию радиоактивных веществ и оценить уровни загрязнения 
за определенными границами участка.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, боевые радиоактивные ве-
щества, площадка «4А», β-излучающие радионуклиды, статистическая обработка данных, геос-
татистическая обработка данных, вариационная кривая, пространственное распределение.

DELIMITATION OF LOCAL RADIOACTIVE CONTAMINATION 
SPOTS CUASED BY TEST OF WARFARE RADIOACTIVE 

AGENTS BY USING GEOSTATISTICS

A.Yu. Ossintsev, E. Mustafi na

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

In 2011, a detailed radiometric survey was conducted in the area of local pollution located 
on "4A" site of the Semipalatinsk Test Site, where warfare radioactive agents were tested. The goal 
of these studies is to determine the spread of contamination and to assess its proliferation beyond 
the site boundary in dangerous quantities. Maximal contamination of the surface with β-emitting 
radionuclides outside the area was determined. The results of geostatistical processing of the data on 
surface contamination with β-emitting radionuclides are provided. The methodology selected for data 
processing can determine the border areas of contamination, both of tests with WRA and other similar 
experiments with dispersion of radioactive substances and assess the levels of contamination beyond 
certain boundaries.

Keywords: Semipalatinsk Test Site, warfare radioactive agents, "4A" site, β-emitting radionu-
clides, statistical data processing, geostatistical data processing, variation curve, spatial distribution.
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УДК 577.4:577.391: 504.064:539.16

ЕРТІС ЖАҒАЛАУЫНЫҢ ҚАРАҒАЙЛЫ ОРМАН 
АУМАҒЫНДАҒЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ АХУАЛ

Стрильчук Ю.Г., Осинцев В.С., Магашева Р.Ю.

ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, 
Курчатов, Қазақстан

Семей сынақ полигонында (ССП) көптеген жылдар бойы ядролық қаруды сынауға жа-
салған сынақтардың салдарынан тек қана полигон аумағы емес, сонымен қатар оған жақын жат-
қан аумақтар да радиоактивті ластану əсеріне ұшырады. Осындай аумақтардың біріне ССП сол-
түстік-шығыс бағытта орналасқан Ертіс жағалауы бойындағы қарағайлы орман тізбегінің қаулап 
өскен бөлігі жатады.

Ертіс жағалауының бойындағы қарағайлы орман Ертіс өз. оң жақ жағалауында Қазақс-
танның екі облысы – Шығыс-Қазақстан мен Павлодар облыстарының аумақтарында орналасқан. 
Қарағайлы орманның жалпы аумағы 870,5 мың га құрайды. Орманқұраушы ағаш түрі – қарапа-
йым қарағай (Pinussilvestris). Қарағайлы орман көне заманғы болып табылады жəне үлкен эко-
логиялық, əлеуметтік-экономикалық маңызға ие.

Орман экожүйелерінің радиоактивті ластануының негізгі радиологиялық зардабына ра-
дионуклидтердің орман өнімдерінде жинақталуы жəне оларды одан əрі пайдалануын шектеу, 
орман шаруашылығына қамтылған қызметкерлердің жəне тұрғындардың сыртқы жəне ішкі 
сəулеленуі жатады. Қорғану шаралары белсенді түрде қолданылуы мүмкін ауыл шаруашылығы 
жерлеріне қарағанда, орман құрамдастарындағы радионуклидтердің құрамының негізінен өз-
герісі табиғи факторлардың есебінен болады. Олардың ұзақ уақыт бойы өздігінен тазартылуы 
себепті, орман экожүйелері ұзаққа дейін тұрғындар үшін де, орман шаруашылығы жұмыскер-
лері үшін де радиациялық қатердің көзі болып табылады.

Кілт сөздер: қарағайлы орман, алғашқы ядролық сынақ, техногенді радионуклидтер, то-
пырақ бейіні, радиациялық ахуал.

ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚТАР ЖҮРГІЗУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ССП 
ШЕГІНЕН ТЫС ЖҮРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕР

Ядролық сынақтарды жүргізу кезеңінде жəне олар тоқтаған соң, сондай-ақ яд-
ролық сынақ зардаптарын – ССП аумақтары мен оған іргелес алаңдардың радионук-
лидтермен ластану сипаты мен дəрежесін түрлі сипаттағы зерттеулер жүргізілді, олар 
қалай болса да ядролық сынақтардың қоршаған ортаға əсерін зерттейді.

Сынақтарды жүргізу кезеңіндегі зерттеулерді КСРО Қорғаныс министрлігі мен 
КСРО орта машинақұрылысы министрлігінің арнайы бөлімшелері жүргізді (ə/б 52605; 
өнеркəсіптік технологиялар БҒЗЖИ, Мəскеу; Радий институты ҒӨБ, С.-Петербор). 
Жұмыстың бағыты – əскери- өнеркəсіптік зерттеулер, радиациялық қауіпсіздік, ра-
диоэкология.

1949 жылғы 29 тамыздағы алғашқы ядролық сынақтың бұлты өткен ССП ірге-
лес аумақтарды зерттеу сынақтан соң бірнеше тəуліктен кейін ғана жүргізілді. Радиа-
циялық ахуалды бағалау үшін ауадағы жəне жердегі жылжу құралын пайдалана оты-
рып, радиациялық барлау ұйымдастырылды. Ауадағы радиациялық барлау барысында 

Nespbaeva
Примечание
перенос "Қазақ-станның"

Nespbaeva
Примечание
"ҒӨБ, С.-Петербор" заменить на "НПО, С.-Петербург"

Nespbaeva
Примечание
перенос "қарапай-ым"

Nespbaeva
Примечание
инициалы переставить вперед, Ю.Г.Стрильчук и т.д.
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ұшақ Ертіс өзені жағынан бастап, іздер өзегін 15 реттен кем емес кесіп ұшты. Бұл кезде 
ұшу биіктігінде гамма-сəулелендірудің доза қуатының максималды мəнін тіркеу жəне 
осы мəнді іздің əр қимасында елді мекенді бекіту жүргізілді. Барлау жүргізуге қаты-
сушылар П-1 сынақ алаңынан 300 км арақашықтықта іздер өзегінің қиылысы кезінде 
сəулелену қарқындылығының күрт жоғарылауы байқалғанын, ал алыс арақашықтық-
та іздер өзегіндегі сəулелену дозасы қуатының жоғарылауы аз болғанын жəне оның 
қимасы бойынша «анық еместігін» атап өтті. Бұл ± 2,5 км дейінгі нақтылықпен іздер 
өзегінің қалпын елді мекенде анықтап, тіркеу үшін жеткілікті болды [1].

Сынақтардың алғашқы кезеңдеріндегі қоршаған орта объектілерінің сынал-
ғаны туралы ақпарат бізде жоқ. Бірақ іздер шекараларының басқа жерүсті ядролық 
сынақтардан орналасуы туралы қолда бар ақпарат тұрақты радиациялық барлаудың 
жүргізілгендігі туралы растайды. Біздің əдебиеттен тапқан өсімдіктердегі  жəне азық-
түлік тағамдардағы радионуклидтердің құрамы бойынша алғашқы сандық деректер 
1956-1958 жылдарда алынған. Бұл зерттеулер «радиоактивті түсулердің халықтың 
денсаулығы үшін ықтимал қауіпінің пайда болуына байланысты, 1956 жылдан бастап 
КСРО Министрлер кеңесі КСРО аумағында қоршаған орта объектілерінің радиоак-
тивті ластану дəрежесін бақылауды ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдады…» 
деп басталған [1]. Осы уақыттан бастап топырақ пен өсімдіктің радиоактивті ластану 
қауіпін жүйелік санитарлық-гигиеналық бағалау басталды. 1958 жылдан соң, радио-
химия əдістерін енгізу мен спектрометриялық аппаратураның пайда болуына қарай 
қоршаған ортаның түрлі объектілерінде биологиялық қауіпті радионуклидтердің – ст-
ронций-90, цезий-137 мен йод-131құрамын анықтау бойынша зерттеулер жүргізіле 
бастады. Барлық зерттеулер, бірінші кезекте полигонға іргелес аумақтарда өндірілетін 
азық-түлік тағамдарына қатысты болды, сондай-ақ ауаны, су мен өсімдікті зерттеу 
жүргізілді. Зерттеліп жатқан объектілердегі радионуклидтердің құрамы туралы дерек-
тер, негізінен, Долон, Мостик, сирек – Черемушка, Бөдене, Семиярка елді мекендері 
үшін жүргізіледі. Жəне, іс жүзінде, орман массивтері аумақтарындағы елді мекендер-
ден тыс табиғи ортаның радиоактивті ластану деңгейлері туралы ақпарат жоқ.

ССП ЖАБЫЛҒАННАН КЕЙІНГІ ЗЕРТТЕУЛЕР
ҚР мен басқа да елдердің түрлі ұйымдары қатысқан жұмыстар 1990 жылда кең 

ауқымда жүргізіле бастады.
ЮКЗЭ Аэромагниттік партиясы (Алматы қ.) АЭ «Аэрогеофизика» (Николаевка 

а.) бірлесе отырып, 1990 жəне 1991 жылдарда іс жүзінде Семей облысының барлық ау-
мағын қамтитын 1:1 000 000 масштабты аэрогамма-спектрометриялық түсіру (АГСТ) 
орындалды. Нəтижесінде ластану деңгейі 0,1 Ки/км2 жəне одан да жоғары болатын, 
түсіру алаңы бойынша анда-санда таралған жекелеген дақтар қатары анықталды. Түсі-
ру кезінде 137Cs бойынша 300-500 мКи/км2 жарылыстардан: 29.08.49 ж. – жарылыстың 
эпицентрынан тік 12-18 км дейін (болжам бойынша), 24.09.51 ж. – 55-65 км дейін; 
12.08.53 ж. – 80-95 км дейін жоғары деңгейлері бар іздер тіркелді. Осы арақашық-
тықтардан бастап, іздер бірыңғай изосызықтармен аяқталмайды жəне алғашқысында 
аймақтық, сосын ауқымды ластануда «батады» [2].

Nespbaeva
Примечание
букву "а." не отделять если это возможно

Nespbaeva
Примечание
"Долон" добавить мягкий знак в конце "Долонь"
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ССП жабылған соң кешенді зерттеулердің бірі «Регион-1» ҒЗЖ бағдарламасы 
шеңберінде орындалды. Елді мекеннің аэрогамматүсіруінен басқа полигонға жақын 
орналасқан елді мекендер жан-жақты зерттелді, сондай-ақ ССП шекарасы бойымен 
зерттеулер жүргізілді. Радий институты мен басқа да ұйымдардың мамандары жүргіз-
ген зерттеу барысында елді мекендегі радиация деңгейлері (экспозициялық доза қуа-
ты – ЭДҚ) өлшенді, сондай-ақ топырақ, өсімдік пен судың сынамалары іріктеп  алынды. 
Сынамалардың талдамасы Радий институты (С.-Петербор қ.) мен эксперименталды 
физика БҒЗИ орындалды (Саров қ.).

Біздің мақаламызға қызықтыру тудырған қорытындылардың бірі мынадай 
болды: «90-жылдардың басында жүргізілген тексерулердің нəтижелері 29.08.1949 ж. 
жарылыстан радиоактивті іздердің арақашықтығы 12 км тең Долон мен Мостик по-
селкелері арасында болды деген дəлел» [3]. Сондай-ақ Долон мен Мостик елді мекен-
деріндегі техногенді радионуклидтер құрамының сандық мəндері алынды. Өкінішке 
орай, бірінші ядролық сынақтан түскен радиоактивті іздердің бойындағы орман мас-
сивтерінің ластануы туралы, сондай-ақ басқа да жерүсті сынақтардан радиоактивті 
ластануға ұшыраған аумақтар туралы деректер алынған жоқ.

Бұл туралы сол сияқты «Вершина» ҒӨБ 1997 жылы дайындаған есебінде көр-
сетіледі: «радиациялық ахуалдың бұрын орындалған зерттеулері, негізінен, ядролық 
полигонның жəне оған тікелей ж ақын орналасқан алаңның контурларымен шектеледі. 
Аймақтың қалған бөлігінің бірінші кезекте ядролық қаруды сынауға байланысты тех-
ногенді радионуклидтермен ластануы туралы мəліметтердің бөлек-бөлек, əр түрлі, 
тіпті қарама-қарсылықты сипаты бар, негізінен, ұсақмасштабты аэрогамма-спектро-
метриялық түсірулерге негізделеді. Табиғи ортаның барлық элементтерін қамтитын 
жоспарлы мақсатты кешенді зерттеулер мүлдем жоқ» [2].

ССП аймағындағы радиациялық ахуалды зерттеудің келесі кезеңі ретінде таби-
ғи радионуклидтердің, сондай-ақ кейбір жасанды радионуклидтердің таралуы туралы 
аса толық жəне жүйелі сипаты бар уранға арналған осы аумақтағы геолого-болжамды 
жəне геолого-іздестіру жұмыстарын атауға болады.

ҚР Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институтының (РҚЭИ) жүргізген 
зерттеу жұмыстарының басталу кезеңіне зерттеліп жатқан орман массивіне қатар ор-
наласқан елді мекендердің кейбіреуіне жақын басқа зерттеушілер орындаған топырақ-
тағы ұзақөмірсүруші радионуклидтердің беткі белсенділігі пен шоғырлануының өл-
шеу нəтижелері бар болды (1-кесте) [4].

1-Кесте.
Топырақтағы ұзақөмірсүруші радионуклидтердің беткі 
белсенділігі пен шоғырлануының өлшеу нəтижелері

Автор Орны
Жербеткі белсенділік, 

кБк/м2 Тиесілі белсенділік, Бк/кг

137Cs 239+240Pu 90Sr 137Cs 239+240Pu 90Sr 241Am
Hille, R. etal. Мостик - - - 5-60 - 4-12 0,9-1,6

Gastberger, M., etal. Доло н, Мостик 0,3-7,9 0,14-9,7 0,5-6,1 1-34 0,7-41,6 n.d.-26 -
Dubasov, Yu., etal. Долон 0,74-11 0,04-30 0,52-11 - - - -
Dubasov, Yu., etal. Мостик 0,74-4,8 0,02-3,0 0,74-2,2 - - - -
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Автор Орны
Жербеткі белсенділік, 

кБк/м2 Тиесілі белсенділік, Бк/кг

137Cs 239+240Pu 90Sr 137Cs 239+240Pu 90Sr 241Am
Deriglasov, W., etal. Долон 5,2-7,9 - 1,5-5,8 - - - -

Yamamoto, M., etal. Долонға жақын 
қарағай орманы - 0,1-1 - - - - -

Sakaguchietal. Долон 0,8-10,3 0,5-14,3 - 2,8-71,4 1,7-94,9 - -
Sakaguchietal. Мостик 0,6-2,8 - - 4,5-59,7 2,8 - -
IAEA, 1998 Долон - - - 47-55 - - -
IAEA, 1998 Малдар 5-9 0,4-1,4 < 24
Ескерту: Ауқымды түсулер деңгейі: 137Cs – 1,8 кБк/м2; 90Sr – 1,1 кБк/м2; 239+240Pu – 0,09 кБк/м2

Алынған деректерден көрінетіні, зерттеу кезеңіне радионуклидтердің беткі бел-
сенділігі, негізінен, ауқымды түсулер деңгейінде. Кейбір жағдайларда топырақ жамыл-
ғысының 239+240Pu радиоактивті ластану деңгейі ауқымды түсулерден ондаған есе асады.

ССП солтүстік-шығыстан іргелес аумақта жəне, оның ішінде орман тізбегін қам-
титын, жасанды радионуклидтердің алаңдық таралуына бағалау жүргізуге мүмкіндік 
берген жұмыстың бірі 1:1 000 000 масштабта зерттелді. Зерттеулерді 1991 ж. «Волков-
геология» КГГК № 39 экспедициясы (қазіргі уақытта – «Волковгеология» АҚ) кішіө-
зендер ағыны бойынша гидролитохимиялық түсіру жүргізу бағдарламасының бөлімі 
ретінде жүргізді.

Ол КСРО ірі аумақтары мен аймақтарының радионуклидтермен, пестицидтер-
мен, кейбір уытты элементтермен ластану дəрежесін бағалау жөніндегі мəселелерді 
шешу мақсатында қарастырылды. Радиогидролитохимиялық түсірудің мүмкіндіктері 
мен ерекшеліктерін ескере отыра, бір уақытта сондай-ақ металлогениялық міндеттерді 
шешу үшін де пайдалану қарастырылды, яғни алынған деректерді экологиялық ба-
ғамен қатар КСРО түрлі аймақтарындағы тау-кен өнеркəсібі шикізат базасының кен 
жағынан мүмкіндігінің экономикалық сипаттамасын беру үшін де пайдалану қарасты-
рылған болатын.

Жұмыстар кешені «1:1 000 000 масштабты кішіөзендер ағыны бойынша аймақ-
тық гидролитохимиялық түсіру жөніндегі əдістемелік нұқсамалар» («Кенгеофизика» 
ҒӨБ, Л. 1990 ж.), сондай-ақ «1:1 000 000 масштабты картографиялау мен геолого-эко-
логиялық зерттеулерге қойылатын талаптар» (ЖАЛПЫГЕИНГЕО, М. 1990 ж.) ескере 
отыра анықталды. Семей облысы аумағындағы далалық жұмыстар 1994 жылы аяқтал-
ды, оның барысында 75,8 мың км2 алаңда түсіру орындалды.

«Волковгеология» КГГК № 39 экспедициясының далалық, тəжірибелік-əдісте-
мелік, аналитикалық жəне камералды жұмыстар кешенін жүргізу нəтижесінде зерт-
теліп жатқан ортада (жербеткі сулар, түптік шөгінділер) табиғи жəне жасанды радио-
нуклидтердің негізгі радиоактивті элементтері құрамының таралуын сипаттайтын 
деректер алынды. Олардың аялық мəндері анықталды, елді мекендердің бірқатары 
үшін ауызсу сапасына баға берілді, аумақты аудандастыру негізінде оның ластануы 
бойынша осы ластанудың экологиялық маңыздылығына баға беруге талпыныс болды.

Түптік шөгінділер сынамаларын талдау нəтижелері бойынша 137Cs техногенді 
радионуклидінің жоғары құрамы бар телімдер анықталды (1-сурет).
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1-суретте көрсетілген радиоактивті ластанған телімдер түптік шөгінді сынама-
ларында радионуклидтердің жоғары құрамы бар жақын жатқан микробассейндердің 
аумақтарын біріктіру нəтижесінде бөлініп алынды. Бесқарағай ауданы аумағында ау-
мағында түптік шөгінділердегі цезийдің құрамы 28-58 Бк/кг аралығында болған телім 
бөлініп алынды.

Біздің көзқарас тұрғымыздан зерттеудің аталған əдіснамасының пайдаланылуы 
ең құрымағанда радиациялық параметрлердің жоғары мəндері бар аумақтарды (мик-
робассейндерді) бөлуге мүмкіндік берсе де, бірақ бұл оларды 1-суретте көрсеткендей 
алаңдық құрылымға біріктіруге болады дегенді білдірмейді. 137Cs жоғары құрамы бар 
телім Долон мен Б. Владимировка елді мекендерінен шығысқа қарай орналасқан, жəне 
оның орналасуы бірінші ядролық сынақтан түскен іздер өзегімен сəйкес келмейді. 
Бірінші ядролық сынақ елді мекеннің тек бөлінген телімнің оңтүстік шектерінде ғана 
радиоактивті ластануға əкелуі мүмкін. Бөлініп алынған телімнің солтүстік бөлігі, 
мүмкін, басқа жерүсті ядролық сынақ нəтижесінде ластанған шығар.

Өкінішке орай, ұсынылған зерттеулерден төмен орындау кезіндегі біздің бол-
жауларымызды тексеру мүмкін болмады, бірақ соңынан біздің зерттеулеріміз аталған 
аумақтағы гидролитохимиялық түсіру нəтижесінде микробассейндерді біріктіру қате 
екендігін растады.

Ертіс жағалауының орман тізбегі аумағында ҚР ҰЯО РҚЭИ жүргізген жəне осы 
мақалада ұсынылған зерттеулер 2004 жылы, Қазақстан Республикасы аумағындағы ра-
диациялық ахуалды зерттеу бойынша жұмыстар шеңберінде басталды [5].

1-Сурет. Кішіөзен ағындарының түптік шөгінділеріндегі 137Cs 
белсенділігінің таралу схемасы
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ОҚШАУ РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУ ТЕЛІМІН 
ОРТАМАСШТАБТЫ АЛАҢДЫҚ ЗЕРТТЕУ

«Волковгеология» АҚ тапсырмасы бойынша «Радиациялық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету. ҚР Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациялық ахуалды зерттеу» 
бюджеттік бағдарламасы шеңберінде Радиациялық қауіпсіздік жəне экология инсти-
туты 2004 жылы кіші өзендер ағыны бойынша гидролитохимиялық түсіру нəтижелері 
бойынша бұрын алынған радиоактивті ластанудың оқшау телімдерін зерттеу бойынша 
жұмыстар орындады. Топырақтағы тиесілі белсенділігі 28 Бк/кг жоғары 137Cs ластан-
ған аумақ шегінде, Долон елді мекені ауданындағы алғашқы ядролық сынақтардан түс-
кен радиоактивті түсулердің іздерінде телімдердің бірі орналасқан (1-сурет).

Елді мекеннің радиоактивті ластану телімі аумағын радиологиялық зерттеу ра-
диометриялық өлшеулер, соңынан табиғи радионуклидтер мен 137Cs жасанды радио-
нуклидінің тиесілі белсенділіктерін анықтауымен қоршаған орта сынамаларын іріктеп 
алу, жүргізу арқылы жүзеге асырылды.

Схемада зерттеу нүктелері берілген (2-сурет).

Рисунок 2. Схема точек обследования и отбора проб почвы и растительности
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Радиологиялық зерттеу жүргізу кезінде топырақтың 43 аралас сынамасы, топы-
рақ қабаттарының 8 сынамасы, шөптесін өсімдіктің 4 сынамасы, қылқан төсемдердің 3 
сынамасы іріктеп алынды. Топырақтың аралас сынамасын іріктеп алуды 2×2 км тұрақ-
ты тегіс торша бойынша жүргізді. Сынамаларды іріктеп алу əдісі – «конверт» жан-жа-
ғынан 10 м. Аралас сынама ауданы 300 см2, іріктеп алу тереңдігі 10 см. Топырақ сына-
масын іріктеп алу нүктесімен сəйкес келетін төрт нүктеде, «конверт» əдісімен сол бір 
схема бойынша (сол ұяшықтардан) 05- жəне 5-10 см тереңдікте қабаттармен топырақ 
сынамасын қайталап іріктеп алу жүргізілді. Өсімдік сынамалары топырақ сынамала-
рын іріктеп алған жерлерде, көбінесе жайылымдық жерлерде іріктеп алынды. Сынама 
массасы 2 кг кем құрады. Орман массивінде қалыңдығы 2-ден 10 см-ге дейін ауданы 
40× 40 см қылқанды жəне жапырақты төсемнің 7 сынамасы іріктеп алынды.

Нүктелік іріктеп алудың əр нүктесінде топырақтың беткі қабатында жəне 1 м 
биіктікте гамма-сəулеленудің эквивалентті доза қуатын өлшеу жүргізілді. ЭДҚ мəндері 
конверт шегінде шашырауы 20 % асқан жоқ. Тізілімге бес нүкте бойынша орташа мəн 
жазылды. Топырақ сынамаларын іріктеп алу нүктелері арасында 500 м қадаммен бейін 
бойынша орналасқан нүктелерде топырақтың беткі қабатында жəне 1 м биіктікте ЭДҚ 
өлшеу жүргізілді. Сынамалар іріктеп алу нүктелерінде өлшенген ЭДҚ мəндер диапа-
зоны <10-нан 12 мкР/сағ дейін құрады, бұл аталған аумақ үшін аялық мəндерге сəйкес 
келеді.

Рисунок 3. Распределение МЭД на участке
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Алғашқы ядролық сынақ іздерінің орналасуына байланысты ЭДҚ таралуының 
қандай да бір шынайы заңдылығын анықтауға мүмкіндік болмады (3-Сурет). Сондық-
тан аталған аумақтың радиоактивті ластану телімдерін анықтау кезінде ЭДҚ өлшеу 
нəтижелеріне негіздеу, шынтуайтқа келгенде, дұрыс болмайды.

Топырақ пен өсімдіктің іріктеп алынған үлгілерінде сынамаларды стандартты 
дайындау жүргізген соң (топырақ үшін елеу жəне кварттау, өсімдіктер үшін кептіру 
жəне күлдеу) гамма-спектрометриялық талдамалар жүргізілді. Алынған нəтижелер 
2-кестеде берілген.

2-Кесте.
Топырақ пен өсімдіктегі 137Cs радионуклидінің құрамы

Іріктеп 
алу 

нүктесі
Іріктеп алу орны

137Cs радионуклидінің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

топырақ топырақ 
(тер. 0-5 см)

топырақ 
(тер. 5-10 см)

шөптесін 
өсімдік

қабығы,
қылқан*

1 шабындық 11±3 - -
2 қылқанды орман 8±2 - -
3 қылқанды орман 33±5 - -
4 қылқанды орман 66±4 - - 0,5±0,3*
5 қылқанды орман 14±3 - -
6 қылқанды орман 18±4 - -
7 қылқанды орман 34±3 - -
8 қылқанды орман 30±4 - -
9 қылқанды орман 72±6 - -

10 қылқанды орман 52±3 - -
11 қылқанды орман 42±3 - -
12 қылқанды орман 21±5 - -
13 қылқанды орман 22±1 - -

14 қылқанды орман 28±2 - - 4,5±0,4
0,05±0,02*

15 шабындық 13±3 16±1 15±4 1,4±0,3
16 шабындық 38±3 - -
17 шабындық 52±7 - -
18 көк теректі тоғай 21±2 - -
19 көк теректі тоғай 47±6 - -
20 көк теректі тоғай 69±6 - -
21 көк теректі тоғай 33±3 - -
22 көк теректі тоғай 34±3 - -
23 көк теректі тоғай 110±9 - -
24 көк теректі тоғай 33±6 127±8 26±4 2,8±0,4
25 көк теректі тоғай 16±1 - -
26 қылқанды орман 66±7 76±8 16±2
27 көк теректі тоғай 96±8 - -
28 көк теректі тоғай 140±9 - - 1,9±0,2
29 көк теректі тоғай 32±2 - -

30 көк теректі тоғай 44±3 - - 3,2±0,5
(0,47±0,25 241Am)

31 көк теректі тоғай 31±3 - -

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" - "кесте"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"
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Іріктеп 
алу 

нүктесі
Іріктеп алу орны

137Cs радионуклидінің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

топырақ топырақ 
(тер. 0-5 см)

топырақ 
(тер. 5-10 см)

шөптесін 
өсімдік

қабығы,
қылқан*

32 қылқанды орман 34±2 - -
33 қылқанды орман 32±5 - -
34 көк теректі тоғай 380±25 - -
35 қылқанды орман 15±4 11±2 17±4 1,7±0,1
36 қылқанды орман 17±1 - -
37 көк теректі тоғай 22±1 - -
38 қылқанды орман 26±4 - -
39 қылқанды орман 26±4 - -
40 қылқанды орман 25±5 - -
41 қылқанды орман 16±2 - - 2,3±0,3
42 қылқанды орман 42±6 - -
43 қылқанды орман 16±4 - -

Талдамаланған сынамалардың көбінде 137Cs құрамы ауқымды түсулер аясынан 
(АТА) асады, бұл ая шамамен 15 Бк/кг құрайды [6]. 137Cs максималды құрамы 380 Бк/кг 
құрайды, бұл ауқымды түсулер аясынан ~25 есеге жоғары. 4-суретте зерттелген аумақ 
шегінде топырақ жамылғысындағы 137Cs таралуы берілген, радиогидролитохимиялық 
сынамалау нүктелеріндегі тиесілі белсенділік Бк/кг көрсетілген.

4-Сурет. Зерттелген телі мнің шегінде 137Cs таралу картасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"
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Ауданы шамамен 35 км2 құрайтын зерттелген аумақтағы 137Cs таралуы тегіс 
емес (минималды жəне максималды мəндер 50 ретке дейін ерекшеленеді). Бірнеше 
жақын жатқан нүктелерде (23, 27, 28, 34) тіркелген, 137Cs топырақтағы жоғары құрамы 
анық көрінетін телім анықталды. Сондай-ақ 137Cs аялық мəндері бар телімдер анық-
талды. Радионуклидтің солай таралуы, бірінші кезекте, радиоактивті бұлттан түскен 
түсулердің тегіс еместігіне, сондай-ақ табиғи, сол сияқты орманды қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізу нəтижесіндегі жылыстау процестеріне байланысты.

Құрамы АТФ деңгейінде тұрған нүктелердегі (15 н., 35 н.) 137Cs топырақ көк-
жиегі тереңдігі бойынша таралуы (0-5, 5-10 см) тегіс. Топырақтың қайталанып ірік-
теп алынған сынамаларындағы 137Cs құрамы мəндерінің ауытқуы өлшеулер əдісінің 
дəлсіздік шегінде тұр. 137Cs (24 н., 26 н.) жоғары құрамы байқалатын нүктелерде топы-
рақтың 5-см жоғарғы қабатында оның құрамы төменгі қабатына қарағанда 5 есе көп.

Шөптесін өсімдіктегі 137Cs құрамы топырақ қабатымен 137Cs таралуының дерек-
тері бар барлық сынамаларда топырақ қабатына қарағанда 5-10 см шамаға аз (Жинақ-
тау коэффициенті Жк 0,1 құрайды). Əрине, соңғы қорытынды жасау үшін бұл деректер 
жеткіліксіз, соған қарамастан мұндай тəуелділік топырақтың нақты осы қабатында (5-
10 см) тамыр жүйесінің негізгі бөлігінің орналасуына байланысты.

Сондай-ақ қылқандағы жəне қылқанды жəне жапырақты ағаштардың қабығын-
дағы 137Cs радионуклидінің құрамы туралы бірлі-жарым деректер алынды (3-кесте). 
137Cs радионуклидінің құрамы топырақтағыға қарағанда бір шамаға (6-14 рет), ал қыл-
қанда – екі шамаға аз. Жапырақты ағаштың (көк теректің) қабығында 241Am радио-
нуклиді тіркелген. Ағаштың жасы туралы ақпарат көрсетілмеген, сондықтан аталған 
радионуклидтің қабық арқылы түсуі жағдайында қабықта сол сияқты плутонийдің 
изотоптары бар екендігін күтуге болады. 241Am тамырдан түсуі кезінде плутоний құра-
мы туралы сұрақ ашық болып қалады.

Орман төсемі сынамаларының бөлігінен құмдасын құрамдас бөлініп алынды. 
Өсімдік жəне төсемнің құмдасын құрамдастарының сынамалары сондай-ақ жасан-
ды радионуклидтер құрамына талданды (3-Кесте). Өкінішке орай, өсімдік жəне құм 
фракцияларының гамма-спектрометриялық талдамасы тек бір сынамада (4 н.) ғана 
жүргізілді, қалғандарында түрлі себептермен талдау не тек өсімдік, немесе тек құм 
фракцияларында ғана жүргізілді.

3-Кесте.
Топырақ пен өсімдік төсемі сынамаларының 
гамма-спектрометриялық талдама нəтижелері

Іріктеп 
алу 

нүктесі

Іріктеп 
алу орны

137Cs радионуклидінің тиесілі белсенділігі, Бк/кг
Ескерту

топырақ төсемі (өсімдік 
құрамдас)

төсемі 
(құм құрамдас)

4 орман массиві 66±4 89±4 251±8 2,6±1,2 (төсемінің өсімдік 
бөлігіндегі 241Am)

14 орман массиві 28±2 63±3
41 орман массиві 16±2 31±3
18 көк теректі тоғай 21±2 105±5
28 көк теректі тоғай 139±9 78±7
37 көк теректі тоғай 22±1 48±3
38 орман массиві 26±4 235±9

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" - "кесте", везде где есть убрать в конце точку

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" - "кесте"
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Қылқанды төсемнің өсімдік құрамдасындағы 137Cs құрамы топырақтың төмен 
жатқан қабатына қарағанда 1,5-2 есе жоғары, оның өсімдік бөлігіне қарағанда төсемнің 
құм құрамдасында (барлығы бір сынама – 4 н.) 137Cs құрамы көп. Төсемнің осы бір 
сынамасында 241Am радионуклидінің құрамы табылды, бұл 239+240Pu радионуклидтерінің 
бар екендігі туралы растайды. Төсемнің құм құрамдасына қарағанда топырақтағы 137Cs 
құрамы екі есе көп болған 28 н. басқа топырақтың төмен жатқан қабатында төсемнің 
құм құрамдасындағы 137Cs құрамы 2-10 есе жоғары. Осыдан шығатыны, көп жағдайда 
төсемдегі 137Cs құрамы топырақтағыға қарағанда көп, мұны топырақ жамылғысындағы 
радионуклидтердің таралуының негізгі типі ретінде қабылдаймыз. Мұндай таралу 
атмосферадан радионуклидтердің түсуі кезінде болатын процестермен түсіндірілуі 
мүмкін. Орман төсемі техногенді ластанудың негізгі бөлігін өзіне жинақтайтын орман 
экожүйесінің бір бөлігі болып табылады. Ядролық жарылыс бұлтынан радиоактивті 
түсулер болған жағдайда орман төсемінің ластануы екі жолмен: радионуклидтердің 
атмосферадан тікелей топырақ бетіне (орман төсеміне) түсуі жəне радиоактивті 
ластанған қылқан немесе жапырақтардың түсуі есебінен орман төсемінің қалыптасуы 
арқылы жүрді. Ары қарай, радионуклидтердің жылыстау процесінде олардың көп 
бөлігі (олардың химиялық қасиеттеріне байланысты) төсемде жинақталады.

РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ТОПЫРАҚ БЕЙІНІ БОЙЫНША 
ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ

Аталған жұмыста екінші міндет ретінде зерттелген аумақ (радиоактивті ластан-
ған телім) шектерінде топырақ бейіні тереңдігі бойынша радионуклидтердің таралуын 
бағалау болды. Ертіс өз. оң жағалауында жағалаулық аймақтан гидролитохимиялық 
түсіру нəтижелері бойынша анықталған радиоактивті түсулер ізіне қарай ұзындығы 
25 км, 9 зерттеу алаңынан (топырақ қимасынан) тұратын бейін жасалды (5-сурет).

Аталған бейін оң жағалаудың негізгі ландшафттарын кесіп өтеді. 1 жəне 2 алаң-
дары табиғи аудандастыруға сəйкес Ертіс жазықтық жайылымдық ауданның Ертіс ал-
қапүсті терраса шегінде [7] Кл2 ∙ Сн

ск контурында – орта сортаң жайылымдық-далалық 
сортаңдар (20 %) бар қарапайым жайылымдық-ақшыл-қызғылт кешенде (20 %) орна-
ласқан. 2 алаң Ертіс өзені алқабы қапталының ең ісінде, Лг2

зс ∙ Снл
ск ∙ Скл топырақ кон-

турында – жайылымдық сортаң ақ сортаңдар (20 %) жəне сортаң жайылымдық (20 %) 
кешендегі жайылымдық қоңыр тұзды кесекте орналасқан.

3–9 алаңдары Семей жазықтық жəне бұдырлы құмдақ орман ауданында ор-
наласқан жəне түрлі ландшафттар мен топырақтарда жасалған. 3 жəне 8 алаңдары 
Прз+К2

гв+Сд2 – ормандық жазықтық құмдар, кей жерлерде бұдырлы қоңыр-ақшыл-
қызғылт тереңқайнаған орташақуаттымен бірге бекітілген (20 %) жəне орман шым 
сортаңдарымен бірге (10 %) топырақ контурын сипаттайды. 4 алаңы К2

гв – қоңыр-ақ-
шыл-қызғылт тереңқайнайтын орташақуатты жəне қуатты контурында, 5 алаңы – Лг2

гв
 

контурында – жайылымдық қоңыр тереңқайнайтын кесек, 6 алаңы – Лг2
к контурында – 

жайылымдық қоңыр карбонатты кесек, 7 алаңы –Бл контурында – жайылымдық-бат-
пақты, 9 алаңы – К2

гв контурында – қоңыр-ақшыл-қызғылт тереңқайнайтын орташа-
қуатты жəне қуатты.
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Əр алаңда өсімдіктің аралас сынамасы 2 кг-нан 2 рет қайталана іріктеп алынды, 
олардың түр құрамы суреттелген, топырақ қимасы жасалған, генетикалық көкжиек-
тері суреттелген жəне олардың арасынан радионуклидті талдамаға сынамалар іріктеп 
алынды. Топырақ көкжиектері мен олардың аралықтары 4-кестеде берілген.

5-Сурет. Топырақ қималарының орналасуы

4-Кесте.
Топырақ көкжиектері мен қабаттағы сынамалардың 

тереңдік бойынша таралуы

Қабаттың 
атауы

1 қима 2 қима 3 қима 4 қима 5 қима 6 қима 7 қима 8 қима 9 қима
Тереңдік, см

Ад 0-6 0-2 0-12
А1 0-13 0-3 0-2 0-2 12-24 0-3 0-3
А2 13-34 6-13 3-14 2-11 2-8 2-10 3-15 3-18

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Кесте" - "кесте", убрать в конце точку
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Қабаттың 
атауы

1 қима 2 қима 3 қима 4 қима 5 қима 6 қима 7 қима 8 қима 9 қима
Тереңдік, см

В 24-55
В1 16-32 14-31 11-22 8-16 10-42 15-42 18-57
В2 32-54 31-70 22-54 16-42 42-87 57-72
В3 54-76 42-95
ВС 75-115 70-110 42-125 72-106
Всн 34-100
С 54-75 76-112 95-110 87-100

Жүргізілген далалық суреттемелер негізінде іздер сызығы бойынша жоғарыда 
аталған 9 топырақ қимасынан тұратын литологиялық бейін құрастырылды (6-сурет).

Суреттен көретініміз, бейін Ертіс жазықтығы мен Ертіс өз. алқаптарының негізгі 
ландшафттарын кесіп өтеді. Мысалы, орман тізбегін бөлетін кең жартасқа тəн терең-
қайнайтын азгумусты ақшыл-қызғылт аймақтық топырақ; қарағайлы сирек орманда 
тараған орман құмдары; орман тізбегіндегі төмпешіктерде дамыған жайылымдық-бат-
пақты топырақтар суреттелген жəне сынамаланған. Ертіс аңғарында алқап қапталында 
жайылымдық тұзды топырақтар мен алқапасты террасадағы жайылымдық сортаң су-
реттелген. Су қоймаларымен реттелген жағдайларда бұл телімдер тасқын сумен басы-
луға ұшырамайды, бұл алқаптағы топырақтың тұздануына əкелді.

Қосарланған талдама үшін алынған деректер жинақтық 6-кестеде берілген.

6-Сурет. Литологиялық бейін

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

229

6-Кесте.
№№1-9 зерттеліп жатқан алаңдарда топырақ-өсімдік 

экожүйесіндегі радионуклидтердің құрамы

Сынама 
іріктеп алу 

орны
Өсімдікті суреттеу, зерттеу алаңы

Топырақ 
сынамасын 
іріктеп алу 
тереңдігі, см

Техногенді радионуклидтердің 
құрамы, Бк/кг

137Cs
137Cs, 

қайталау
90Sr 239+240Pu

Ертіс өз. 
террасасы, 
бос жер

бидайық шөп, жусан, биюргун 35±1

№1 топырақ қимасы
0-13 12±2 41±9 5±1
13-34 <0,7
34-100 <0,7

Терраса еңісі, 
тыңайған жер

жайылымдық-далалық дəнділер 0,8±0,2

№2 топырақ қимасы

0-6 41±3 8±3 62±15
6-17 <0,7 108±6
17-32 <0,7
32-54 <0,7
54-75 <0,7
75-115 <0,7

Ормандағы 
алаңқай, 

сирек орман

далалық аралас шөп 8,1±0,3

№3 топырақ қимасы

0-3 39±2 32±2 <2 120±35
3-13 13±2 11±1 4±2 40±10
13-31 <0,7 57±8
31-70 <0,7
70-110 <0,7

Ормандағы 
алаңқай, 

жарықтанды-
рылған орман

құрғақдалалық аралас шөп 25±1

№4 топырақ қимасы

0-2 11±2 13±1 <2 30±8
2-11 20±2 18±2 5±2 80±30
11-22 16±2 14±1 <2 45±11
22-54 6±1 65±6
54-76 <0,7
76-112 <0,7

Ормандағы 
алаңқай, төм-
пешіктердің 

еңісі

жайылымдық аралас шөп 27±1

№5 топырақ қимасы

0-2 60±4 44±2 30±7 360±75
2-8 31±3 21±2 20±5 56±12
8-16 9±1 11±3 185±18
16-42 <0,7
42-95 <0,7
95-110 <0,7

Ормандағы 
алаңқай, төм-
пешіктердің 

еңісі

жайылымдық-далалық аралас шөп 12,1±0,4

№6 топырақ қимасы

0-2 112±4 95±3 44±9 310±65
2-10 37±3 33±1 27±6 135±30
10-42 <0,7 3,4±1,6
42-87 <0,7
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Сынама 
іріктеп алу 

орны
Өсімдікті суреттеу, зерттеу алаңы

Топырақ 
сынамасын 
іріктеп алу 
тереңдігі, см

Техногенді радионуклидтердің 
құрамы, Бк/кг

137Cs
137Cs, 

қайталау
90Sr 239+240Pu

Ормандағы 
алаңқай, 
батпақ

батпақты-жайылымдық- аралас 
шөп 79±1

№7 топырақ қимасы
0-12 51±4 9±3 48,8±8,4
12-24 9±2 7±1 <2 180±40
24-55 <0,7 8,5±2,6

Жарықтан-
дырылған ор-
ман, алаңқай

жайылымдық-далалық аралас шөп 43±1

№8 топырақ қимасы

0-3 33±2 <2 14±5
3-15 3,4±0,7 <0,8 <2 130±30
15-42 <0,7 8,2±2,6
42-125 <0,7

Ормандағы 
алаңқай, 
шабындық

жайылымдық-далалық аралас шөп 77±1

№9 топырақ қимасы

0-3 11±2 <2 10±4
3-18 9±2 <2
18-57 <0,7
57-72 <0,7
72-106 <0,7

Топырақ көкжиегі тереңдігіне радионуклидтердің таралуы сондай-ақ 7-суретте 
(а-ж) көрсетілген.

Кестелер мен графиктерден көретініміз, 137Cs максималды құрамы топырақ-
тың беткі көкжиектерінен байқалды (0-2, 0-3 см), жəне бұл мəн 6 қимада шамамен 
110 Бк/кг тең. Аталған қима жайылымдық топырақтарда, ортасында батпақ бар төм-
пешіктің етегінде, алғашқы ядролық сынақтан түскен радиоактивті түсу іздері өзегі-
не жақын жасалған. Бұл радионуклидтің аса аз мөлшері (60 жəне 50 Бк/кг) тиісінше 
5 жəне 7-ші жақын қималардың жоғарғы көкжиектерінде байқалады. Тереңдеген са-
йын 137Cs мəндері бірнеше рет күрт төмендейді жəне 15-20 см тереңдікте табу шегі дең-
гейінде (<0,7) орналасады. 137Cs мұндай таралуы топырақтың механикалық құрамына 
тəуелсіз байқалады.

а) б)
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и)

7-Сурет. Топырақ көкжиектеріндегі радионуклидтердің таралуы

90Sr максималды мəндері 137Cs жоғары мəндері байқалатын төмпешіктің етегінде 
орналасқан 6 қима көкжиектерінде 44 Бк/кг жетеді. Көлемі бойынша екінші орында-
ғы мəн Ертіс өз. алқабында орналасқан 1 қиманың жербеткі көкжиегінде байқалған. 
2 қима деректері бойынша, екінші көкжиекте мəндер топырақтың механикалық құра-
мына тəуелсіз 30–35 %-ға төмендейді. Бірақ барлық көкжиектер бойынша деректердің 
болмауына байланысты топырақ бейініне 90Sr радионуклиді енуінің толық сипаттама-
сын беру мүмкін емес.

Зерттеліп жатқан аумақ шегіндегі радиоактивті бұлттан 239+240Pu максималды 
түсуі төмпешіктің етегінде болды жəне максимум құрамы 5 жəне 6 қималардың жер-
беткі көкжиектерінде байқалады, бұл тиісінше 360 жəне 310 Бк/кг құрайды. Аталған 
қималар алғашқы ядролық сынақтан түскен радиоактивті түсу іздері өзегіне жақын ор-
наласқан. 6 қимада құмайтпен берілген топырақтың жеңіл механикалық құрамы жағ-
дайында осы радионуклидтің төмен жатқан қабатқа қарқынды жылыстауы болғанын 
атап өту қажет. Мысалы, жербеткі екінші көкжиектегі (2–10 см) 239+240Pu құрамы 0-2 см 
қабаттағы құрамның шамамен 45 % құрайды. 5 қимада бейін жеңіл саздақпен беріл-
ген болса, беткі қабаттан екінші қабатқа жылыстайтын заттектің мөлшері бар-жоғы 
16–17 % құрайды. Топырақтың жеңіл механикалық құрамы есебінен бұл радионуклид 
құрамының екінші жəне үшінші қабатқа ауысуы топырақ бейінінде құмдасын шаңды 
шөгінділер байқалатын 4 қимада байқалады. Топырақты қайте себу есебінен, топы-
рақтың жеңіл механикалық құрамы кезінде болатын жоғарғы көкжиекке қарағанда тө-
мен жатқан көкжиекте аса үлкен мөлшерлер байқалған кезде бұл жағдай бірлі-жарым 
ғана емес. 239+240Pu радионуклидінің топырақ қимасына ену тереңдігі, негізінен, 30 см, 
ал сирек жағдайларда – 50 см жетеді. Техногенді араласу да маңызды рөл атқарады: 
мысалы, 2 қима ауданында дала жыртылып, жоңышқа себілді, ал 8 қима ауданында 
дала қарағай өсінділері үшін жыртылып, дайындалды. Бұл факторлар, барлығынан бұ-
рын, топырақтың табиғи қиылысуын бұзды жəне топырақтың радиоактивті ластанған 
қабаттарын ауыстырды. 4 жəне 7 қималарының ауданында, қазіргі кезде ашық жерде 
орналасқан, сондай-ақ топырақтың жоғарғы қабатының ауысуына байланысты жұмыс-
тар жүргізілуі мүмкін, бұл туралы радионуклидтердің сипатты таралуы растайды.
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Сонымен, техногенді радионуклидтермен максимум ластану алғашқы ядролық 
сынақтан түскен радиоактивті түсу іздері өзегіне жақын байқалады. Топырақ көк-
жиегінде 137Cs мен 90Sr радионуклидтерінің таралуы, мұндай тəуелділік байқалатын 
239+240Pu радионуклидіне қарағанда топырақтың типі мен олардың механикалық қасиет-
теріне байланысты емес. Техногенді радионуклидтердің тереңдік бойынша жатуын 
зерттеу үшін 5 см интервалда тең аралықпен іріктеп алынған топырақ қабаттарын 
зерттеу жүргізу қажет.

137Cs өсімдіктермен жинақталу коэффициенті өте өзгергіш, 0,01-ден 7,00 дейін 
құбылады (7-кесте). Өсімдіктердің бұл радионуклиді жұтуы біріншіден, топырақтың 
физика-химиялық қасиетіне, механикалық құрамы мен органикалық заттектің мөл-
шеріне байланысты, сол сияқты талданатын үлгіге түскен өсімдіктердің биологиялық 
ерекшеліктеріне де байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар, өсімдіктегі 137Cs құра-
мының мұндай жоғары деңгейі күман тудырады, сондықтан ары қарай бұл деректерді 
тексеру қажет.

Өсімдік үлгілердіндегі 90Sr жəне 239+240Pu құрамы өзгеруінің болмауы олардың 
жинақталу коэффициентін есептеуге мүмкіндік бермейді.

7-Кесте.
Зерттеліп жатқан алаңдарда іріктеп алынған өсімдіктер аралас үлгілерінің жерүсті 
бөлігіндегі техногенді радионуклидтердің жинақталу коэффициент (Жк) мəндері

Сынама іріктеп алу орны
137Cs тиесілі белсенділігі Бк/кг

Жк
топырақ өсімдік

Өзен террасасы, бос жер, р-1 12 35 2,9
Терраса еңісі, тыңайған жер-2 41 0,8 0,01

Ормандағы алаңқай, р-3 39 8,1 0,20
Ормандағы алаңқай, р-4 20 25 1,2

Ормандағы алаңқай, еңіс, р-5 60 27 0,4
Ормандағы алаңқай, еңіс, р-6 112 12,1 0,10
Ормандағы алаңқай, батпақ, р-7 51 79 1,6

Жарықтандырылған орман, алаңқай, р-8 33 43 1,3
Ормандағы алаңқай, шабындық, р-9 11 77 7,0

ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ ЗЕРТТЕУ
Ядролық қару сынақтары тоқтаған соң жəне Семей сынақ полигоны (ССП) жа-

былғаннан кейін 1991 жылы 29 тамызда қоршаған ортаның радиоактивті ластану дəре-
жесі мен масштабын анықтау, сондай-ақ полигон қызметінің іргелес аймақтар тұрғын-
дарының денсаулығына келтірген зияны туралы мəселе көтерілді.

Черемушки, Мостик жəне Долон ауылдары Ертіс өз. оң жағалауында, 90, 96 
жəне тиісінше 108 км арақашықтықта орналасқан, ал Бөдене ауылы – сол жағалауда, 
бұрынғы ССП «Тəжірибе даласы» алаңы ортасынан 94 км арақашықтықта орналасқан. 
Бұл аймақтың аса маңызды радиоактивті ластануы алғашқы ядролық сынақтан соң 
пайда болды (29.08.1949 ж.). Іздер өзегі сол кезеңде мыңнан аса адам тұрған Долон а. 
солтүстік шетінен 1,5 км арақашықтықта өтті (1, 5-суреттер).
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Радий институтының қызметкерлері (Санкт-Петербор қ.) 1991-1992 жж. «Ре-
гион-1» кешенді бағдарлама шеңберінде Мостик жəне Долон елді мекендерінде да-
лалық радиологиялық зерттеулер жүргізді [3, 8]. Топырақ пен өсімдік сынамаларын 
іріктеп алу орындарында γ-сəулелендіруші дозалар қуаты өлшенді. Долон а. дозаның 
орташа қуаты 16 мкР/сағ аспағаны, ал Мостик а. аумағында орташа мəні 14 мкР/сағ 
болған кезде 12-18 мкР/сағ интервалында болғаны анықталды.

Долон а. барлық аумағында іріктеп алынған топырақ сынамаларының талдау 
нəтижелері поселке ауданында жердің дақты ластануы туралы растады. 137Cs жəне 
239+240Pu салыстырмалы жоғары құрамы ауыл аумағының алғашқы ядролық жарылыс-
тан соң пайда болған іздер өзегіне жақын орналасқан солтүстік бөлігінде іріктеп алын-
ған топырақ сынамаларында байқалды. 

Мостик а. аумағының 137Cs жербеткі ластану тығыздығы ауқымды түсулерден 
асқан жоқ жəне шамамен 50 мКи/км2 құрады. 137Cs көбінесе топырақтың жоғарғы 10-шы 
қабатында бар екендігі анықталды, оның өсімдіктердегі шоғырлануы шамамен күлдің 
0,1 Бк/г құрайды, бұл 40K сияқты табиғи радионуклидтердің шоғырлануынан өте аз.

90-жылдардың басында жүргізілген зерттеу нəтижелері алғашқы ядролық сы-
нақтан түскен радиоактивті іздің арақашықтығы тура 12 км болатын Долон жəне Мос-
тик поселкелері арасында екендігіне дəлелі болды. 

239+240Pu сияқты биологиялық жағынан мағынасы зор радионуклид екі негізгі аг-
регаттық жағдайында ауылдар топырақтарының құрамында бар. Бірінші, негізгі жағ-
дай, – бұл 100 км көлемдегі балқыған топырақ бөлшектері, бұл бөлшектерден зерт-
ханалық талдамалар көрсеткендей, плутоний əлсіз тұзды қышқылмен алынбайды. 
Екінші – бұл плутонийдің топырақтан қышқылдың əлсіз ерітіндісіне өтуін қамтамасыз 
ететін ұсақдисперсті жағдайы, яғни плутоний бар болуының қозғалмалы, жылыстау-
қабілетті формасы. 

Топырақ сынамаларының зертханалық талдама нəтижелері бойынша анықтал-
ғаны, плутонийдің тек 1-3 %-ы қозғалмалы жеңілеритін формада тұр жəне биология-
лық тұрғыда қол жетімді болып табылады [3].

Долон а. ауылшаруашылығы жануарларының еті мен сүйектерінің, сүт, ауызсу 
жəне табиғи су сынама талдамалары радиоактивті заттектер шоғырлануының зерттеу 
кезеңінде қабылданған шекті рауалы деңгейден (ШРД) 10-100 есе төмен екенін көр-
сетті. Долон а. ауасындағы α- жəне β-сəулелендіруші радионуклидтердің шоғырлануы 
тұрғындар үшін рауалы нормалардан 100-1000 есе аз. 239+240Pu құрамына сүзгілерді 
талдауы оның шоғырлануының рауалы нормалардан 3-15 есеге төмен екендігін 
көрсетті [9].

Өткен ғасырдың 90-жылдарында жүргізілген зерттеулерге сəйкес, Долон жəне 
Мостик елді мекендеріндегі радиациялық ахуал қалыпты. Черемушки жəне Бөдене 
елді мекендеріндегі орындалған радиоэкологиялық зерттеулер туралы деректер жоқ.

2004 жылы РҚЭИ қызметкерлері Долон, Мостик, Черемушки жəне Бөдене елді 
мекендері аумақтарында радиоэкологиялық зерттеулер жүргізді. Зерттеу нəтижелері 
есепте ұсынылған [10].

Долон елді мекені аумағын радиологиялық зерттеу
Долон ауылында арасы 20 метрден болатын нүктелерде елді мекеннің көшелері 

бойымен, сондай-ақ əр аулада ЭДҚ тіркелген өлшеуі бар жаяу гамма-түсіру жүргізілді. 
Барлығы 1200-ден аса ЭДҚ өлшеу жүргізілді. Радиациялық параметр мəндері 0,09-дан 
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8-Сурет. Долон а. жаяу гамма-түсіру нəтижелері

0,12 мкЗв/сағ дейінгі диапазонда тұр. Алынған деректер бойынша қандай да бір ауыт-
қулар немесе радиоактивті ластанған телімдер анықталған жоқ. Елді мекенде мұнымен 
қатар GPS-қабылдағышты пайдалана отырып, негізгі көшелер мен құрылыстарға жаяу 
топографиялық түсіру жүргізілді, сондай-ақ елді мекеннің абрисі құрастырылды. Осы-
лардың негізінде елді мекеннің схемасы дайындалды. Жаяу гамма-түсіру нəтижелері 
8-суретте берілген.

Долон елді мекені аумағының радионуклидті ластануын бағалау үшін 5 топырақ 
сынамасы іріктеп алынды (елді мекеннің шетінен ~100 метр арақашықтықта жарыққа 
қарай 4 топырақ сынамасы жəне орталықта бір сынама). Топырақ сынамасын іріктеп 
алу бір жағы 10 м жəне 10 см тереңдікте «конверт» əдісімен жүргізілді (іріктеп алу 
ауданы 300 см2). Ауылдың шығыс жақ топырақ сынамасын іріктеп алу орнында 2 м2 
алаңнан массасы 2 кг өсімдік сынамасы іріктеп алынды.

Əр зерттеу нүктесінде топырақтың бетінде жəне 1 м биіктікте γ-сəулелендіруші 
эквивалентті дозалар қуатын жəне α- жəне β-бөлшектер тығыздығын өлшеу жүргізілді. 
Топырақтың бетінде жəне 1 м биіктікте γ-сəулелендіруші эквивалентті дозалар қуаты 
0,11-ден 0,13 мкЗв/сағ дейінгі жəне тиісінше, 0,09-дан 0,12 мкЗв/сағ диапазонда тұр. α- 
жəне β-бөлшектер тығыздығы 1 жəне тиісінше, 10 бөлш/(мин*см2) аспайды. Аталған 
мөлшерлер аялық мəндер деңгейінде тұр.

Иван Диц көшесі, №17 үй мекен-жайы бойынша орналасқан аула телімінде 
(бақшада) 1 топырақ сынамасы іріктеп алынды. Осы телімнен радионуклидті құра-
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мын анықтауға зертханалық талдама үшін көкөністер сынамасы (картоп, сəбіз, қыза-
нақ) іріктеп алынды. Сондай-ақ 1 сүт сынамасы мен 1 ет сынамасы іріктеп алынды 
(ет дүкеннен сатып алынды). Ет пен сүт – елді мекен жайылымдарындағы малдардан 
алынды.

Тұрғын жай мен ғимараттар үй-жайларындағы радон мен торонның еншілес 
ыдырау өнімдерінің эквивалентті тепе-теңдік көлемдік белсенділігіне (ЭТКБ) 6 өлшеу 
жүргізілді. Бұл өлшеулердің нəтижелері (8-кесте) радонның ЭТКБ 200 Бк/м3 орташа-
жылдық рауалы көлемнен аспайтынын көрсетті. 90 Бк/м3 тең радонның ЭТКБ макси-
малды мəндері Иван Диц көшесі, №17 үйде тіркелген. Зерттелген үй-жайлардағы ра-
донның еншілес ыдырау өнімдерінің құрамы 8 Бк/м3 тең табу шегінен асқан жоқ.

8-Кесте.
Долон ауылында радонның ЭТКБ өлшеу нəтижелері

Іріктеп алу орны ЭТКБRn (радон), Бк/м3 Рауалы мөлшер ЭТКБRn
+ 4,6*ЭТКБTn

Мектеп (биология сыныбы) 23

200 Бк/м3

Мектеп (акт залы) 90
Иван Диц к-сі, №28 үй 30
Иван Диц к-сі, №17 үй 90

Əкімдік (жұмыс кабинеті) 5
Əкімдік ғимаратының жанындағы 

ашық жерде 17

Мостик елді мекені аумағын радиологиялық зерттеу

Мостик ауылында Долон а. сияқты əдіснама бойынша жаяу гамма-түсіру 
жүргізілді. Барлығы 600-ден аса ЭДҚ өлшеу жүргізілді. Мəндер 0,09-дан 0,12 мкЗв/сағ 
дейінгі диапазонда тұр. Алынған деректер бойынша қандай да бір ауытқулар немесе 
радиоактивті ластанған телімдер анықталған жоқ. Елді мекенде мұнымен қатар GPS-
қабылдағышты пайдалана отырып, негізгі көшелер мен құрылыстарға жаяу топогра-
фиялық түсіру жүргізілді, сондай-ақ елді мекеннің абрисі құрастырылып, елді мекеннің 
схемасы дайындалды. Жаяу гамма-түсіру нəтижелері 9-суретте берілген.

Мостик елді мекені аумағының радионуклидті ластануын бағалау үшін Долон 
а. сияқты 5 топырақ сынамасы іріктеп алынды. Ауылдың шығыс жақ топырақ сынама-
сын іріктеп алу орнында 8 м2 алаңнан массасы 2 кг өсімдік сынамасы іріктеп алынды. 
Топырақтың бетінде жəне 1 м биіктікте γ-сəулелендіруші эквивалентті дозалар қуаты 
0,10 -нан 0,12 мкЗв/сағ дейінгі жəне тиісінше, 0,09-дан 0,11 мкЗв/сағ диапазонда тұр. 
α- жəне β-сəулелендіруші бөлшектер тығыздығы 1 жəне тиісінше, 10 бөлш/(мин*см2) 
аспайды. Аталған мөлшерлер аялық мəндер деңгейінде тұр.

 Тұрғын жай мен ғимараттар үй-жайларындағы радон мен торонның еншілес 
ыдырау өнімдерінің ЭТКБ 6 өлшеу жүргізілді. Бұл өлшеулердің нəтижелері (9-кесте) 
радонның ЭТКБ 200 Бк/м3 орташажылдық рауалы көлемнен аспайтынын көрсетті. 
16 Бк/м3 тең радонның ЭТКБ максималды мəндері Ленин көшесі, №26 үйде тіркелген. 
Зерттелген үй-жайлардағы радонның еншілес ыдырау өнімдерінің құрамы 8 Бк/м3 тең 
табу шегінен асқан жоқ.
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9-Сурет. Мостик а. жаяу гамма-түсіру нəтижелері

9-Кесте. 
Мостик ауылында радонның ЭТКБ өлшеу нəтижелері

Іріктеп алу орны ЭТКБRn (радон), Бк/м3 Рауалы мөлшер ЭТКБRn
+ 4,6*ЭТКБTn

Мектеп (мұғалімдер бөлмесі) 12

200 Бк/м3

Ленин к-сі, №26 үй 16
Ленин к-сі, №6 үй 14

Мемлекеттік орман табиғи резер-
ваттың (МОТР) Долон филиалының 

ғимараты (МОТР)
14

МОТР Долон филиалының ғимараты 
жанындағы ашық алаңқай 9

Зерттеу барысында тұрғын үй-жайларда жəне аула телімінде радиациялық па-
раметрлерді өлшеу жүргізілді. Сүт, екі аула телімінде өсірілген ауылшаруашылығы 
өнімінің сынамасы (картоп, орамжапырақ, қызанақ, сəбіз), сондай-ақ аталған телімнен 
«конверт» əдісімен топырақ сынамасы іріктеп алынды.
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Черемушки жəне Бөдене ауылдарында сондай-ақ 20 м қадаммен нүктелерде тір-
келген өлшеулері бар көшелер бойымен жаяу гамма-түсіру орындалды. Əр аулаға кіре 
берісте ЭДҚ қосымша өлшеу жүргізілді. Зерттеу бейіндері 100 м арақашықтықта елді 
мекендер шегінен тыс шықты. Алынған деректер бойынша қандай да бір ауытқулар 
немесе радиоактивті ластанған телімдер анықталған жоқ. ЭДҚ мəндері келесі шектер-
де: Черемушки а. – 0,10-0,14, Бөдене а. –0,10-0,13 мкЗв/сағ өзгереді. Черемушки жəне 
Бөдене елді мекендерінде Долон ауылын зерттеу кезіндегі əдістеме бойынша 5 топы-
рақтың сынамасы іріктеп алынды.

Барлығы Долон, Мостик, Черемушки жəне Бөдене ауылдары аумақтарында 25 
топырақ сынамасы, 13 азық-түлік тағамдарының сынамасы жəне 2 шөптесін өсімдік 
сынамасы іріктеп алынды.

Топырақтағы радионуклидтер құрамы
Гамма-спектрометриялық жəне радио химиялық əдіспен 25 топырақ сынамасы 

талданды. Зертханалық талдама нəтижелері 10-кестеде берілген.

10-Кесте.
Елді мекендер аумағында іріктеп алынған топырақ 

сынамаларындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігі

№ 
р/р Іріктеп алу орны Іріктеп алу 

нүктесі
Радионуклидтердің құрамы, Бк/кг

40K 232Th 226Ra 137Cs 90Sr 239+240Pu
1 Долон а. бақша 810±90 30±6 15±5 12±4 4,6±2,7 6±3
2 Долон а., батыс шеті 1 н. 810±70 36±4 28±5 16±2 5,8±4,0 17±4
3 Долон а., шығыс шеті 2 н. 790±80 32±4 36±5 11±3 2,6±1,4 24±6
4 Долон а., солт. шеті 3 н. 730±60 25±3 16±3 16±2 <2 16±3
5 Долон а. оңт. шеті 4 н. 790±70 31±4 32±5 9±2 <2 5,8±1,9
6 Долон а. орталық 5 н. 760±70 32±4 24±5 5±2 <2 2,6±0,8
7 Мостик а., Ленин к-сі, 6 бақша 800±70 13±2 36±5 21±3 7±3 3,1±1,1
8 Мостик а., Ленин к-сі, 26 бақша 750±70 21±4 13±4 20±3 3,8±1,7 6±3
9 Мостик а., солт. шеті 1 н. 770±90 23±2 20±3 8±2 3,8±1,6 3,6±1,9

10 Мостик а., шығыс шеті 2 н. 620±70 44±5 33±5 17±3 3,9±1,7 3,4±1,8
11 Мостик а., батыс шеті 3 н. 730±60 20±3 18±3 6±2 3,3±1,5 <1
12 Мостик а., орталық 4 н. 770±60 19±3 14±3 4±1 4,0±2,3 1,2±0,5
13 Мостик а., оңт. шеті 5 н. 770±60 21±3 19±3 8±1 2,0±1,6 <1
14 Черемушки а. бақша 630±90 35±6 23±6 7±3 24,6±7,6 1,8±1,3
15 Черемушки а., солт. шеті 1 н. 940±80 41±4 29±5 14±2 5,7±2,1 <1
16 Черемушки а., шығыс шеті 2 н. 700±70 41±5 35±5 13±3 5,4±2,4 10±3
17 Черемушки а., оңт. шеті 3 н. 820±70 30±4 20±4 14±2 5±2 -
18 Черемушки а., орталық 4 н. 720±70 32±3 22±4 12±2 3,3±2,1 -
19 Черемушки а., батыс шеті 5 н. 690±70 50±5 27±5 12±2 <2 -
20 Бөдене а., солт. шеті 1 н. 710±60 32±4 23±4 20±3 6,4±2,4 10±3
21 Бөдене а., оңт. шеті 2 н. 760±50 21±3 18±3 17±2 <2 -
22 Бөдене а., батыс шеті 3 н. 780±50 23±3 18±3 8±2 9,8±4,9 3,0±0,9
23 Бөдене а., шығыс шеті 4 н. 780±50 23±3 18±3 8±2 <2 5,6±1,7
24 Бөдене а., орталық 5 н. 810±60 27±3 23±4 20±2 1,8±1,8 3,8±1,2
25 Бөдене а. бақша 870±100 48±12 25±11 12±4 3,8±2,6 4,9±1,5
Ескерту: «-» талдама жүргізілген жоқ
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Жүргізілген талдама нəтижелерінде табиғи радионуклидтердің мəндері осы 
элементтердің Қазақстан топырақтарындағы орташа құрамы деңгейінде тұрғандығы 
анықталды, бұл аталған аудандағы топырақтар типі мен жер қыртысының геологиялық 
құрылысына орайластырылған.

10-кестеде берілген нəтижелер зерттелген нүктелерде топырақтағы 137Cs техно-
генді радионуклидінің құрамы 4-тен 21 Бк/кг дейін құбылатынын көрсетті, бұл ауқым-
ды түсулер аясы 65 мКи/км2 (10 см тереңдік үшін 15 Бк/кг) тең деңгейінде тұр [11]. 21 
Бк/кг тең 137Cs максималды құрамы Мос тик пос. аумағында, Ленин көшесі, №6 үйдің 
ауласында (бақша) іріктеп алынған сынамада анықталды. 90Sr жəне 239+240Pu техногенді 
радионуклидтерінің топырақтағы тиесілі белсенділігі <2-ден 24,6 Бк/кг дейінгі жəне 
тиісінше, <1-ден 24 Бк/кг дейінгі шектерде тұр. Барлық топырақ сынамаларындағы 90Sr 
құрамы 39 мКи/км2 (9 Бк/кг) тең ауқымды түсулер аясы деңгейінен төмен тұр [11], Че-
ремушки ауылында бақшада іріктеп алынған бір сынамадан басқа. Зертханалық зерт-
теулер нəтижесінде іс жүзінде барлық сынамаларда 239+240Pu радионуклидінің құрамы 
осы радионуклид үшін қабылданған 0,5-2,67 Бк/кг ауқымды түсулер аясы мəнінен аса-
тыны тіркелген [12]. Асу 9 есеге жетеді. Топырақтағы 239+240Pu құрамының максималды 
деңгейі Долон ауылының шығыс, солтүстік, батыс шеттерінде табылған, бұл алғашқы 
ядролық жарылыстан түскен радиоактивті түсулерге байланысты. Қалған зерттелген 
нүктелермен салыстырғанда жоғарылаған 137Cs жəне 90Sr құрамы бақша топырақта-
рында табылғаны қызығарлық жағдай. Бұл, мүмкін, бақша топырақтарына жыл са-
йын органикалық тыңайтқыштар – сиырдың қиы қосылатынына байланысты шығар, 
ол кезде сиырлар поселкеге ірлегелес аумақтарда, оның ішінде радиоактивті түсулер 
іздерінің аумағында жайылады.

Азық-түлік тағамдары мен өсімдіктердегі радионуклидтердің құрамы
Гамма-спектрометриялық жəне радиохимиялық əдіспен Мостик жəне Долон 

ауылдары аумақтарында орналасқан аула телімдерінде іріктеп алынған 13 азық-түлік 
тағамдары (ет, сүт, картоп, қызанақ, ормажапырақ жəне сəбіз) сынамалары, сондай-ақ 
шет жақтарында іріктеп алынған 2 өсімдік сынамасы талданды. Зертханалық талдама 
нəтижелері 11-кестеде берілген.

11-Кесте
Азық-түлік тағам мен өсімдік сынамаларындағы 

радионуклидтердің тиесілі белсенділігі

№ 
р/р Сынама түрі Іріктеп алу орны

Радионуклидтердің құрамы, Бк/кг
137Cs Рауалы 

деңгей
90Sr Рауалы 

деңгей
239+240Pu

1 картоп Долон а., И. Диц к-сі 17 <0,2
120

<0,2
40

<0,5
2 картоп Мостик а., Ленин к-сі, 6 1,6±1,3 0,7±0,4 <0,1
3 картоп Мостик а., Ленин к-сі 26 4±2 0,8±0,8 <0,1
4 сəбіз Долон а., И. Диц к-сі 17 <0,2 120 0,4±0,4 40 <0,5
5 сəбіз Мостик а., Ленин к-сі 26 2,7±1,6 0,9±0,9 <1
6 қызанақ Долон а., И. Диц к-сі 17 <0,2 40 5,5±3,1 30 <1
7 қызанақ Мостик а., Ленин к-сі, 6 3,2±1,7 5,3±4 <0,8
8 орамжапырақ Мостик а., Ленин к-сі, 6 <0,2 40 4,4±2,3 30 <0,5
9 орамжапырақ Мостик а., Ленин к-сі 26 <0,2 10±9 <0,8
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№ 
р/р Сынама түрі Іріктеп алу орны

Радионуклидтердің құрамы, Бк/кг
137Cs Рауалы 

деңгей
90Sr Рауалы 

деңгей
239+240Pu

10 сүт Долон а., И. Диц к-сі 17 2,2±1,3 100 0,6±0,6 25 <0,2
11 сүт Мостик а., Ленин к-сі 26 1,7±1,0 <0,2 <0,2
12 ет Долон а. <0,2 200 2,2±0,6 50 <0,2
13 ет Мостик а. <0,2 2,9±1,2 <0,2
14 өсімдік Мостик а., 2 н. <0,3 74 0,7±0,3 111 <0,1
15 өсімдік Долон а., 2 н. 0,5±0,1 0,2±0,2 <0,1

Кестеден көргеніміздей, азық-түлік тағамдары мен өсімдіктер сынамаларын-
дағы 137Сs жəне 90Sr техногенді радионуклидтердің тиесілі белсенділігі тиісінше 3,2 
жəне 10,5 Бк/кг аспайды, бұл № 201 03.02.2012 РҚСЭТ Гигиеналық нормативтеріне 
сəйкес [13] азық-түлік тағамдарындағы осы радионуклидтердің рауалы деңгейінен тө-
мен. Азық-түлік тағамдарындағы осы радионуклидтер құрамының рауалы деңгейлері 
11-кестеде берілген.

Өсімдіктегі 137Cs максималды құрамы Долон ауылының шетінде іріктеп алын-
ған сынамада тіркелді жəне 0,5 Бк/кг құрады, бұл Қазақстан Республикасы Ауылша-
руашылығы министрлігінің нормаларына сəйкес рауалы деңгейден аспайды (74 Бк/кг) 
[14].

Өсімдіктегі 90Sr максималды құрамы да сол жерде тіркелді жəне 0,7 Бк/кг құра-
ды, бұл рауалы деңгейден көп төмен (111 Бк/кг) [14].

Өсімдіктегі 239+240Pu құрамы аппаратураның табу деңгейінен аспайды. Өсімдік-
тердің трансуранды қатардағы радионуклидтермен ластануы Қазақстанда нормалан-
байды.

2004 ж. радиологиялық зерттеулер кезіндегі алынған деректер Радий институты 
қызметкерлерінің (Санкт-Петербор қ.) 1991-1992 жж. «Регион-1» кешенді бағдарлама 
шеңберінде орындаған жұмыс нəтижелерімен жақсы сəйкеседі.

Сонымен, жүргізілген зерттеулер нəтижелері бойынша ары қарайғы зерттеулер 
үшін бастапқы нүктесі болған келесі қорытындылар жасалды:

1. Гидролитохимиялық түсіру нəтижесінде алынған деректерді тек нақты бір 
зерттелген телімдегі радионуклидтердің құрамын бағалау үшін пайдалануға 
болады жəне микробассейндерді біріктіру арқылы радиоактивті ластанған 
аумақтарды қосу негізінде интерпретацияланған деректерді пайдаланудан 
бас тартқан дұрыс.

2. Зерттелген телімнің топырағындағы 137Cs радионуклидінің құрамы тура-
лы алынған деректер алғашқы ядролық сынақ нəтижесінде пайда болған 
радиоактивті бұлттан оның түсуіне байланысты болуы мүмкін радионук-
лидінің дақты сипаты туралы дəлелдейді. 137Cs радионуклидінің жоғары құ-
рамы бар анықталған телімнің ауданы 4 км2 аса құрайды. Бұл ССП жүргізіл-
ген жерүсті ядролық сынақтардан түскен радиоактивті түсулердің басқа да 
іздерін анықтау мақсатындағы табиғи құрауыштар сынамаларын іріктеп 
алу торшасының қадамы мен орналасуын таңдау үшін бастапқы нүктесі бо-
луы мүмкін.
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3. Ертіс жағалауы орман тізбегінің ластануына əкелуі мүмкін ядролық сынақ-
тарды анықтау жəне радиоактивті түсулерді сəйкестендіру үшін барлық қол 
жетімді ақпараттарды жинақтау қажет.

4.  137Cs радионуклиді құрамының максималды деңгейлері түскен өсімдіктерде 
(төсемде) жатыр жəне оның топырақтағы құрамынан бірнеше есе асады. 
Төсемнің өзінде 137Cs максималды құрамы көптеген жағдайларда өсімдік 
құрамдасымен салыстырғанда құмдасын құрамдасында болады.

5. Радионуклидтердің топырақ көкжиектері бойынша таралуы 137Cs жəне 90Sr 
радионуклидтері үшін мұндай тəуелділік байқалатын 239+240Pu радионук-
лидімен салыстырғанда топырақтың типі мен оның механикалық құрамына 
байланысты емес. Зерттеліп жатқан аумақтың ашық телімдерінде антропо-
генді араласуға (жер жыртуға) байланысты болған топырақтың аса терең 
қабаттарында радионуклидтің жоғары құрамы кездесетініне назар аудару 
қажет.

6. Гамма-спектрометриялық талдау жүргізу кезінде топырақтың бірлі-жарым 
сынамаларында жəне төсемде 241Am радионуклиді табылды, бұл плутоний 
изотоптарының бар екендігін растайды. Мұнымен қатар 239+240Pu радионук-
лидінің жүздеген Бк/кг тіркелген топырақ сынамаларында 241Am радионук-
лиді табылған жоқ.

7. Радионуклидтердің шөптесін жəне ағаш өсімдіктердегі құрамын зерттеу 
біршама ерекшеленетін жəне жүздеген үлестен бірліктерге дейінгі диапа-
зонда тұрған жинақтау коэффициенті мөлшерлерін анықтауға мүмкіндік 
берді.

8. Қазіргі кезде елді мекендердегі радиациялық ахуал қалыпты. Табиғи орта 
нысандарындағы радионуклидтердің құрамы рауалы деңгейден асқан жоқ.

9. Тұтасымен алғанда, біздің алған деректер шетелдік зерттеушілердің жүргіз-
ген жұмыс нəтижелерімен жақсы сəйкеседі.
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВЫХ 
БОРОВ ПРИИРТЫШЬЯ

Стрильчук Ю.Г., Осинцев В.С., Магашева Р.Ю.

Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, 
Курчатов, Казахстан

Многолетние испытания ядерного оружия на Семипалатинском испытательном полиго-
не (СИП) привели к радиоактивному загрязнению не только части территории самого полигона, 
но и прилегающих к нему территорий. Одной из таких территорий является полоса произрас-
тания ленточного бора Прииртышья, расположенная в северо-восточном направлении от СИП.

Ленточный бор Прииртышья расположен на правобережье р. Иртыш на территории двух 
областей Казахстана – Восточно-Казахстанской и Павлодарской. Общая площадь ленточного 
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бора составляет 870,5 тыс. га. Лесообразующая порода – сосна обыкновенная (Pinussilvestris). 
Ленточный бор является реликтовым и имеет большое экологическое и социально-экономиче-
ское значение.

Основным радиологическим последствием радиоактивного загрязнения лесных экоси-
стем является накопление радионуклидов в лесной продукции, ограничивающее ее дальнейшее 
использование, внутреннее и внешнее облучение населения и персонала, занятого в лесном хо-
зяйстве. В отличие от сельскохозяйственных угодий, на которых могут активно применяться 
защитные мероприятия, изменение содержания радионуклидов в компонентах леса происходит 
главным образом за счет естественных факторов. Вследствие длительного времени их самоочи-
щения, лесные экосистемы надолго становятся источником радиационного риска для населения 
и работников лесного хозяйства.

Ключевые слова: ленточный бор, первое ядерное испытание, техногенные радионукли-
ды, почвенный профиль, радиационная обстановка.

RADIATION SITUATION IN IRTYSH PINE FOREST

Strilchuk Yu.G., Ossintsev V.S., Magasheva R.Yu.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

Many years of nuclear tests at the Semipalatinsk Test Site (STS) have resulted in radioactive 
contamination not just part of the test site territory, but the surrounding regions. One of these areas is a 
growing band of the Irtysh Pine Forest, located in the north-east of the test site.

The Irtysh Pine Forest is located on the right bank of the Irtysh River in the two regions of Ka-
zakhstan – East Kazakhstan and Pavlodar Regioans. The total area of the pine forest is 870.5 thousand 
hectares. The forest forming species – pine (Pinussilvestris). The forest is relict and has great ecological 
and socio-economic importance.

The main radiological consequences of the forest ecosystems radioactive contamination is ac-
cumulation of radionuclides in forest products, limiting its further use, internal and external exposure 
of the public and the staff involved in forestry. Unlike agricultural lands, which can use protective mea-
sures, changes in the content of radionuclides in the components of the forest are mainly due to natural 
factors. Due to the long time of their purifi cation, the forest ecosystems for long become a source of 
radiation risk to the public and forestry workers.

Keywords: Pine Forest, fi rst nuclear test, artifi cial radionuclides, soil profi le, radiation situation.
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УДК 504.4.054:577.4:614.876:546.11.02.3

ШАҒАН ӨЗЕНІ СУЛАРЫНЫҢ РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУЫ 
(2011-ШІ ЖЫЛҒЫ НƏТИЖЕЛЕР БОЙЫНША)

Айдарханов А.О., Лукашенко С.Н., Генова С.В., 
Ляхова О.Н., Айдарханова А.К.

ҚР ҰЯО Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Шаған өз. суларының радиоактивті ластану деңгейі мен сипатын зерттеу нə-
тижелері келтірілген. Шаған өз. суларындағы 90Sr маңызды түрде шоғырлануы «Атом көлімен» 
тікелей байланысты емес екені анықталды. Шаған өзені бойымен «Атом көлінен» Ертіс өзенінің 
суларына құйылғанға дейін судағы тритийдің орын алғаны анықталды, бұл жердегі оның тиесілі 
белсенділігі 50 Бк/кг-ны құрады. Арнадағы суларда тритийдің максималды құрамы көктемде 
орын алды жəне 20 кБк/кг-ны құрады.

Түйінді сөздер: Шаған өзені, радиоактивті ластану, тритий, «Атом көлі».

КІРІСПЕ
2006 ж. Шаған өз. телімінде аномалды жоғары тритийдің шоғырлануы орын 

алғандығы анықталған соң, Шаған өз. суларындағы радиоактивті ластану көздерін 
анықтауға жəне ерекшелігін зерттеуге бағытталған дүркін-дүркін зерттеу жұмыстары 
басталып кетті. 2009 ж. тритийдің максималды мəні «Атом көлінен» 4,4 км аралықта 
тіркелді жəне 680000 Бк/кг-ға жетті, Ертіс өз. құйылысында – 20 Бк/кг жоғары емес 
деңгейді көрсетті. Өткізілген зерттеулерден 90Sr қомақты шоғырлану дерегі анықтал-
ды, олардың мəні 0,7 Бк/кг-ға дейін жетті, ал 137Cs жəне 239+240Pu Шаған өз. анықталған 
жоқ [1].

Шаған өз. суларының радиоактивті ластануының болжамды көзі: 1004 ұңғы-
мадағы («Атом көлі») жарылыс нəтижесінде пайда болған сыртқы су қоймасының 
жерүсті суларымен ядролық сынақтар өткізілген ұңғымалардан «Балапан» алаңынан 
жерасты суларының түсуі [2].

Аталған жұмыстың мақсаты, Шаған өз. суларында радиоактивті ластанудың қа-
лыптасу заңдылығын зерттеу болып табылады. Бұл үшін келесі бағыттағы зерттеулер 
жасалды:

• Шаған өз. 90Sr түсуінің мүмкін деген көздерін анықтау.
• «Атом көлінен» Ертіс өз. құйылысына дейінгі аралықта Шаған өз. тритийдің 

таралу ерекшеліктерін анықтау.

1. ТƏЖІРИБЕЛІК БӨЛІГІ
2011ж. зерттеулердің құрамына келесі жұмыстар енді: судың сынамаларын 

іріктеу бойынша далалық жұмыстар жəне техногенді радионуклидтердің тиесілі бел-
сенділігін анықтауға арналған зертханалық талдамалар.

Nespbaeva
Примечание
инициалы перенести вперед, А.О.Айдарханов, С.Н.Лукашенко и т.д.
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1.1. Далалық жұмыстар

Тритийдің тиесілі белсенділігін анықтау үшін сынамаларды іріктеп алу
Тритийдің құрамын анықтау үшін сынамалар 0,2 л көлемде, СТ ҚР МемСТ Р 

51592-2003 сəйкес алынды [3].
90Sr, 137Cs, 239+240Pu радионуклидтерінің тиесілі белсенділігін анықтау үшін сы-

намаларды іріктеп алу
90Sr, 137Cs, 239+240Pu анықтау үшін сынамалар 10 литрлік көлемде алынды. 90Sr, 

137Cs, 239+240Pu анықтау үшін сынамалар іріктеуден өткен соң бірден сүзіліп, 3 мл/1л сы-
нама есебінде азоттық қышқылмен (ОСЧ) консервіленді. Іріктеліп алынған сынамалар 
зертханаға іріктеуден кейін, немесе 48 сағаттың ішінде жіберіліп отырды.

1.2. Зертханалық зерттеулер

Тритийдің құрамын анықтау
3Н құрамын анықтау TRI-CARB2900 TR β-спектрометрде сұйықсцинтилля-

ционды спектрометрия əдісімен ISO9698/1989 сəйкес жүргізілді [4].
90Sr, 137Cs, 239+240Pu құрамын анықтау
90Sr, 137Cs, 239 +240Pu құрамын анықтау спектрометриялық əдіспен алдына ала 

шоғырланған тұздардың шоғырланған тұнбалары-қатар тұнушы радионуклидтердің 
радиохимиялық бөлінуінен кейін іске асты. 90Sr тұнуы кальций карбонатымен, 137Cs– 
мыс гексацианоферраты, 239+240Pu– темір гидроксидімен (III) жүргізілді [5]. 137Cs тиесілі 
белсенділігін өлшеу ORTECGMX 20P4 γ-спектрометрінде жүргізілді. 90Sr тиесілі бел-
сенділігін өлшеу TRI-CARB2900 TRбета-спектрометрін пайдалана отырып əдістемеге 
сəйкес жүргізілді [4]. 239+240Pu тиесілі белсенділігін альфа-спектрометриялық өлшеу 
Canberra спектрометрінде жүргізілді.

2. НƏТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУЛАР

2.1.  Шаған өз. 90Sr түсуінің мүмкін деген көздерін анықтау
Шаған өз. арнаасты суларына. 90Sr түсуі төмендегі жолдардың бірімен ғана 

мүмкін:
• «Атом көлі» қазаншұңқырындағы сумен;
• 1004 ұңғымадағы жарылыстан ластанған күндізгі жер бетінің шайылуынан;
• түптік шөгінділерден шайылунан;
• «Балапан» сынақ алаңының ластанған жерасты суларының ағысымен.
«Атом көлі» суларымен 90Sr түсуі жайлы болжам «Атом көлі» суларының 

радионуклидтік құрамы жайлы нəтижелер өткен жылдардарға байланысты негізделген 
(1-кесте).

Nespbaeva
Примечание
поставить пробел
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1-Кесте.
Өткен жылдардың зертханалық талдамаларының нəтижелері

№ 
р/р

Зерттеулер 
өткізі лген 
жылдар

90Sr ти есілі 
белсенділігінің 

орташа мəні, Бк/кг

3Н тиесілі 
белсенділігінің 

орташа мəні, Бк/кг

137Cs тиесілі 
белсенділігінің 

орташа мəні, Бк/кг

239,240Pu  тиесілі 
белсенділігінің 

орташа мəні, Бк/кг
1 2000 ж. 1,6 - 2 -
2 2001 ж. 9,4 - 0,6 4,6
3 2003 ж. 5,7 10 000 1 0,032

Келтірілген деректерден көрініп тұрғандай, «Атом көлі» қазаншұңқырының 
суларында 90Sr шоғырлануы жеткілікті түрде жоғары екені байқалады. Тиісінше, 
қазаншұңқырдың суы Шаған өз. стронциймен ластануының ең ықтимал көзі болып 
табылады.

Сол себепті, 2011 ж. ластану көздерін анықтау бойынша жұмыстар «Атом көлі» 
аумағындағы жерүсті суларын зерттеуден басталды. Бұл мақсатта, келесі 6 нүктеден 
90Sr радионуклидінің құрамын анықтау үшін су сынамалары алынды: 1 н. – Шаған өз. 
сыртқы су қоймасына құйылар аумақ, 2 н.– біріктіруші арна, 3 н. – «Атом көлі» қа-
заншұңқыры, 4 н. – сыртқы су қоймасы, 5 н. – Шаған өз. «Атом көлінен» (бөгет) шығар 
тұсы, 6 н.– Ащысу өз. сыртқы су қоймасына құйылар аумақ. Техногенді радионук-
лидтердің шоғырлануына қардан еріген жəне тасқын сулардың əсерін төмендету үшін 
сынамалар тамыз айында алынды. Осы сынамаларға 3Н, 137Cs, 239+240Pu шоғырлануын 
анықтау бойынша зерттеулер жасалды. Сынамаларды іріктеп алу сұлбасы төмендегі 
суретте көрсетілген (1-сурет).

1-Сурет. «Атом көліндегі» іріктеу нүктелерінің орналасуы

Зерттеу нəтижелері кестеде келтірілген (2-кесте).

Nespbaeva
Примечание
"Сурет" - "сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Кесте"  - "кесте"
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2-Кесте
Зертханалық талдамалардың нəтижелері

№ 
р/р Іріктеу жасалған жер Іріктеу 

нүктелері
90Sr, Бк/кг 3H, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 239+240Pu, Бк/кг

1 Шаған өз. құйылар аум. Т-1 <0,006 20 ± 2 < 0,03 <0,001
2 Біріктіруші арна Т-2 <0,005 60 ± 6 < 0,01 <0,001
3 «Атом көлі» қазаншұңқыры Т-3 <0,004 60 ± 6 < 0,01 <0,001
4 Сыртқы су қоймасы Т-4 <0,005 40 ± 4 < 0,03 <0,001
5 Бөгет Т-5 <0,005 35 ± 3 < 0,01 <0,001
6 Ащысу өз. құйылар аум. Т-6 <0,004 20 ± 2 < 0,02 <0,002

Өткізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша 90Sr тиесілі белсенділігі 0,004 
Бк/кг-ға тең болатын қолданыстағы өлшеу құралдарының минималды-детектрленетін 
белсенділігінен төмен екені анықталды. 2002-2003жж. нəтижелер бойынша «Атом 
көліндегі» қазаншұңқырдың суындағы стронцийдің орын алуы қомақты мөлшерде 
бекітілді (10 Бк/кг-ға дейін). Судағы 90Sr шоғырлануының қомақты ауытқуы аталған 
телімдегі гидрологиялық режімге байланысты болуы мүмкін, басқаша айтқанда судың 
деңгейі мен шығынының, еріген заттектердің құрамының жəне шоғырының жəне т.б 
өзгреуіне байланысты болуы мүмкін. Осылайша, 2001 ж. судың минералдануының 
орташа мəні 9400 мг/дм3, ал 2011 ж. деректер бойынша 5100 мг/дм3 құрады. Судағы 3Н, 
137Cs, 239+240Pu құрамы да кең диапазонда өзгереді.

Мониторингілік нүктелерде тамыз айында іріктеліп алынған сынамалардан 
137Cs жəне 90Sr техногенді радионуклидтердің құрамын анықтау жұмыстары жүргізілді. 
Зерттеу нəтижелері кестеде келтірілген (3-кесте).

3-Кесте
Зертханалық талдамалардың нəтижелері

№ р/р Іріктеу нүктелері 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг
1 М-24 (4 км) < 0,01 0,1 ± 0,01
2 М-26 (5 км) < 0,01 0,2 ± 0,01
3 М-31/1 (6 км) < 0,03 0,1 ±0,01
4 38 км < 0,02 <0,01
5 110 км < 0,02 <0,01

Берілген деректерден көріп отырғандай, 137Cs техногенді радионуклидінің құра-
мы минималды-детектрленетін белсенділігінен төмен екені анықталды. Осымен қатар, 
«Атом көлінен» 6 км-ге дейін арақашықтықта 90Sr техногенді радионуклидінің суда 
орын алуын атап кеткен жөн. Бұл дерекке қатысты, оның ластану көзі жерүсті лас-
танған сулардың түсуімен байланысты емес екенін көрсетеді. Аталған жайтта түптік 
шөгінділерді, жағалау құм-топырағын шаю, немесе ластанған жерасты суларының тү-
суі есебінен орын алуы мүмкін.

Осылайша, «Атом көлі» қазаншұңқыры суларының өзен суының 90Sr ластануы-
на əсер ету жайлы біржақты айту мүмкін емес. «Атом көлі» суларында жыл бойы тех-
ногенді радионуклидтердің шоғырлануының өзгеру қарқынына зерттеу жүргізу қажет. 
Сонымен қатар ластанудың басқа да болжамды көздері зерттелмей қалды, оның ішін-
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де: 1004 ұңғымадағы жарылыс нəтижесінен күндізгі беткі қабаттың шайылуы, түптік 
шөгінділердің шайылуы, «Балапан» сынақ алаңының ластанған жерасты суларының 
ағыны.

2.2.  «Атом көлінен» Ертіс өз. құйылысына дейінгі аралықта 
Шаған өз. тритийдің таралу ерекшеліктерін анықтау
2010 ж. зерттеулерде өзеннің бойымен 3Н мөлшерлік мəні, ол Ертіс өз. құйылы-

сына дейін алғашқы рет тіркелді, ол жердегі тритийдің тиесілік белсенділігі 400 Бк/
кг-ны құрады.

Бұл деректі нақтылау үшін 2011 ж. Шаған өз. арнасы бойымен 3Н таралу си-
патын қайта зерттеу жұмыстары орындалды. 2010-2011 жж. өзен арнасы бойымен 3Н 
таралу сипаты төмендегі кестеде көрсетілген (2-сурет).

2-Сурет. 2010-2011 жж. Шаған өз. арнасы бойымен 
тритийдің тиесілі белсенділігінің таралуы

2011 ж. жұмыстард ың негізгі нəтижелері ретінде Шаған өз. суларымен Ертіс өз. 
суларына тритийдің түсу дерегін нақтылау болып табылды. 2010 ж. қарағанда 4-тен 
10 км аралықта тритийдің тиесілі белсенділігінің ұлғаюы байқалады. Одан басқа, 
2011 ж. 53 км-ден 84 км аралығындағы телімнен су сынамасы алынды, бұл жерден 
2010 ж. судың болмауы себепті зерттеу мүмкіндігі болмаған еді (2-сурет).

2011 ж. 3Н таралу сипаты 2010 ж. қарағанда соншалықты өзгеріске ұшыраған 
жоқ. Қисық сызықтар сипаты ұқсас. 2010 ж. секілді максималды мəннің екі шегі байқа-
лады, алайда 2011 ж. 3Н тиесілі белсенділігінің мəні 2010 ж. қарағанда бірқатар жоғары 
жəне 200 000 Бк/кг мен 120 000 Бк/кг-ны құрайды. Сонымен қатар шектердің орнының 
ауысуы байқалады, егер 2010 ж. максималды мəндер шегі 3,5 км мен 4,7 км аралы-
ғында байқалса, 2011 ж. ол шектер 5 км мен 6 км аралығында да белең алған. Зерттеу-
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лердің арқасында 3Н таралуын 53 пен 84 км аралығында таралуы жайлы ақпаратпен 
толықты, сонымен қатар тритийдің жоғары түрде шоғырлануы орын алған екі телім 
байқалды. Ертіс өз. суларымен Шаған өз. 3Н түсу дерегі 2011 ж. зерттеу нəтижелері 
бойынша толықтай дəлелденді.

Шаған өз. беткі суларының тритиймен ластану қарқынын зерттеу үшін 
2011 ж. мониторингілік зерттеулер жүргізілді. Барлығы 5 мониторингілік бекет 
ұйымдастырылды, ол жерде көктемгі-жазғы кезең ішінде арна суларындағы 
радионуклидтік құрамды зерттеу жұмыстары жүргізілді.

1-Нүкте – М-24 (4 км) 3Н тиесілі белсенділігі мəнінің кенет жоғарылауының 
бастамасы ретінде сипатталады; 2 мен 3-Нүктелер – М-26 (5 км) жəне М-31/1 (6 км) – 
3Н тиесілі белсенділігінің максималды мəні орын алған нүктелер; 4-Нүкте – 38 км – 3Н 
тиесілі белсенділігі мəнінің төмендеуімен сипатталады; 5 –Нүкте – 110 км – Шаған өз. 
суларының Ертіс өз. суларына құйлар тұсы. 3Н тиесілі белсенділігін мониторингілеу 
нəтижелері төмендегі кестеде келтірілген (4-кесте).

4-Кесте.
Зертханалық талдамалардың нəтижелері

№ Іріктеу 
нүктелері

3H белсенділігі, Бк/кг
16.05.2011 ж. 15.07.2011 ж. 05.08.2011 ж. 22.08.2011 ж. 15.09.2011 ж.

1 М-24 (4 км) 10000 ± 1000 7200± 700 8000 ± 800 10000 ± 1000 100000 ± 10000
2 М-26 (5 км) 200000 ± 20000 20000 ± 2000 10000 ± 1000 20000 ± 2000 60000 ± 6000
3 М-31/1 (6 км) 120000 ± 10000 17000 ± 2000 15000 ± 1000 30000 ± 3000 15000 ± 1000
4 38 км 250 ± 20 280 ± 30 150 ± 10 150 ± 10 300 ± 30
5 110 км 50± 5 30± 3 45 ± 4 < 13 45 ± 4

Көрсеткіштерімен ерекшеленетін үш нүктеде, көктем айында су тасыған кезде 
максималды мəн тіркеледі. М-24 (4 км) нүктесінде 3Н тиесілі белсенділік мəні сынама 
алға кезең бойында мүлде өзгермейді десе болады. М-26 (5 км) мен М-31/1 (6 км) нүк-
телеріндегі 3Н тиесілі белсенділігі синхронды түрде, максималды мəндер мамыр айын-
да (М-26 нүктесінде (5 км) 200000Бк/кг), минималды мəні – тамыз айында өзгереді. 
Қыркүйек айында алынған нəтижелер ғана ерекшеленеді, бұл уақытта М-24 (4 км) 
нүктесінде тіркелген максималды мəн 100000 Бк/кг-ны құрайды. Шамамен алғанда 
өзеннің арнасына 3Н ластанған жерасты суларының жүктемеленуі бірнеше телімдерде 
жүреді. Ағынның шамасы табиғи-климаттық жағдайларға байланыстылығы байқала-
ды. Жалпы алғанда тасқын кезінде 3Н белсенділігінің төмендеуі байқалады.

ҚОРЫТЫНДЫ
Осылайша, 2011 ж. зерттеулер бойынша жерүсті суларының 90Sr ластану көзін 

анықтау мүмкін болған жоқ. 2012 ж. «Атом көлі» суларын зерттеу жұмыстарын қайта 
жүргізу қажет, сонымен қатар Шаған өз. жағалауындағы топырақтар, түптік шөгінділер 
жəне жерасты суларындағы 90Sr құрамына да зерттеулер жүргізу қажет.

2011 ж. 3Н тиесілі белсенділігінің максималды мəні су тасқыны кезінде «Атом 
көлінен» 5 км арақашықтықта тіркелген еді жəне 200 000 Бк/кг-ны құрады. Шаған өз. 
арнасының тритиймен ластануының айрықша ерекшелігі 3Н максималды ластанған 
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жердің құбылуы болып табылады. Осыған байланысты, Шаған өз. арнасына ластанған 
жерасты суларының ағыны мен түсуі орын алып тұрған телімді оқшаулау бойынша жұ-
мыстарды жүргізу қажет. Негізгі деген телімдердегі қолданыстағы мониторингілеу бе-
кеттерін ұлғайту жəне арналық сулардың жағдайына бақылау жасауға (радионуклидтік 
талдамадан басқа, микроэлементтік, жалпы химиялық талдама жəне ағын судың де-
битін анықтауға) қатысты жұмыстардың көлемін ұлғайтуға ұсыныс жасалды. Соны-
мен қатар мониторингілік бақылауларды жеке бір алынған нүктелерде емес, максимум 
қималарда жүргізу қажет. Бұл тритийдің маусымдық таралу вариациясының толықтай 
көрінісін алуға мүмкіндік береді.

Судағы 3Н орын алуы арна бойымен Ертіс өз. құйылысына дейінгі аралықта то-
лықтай байқалады жəне 50 Бк/кг-ны құрайды. Сонымен қатар, Ертіс өзеніне 3Н түсуі 
көктемгі-жазғы маусым бойы тіркеліп отырады.
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД РЕКИ ШАГАН 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011-ГО ГОДА)

Айдарханов А.О., Лукашенко С.Н., Генова С.В., 
Ляхова О.Н., Айдарханова А.К.

Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, Курчатов, 
Казахстан

В статье приведены результаты исследований характера и уровней радиоактивного заг-
рязнения вод р. Шаган. Выявлено, что наличие значимых концентраций 90Sr в водах р. Шаган 
не связано напрямую с «Атомным озером». Установлено присутствие трития в воде на всем 
протяжении р. Шаган от «Атомного озера» до впадения в р. Иртыш, где его удельная активность 
составила 50 Бк/кг. Максимальные значения трития в русловых водах пришлись на весенний 
период и составили 200 кБк/кг.

Ключевые слова: река Шаган, радиоактивное загрязнение, тритий, «Атомное озеро».

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF SHAGAN RIVER WATERS 
(2011 RESULTS)

A.O. Aidarkhanov, S.N. Lukashenko, S. V. Genova, O.N. 
Lyakhova, A.K. Aidarkhanova

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents results of studies of character and levels of contamination in Shagan River. 
It has been revealed that the signifi cant concentrations of 90Sr in Shagan River waters are not directly 
related to the "Atomic Lake". Tritium was detected in the water all over Shagan River from "Atomic 
Lake" to a confl uence with Irtysh River, where its specifi c activity was 50 Bq/kg. Maximal tritium in 
channel waters occurred in spring and was 200 kBq/kg.

Keywords: Shagan River, radioactive contamination, tritium, "Atomic Lake."
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УДК 577.4:504.064:622.271.8:539.16

ФИЗИКАЛЫҚ ТОСҚАУЫЛДАРДЫ КҮШЕЙТУ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАР ӨТКІЗІЛГЕНГЕ ДЕЙІН ЖƏНЕ КЕЙІН ДЕГЕЛЕҢ ТАУЛЫ 
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Ядролық қарудың таратылу қатерін төмендету мақсатында ядролық сынақтардың инф-
рақұрылымын жою бойынша жұмыстардың шеңберінде (2009-2010 жж.) Семей сынақ полиго-
нындағы Дегелең таулы массивінің 8 штольнясын қайта жабу жұмысы өткізілді. Аталған ра-
диоэкологиялық зерттеулердің мақсаты қоршаған орта нысандарының хал-ахуалын, сонымен 
қатар аталған штольнялардың порталалды телімдерінде өткізілген жұмыстардың теріс əсер ету 
мүмкіндігін бағалау. Бақылаудағы əрбір штольняның порталалды теліміндегі радиоэкологиялық 
жағдайдың өзгерісінің нəтижелері келтірілді.

Түйін сөздер: Семей сынақ полигоны, Дегелен таулы массиві, штольнялар, инженерлік 
құрылғыларды қосымша қорғау, радиоэкологиялық зерттеу, радиациялық хал-ахуал, эквива-
лентті доза қуаты, α-, β-бөлшек ағынының тығыздығы, радионуклид, тиесілі белсенділік.

КІРІСПЕ
90-шы жылдардың соңында Семей сынақ полигонының аумағында ядролық сы-

нақтардың инфрақұрылымын жою бойынша шаралар орындалған болатын. Дегелең 
алаңында орналасқан инженерлік құрылғылардың жағдайын одан ары зерттеу (2001-
2005 жж.) күндізгі жер бетіне ядролық қызмет қалдықтарының (ЯҚҚ) шығуы бар ин-
женерлік құрылғыларды қорғау тосқауылдарын ашу немесе бұзу жағдайларын анық-
тады. 2009-2010 жылдарда ЯҚҚ таралу қауіпін азайту үшін 2009 ж. желтоқсанға дейін 
8 штольняны қосымша қорғау орындалды.

2010 жылы Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институтының 2007-
2009 жж. еңбектер жинағында мақала жарық көрді, бұл мақалада 2006 жылғы қыркү-
йектен 2009 жылғы желтоқсан аралығында жүргізілген «Дегелең» таулы массивінің 
9 штольнясындағы инженерлік құрылғыларға қосымша қорғау құру жөніндегі жұмыс-
тардың порталалды телімдердің радиациялық хал-ахуалына əсері суреттелген болатын 
[1]. Аталған жұмыс оның жалғасы болып табылады жəне инженерлік құрылғыларға 
қосымша қорғау құру жөніндегі 2009-2010 жж. аралығындағы жұмыстардың 8 штоль-
няның порталалды телімдерінің радиациялық хал-ахуалына əсерін суреттейді.

1. БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ
Жұмыстарды жүргізу ауданы – диаметрі шамамен 18 км, биіктігі кей жерлерінде 

300 м дейін жететін күмбез тəріздес тау ретінде берілген Дегелең таулы массиві. Геог-
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рафиялық орналасуы бойынша Дегелең таулы массиві Қазақ ұсақ шоқыларының сол-
түстік-шығыс бөлігінде бұрынғы Семей сынақ полигоны шегінде орналасқан. Дегелең 
алаңындағы объектілердің орналасу сұлбасы мен жұмыс басталғанға дейінгі штольня 
порталдарының суреттері төмендегі суретте ұсынылған (Сурет 1).

Сурет 1. Де гелең алаңындағы штольнялардың орналасуы

1.1.  Инженерлік құрылғыларға қосымша қорғау құру 
əдістері (2009-2010 жж.)
Инженерлік құрылғыларға қосымша қорғау құру штольня қуыстарынан 

рұқсатсыз ЯҚҚ алып шығу мүмкіндігін болдырмайтын, байлағыш материалдарымен 
толтыру ретінде жасалады. Жоба тапсырмасының бастапқы деректеріне байланысты 
қосымша қорғау құру екі əдіспен жүзеге асырылды:

• таулы массивтің үстінен бұрғыланған тік ұңғымалар арқылы инженерлік құ-
рылғыларға қосымша қорғау құру – тік əдіс;

• құрылыстардың порталдарын қопару жəне соңынан штольнялардың тау 
өндірісін ашу арқылы инженерлік құрылғыларға қосымша қорғау құру – 
көлденең əдіс.
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Қосымша қорғауды құру əдісіне байланысты штольняларға шартты атаулар 
берілді:

• қосымша қорғауды құрудың көлденең əдісімен – К5, К6;
• қосымша қорғауды құрудың тік əдісімен – Т6, Т7, Т8, Т9, Т10;
• қосымша қорғауды құрудың аралас əдісімен (көлденең жəне тік) – КТ1;

1.2.  Радиоактивті ластану көзінің сипаттамасы
Зерттеліп жатқан штольняларда өткізіліп жатқан сынақтар бойынша əдеби 

көздердің деректері [2, 3] кестеде берілген (Кесте 1). Шартты атаулары Т7, Т8, Т10 
жəне К5 болып келетін штольняларда бірнеше заряд қолданылған топтық жарылыс-
тар жүргізілді, бұл жарылыстардың мақсаты: ядролық қаруды құру немесе жетілдіру 
(ЯҚЖ), іргелі жəне əдістемелік зерттеулер (ІЗƏ), апатты режімдер мен апатты жағдай-
ларды зерттеу (АРЗ).

Кесте 1.
Дегелең таулы массивіндегі К5,  К6, т6-Т10, КТ1 

штольняларында жүргізілген сынақтар жайлы ақпарат

Штольняның 
шифры

Ядролық 
жарылыстың 
қуаты, к т

Жарылыстың сипаты Сынақты 
өткізу мақсаты

Радиациялық 
хал-ахуалы

К5
20 кт дейін 2 жарылыстан топтық ядролық 

жарылыс ЯҚЖ

0,001 кт АРЗ ТЕКЖ
К6 20 кт дейін ЯҚЖ ТКЖ

Т6
20 кт дейін ЯҚЖ ТКЖ

0,01 кт дейін АРЗ ТКЖ
Т7 20 кт дейін 3 жарылыстан топтық ЯЖ ЯҚЖ, АРЗ ТКЖ

Т8

20 кт дейін 2 зарядтан топтық ЯЖ ЯҚЖ, ІЗƏ ТКЖ

20 кт дейін
топтық ЯЖ – 1 жарылыс F 

штольнясында, 3 жарылыс 141 
штольясында

ЯҚЖ ТКЖ

Т9
20 кт дейін ЯҚЖ ТЕКЖ

0,001 кт төмен АРЗ

Т10

20 кт дейін 2 жарылыстан топтық ЯЖ ЯҚЖ ТКЖ
20 кт дейін ЗФЗ ТКЖ
20 кт дейін ЯҚЖ ТЕКЖ
20 кт дейін ТКЖ

КТ1
20 кт дейін ІЗƏ ТКЖ
20 кт дейін ІЗƏ ТЕКЖ
20 кт дейін ІЗƏ ТЕКЖ

ЯҚЖ – ядролық қаруды құру немесе жетілдіру, ІƏЗ – іргелі жəне əдістемелік зерттеулер
АРЗ – апатты режімдер мен апатты жағдайларды зерттеу
ЯЖ – зақымдау факторларын зерттеу жəне олардың əскери жəне азаматтық объектілерге əсер етуі
ТКЖ – толық камуфлетті жарылыс, ТЕКЖ – толық емес камуфлетті жарылыс
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Бастапқы деректерге сəйкес қазіргі уақытта радиоактивті ластану көздері ретін-
де 239Pu бөліну қалдықтары мен бөлетін заттектер қалдықтарын есептеуге болады. Т9 
штольнясында қуаты 20 кт толық емес камуфлет жарылысы мен гидроядролық сынақ 
немесе ядролық зарядтың химиялық жарылуы орын алған. Бұл үлесті бағалау мүмкін 
емес, сондықтан есептеулер қалдық белсенділіктің төменгі шегін қалыптастыратын 
штатты сынақтар үшін жасалды.

К5 штольнясы аумағының қосымша радиоактивті ластануына үлесті қуаты 
0,001 кт болатын екінші жарылыс қосты, аталған жарылыс жарылыстардың сипатына 
сəйкес негізінен Pu жəне 241Am изотоптарына байланысты. Аталған жарылыстан пайда 
болған радионуклидтердің шоғырлануы қуаты 20 кт жарылыстан пайда болған шоғыр-
ланумен шамалас болуы мүмкін.

239Pu жедел бөліну қалдықтарының жаппай шығуы жақсы зерттелген жəне əдеби 
көздерде ұсынылған [4]. Осыған негізделе отыра жəне жарылыс туралы бастапқы де-
ректерді пайдалана отыра, 239Pu бөліну қалдықтарының жартылай ыдырау кезеңін ес-
кере отырып, белсенділікті есептеу жүргізілген болатын, олардың жалпы белсенділік-
ке қосар үлесі зор (2).

Ядролық заряд құрылымының бұзылуы кезеңіне қалған бөлу заттегінің мөлшері 
ядролық жарылыстың тиімділігімен анықталады. Ядролық жарылыс тиімділігі сынақ-
тың жүргізілу уақытына, ядролық қондырғының типі мен құрылысына байланысты 
1-ден 30 % пайызға дейін өзгеруі мүмкін. Бөлу заттегі қалдығының мөлшерін есептеу 
үшін аталған жарылыс бойынша ақпараттың жоқтығын ескере отыра, тиімділік 20 % 
тең деп қабылданды.

Жүргізілген теоретикалық есептеулер бойынша жарылыстың 1 кт-сына t=0 жа-
рылысынан кейінгі уақыт кезінде 239Pu белсенділігі 4,8·1011 Бк/кт құрайды. Ары қарай, 
оқ-дəрілік Pu өзіндік изотоптық құрамын біле отыра, заряд заттегіне кіретін оның бас-
қа изотоптарының белсенділігі есептеліп шығарылды (Кесте 2).

Нейтрондық белсенділіктің жалпыға мəлім деректері бойынша активация про-
цесінде шығарылған изотоптардың көпшілігінің жартылай ыдырауының жеткілікті 
қысқа кезеңі бар екендігі белгілі. Сондықтан жарылыстан кейінгі өткен жеткілікті ұзақ 
уақытты ескере отыра, активация өнімдерінің жалпы гамма-белсенділікке қосар үлесі 
өте аз деп есептеуге болады. Бұған кіретіні 60Co, 152Eu, 154Eu, алайда аталған уақыттағы 
олардың белсенділігін есептеу мүмкін емес. Сондықтан, штольня аумағынан алынған 
сынамаларға зертханалық зерттеулер жүргізу кезінде аталған радионуклидтің бар болу 
мүмкіндігін ескеру жəне оның штольня аумағындағы жалпы радиациялық ахуалға 
үлесін бағалау қажет.

Сонымен, аталған штольнялардың порталалды телімдерінде 90Sr, 99Tc, 137Cs, 
151Sm, 241Am радионуклидтері мен плутоний изотоптарының жоғары құрамының бо-
луы мүмкін.
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Кесте 2.
Дегелең таулы массивінің К5, К6, Т6-Т10, КТ1 штольняларындағы 239Pu бөліну 
қалдықтары мен бөлу заттектері қалдықтарының белсенділіктерін есептеу, Бк

К5 К6 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КТ1
Se-79 2,1×108 2,9×107 2,2·108 3,8 × 107 3,3×108 3,1×107 1,7×108 6,7×108

Sr-90 3,9·1013 1,8×1013 5,1·1013 2,4 × 1013 3,2×1013 1,9×1013 1,0×1014 6,9×1013

Y-90 3,9·1013 1,8×1013 5,1·1013 2,4 × 1013 3,2×1013 1,9×1013 1,0×1014 6,9×1013

Nb-93m 1,2×107 1,8×107 1,7·109 2,4 × 109 1,7×109 1,9×109 1,0×1010 7,4×107

Sn-121m 2,0·1010 2,7×1010 2,3·1010 3,5 × 1010 4,0×1010 2,8×1010 1,5×1011 8,8×1010

Sb-125 7,7×108 2,4×108 9,1·109 3,1 × 108 4,0×1010 2,8×108 1,4×109 1,3×1011

I-129 7,7×107 1,0×108 7,7×107 1,3 × 108 1,1×108 1,1×108 5,7×108 2,3×108

Cs-135 1,9·109 2,6×109 1,9·109 3,3 × 109 2,7×109 2,6×109 1,4×1010 5,5×109

Cs-137 5,3·1013 5,1×1013 6,6·1013 6,6 × 1013 8,9×1013 5,3×1013 2,8×1014 1,9×1014

Sm-151 2,2·1012 4,1×1012 2,4·1012 5,3 × 1012 5,3×1012 4,2×1012 2,3×1013 1,1×1013

Eu-154 1,2×108 1,1×108 2,3·108 1,5 × 108 5,9×108 1,2×108 6,4×108 1,3×109

Eu-155 1,4·1010 2,6×1010 5,8·1010 3,3 × 1010 4,6×1011 2,6×1010 1,5×1011 1,1×1012

Tс-99 1,7×1010 8,2×1011 1,7·1010 1,1 × 1012 3,4× 1010 1,7·1010 4,6×1012 5,1×1010

Pu-238 2,4·1011 3,4×1012 2,7·1011 3,7 × 1012 7,5×1012 3,5×1012 1,5×1013 1,04×1012

Pu-239 9,6·1012 9,8 ×1012 9,6·1012 9,8 × 1012 1,9×1013 9,8×1012 3,9×1013 2,9×1013

Pu-240 2,2·1012 – 2,4·1012 3,2 ×1012 2,2·1012 – 2,4·1012 3,2 × 1012 6,4×1012 3,2×1012 1,3×1013 9,3×1012

Pu-241 6,8·1012 – 1,4·1013 3,1×1013 1,1·1013 – 2,3·1013 5,3 × 1013 1,1×1014 3,3×1013 2,6×1014 8,8×1013

Pu-242 1,8·107 3,6×107 1,8·107 3,6 × 107 7,2×107 1,8×107 1,4×107 5,5×107

Am-241 1,1·1012 – 2,3·1012 6,5х1012 9,4·1011 – 2,0·1012 6,1× 1012 1,2×1013 6,7×1012 2,8х1013 7,9×1012

1999 ж. зерттеу нəтижелері бойынша порталалды алаңдарының аумағын-
дағы радиациялық хал-ахуал

1996-1998 жылдар аралығындағы кезеңде «Дегелең» алаңында штольняларды 
жабу бойынша шаралар өткізілді. Штольнялар жабылған соң порталалды алаңдардың 
аумақтарында радиометриялық зерттеу жүргізілді (1999 ж.). Зерттеулер 20×20 метр 
желісі бойынша ЭДҚ өлшеу жүргізе отырып, α-жəне β-бөлшектер ағынының тығызды-
ғы əрбір нүктеде өлшеніп, жүргізілді. Əр штольняда топырақтың 5 сынамасы іріктеп 
алынды. Зерттеулер нəтижесі суретте берілген (Сурет 2, Сурет 3).

1999 ж. радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері бойынша радиациялық параметр-
лердің ең жоғары мəндері К6 (ЭДҚ 2,7 мкЗв/сағ дейін, β-бөлшектердің ағын тығызды-
ғы 570 бөлш/(мин·см2) дейін) жəне Т6 (ЭДҚ 1,2 мкЗв/сағ дейін, β-бөлшектердің ағын 
тығыздығы 235 бөлш/(мин·см2) дейін) штольняларында тіркелген. Алайда А санатты 
персонал үшін рауалы мəндердің жоғарылауы бірде-бір штольняда байқалған жоқ [4].

Nespbaeva
Примечание
"Кесте 2" заменить на "2-кесте"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 2, Сурет 3" заменить на "2-сурет, 3-сурет"
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 а) б)

Сурет 2. 1999 ж. штольняларды зерттеу нəтижелері бойынша α- (а) жəне β-бөлшектер (б) 
ағыны тығыздығының максималды мəндері

Сурет 3. 1999 ж. штольняларды зерттеу нəтижелері бойынша ЭДҚ 
максималды жəне минималды мəндері

Аталған зертханалық зерттеу талдамаларының нəтижесінде штольнялардың 
порталалды телімдерінде жұмыстар жүргізген соң іріктеп алынған топырақ сынамала-
рындағы 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің тиесілі белсенділігі аталған радионук-
лидтер үшін (ТБМБ 137Cs – 1·104 Бк/кг, 90Sr –1·105 Бк/кг, 241Am – 1·103 Бк/кг, 239+240Pu – 
1·103 Бк/кг, РҚН-99) ТБМБ нормативті деңгейінен аспағандығы анықталды. Т7 жəне 
К6 екі штольнясында 241Am (4,1·103 Бк/кг, Т7) радионуклиді мен 137Cs (5,8·104 Бк/кг, Г6) 
жоғары құрамы бар радиоактивті ластанған телімдер анықталды. 1999 ж. штольнялар-
ды жапқаннан кейінгі радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің максималды мəндері 
суретте берілген (Сурет 4).
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"Сурет 2" заменить на "2-сурет"
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"Сурет 3" заменить на "3-сурет"
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1.3.  1999 ж. штольняларды зерттеу бойынша тұжырым
1999 жылғы қорытынды зерттеулердің қорытындысы бойынша барлық штоль-

нядағы радиациялық параметрлердің максималды тіркелген мəндері А санатты пер-
сонал үшін рауалы мəндерден асқан жоқ [5]. Зертханалық зерттеу деректері бойынша 
техногенді радионуклидтер үшін тиесілі белсенділіктердің минималды маңызды мəн-
дерінің жоғарылауы тек К6 жəне Т7 екі штольнясында тіркелді.

2. ҚОСЫМША ҚОРҒАНЫС ҚҰРУ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ БАРЫСЫНДАҒЫ 
РАДИАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
ƏСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР
Радиациялық жағдайдың қалыптасуына əсер ететін факторларды қосымша қор-

ғанысты құру типіне байланысты шартты түрде 3 топқа бөлуге болады [1]:
• қосымша қорғанысты құру типіне байланысты емес жалпы факторлар (жұ-

мыс алаңдары жоғары радиациялық қауіп объектілеріне тікелей жақын орна-
ласқан бетінің радиоактивті ластануы);

• тік əдіске тəн факторлар (штольнядан радиоактивті ластанудың шығарын-
дысы нəтижесінде немесе іргелес тау жыныстарының бұрғылау шламымен 
бірге бұрғылауы кезінде жəне шаңның шығарындысы нəтижесінде жұмыс 
алаңының болжам ластануы, бар радиоактивті ластанудың ернеулерінен шаң 
көтерілген кезде екінші рет тасымалдануы, техника мен персоналдың жүруі 
нəтижесінде қайта таралуы);

• көлденең əдіске тəн факторлар (штольнядан шығар кезде пайда болған жы-
ныспен штольнядан радиоактивті ластанудың болжамды шығарындысы, 
штольняны желдету кезіндегі радиоактивті аэрозолдардың шығарындысы, 

 Сурет 4. 1999 ж. қорытынды зерттеулер кезеңіндегі радионуклидтердің 
тиесілі белсенділігінің максималды мəндері, Бк/кг
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Примечание
"Сурет 4" заменить на "4-сурет"
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бар радиоактивті ластанудың техника мен персоналдың жүруі нəтижесінде 
штольнядан, сол сияқты штольнядын шығарылатын жыныстардың ернеу-
лерінен шаң көтерілген кезде екінші рет тасымалдануы нəтижесінде қайта 
таралуы);

3. РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІ ЖҮРГІЗУДІҢ 
ƏДІСНАМАСЫ
Штольнялардың порталалды аумақтарында далалық жəне зертханалық зерттеу-

лерді жоспарлау кезеңінде бастапқы жəне есептік деректер радионуклидтердің штоль-
нядан штольня аумағының беткі қабатына жəне іргелес телімдердің беткі қабатына 
болжамды шығуы нəтижесінде көп дəрежеде келесі радионуклидтермен: 90Sr, 137Cs, 
151Sm, 241Am жəне Pu изотоптарымен ластануы мүмкіндігін болжауға мүмкіндік берді.

Далалық зерттеулер мен сынамаларды іріктеп алу теориялық болжауларға сəй-
кес ЭДҚ анықтай отырып, тепе-тең торшада бекітілген нүктелерде топырақтың беткі 
қабатының α-, β-бөлшектерімен ластануы, сонымен қатар «Іздеу» режіміндегі нүкте 
аралығында жүргізілді. Штольнялардың аумағында тік əдіспен қосымша қорғауларды 
құру жоспарланған жерлерде ЭДҚ «Іздеу» режімінде ол енген нүктеден штольня өзегі 
бойынша орналасқан, ені ~50 м жəне ұзындығы ~250 м телімде ЭДҚ қосымша өлшеу 
жүргізілді [1].

Қоршаған орта сынамаларын іріктеп алу келесі нүктелерде жүргізілді:
• жобаланған жұмыс алаңында – топырақ сынамаларын нүктелік іріктеп алу;
• жобаланған далалық лагерь аумағында – топырақ сынамаларын нүктелік 

іріктеп алу;
• зерттеу телімі бойымен тепе-тең орналасқан нүктелерде – топырақ сынама-

ларын нүктелік іріктеп алу (сынаманы іріктеп алу нүктелерінің болжамды 
саны радиациялық параметрлерді өлшеудің жалпы санынан 5 – 8 %);

• ернеулерде, штольня үйінділерінде – біріккен топырақ сынамаларын іріктеп 
алу;

• радиациялық параметрлердің максималды мəндерінің орындарында – топы-
рақ сынамаларын нүктелік іріктеп алу;

• енудің ұсынылған нүктесі – су булары мен ауа аэрозолдарының сынамала-
рын іріктеп алу.

Зертханалық талдамаларды жүргізу үшін гамма-, бета- жəне альфа 
спектрометриялық жабдық пайдаланылды.

Қорытынды зерттеу алдын ала жасалған зерттеуге ұқсас сұлба бойынша 
жүргізілді.
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Рисунок 5. Максимальные и минимальные значения МЭД 
за период предварительного обследования штолен

Рисунок 6. Максимальные значения плотности потока β-частиц 
за период предварительного обследования штолен

4. ЖҰМЫС БАСТАЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ ШТОЛЬНЯ 
АЛАҢДАРЫНЫҢ ПОРТАЛАЛДЫ АУМАҒЫНДАҒЫ 
РАДИАЦИЯЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛ (2009 ЖЖ.)

4.1.  Радиометриялық жəне дозиметриялық өлшеулер нəтижелері 
жөніндегі радиациялық жағдай
Алдын ала жасалған зерттеу өлшеулерінің нəтижелері бойынша зерттеліп жат-

қан алаңдардағы радиациялық параметрлер таралуының карта-сұлбасы құрылды (Су-
рет 7 а – Сурет 22 а). Штольняларда алдын ала зерттеу жүргізу кезеңіндегі ЭДҚ мəнінің 
максималды жəне минималды өлшемі гистограммада көрсетілген (Сурет 5).
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Примечание
"Сурет 5" заменить на "5-сурет"
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Примечание
"Сурет 7а- Сурет 22а" заменить на "7а-сурет - 22а-сурет"
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здесь одна буква "ж." маленькая
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"Сурет 6" заменить на "6-сурет"
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а)

б)

 Сурет 7. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында К5 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы
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"Сурет 7" заменить на "7-сурет"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

262

а)

б)

 Сурет 8. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т5 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 8" заменить на "8-сурет"
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а)

б)

Сурет 9. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында К6 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы
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"Сурет 9" заменить на "9-сурет"
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а)

б)

Сурет 10. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында К6 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 10" заменить на "10-сурет"
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а)

 Сурет 11. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т6 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 11" заменить на "11-сурет"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

266

а)

б)

Сурет 12. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т6 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 12" заменить на "12-сурет"
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а)

б)

Сурет 13. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т7 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 13" заменить на "13-сурет"



Бұрынғы Семей сынақ полигоны мен оған жақын жатқан аумақтардың радиоэкологиялық ахуалы

268

а)

б)

Сурет 14. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т7 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
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"Сурет 14" заменить на "14-сурет"
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а)

б)

 Сурет 15. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т8 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы
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Примечание
"Сурет 15" заменить на "15-сурет"
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а)

б)

Сурет 16. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т8 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы
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"Сурет 16" заменить на "16-сурет"
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а)

б)

Сурет 17. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т9 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 17" заменить на "17-сурет"
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а)

б)

Сурет 18. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т9 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 18" заменить на "18-сурет"
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а)

б)

Сурет 19. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т10 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 19" заменить на "19-сурет"
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а)

б)

Сурет 20. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында Т10 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 20" заменить на "20-сурет"
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а)

б)

Сурет 21. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында КТ1 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында ЭДҚ таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 21" заменить на "21-сурет"
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а)
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 Сурет 22. Алдын ала (а) жəне қорытынды (б) зерттеу жүргізу барысында КТ1 штольнясы 
телімінің порталалды аумағында β-бөлшек ағыны тығыздығы таралуының карта-сұлбасы

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 22" заменить на "22-сурет"
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Барлық штольнялардың порталалды аумақтарында алдын ала зерттеу жүргізу 
кезінде тіркелген β-бөлшектердің ағын тығыздығының минималды мəндері 10 бөлш/
(мин·см2) асқан жоқ. Алдын ала зерттеу жүргізу кезінде тіркелген β-бөлшектердің 
ағын тығыздығының максималды мəндері гистограммада берілген (Сурет 6).

Зерттеудің барлық телімдеріндегі алдын ала зерттеу жүргізу кезінде тіркелген 
α –бөлшектердің ағын тығыздығының мəндері пайдаланылатын өлшеу құралдарының 
табу шегінен асқан жоқ (1 бөлш/(мин·см2)).

Алдын ала зерттеу нəтижелері бойынша штольняларының порталалды аума-
ғында максималды радиациялық параметрлер Г6 (ЭДҚ – 1,02 мкЗв/сағ) (Сурет 9 а), 
Т8 (ЭДҚ – 0,98 мкЗв/сағ) (Сурет 15, а), К5 (ЭДҚ – 0,86 мкЗв/сағ, β-бөлшектердің ағын 
тығыздығы 220 бөлш/(мин·см2)) (Сурет 7 а, Сурет 8 а) тіркелген. Қосымша қорғау құру 
бойынша жұмыстар аяқталған соң зерттеу нəтижелері бойынша барлық штольнялар-
дың аумағында радиациялық параметрлер А санатты персонал үшін рауалы мəндерден 
асқан жоқ [5].

Штольняларды 1999 жылғы зерттеудің нəтижелерін жұмыс басталғанға дейінгі 
зерттеу нəтижелерімен салыстыру штольнялардың порталалды алаңдары аумақтарын-
дағы радиациялық параметрлердің төмендеуіне деген жалпы үрдісті көрсетеді. К6, Т6, 
Т7, Т9, Т10, КТ1 штольня аумақтарында ЭДҚ максималды мəндері мен α- жəне β-бөл-
шек ағыны тығыздығының төмендеуі тіркелген. Бұл алаң аумағы бойынша техногенді 
доза құраушы радионуклидтердің қайта таралуына байланысты болуы мүмкін. Алайда 
əр уақыт кезеңінде дала зерттеулерін жүргізу тəсілін пайдалану мүмкіндігі де орын 
алуы мүмкін (пайдаланылатын аспаптар, олардың ауытқулары, адам факторы), бұл əр 
түрлі бастапқы деректер алуға себеп болуы мүмкін. К5 жəне Т8 штольняларында ра-
диациялық параметрлердің жоғарылауы тіркелді (К5 β- бөлшек ағыны тығыздығы бо-
йынша 21-ден 220 бөлш/(мин·см2) дейін, Т8 ЭДҚ бойынша 0,44-ден 1 мкЗв/cағ дейін). 
Порталалды алаңдары аумақтарындағы радиациялық параметрлердің жоғарылауы 
рұқсатсыз шаруашылық қызметін жүргізуге байланысты [1] немесе 1999 жылы радиа-
циялық параметрлерді өлшеуді «Іздеу» режіміндегі ластанудың максимумын анықта-
май, нақты бір торша бойынша жүргізуге байланысты болуы мүмкін.

4.2.  Топырақтың беткі қабатының радионуклидті ластануы
Зерттеліп жатқан аумақтың радионуклидтермен ластануына алдын ала баға 

беру үшін штольнялардың порталалды телімдеріне алдын ала зерттеу жүргізу кезінде 
іріктеп алынған топыраққа спектрометриялық жəне радиохимиялық талдама жасалды.

Таулы массив штольняларының зерттеліп жатқан аумағындағы табиғи радио-
нуклидтердің құрамы аталған ауданның табиғи аясына сəйкес келеді (көбінесе гра-
ниттің əр түрінің тау жыныстары). Техногенді радионуклидтерге қатысты аяның 
көрсеткіштері ретінде тиесілі белсенділіктің келесі мəндері анықталды: 137Сs үшін – 
30 Бк/кг, 90Sr – 20 Бк/кг, 241Am – 0,2 Бк/кг жəне 239+240Pu – 1 Бк/кг. Объектінің қауіп дə-
режесін анықтау үшін топырақтағы техногенді радионуклидтердің құрамы жөніндегі 
зертханалық деректер РҚН-99 сəйкес тиесілі белсенділіктің минималды мəнді көр-
сеткіштерімен салыстырылды: 137Cs – 1·104 Бк/кг, 90Sr –1·105 Бк/кг, 241Am – 1·103 Бк/кг, 
239+240Pu – 1·103 Бк/кг.

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 7а, Сурет 8а" заменить на "7а-сурет, 8а-сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 15,а" заменить на "15,а - сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 9а" заменить на "9а-сурет"

Nespbaeva
Примечание
"Сурет 6" заменить на "6-сурет"




