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АЛҒЫ СӨЗ
Қазақстан Республикасы – ядролық энергияға байланысты оқиғалардың
барлық түрімен кеңінен таныс ел. Бұл əскери ядролық сынақтар, бейбіт
ядролық сынақтар, сондай-ақ – уранды өндіру жəне қайта өңдеу. Өткен
ғасырдың қайғылы оқиғаларының (Хиросима-Нагасаки, Чернобыль жəне
басқа апаттар) аясындағы бұл қызметтің бəріне жұртшылықтың, бірінші кезекте, Семей сынақ полигонына (ССП) қатысты қызметтерге елеулі сақтықпен
қарауы əбден табиғи нəрсе. Бұл сақтықпен қарау көбіне ұлғайтып көрсетілген
жəне оның қай кезде де біржақты сипаты бар. Қоғам радиофобияға шалдықты.
Қоғамның психологиялық сауығуы – өте күрделі жəне ұзақ процедура жəне тек
қалыптасқан жағдайдың жан-жақты зерттеуі мен кең жұртшылықтың барлық
бұқаралық ақпарат құралдары бойынша осы нəтижелерге қол жетімділігінің
шарттары кезінде ғана қол жеткізуге болады.
Ұсынылған монография "Қазақстан радиоэкологиясының өзекті мəселелері"
кітаптар сериясының біріншісі болып табылады, одан ары Қазақстанның
бұрынғы ядролық полигондарын радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері, бейбіт
ядролық жарылыстарды жүргізу орындары жəне басқа радиациялық қауіпті
нысандар ретінде ғана емес, іргелі жəне қолданбалы радиоэкологиялық зерттеу нəтижелері ретінде де көрсету жоспарлануда.
Бұрынғы ССП радиациялық жəне ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
жəне оның аумағының ерекшеліктерін ескере отырып шаруашылық қызметті
жүргізуді ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы (ҚР
ҰЯО) жəне оның еншілес кəсіпорындары қызметінің бастапқы бағыттарының
бірі болып табылады.
Полигонның жабылуы кезеңінен бастап осы уақытқа дейін қазақстандық
ғалымдар халықаралық ғылыми қоғамдастықпен бірлесе ССП жəне іргелес
аумақтардағы ағымдағы радиациялық жағдайға қатысты үлкен көлемді
ақпарат алды. Радиоактивті ластанудың барлық маңызды телімдері анықталды,
радиоактивті заттектердің ағымды жəне ықтимал таралуының негізгі жолдары
мен механизмдері анықталды. Алынған деректер қазіргі кезде Шаған өзенінің
əсер етуші аймағында тұрып жатқан тұрғындардан басқа ССП-ның өзіне
іргелес аумақтарында тұратын тұрғындарға кері əсері жоқ. ССП аумағындағы
қызметтегі заң нормалары мен арнайы əзірленген ережелерді сақтау ССП
шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етеді деп біржақты айтуға болады.
Сонымен бірге, радиоэкологиялық жағдай тұрақты емес, радиоактивті
заттектердің ығысу процесі анықталды, бұл процесс ССП радиациялық жағдайдың тұрақты мониторингісін жүргізу қажеттілігін жəне зерттеулердің жалғасуын
талап етеді. ССП көлемділігін жəне жүргізілген сынақтардың көптүрлілігін
ескере отырып, қолда бар ақпарат толық емес, бірақ зерттеу жұмыстары мен
тəжірибелік жою (ремедиациялық) шараларының ғылыми негізделген жоспа-
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рын жалғастыруға мүмкіндік береді деп айтуға болады. ССП жерін біртіндеп
халық шаруашылық айналымына беру ССП бойынша жұмыстардың бастапқы
мақсаттары мен соңғы мақсаттарының бірі болуы тиіс. Жерді беру тек
радиоактивті ластанудың аса қауіпті телімдерінде кешенді экологиялық зерттеулер жəне реабилитациялық шаралар жүргізілген соң ғана мүмкін.
Қолда бар алынған, ҚР ҰЯО жинақталған деректер бойынша ССП 90 %-ға
дейінгі аумағын халық шаруашылығына қайтаруға болады деп айтуға негіз бар.
Осы ұзақ жұмыстың бірінші кезеңі ретінде ССП аумағының "солтүстік" бөлігі
таңдап алынды, өйткені нақты осы аумақ бойынша 1995 жылдан 2007 жылға
дейінгі аралықта қоршаған орта нысандарында жасанды радионуклидтердің
құрамы туралы максималды көп ақпарат жинақталған болатын; бұл аумақ
аталған ауданның негізгі елді-мекеніне (Курчатов қ.) максималды жақын жəне
осында нақты дерек бойынша ауыл шаруашылық қызметі жүзеге асырылуда, бұл
осы қазіргі уақытта рұқсат етілмеген қызмет деп есептеледі. Бұдан ары кешенді
экологиялық зерттеу полигонның барлық аумағына жүргізілетін болады.
Сонымен бірге ССП-ның баға жеткісіз ғылыми материалын жоғалтуға болмайды. Оның кейбір телімдері мұражайлық экспонат ретінде сақталуы тиіс,
өйткені олар адамзат дамуының маңызды кезеңін – атомды игеру кезеңін жəне
адамзат тарихындағы ең қауіпті қаруды құруды сипаттайды. ССП жасанды
радионуклидтердің табиғи ортадағы тəртібін зерттеуге арналған əлемдік зертхана ретінде қарастырылуы мүмкін.
ССП кейбір аумақтары қазіргі уақытта да, көз жетерлік келешекте де дəстүрлі
шаруашылық қызмет үшін жарамсыз. Сонымен бірге бұл аумақтар атомды кешен өндірістерін орналастыру үшін табысты қолданылуы мүмкін. Жеке алғанда,
Қазақстанда жинақталған радиоактивті қалдықтарды пайдаға асыру мəселесі
көкейтесті болып табылады. Полигонның аумағы радиоактивті қалдықтарды арнайы қоймада ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған орын болуы мүмкін.
Осылайша, қазіргі уақытта бұрынғы Семей сынақ полигоны жеке
ерекшеліктер мен қасиеттерге ие болғаны соншалық, бұлардың дамуы жəне
тиісінше қолданылуы əлемдік деңгейдегі ғылыми жетістіктермен қатар,
Қазақстан экономикасы үшін де міндетті түрде өнеркəсіптік сипаттағы маңызды
жетістіктерге алып келеді.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ядролық орталығының
бас директоры, ҚР ҒҰА академигі,
ҚР ғылым жəне техника
саласындағы 2009 жылдың
Мемлекеттік сыйлық лауреаты,
профессор

Қ. Қ. Қадыржанов
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КІРІСПЕ
ҚР ҰЯО осы уақытқа алынған тəжірибелік деректерінің барлық кешені
ССП аумағының бөлігінде жасанды радионуклидтердің шоғырлану деңгейін
ауқымды түсу деңгейімен салыстырылады деп дəлелді түрде болжауға болады,
жəне тиісінше, бұл жерлер халық шаруашылығында қандай да бір шектеулерсіз
пайдалануы мүмкін. ССП жерлерін халық шаруашылық айналымына біртіндеп
беру бойынша жоспарланған жұмыстардың қажеттілігі туралы шешім ел
басшылығының қолдауына ие болып, бұл Қауіпсіздік Кеңесінің 2009 жылғы
06 сəуірдегі шешімдерінде жəне Қауіпсіздік Кеңесі жанындағы Мекемеаралық
Комиссияның 2009 жылғы 07 мамырдағы шешімінде көрініс тапты.
ҚР заңнамалық актілеріне сəйкес, осы уақытта ССП барлық аумағы
жер қорларының санатына жатқызылған (ҚР 1996 жылғы 7 ақпандағы №
172 Қаулысы). "ҚР Жер Кодексінің" 143-бабына сəйкес "…Ядролық қару
сынақтары жүргізілген жер телімдері ҚР Үкіметімен жеке меншікке немесе
жер пайдалануға тек ядролық қару сынақтарының зардаптарын жою жəне
мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы бар кешенді
экологиялық зерттеу бойынша барлық шаралар аяқталған соң ұсынылуы
мүмкін….". Сонымен, берілетін жерлерге кешенді экологиялық зерттеу жүргізу
жерді беру кезіндегі маңызды кезең болып табылады.
Бұл ұзақ жұмыстың бірінші кезеңі ретінде ССП "солтүстік" аумағы таңдап
алынды. Картада (1.1 суретін қараңыз, түсті блок) аумақ қызыл шекарамен
белгіленген.
Мұндай таңдап алуға негіз болғандар біршама:
• нақты осы аумақ бойынша 1995-2007 жылдар аралығында қоршаған
орта нысандарындағы жасанды радионуклидтер құрамы туралы максималды ақпарат жинақталған болды;
• аумақ негізгі аталған ауданның тұрғылықты мекені Курчатов қ. максималды жақын болды;
• аталған аумақта дəлел бойынша ауыл шаруашылық қызметі жүзеге асуда, ол қазіргі уақытта рұқсат етілмеген деп саналады.
Сонымен бірге, аталған жерлерді беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау
үшін қолда бар ақпарат жеткіліксіз болды, оған себеп:
• осы деректердің жеткіліксіз сенімділік жиынтығымен бірге трансуранды изотоптар бойынша топырақ жамылғысы сынау тығыздығының
жеткіліксіздігі;
• сенімді тəжірибелік ақпараттың немесе бірқатар ортадағы (су көздерінде,
ауада) радионуклидтер құрамының негізделген есебінің болмауы;
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•
•

тұрғындарға дозалық жүктеменің есебі болмауы;
дозалық жүктемеге (тритий, плутоний-241) маңызды үлес қоса алатын
кейбір радионуклидтер құрамы бойынша деректердің түбегейлі болмауы жəне басқалар.

Жоғарыда аталғандар негізінде ССП "солтүстік" аумағына кешенді экологиялық зерттеу жүргізу туралы шешім келесі кесте бойынша қабылданды:
• ССП "солтүстік" аумағының болжамды радионуклидті ластануына теориялық бағалау жүргізу, ядролық сынақ кезінде пайда болатын
радионуклидтер толық спектрінің болжамды шоғырлануының есебін
қоса алғанда, самарий-151, технеций-99, плутоний – 238, 241, тритий
қоса алғанда;
• қазіргі уақытта қалыптасқан экологиялық жағдайға əсер ете алатын
негізгі техногенді факторларды бағалау;
• топырақ жамылғысының ластану сипаты мен деңгейін тəжірибелік
анықтау, бұл кезде зерттеу əр түрлі торшада батыс бөлік үшін
1,5 км қадаммен, шығыс бөлік үшін 1 км, орталық бөлік үшін сынау
торшаларының қадамдарын болжамды нақтылау бойынша алдын ала
зерттеу жұмыстарын жүргізу керек;
• топырақ жамылғысының жалпы сипаттамасын, сол сияқты топырақтағы
радионуклидтердің таралу сипаттамасын, сондай-ақ негізгі жасанды
радионуклидтердің табылу формасын бағалау;
• зерттелетін ауданның гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу жəне су
ортасының ластану сипаты мен оның өзгеру қарқынының болжамы;
• зерттелетін аудан ауа бассейнінің ластану сипатын зерттеу;
• зерттелетін аймақтың өсімдік жамылғысының ластану сипаттамасы мен деңгейіне геоботаникалық суреттеме мен теоретикалық жəне
тəжірибелік бағалау жүргізу, сондай-ақ зерттелетін аумақтағы өндірісі
кезіндегі ауыл шаруашылық өсімдікшаруашылығы өнімдеріндегі
радионуклидтердің болжамды шоғырлануын бағалау;
• зерттелетін ауданның фаунасы мен негізгі жабайы жəне үй жануарларының ағзасындағы радионуклидтер құрамын бағалау;
• қызметкерлер мен тұрғындардың зерттелетін аумақта жұмысты жүзеге
асыру кезіндегі, сонымен бірге, алынған тəжірибелік деректер негізінде
"табиғи шаруашылық жүргізетін фермер" сценарийі кезіндегі дозалық
жүктемесін бағалау;
• "солтүстік" аумақтарды халық шаруашылығында пайдалану бойынша
нұсқаулықтарды қоршаған орта нысандарының ластануын нормалау
саласындағы халықаралық жəне республикалық талаптар негізінде
дайындау.
Аумақты кешенді радиоэкологиялық зерттеуді "Қазақстан Республикасы
Ұлттық ядролық орталығы" РМК еншілес бөлімшелері (Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты, Ядролық физика институты, Геофизикалық
зерттеулер институты) орындады. Табиғи орта нысандарындағы радионуклид7

тер құрамын бағалау Қазақстан өлшеу аспаптары Мемтізіліміне енгізілген
жəне расталған, бекітілген əдістемесіне сəйкес аспаптармен жүргізілді. ҚР
ҰЯО пайдаланылған аспаптық-əдістемелік қамсыздандыруы техногенді
радионуклидтердің құрамын топырақтағы, судағы, ауадағы жəне өсімдіктегі
радионуклидтер құрамының нормативтік құжаттармен белгіленген жеткілікті
деңгейінен көп төмен деңгейде өлшеуге мүмкіндік берді. Зерттеу жүргізу
процесіндегі зертханалардағы бақылау сапасының қолданыстағы жүйесі
жүргізілген зерттеу нəтижелерін жəне алынған деректердің нақтылығын үнемі
бақылауды қамтамасыз етті.
Бұрынғы Семей сынақ полигоны солтүстік бөлігінің қоршаған орта
нысандарындағы радионуклидтерді анықтау үшін пайдаланылатын аспаптықəдістемелік база суреттемесі А-Қосымшасында берілген.
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1-ТАРАУ
ЗЕРТТЕЛЕТІН АУДАННЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТТАМАСЫ
1.1 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1.1

Ауданның қысқа ландшафтты-географиялық және
климаттық сипаттамасы

Полигонның зерттелетін "солтүстік" аумағы Павлодар облысы Май
ауданының оңтүстік бөлігінде орналасқан. Оңтүстік-батысынан аумақ
Қарағанды облысымен шекараласады, шығысында – Шығыс Қазақстан
облысының Бесқарағай ауданымен Ертіс өзені арқылы бөлінген.
Аумақ Қазақтың ұсақ шоқылы солүстік-батыс шеткі бөлігін алып, Ертіс
өзені алаңқайы жағына еңістеу тегіс жазықтыққа ауысады. Рельефтің салыстырмалы жоғарылауы 10-15 м құрайды, рельефтің абсолюттік биіктігі 150–
300 м шамасында құбылады. Ландшафттар аласа таулы массивтер түрінде,
жеке тау тізбегі, шоқылар жəне шоқы арасындағы жазықтар, төмендеген құрғақ
жəне шөлейттелген дала ретінде берілген. Ландшафттардың келесі түрлері
белгіленген:
1. Граниттік аласа таулар: матрац тəріздес граниттермен қойылған,
343 жəне 336 м теңіз деңгейінен жоғары белгісі бар Аршалы жəне Достар таулары.
2. Шоқы құздары бойынша граниттік кеуіп қалған жерлері жəне кварциттері
бар биік тізбекті жəне оғаш ұсақ шоқылар.
3. Аласа ұсақ шоқылар. Негізгі жыныстар (граниттер жəне кварциттер)
шыққан биік емес шоқылар тəн.
4. Делювиалды-пролювиалды жазықтар, оларға аралас шөпті дала
өсімдіктері тəн.
5. Терең төмендеулер, оларды қоқыс сияқты бөліктері кепкен немесе толық
кепкен көлдер (жазғы кезде) алып жатыр. Топырақтар тұзданған.
6. Антропогенді бұзылған аумақтар, олар қыстақтар маңында қалыптасады,
мұнда артық жаю жəне техногенді бұзылу себебінен топырақ жəне
өсімдік жамылғылары тозады.
Полигон аумағының солтүстік бөлігінде аудандық топырағы болып табылатын қызғылт-қоңыр жəне ақшыл қызғылт-қоңыр бір қалыпты топырақтар
анық көрінеді. Тұтасымен алғанда, зерттелетін аумақтың топырағы жайылым
жерлері ретінде қолданылады, өйткені, климаттың өте құрғақтылығы жəне
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астықтың тұрақсыздығы əсерінен олардағы суарылмайтын жерөндірудің іс
жүзінде пайдасы жоқ. Өсімдік жамылғысында селеулі- бетегелі, жусандыселеулі-бетегелі жəне жусанды-селеулі, жиірек бұталы дала көп.
Ертіс өзені, кейбір атаусыз өзендер мен өте көп мөлшердегі көл ССП
солтүстік бөлігінің гидрографикалық желісін түзейді. Қоректену типі бойынша Ертіс өзені аралас қоректенуі бар өзендерге жатады (қар, топырақ жəне
атмосфералық жауын-шашын есебінен қоректену). Өзен аңғары тұрақты жəне
мерзімді су ағыны бар көптеген меандрирлеуші ағындармен кесілген. Су толған
уақытта судың көтерілуі 5-6 м құрайды; ең төмен деңгей тамыз-қыркүйекте
көрінеді. Ертіс өзенінің суы тұщы. Өзен арнасындағы су тек көктемгі қар еру
кезеңінде ғана болады.
Көлдер қазан шұңқырлардың шұңқырлары еріген сумен толады, ол сулар
жаз кезінде кеуіп, қазан шұңқырлар біртіндеп балдыр шөгінділерімен толып,
тұзданады. Зерттелетін аумақтың өте ірі тұзды көлдері – Төресор, Құтансор,
Құмансор, Баянсор, Сұлусор, Дегебасор, Майсор, Қаракөл, Мырзабай.
Зерттелетін аудан үшін климаттың күрт-континенталды құрғақ типі
тəн. Ауаның тəуліктік жəне жылдық температурасының амплитудасы, көп
мөлшердегі булану, түскен жауын-шашынның жоғары саны, құрғақ жаздың
жеткілікті ылғалдымен ауысуы, вегетациялық маусым ағымындағы табиғи
құбылыстардың тұрақсыздығы, ауа райының жазғы жəне қысқы режімінің
кенеттен ауысуы континенталдықтың жалпы көрсеткіштері болып табылады.
Қыс (қараша-наурыз) суық, қар аз. Маусымның бірінші жартысында ауа райы
көбінесе бұлтты, екіншісінде- ашық, аяз. Қар жамылғысы қарашаның ортасында орнығады, оның қалыңдығы маусым аяғында əдетте 25-30 см аспайды.
Қыс бойы жолды жауып қалатын боран жиі соғады, қатты аязда тұман болады.
Көктем (сəуір-мамыр) маусымның бірінші жартысында салқын жəне бұлтты,
екінші жартысында жылы жəне ашық, маусым аяғында найзағай жиі. Мамырда түн уақытында суық болады. Қар жамылғысы сəуірдің басында ериді. Жаз
(маусым-тамыз) ыстық жəне құрғақ, жаңбыр көбінесе найзағайлы нөсерлі. Күз
(қыркүйек-қазан) бірінші жартысында жылы жəне ашық, екіншісінде- салқын
жəне бұлтты себелеген жаңбырмен. Қазанның аяғында қар жауа бастайды.
Жылдың қыс мезгіліндегі жел көбінесе оңтүстік-шығыс, жазғы мезгілде –
солтүстік-батыс. Жазда құрғақ жел жиі соғады.
Синоптикалық процесс типтері
Қазақстан аумағының климаты ауқымды аэросиноптикалық процестермен
сипатталады, олардың ішіндегі негізгілері [1]:
- батыстық басып кіру (БК);
- солтүстік- батыстық басып кіру (СБК);
- солтүстіктік басып кіру (СК).
БК полярлық немесе сирек арктикалық ауаның Қазақстан аумағына батыстан ауысуымен сипатталады. Тұтас фронталды жылы шығарынды БК өзіндік
ерекшелігі болып табылады. БК тұтас бұлттылықпен, жауын-шашынмен, қатты
желмен жəне жазғы суытумен сипатталады, сонымен қатар олар солтүстік
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жəне солтүстік-батыс басып кіруге қарағанда қарқынды емес. Ауа райының
қауіпті құбылыстары Қазақстанның үлкен алаңында, сонымен қатар ШығысҚазақстан облысында да байқалады.
СБК кезінде арктикалық ауа массалары (АМ) немесе суық фронтпен шектелген қалыпты ендіктердің АМ Қазақстан аумағына өзімен бірге ауа райының
төмендеуін əкеле отырып, солтүстік-батыстан кіреді.
СК солтүстіктен жəне солтүстік-шығыстан Қазақстан аумағына өте суық,
ылғалы аз ауаның кіруімен сипатталады. Осы фронт өткен кезде жауыншашын болмайды немесе олар кішігірім мөлшерде түседі. Суық фронттан соң
температураның төмендеуі азғантай. Мысалы, күзде Қазақстанның шығыс
бөлігінен басып кірген суық ауа массасынан соң жылудың азаюы есебінен
күшейетін суықтар байқалады.
Жылдың суық кезеңінде сібірлік антициклон қалыптасқан уақытта оның
батыс таралуы Қазақстан аумағына тарай отырып, тұрақты аязды ауа райын
əкеледі. Қазақстанды батысынан шығысына дейін басып өтетін, жоғары
қысымның жиі кездесетін бұл жолағы жылдың көп бөлігінің ағымында желдің
нақты бөлінуіне əкеледі.
Жаз кездері ауданның батыстан жəне оңтүстік-батыстан ашық болуы Орта
Азия шөлді жерлері құрғақ тропикалық ауасының кедергісіз енуіне ықпал
етеді, бұл ауаның жоғары құрғақтығын, ыстық ауа райын жəне жаңбырсыз ұзақ
кезеңдерге əкеледі.
Ауа райының күрт өзгеруі қыс кездерінде де, сондай-ақ жаз кездерінде
де оңтүстік циклондарға байланысты. Қыста оңтүстік циклондар қарқынды
қар жауу мен боран əкеледі. Бұл құбылыстар кейде ауа температурасының
күрт жоғарылауынан жəне аязды-тайғақ құбылыстардан басталады, ал суық
массалардың температураның күрт төмендеуімен бірге тұтасынан басып
кіруімен аяқталады. Жызғы уақыттарда оңтүстік циклондар сондай-ақ ауа
райы температурасының көп мөлшерде құбылуы, жел жылдамдығы жəне ауа
райының оларға əсер ететін құбылыстармен бірге (шаңды жəне құмды боран,
құрғақ жел) күрт өзгеруіне əсер етеді.
Температуралық режім
Полигонның солтүстік бөлігінің географиялық орнының ерекшеліктеріне
күрт континенталдылық жəне климаттың құрғақшылдығы тəн.
Термиялық режім негізінен радиациялық (күн радиациясы) факторлармен,
сондай-ақ ауаның суық жəне жылы массаларының күрделі шығарындысында
жəне олардың түрлі маусымдық барикалық жағдайдағы өзара байланысында
көрініс тапқан атмосфера айналмасының əсерімен анықталады. Үлкен қарамақайшылықпен, көп мөлшердегі тəуліктік жəне жылдық амплитудамен сипатталатын ауа температурасының материктік режімі əдеттегі болып табылады.
Аталған ауданның сипаттамасы үшін 1997-2004 жж. аралығында ҚР
ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институтының (Курчатов қ.) метеостансасымен алынған деректер жəне ХҒТО К-414 ("Семей сынақ полигоны бойынша
жүйеленген деректердің ақпараттық кешенін əзірлеу, енгізу жəне көрсету")
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жобасы бойынша атқарылған жұмыстар аясында əзірленген деректер пайдаланылды. Орташа айлық ауа температуралары, абсолюттік максимум жəне минимум ауа температуралары 1.2. суретте көрсетілген.

1.2-Сурет.

Орташа айлық мəндер, абсолюттік максимум жəне минимум ауа
температуралары

Жел режімі
Жел режімі көбінесе материктік сипатта жəне негізінен жергілікті бариктікайналмалы жағдайлармен анықталады. Жылдың суық уақыттарында жел режімі
тұрақты аязды ауа райына əкелетін сібірлік антициклон əсерінен қалыптасады.
Қыста, көп жылғы деректер бойынша, оңтүстік-шығыс (33,1 %) жəне оңтүстік
желдер (19,7 %) жиі соғады. Бағыты бойынша оларға қарама-қарсы желдер
көбінесе сирек байқалады (7,9 % – солтүстік-батыс, 1,4 % – солтүстік, 0,8 % –
солтүстік-шығыс).
Қысқы жағдайлар антициклондардың көп қайталануымен сипатталады,
сондықтан тымық ауа жиі байқалады.
Жазғы уақытта жел режімі күрт өзгереді, көкжиектің солтүстік-батыс
(25,3 %), батыс (15,8 %) жəне солтүстік бөліктерінде (15,3 %) көп кездеседі
жəне тымық ауаның жоғары қайталануы байқалады. Көктемнің жəне күздің
желдік жағдайлары жазғы жəне күзгі арасындағы болып табылады, бұл суық
жəне жылы жартыжылдықтың барикалық өрісінің ауысуына байланысты.
Мамыр желдің оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа дейінгі бағытында көп
мөлшерде кездесетін айналу үрдісімен сипатталады. Мамыр-шілдеде бұл қайта
құру толық аяқталады.
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Қазанда желдің жазғы жүйесі қысқыға бейімделеді, бұл сібірлік антициклонның маусымдық дамуының басталуымен жəне термикалық депрессияның күрт нашарлауымен сипатталады.
Желдің орташа жылдамдығы жылдың маусымы бойынша өзгереді (1.3.-сурет).
Бұл өзгерістердің сипатын желдің орташа айлық барысында байқауға болады.

1.3-Сурет.

1997–2004 жж. аралығындағы желдің орташа айлық жылдамдығы

Жел жылдамдығының орташа мəндерінің жылдық барысының максимумы жəне минимумы бар. Бір жылдағы желдің ең жоғарғы орташа айлық
жылдамдықтары қаңтардан сəуірге дейін байқалады (3,7–4,0 м/с), ең төменгі
– шілде-тамызда (2,3 м/с).
Қатты жел негізінен көктемде (сəуір, мамыр), сондай-ақ ақпан мен қазанда
байқалады. Бақылаудың жұмыс күнделігін қарау нəтижесінде желдің максималды жылдамдығы 35–40 м/с жететіндігі анықталды. Тымық ауа бақылаудың
жалпы санынан 10,2 % жағдайларда, тымық ауаның аздаған мөлшері жазды –
күздің басында (бақылаудың жалпы санынан 1,0–1,3 %) байқалады.
Қатты жəне ұзақ жел кезінде шаң борандар байқалады [2], олардың
жылдамдығы 20–30 м/с жəне одан жоғарыға жетеді. Топырақ бөлшектерінің
көтерілуі аз өсімдіктері бар, құрғақ жəне жартылай құрғақ аудандарға тəн
жағдайлардағы құрғақ тегіс емес жерлерде тезірек жүреді, ал топырақ бетінің
тегіс емес жəне топырақ жамылғысының бұзылуы малды жаю нəтижесінде болады, автомобиль қозғалысы мен адамның шаруашылық қызметі нəтижесінде
шаңның желмен көтерілуі күшейеді.
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Көбінесе шаң борандары мамырдан шілдеге дейін жиі байқалады. Орташа
алғанда жыл бойы шаң борандары бір жылда 4 рет, максимум – 9 рет, минимум
– бірде бір рет емес.
Шаң борандары өткен кездегі желдің орташа жылдамдығы 15-тен 20 м/с
дейін өзгереді (1.4-сурет), жел жылдамдығының азғантай мəні кезіндегі шаң
борандарының басталуының кейбір жағдайлары тіркелген (6–8 м/с).

1.4-Сурет. 1997 - 2004 жж. аралығындағы шаң борандары кезіндегі желдің орташа
жылдамдығы (м/с)

Дауылды жел орта есеппен жылына 78–79 рет байқалады. Градациялар
бойынша көбінесе 12–15 м/с жел байқалады, орта есеппен жылына 53 жағдай,
16–20 м/с – жылына 23 жағдай, 21–25 м/с – жылына 2 жағдай, 26–30 м/с – жылына 1 жағдай. 30 м/с көп жел өте сирек тіркеледі (1.5-сурет).

1.5-Сурет.
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1997 – 2004 жж. аралығындағы градациялар бойынша 12 м/с
жəне одан көп, дауылды желдің қайталануы (жағдайлар саны),
дауылды желдің орташа саны 12 м/с жəне одан көп

Жауын-шашындар
Зерттелетін аумақ жауын-шашынмен жеткіліксіз қамсыздандырылған аудандар қатарына жатады. Бұл Еуразияның бариктік-айналмалы ерекшеліктері
көбінесе арктикалық ауа мен континенталды пайда болған, ылғалы аз қоңыржай
ендіктер ауасының түсуімен түсіндіріледі. Жергілікті климаттың құрғақшылығы
Орта Азия мен оңтүстік Қазақстанның шөл далалары есебінен күшейеді. Одан
басқа Қазақстанның дала аймағының шығыс бөлігі антициклондық əсерлерге
жиі ұшырайды жəне сондықтан батыс бөлікке қарағанда аз ылғалданған.
Континенталды жергілікті жағдайлар жауын-шашын түсуінің тұрақсыз сипатын анықтайды, олардың өзгеруі жылдан жылға көп байқалады. Қазақстан
үшін мына ерекшелік тəн: жылдың кез келген айында жауын-шашын толық
болмайды немесе олардың саны өте аз, ал кейбір жылдарда айлық жауыншашын көп болады.
Жауын-шашынның жылдық саны 117,4 мм-ден 275,0 мм-ге дейін өзгереді.
Жауын-шашынның максималды саны 2000 жылы болды – жылына 275,0 мм,
минималды – 1997 жылы (117,4 мм жылына). 1997–2004 жж. аралығындағы
кезеңдегі жауын-шашынның айлар бойынша таралуы (максималды, минималды жəне орташа саны) 1.6-суретте көрсетілген.

1.6-Сурет.

1997 – 2004 жж. аралығындағы кезеңде жауын-шашынның айлар
бойынша таралуы

Жауын-шашын режімінде олардың жазғы максимумы жақсы көрінеді.
Жылы жартыжылдықтың бариктік-айналмалы жағдайлары жауын-шашынның
мамырдан тамызға дейін көп түсуіне қолайлы жағдай туғызады, бұл кезде
жылдық мөлшерден 50-ден 60 %-ға нөсерлі жауын түрінде түседі. Бірақ жылы
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жартыжылдықтың жауын-шашындары жоғары температурамен үйлеседі,
бұл олардың мəнін ылғалдану факторы ретінде төмендетеді. Жылдың жылы
кезеңінде буланудың көп мөлшерде өсуі кезінде топырақтың табиғи ылғалдануы жеткіліксіз.
Жылдың күз мезгілінде жаз айларымен салыстырғанда, жауын-шашынның
мөлшері көп емес. Бірақ бұл айларда булануды көп мөлшерде қысқартатын
ауа температурасының төмендеуі байқалатындықтан, түсетін жауын-шашын
топырақты жеткілікті ылғалдандырады.

1.1.2 Зерттелетін ауданның әкімшілік сипаттамасы
ССП "солтүстік" аумағы Павлодар облысының оңтүстік-шығыс бөлігінде
орналасқан Май ауданына жатады. Аудан орталығы Май ауылы болып
16.10.1939 ж. Қазақ ССР Жоғары Кеңесі Президиумының Жарлығымен
құрылған. Қазақ ССР Жоғары Кеңесі Президиумының 02.02.1963 ж. Жарлығы
негізінде Май ауданы таратылды, ал оның аумағы, Ермак жəне Баянауыл аудандары құрамына кірді. Қазақ ССР Жоғары Кеңесі Президиумының 1964
жылғы 31 желтоқсанындағы Жарлығымен аудан орталығы Белогорье ауылы
болып қайта құрылды (1992 жылдан бастап - Көктөбе).
Зерттелетін ауданның елді мекендері бойынша ақпарат ССП аумағындағы
қожалық етуші субъектілерге жасалған көп жылғы бақылау жолымен алынды,
сондай-ақ 2009 жылы барлық қыстақтарды аралау жəне тұрғындардан сауал
алу арқылы белсендірілді.
2009 жылға бұрынғы ССП "солтүстік" аумағында 28 қыстақ орналасқан
(1.7-сурет, түсті блок). Биыл олардың тек 10 пайдаланылды: Аршалы, Болта,
Бұлақ, Жаңа-Жарқын, Бапай, Шыңырау, "Поселок 30 километр", Көкіш, Саба
жəне Саба-2 (1.1-кесте).
1.1-Кесте

№ р/р

Тұрғын қыстақтар

1
2
3

Бар құрыҚыстақ- Тұрғын- лыстар, (дана.)
тың
дар саны,
атауы
(адам.) Тұрғын Шарүй
лық
Аршалы
7
1
1
Болта
5
1
1
Бұлақ
4
1
1

Бар мал (бас)
ІҚМ ҰММ Жылқы
50
51
50

170
280
300

5
25
15

4

ЖаңаЖарқын

4

1

2

60

500

7

5
6

Бапай
Шыңырау

2
2

1
1

1
1

50
76

150
282

1
3

16

Супайдалану
нысандары
құдық 3 дана
құдық 2 дана
құдық
құдық мал суару
үшін, ішетін су
тасымал
құдық
тасымал

№ р/р

Бар құрыҚыстақ- Тұрғын- лыстар, (дана.)
тың
дар саны,
атауы
(адам.) Тұрғын Шарүй
лық

Бар мал (бас)
ІҚМ ҰММ Жылқы

7

Поселок 30
километр

29

5

5

400

1800

600

8

Көкіш

5

1

2

50

200

10

9
10

Саба
Саба-2

3
4

1
1

1
1

40
30

150
180

5
10

65

14

16

857

4012

681

Барлығы:

Супайдалану
нысандары
құдық мал суару
үшін, ішетін су
тасымал
құдық мал суару
үшін, ішетін су
тасымал
құдық
құдық

Қалған 18 қыстақ: Алғабас, Баянсор, Достық, Жаманқұдық, Төртқұдық,
Тұлпар, Кемалы, Ақтас, Балашыққан, Қарабұдыр, Нығыметқора, Үкқұдық,
сондай-ақ 6 атаусыз қыстақ (№1 қыстақ, №2 қыстақ, №3 қыстақ, №4 қыстақ,
атаусыз қыстақ, бос қалған қыстақ) пайдаланылған жоқ.
Шыңырау, Саба жəне Саба-2 қыстақтары зерттелетін аумақтан алыста жатыр, бірақ малды жаю жəне шөп дайындау бойынша шаруашылық қызметі
полигонның шекарасында жүргізіледі.
Пайдаланылған қыстақтардың саны аз, əрқайсысындағы тұрғындар саны
2-ден 7 адамға дейін, тек "Поселок 30 километр" елді мекенінде ғана 29
адам тұрады. "Солтүстік" аумақ үшін (Шыңырау жəне "Поселок 30 км" елді
мекендерін қоса алғанда) тұрғындардың орташа тығыздығы 100 км2 2 адамнан келеді. Қоныстанған елді мекендерде тұрғындар жыл бойы тұрады.
Тұрғындардың ұлты – қазақ.
Қыстақтар аумақтарындағы құрылыстардың көбі саман типтес. Қыстақтарға
тікелей жақын орналасқан құдықтар супайдалану нысандары (ішуге жəне
шаруашылық қажет үшін) болып табылады. "Поселок 30 километр", "ЖаңаЖарқын" жəне "Көкіш" қыстақтарында ішу үшін тасымал су пайдаланылады.
Барлық елді мекендерден электрленген тек "Поселок 30 километр" ғана, қалған
қыстақтарда аз қуатты дизельді электр стансалары қолданылады.
Мал жаю жəне шөп дайындау аталған қыстақтардағы негізгі қызмет түрі болып табылады. Малды жаю қыстақтарға іргелес аумақтарда жүзеге асырылады
(ІҚМ үшін жаю радиусы – ≤2 км, ҰММ – ≤5 км, жылқы үшін – ≤ 10 км). Мал
жаю еркін болғандықтан (тұрақты бақылаусыз), жаю аумағы ұлғаюы мүмкін.
Мал жаю өнімдерін сату жақын жатқан елді мекендерде (толығырақ "Ауыл
шаруашылық қызметі" т.) жүзеге асырылады.
Елді мекендерде тұратын тұрғындардың рационы негізінен меншік мал
шаруашылығы өнімдерінен (ет, сүт) құралады. Өнімдердің бір бөлігі (ұн, жарма, консервілер) əлсін-əлсін жақын жатқан елді мекендердегі нүктелерден сатып алынады.
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Адам қоныстанбайтын қыстақтар негізінен 2-3 құрылыстан тұрады, олардың
бірі тұрғын үйге арналған. Қазіргі уақытта құрылыстар жартылай бұзылған
қалыпта тұр.

1.1.3 Зерттелетін аудандағы шаруашылық қызмет
1.1.3.1 Ауыл шаруашылық қызметі
1.1.3.1.1. Ауыл шаруашылық өнімдері өндірісінің қазіргі ахуалы
Зерттелетін аумақтағы өндірісі кезіндегі ауыл шаруашылық өнімдеріндегі
радионуклидтердің болжамды шоғырлануын бағалау үшін, бірінші кезекте, ССП солтүстік аумағында орналасқан, ауыл шаруашылық өнімдерін
өндіретін барлық нысандарды (мал шаруашылық шаруашылығы, қыстақтар,
жайлау) анықтау жəне есепке алу бойынша жұмыстар жүргізілді. 2009 жылғы
жүргізілген зерттеулер кезінде аталған аумақта жұмыс істеп, ауыл шаруашылық
қызметті жүргізетін 10 қыстақ бар екендігі анықталды (1.7-сурет, түсті блок).
Мал шаруашылығының қазіргі ахуалы
Тұрғылықты қыстақтар тұрғындардан алынған сауалдар бойынша аумақта
4000 қой басы, 680 – жылқы жəне 860 бас ірі қара мал бар екені, яғни ауыл
шаруашылық малдарының жалпы санының 72 % ҰММ , ІҚМ - 16%, жылқы –
12% құрайтыны анықталды (1.8-сурет).

1.8-Сурет.

ССП зерттелетін аумағындағы ауыл шаруашылық малы

Аталған аумақта негізінен қылшық жүнді нашар тұқымды аралас қой жайылады. Ірі қара мал шаруашылығында – негізінен етті ғана емес, сол сияқты сүтті
тұқымдар аралас, өнімсіз малдар. Жылқы шаруашылығында жылқы басының
негізі – нашар тұқымды. Асыл тұқымды түрлері өсірілмейді. Май ауданының
фермерлері мал шаруашылығы шаруашылығының негізгі иелері болып табылады.
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Малды ұстау тəсілі – қора-жайылымдық. Мал жайылымының жүйесі еркін
немесе жүйесіз. Аталған аумақтың жайылымы жыл бойы пайдаланылады.
Аталған аумақтың кейбір телімдері тек жазғы кезеңде қолданылады, мұнда
табиғи жайылымда мал жаю мамырдың бірінші онкүндігінде басталады жəне
қазанның басында аяқталады.
Қой еті, сиыр еті, жылқы еті өндірілетін өнімнің негізгі түрі болып табылады. Сүт өнімдерінің өндірісі пайдасыз жəне тек жұмысшы қызметкер жəне
оның жанұясы пайдалану үшін ғана өндіріледі.
Қыстақтардың қазіргі ахуалын сипаттайтын кейбір сандық көрсеткіштер
1.1-кестесінде көрсетілген.
Өсімдік шаруашылығының қазіргі ахуалы
Қазақтың ұсақ шоқылы аймағының тілінген күрделі рельеф, аз- жəне дамуы толық емес тас-ұсақ тасты топырағы жыртылған жерді, ал аридті климат – зерттелетін аумақтың жемшөп шалғынды-жайылым шөбінің өңделетін
жиынын шектейді. Сондықтан зерттелетін аумақтың шегінде өсімдік зерттеу
ғылымы (жер өңдеу) жоқ. Зерттелетін аумақтың оңтүстік бөлігіндегі аздаған
мөлшерде ірі азықты дайындау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Балауса
жемшөп (сүрленген шөп, пішендеме, тамыр жемістер) дайындау жүргізілмейді.
Пішен шөп өндірілетін ірі азықтың негізгі түрі болып табылады, ол қыс кезінде
қосымша азық ретінде пайдаланылады жəне малдың толық азықтануын
қамтамасыз етуге арналған рационның маңызды құрауышы болып табылады.
Шөп дайындаудың бар тəсілінен пішенді даналап далада кептіру арқылы
дайындау пайдаланылады. Пішенді 30 %-дық ылғалдылыққа дейін кептіріп,
жатқан массаны жинаушы-шөмелеуші көмегімен шөмеле қылып жинап, біраз
күнге далада қалдырады. Шөмеледе пішен 20 %-дық ылғалдылыққа дейін тағы
кептіріледі, сосын шөмеле таситынмен маялайтын жерге апарады. Пішенге
жинайтын шөпті вегетация фазасына байланысты бастайды, дəнді дақылдар
(бетегелі (Festuca valesiaca), шашақты селеу (Stipa sareptana, S. capillata),
бидайық шөп (Agropyron cristatum), ши (Achnaterum splendens), қияқ (Leymus
angustus), ши аяқ (Koeleria cristata) үшін – бұл масақтану басы (маусымшілде).

1.1.3.1.2. Ауыл шаруашылық өнімдерінің даму келешегі
Мал шаруашылығының даму келешегі
Зерттелетін аумақтың барлығы дерлік (300000 га) өз табиғи ерекшеліктері
бойынша (топырақтық-өсімдік сипаттамасы, рельеф) жайылымдық жерсу ретінде қарастырылады. Сондықтан келешекте мал шаруашылығы ауыл
шаруашылықтың негізгі саласы болып қалады. Алайда, жүйесіз жайылымды жүргізу салдарынан өсімдік жамылғысының құлдырауы жəне, азықтық
базаның салдары, өйткені аталған аумақта жайылым азықтың жылдық балансынан.
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80–90 % аз бермейді [3]. Сондықтан жайылымдық аумақты ғылыминегіздеген жағдай кезінде аталған аймақ үшін дəстүрлі ауыл шаруашылық
малды – қой, сиыр, жылқы - өсірумен айналысатын аздаған мал шаруашылық
фермалардың даму келешегі зор. Зерттелетін аумақта алуға болатын мал
шаруашылық өнімінің тізімдемесі 1.2-кестесінде келтірілген.
1.2-Кесте
Аталған аумақтағы өндіріс үшін келешегі
зор алғашқы мал шаруашылық өнімінің түрі
Жылқылар

Ірі қара мал

сүт (қымыз)
ет (жылқы еті)

Ұсақ мүйізді мал

Үй құсы

Қойлар

Қозы

Сүт

сүт

сүт

ет

ет (сиыр еті)

ет (қой еті)

ет

жұмыртқа

Өсімдік шаруашылығының даму келешегі
Мелиорацияның кешенді əдістерін (минералды жəне органикалық
тыңайтқыштар енгізу, микроэлементтер, суару жəне басқа) қолдану кезінде
аталған аумақта дəнді дақылдар алу мүмкін (қарабидай, бидай, арпа, сұлы).
Сондай-ақ дала шабындығының таралуын алуға болады – арасында шабылатын ауыл шаруашылық жер-суы, яғни, дала типтес аймақтық өсімдігі бар
жайылым.
Фермерлік шаруашылық тұрғындарының қажеттілігін қамсыздандыру
үшін осы фермаларда ұйымдастырылған ауладағы телімдерден бақшалық
өсімдік өнімін алу мүмкіндігі бар. Зерттелетін аумақта алуға болатын өсімдік
шаруашылығы өнімдерінің бірқатарын бөліп атауға болады. (1.3-кестесі).
1.3-Кесте
Зерттелетін аумақта алуға болатын келешегі
бар өсімдік шаруашылығы өнімдерінің тізімдемесі
Дəнді
дақылдар
Қарабидай
Бидай
Арпа
Сұлы
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Азықтық
өнім

Пішен
Жүгері

Бақша дақылдары
Жапырақты
Бұршақ
көкөністер тұқымдастар

Жемісті
көкөністер

Тамыр-түйнек
жемісті

Орамжапырақ
Шпинат
Үрме бұршақ
Жапырақты
Асбұршақ
балдыркөк
Салаттар

Қызанақтар
Қияр
Бұрыш
Баялды

Картоп
Қызылша
Сəбіз
Шалғам

Сонымен, "Қосалқы шаруашылық жүргізетін фермер" принципіне негізделген зерттелетін аумақта ауыл шаруашылығы мүмкін сала болып табылады.
Өсімдік шаруашылығы саласынан осы фермаларда фермерлік шаруашылық
тұрғындарының бақша өнімдеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін осы фермаларда ұйымдастырылған аула телімдері таралуы мүмкін.

1.1.3.2 Өнеркәсіптік қызмет
ССП солтүстік аумағындағы өнеркəсіптік қызмет келесі ұйымдармен:
Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық компания жəне "Дегелең Семей
Тау" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (ЖШС) жүзеге асырылады.
Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық компаниясы № 51 электр
қосалқы стансасына жəне полигонның "солтүстік" аумағында орналасқан жалпы ұзындығы 92 км болатын төрт электр беруші желіге (1.7-суреті, түсті блок),
қызмет көрсетеді. № 51 қосалқы стансасындағы жұмыстар күнделікті 5 адамнан тұратын ауысыммен жүргізіледі.
"Дегелең Семей Тау" ЖШС "Придорожное" жəне "Ковыльное" кенорындарында (1.7-сурет, түсті блок) құрылыс тасын жəне құмды-қиыршық тас
қоспасын өндіреді. Жұмыстар 5 адамнан тұратын ауысыммен, 15 күндік вахта
əдісімен жүргізіледі.
ССП солтүстік аумағы бойынша Курчатов қ. – "ИГР" реакторлы кешені жəне
Курчатов қ. – "Дегелең" алаңы асфальтталған жол өтеді. Аталған жол бойынша, негізінен, келесі кəсіпорындардың: "ФМЛ Қазақстан" ЖШС, "Атом энергиясы институты" еншілес мемлекеттік кəсіпорны (ЕМК), "Дегелең" ЖШС,
"Геофизикалық зерттеулер институты" ЕМК, "Байкал" ЕМК, "Радиациялық
қауіпсіздік жəне экология" институты ЕМК жəне "Қазақстан Республикасы
Ұлттық ядролық орталығы" РМК автокөлік қозғалысы жүзеге асырылады.
Жоғарыда аталған барлық кəсіпорындардың бұрынғы ядролық сынақ аумақтары
мен жүргізілген ядролық жарылыстар нəтижесінде ластанған басқа аумақтарда
жұмыс жүргізуге рұсқаттары бар. Сондай-ақ аталған жолдар бойынша басқа
кəсіпорындардың автокөлік қозғалысы жүзеге асырылады, өйткені бұл жол
бойынша жол жүруге тыйым салынбаған.
"Балапан Көлігі" кəсіпорны "Қаражыра" кенорнынан "Угольная – Дегелең
стансасы" маршруты бойынша темір жол көлігімен тас көмір тасуды жүзеге
асырады. Сондай-ақ аталған кəсіпорынның ССП-да жұмыстар жүргізуге болатын рұқсаты бар.
Металлоломды рұқсатсыз жинау жəне бұрынғы ССП солтүстік бөлігі
аумағында орналасқан құрылыстарды бөлшектеу жағдайлары бақылау
кезеңінде тіркелген жоқ.
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1.2 Табиғи орта мен жағдайлардың жалпы сипаттамасы
1.2.2 Ауданның геологиялық жағдайлары. Пайдалы қазбалар
Стратиграфия
Аумақтың геологиялық құрылысы екі ірі түрлі жастағы гетерогенді
құрылымдармен
анықталады.
Шыңғыс-Тарбағатай
геотектоногенінің
каледонидтері терең Қалба-Шыңғыс омырылуы бойынша Жарма-Сауыр
геотектоногенінің герцинидтерімен бірігеді. Тиісінше, Шыңғыс-Тарбағатай
геотектоногенінің геологиялық құрылысына докембриядан төменгі визе
таскөмір жүйесіне дейінгі жанартаугенді-жауын-шашынды тау жынысы, сондай-ақ тектонды-магматикалық белсенділіктің жаңалау жанартауплутонийлік құрылулары қатысады. Жарма-Сауыр геотектоноген төменгі
карбон турней қабатынан орта юраға дейін күрделі. Жаңалау құрылулар екі
геотектоникалық құрылымдар үшін жалпы болып табылады (1.9-сурет, түсті
блок).

Пайдалы қазбалар
Полигонның солтүстік жерлерінің екі ірі түрлі жастағы құрылымдар –
Шыңғыс-Тарбағатай каледонымен жəне Ертіс-Зайсан герцинді қатпарлы
жүйелерінің – қиылысында болуы металлогенияның желілік аймақтығын жəне
аумақтың оңтүстік-батыс пен солтүстік-шығыс бөліктері пайдалы қазбалар
кешенінің ұқсас еместігіне себепші болды (1.9-сурет, түсті блок).
Қатты жанғыш пайдалы қазбалар
Тас көмір
Қотансордың пайдаболуы (17). 2,5 м тереңдікте 4х2 м қимада ескі бұзылған
өнімде жатқан көмірлі алевролиттердің арасында қуаты 0,4 м қара жылтыр тас
көмір қыртысы анықталды. Созылып жатқан 500 м қашықтықта үйінділерде
көмірлі қара күйесі бар, жер бетіне шыққан ұсақ өнімдер байқалған.
Металл қазбалар
Қара металдар
Темір
Қызылдар кен пайдаболуы (3). Жауын-шашынды генезис. Тақта тас пен
девонның кремнийлі жынысы арасында қоңыр темір мен темірмен байытылған
бокситтердің қабаты жатады. Қабаттардың қуаты 1–5 м, ұзақтығы 1000 м
дейін. Темірдің құрамы 29,41 %, сазды жер 12,64 %. Кендену көлемінің аз болуы себепті, темір мен бокситтің тұрғысынан қарағанда кен пайдаболуының
келешегі жоқ.
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Майсор кен пайдаболуы (9) осы аттас көлден солтүстік-батысқа 6,5 км
дейінгі жерде орналасқан. Гематитті темір кенінің элювиалды шашырандысы
ізбес тəріздес жəне төменгі карбонның кремнийлі алевролиттер арасында. Генезис жауын-шашынды. Мөлшері аз болғандықтан маңызы жоқ.
Түсті металдар
Мыс
Батыс Шаңғырау кен пайдаболуы (5). Жанартау генді- жауын-шашынды
жыныстар мəрмəр тасты массивінің эндоқатынасты аймағы. Кейбір жерлерде
гранодиориттер грейзендерге дейін өзгерген. Мыстың құрамы 0,04 %, молибден 0,01–0,03 %, күміс 1–3 г/т, алтын 0,005 г/т. 23 м дейін дамыған қышқылдану
аймағында штуфты сынамалардағы құрамы бір ретке жоғары. Кендену көлемі
бойынша өздігінен маңызы жоқ.
Төресор кен пайдаболуы (15). Осы аттас көлден оңтүстік-батысқа 4 км
дейінгі жерде орналасқан. Қуаты 40м порфириттарда ұсатылу, қышқылдану
жəне лимондану, солтүстік-батыста жайылған. Мыстың құрамы 1 %, мырыш
0,3 %, күміс 6 г/т, алтын 0,15 г/т, молибден жəне қорғасын 0,01 %, висмут 0,0006
%, барий 1 % дейін. Тереңдікке зерттеуді талап етеді.
Сирек металдар жəне шашыраңқы элементтер
Молибден
Шығыс Шаңғырау кен пайдаболуы (6). Ұсақ түйірлі биотитті гранитер
арасындағы кварцты арқаулар дамыған дала. Кварцта молибденит пен пириттің
дақтануы. Молибденнің құрамы 0,01–0,8 %. Жекелеген сынамаларда вольфрам
0,02 % жəне алтын 0,01–1,5 г/т бар. Тəжірибелік маңызы жоқ.
Ұзынбұлақ кен пайдаболуы (10). Гидрогеологиялық ұңғыма 51–53 м аралықтармен, кварц арқауы бар ашық реңденген лейкократты граниттерді ашты.
Сынамалардағы молибден құрамы 0,01–0,03 %, қорғасын, мырыш, күміс, мыс,
қалайының құрамы əлсіз жоғары. Тəжірибелік маңызы жоқ.
Қойтас кен пайда болуы (11) Достар тауынан 8,9 км шығыс-солтүстікшығысқа қарай орналасқан. Аляскитті граниттер арасында кварцты арқаулар
сериясы солтүстік-шығысқа созылып жатыр. Арқаулар қуаты 0,2–6 м, ұзақтығы
4–200 м. Барлығы 13 кварцты арқау. Үшеуіндегі молибден құрамы 0,01–0,02 %.
Біреуіндегі вольфрам 0,02 %. Екеуіндегі алтын 0,2 г/т. Кен пайдаболудың
болашағы жоқ.
Солтүстік Қозған ІІІ кен пайдаболуы (14) Қозған кен пайдаболуынан 15 км
солтүстік-батысқа қарай орналасқан. Соңғытаскөмір граниттер арасында
кварцты арқаулардағы кендену. Молибден құрамы 0,04 %, висмут 0,1 % дейін,
вольфрам 0,1 % дейін. Кендену көлемі бойынша тəжірибелік маңызы жоқ.
Ниобий
Аршалы кен пайдаболуы (12) Майсор көлінен 6,6 км шығыс-оңтүстікшығысқа қарай орналасқан. Қорым типтес. Тантал мен ниобий көздері – колумбит түріндегі аляскиттер. Пролювиалды жəне қалдық қорымдардағы колумбит
құрамы 250 г/т дейін. Массивтердің батыс бөлігіндегі желдену қыртысында
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қуаты 8 м, колумбит құрамы 69 г/т дейін, пролювиалды шөгінділерде 48–61 г/т.
Ниобий мен танталдың қатынасы 40:1. Танталдың құрамының төмен болуынан тəжірибелік маңызы жоқ.
Сирек жерлер
Достар кен пайдаболуы (13) Достар тауынан 6 км шығысқа қарай
орналасқан. Ірі түйірлі аляскитті граниттер арасындағы ұсатылудың кварцтелген аймағы. Церийдің құрамы 0,04–0,06 %, лантан 0,005–0,01 %, иттрий
0,02 %, иттербий 0,003 %. Кенденудің аз көлемі мен төмен шоғырлануы
бойынша маңызы жоқ.
Ақирек кен пайдаболуы (4). Кешенді қосымша шашырау сəулесі. Церий
құрамы 0,08 %, лантан 0,06 %, иттрий 0,05 %, бериллий 0,001 %, цирконий
0,04 %. Сəуле өлшемі 150х300 м. Іздеу жұмыстарын қоюды талап етеді.
Асыл металдар
Алтын
Жамантұз кен пайдаболуы (7). Ұзындығы 1300 км, ені бойынша 50–200 м
кварцты арқаулы аймақ. Спектралды талдау бойынша алтынның құрамы
0,1–1 г/т. Сынамалық бойынша 415,9 г/т дейін. Алтынның күміске қатынасы
1:2. Алтынға күшəн, мыс, мырыш, вольфрам, молибден, сирек висмут, қорғасын
жəне сүрме жалғасады. Эрозиялы ортаның үлкен тереңдігінен болашағы шектелген.
Жамантұз II кен пайдаболуы (8). Ұзындығы 300 м шығыс-солтүстік-шығысқа
созылған кварцты арқаулы аймақ. 22 кварцты арқау бар. Алтын құрамы 0,1 г/т,
екі сынамада 3,2 г/т жəне 5,2 г/т. Күшəн, висмут, молибден, вольфрам, сүрме
бар. Тəжірибелік маңызы жоқ.
Сұлусор кен пайдаболуы (1). Гранодиориттердегі кварцты арқаулы аймақ.
Ұзақтығы 300 м солтүстік-солтүстікшығысқа созылған, ені 20 м. Алтынның
құрамы 0,3 г/т, күміс >100 г/т, мыс >1 %, молибден 0,3 %, висмут >0,1 %. Ары
қарайғы зерттеуді талап етеді.
Сарыадыр кен пайдаболуы (2) Саба жайлауынан 5,5 км батыс-оңтүстікбатысқа қарай орналасқан. Биотит-жалғанмүйізді граниттер массивінің
эндоқатынасында кварцты арқау өлшемі 1500х500 м. Алтынның құрамы
1–7 г/т, күміс >100 г/т. Күшəн, сүрме, висмут, қорғасын, мыс бар.
Гидрогеологиялық ұңғымамен күміс >100 г/т, қорғасын 1 %, мырыш 1
%, мыс 0,3 %, алтын 0,04 г/т бар, 53,5–54 м аралықтағы кварцтық арқау
ашылды. Күшəн, сүрме, висмут, молибден, кадмий бар. Кен пайдаболу аз
мөлшерде эрозиялы кесіндісімен ерекшеленеді жəне іздеу жұмыстарын
қою лайық.
Құрылыс жəне отқа төзімді материалдар
Отқа төзімді балшықтар
Жарқын кен орны (16). Тереңдігі 2,5 м дейін арықтармен ені 7–35 м, желденудің
балшықты қыртыстарының 5 аралығы ашылды. Желдену қыртысының алдын
ала қуаты 5 м көп. Солтүстік-батыс бағытындағы ұзақтығы біршама километр.
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Екі сынаманың талдауы бойынша каолинді балшықтар (бентонитті саны 10).
Иілгіштігі өте жоғары 30 бірлікке дейін, каолинитке тəн емес [4–9].
ССП аумағының солтүстік бөлігі алаңының шегінде осы уақытқа екі кен
орны əзірленуде: "Ковыльное" құрылыс тасының кен орны жəне "Придорожное" қиыршық тас-құмды қоспаның кен орны (1.9-сурет, түсті блок).
"Ковыльное" кен орны
"Ковыльное" құрылыс тасының кен орны Курчатов қ. 12 км шығысоңтүстікке, №5 алаңынан 1 км солтүстікке, Павлодар облысы Май ауданы
аумағындағы Дегелең ст. – Угольная ст. темір жолынан 4 км шығысқа қарай
орналасқан.
Шегінде "Ковыльное" кен орны орналасқан гранитті массив анықталды,
кондиционды көлемі 1:200 000 геологиялық түсіру процесінде анықталды
(1.9-сурет, түсті блок). Кен орны 2001 ж. барланды. "Ковыльное" кен орнының
гранитті ұсақталған тасының негізгі тұтынушысы – Семей – Дегелең ст. –
Угольная ст. темір жолы.
"Придорожное" кен орны
Қиыршық тас-құмды қоспаның "Придорожное" кен орны Курчатов қ.
оңтүстік-шығысқа 4 км Павлодар облысы Май ауданы аумағында, Курчатов қ.
– Балапан пос. жолына тікелей орналасқан.
Палеогенді жəне ширек жүйе шөгінділері кен орнының геологиялық
құрылысына қатысады. Жоғарыширек жастағы, тас-құмды қоспа ретіндегі
аллювиалды-пролювиалды шөгінділер кен орнындағы пайдалы қазбалар болып табылады.

1.2.3 Топырақ жамылғысы
Семей полигонының зерттелетін аумағы Қазақ ұсақ шоқының солтүстікшығыс бөлігін жəне делювиалды-пролювиалды шлейф ретіндегі шоқыалды
жазық бөлігін алып жатыр. Топырақ жамылғысының жалпы сипаттамасы
жарық көрген əдебиет деректері бойынша берілген [10 – 12] (1.10.-сурет, түсті
блок).
Аумақтың ландшафттары аласатаулы массивтермен, жеке тау тізбектерімен,
шоқылармен жəне шоқы арасындағы жазықтықпен, аймақтық қызғылт-қоңыр
жəне ақшыл- қызғылт-қоңыр қалыпты, дамуы толық емес жəне дамуы аз
топырақтардағы құрғақ жəне шөлейттелген даламен келтірілген, бұл топырақтар
полигон аумағында көбінесе кең тараған. Шабындықты- қызғылт-қоңыр,
шабындық топырақтары кешенді жəне сортаңды жəне ақ сортаңдылармен
үйлесе кездеседі. Аумақтың топырақ жамылғысы үшін топырақтың борпылдақ
шөгінділерінің аздаған қуаты, ұсақталуы, органикалық заттектердің аздаған
мөлшері тəн.
Аймақтық қызғылт-қоңыр жəне ақшыл- қызғылт-қоңыр қалыпты, дамуы
толық емес жəне дамуы аз топырақтар тығыз түпті жыныстармен қаттап
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жиылған, шығулары құздарда жиі байқалатын шоқылардың етегінде таралған.
Қуаты шоқы құзынан олардың етегіне дейін біртіндеп көбейетін, сонымен
бірге топырақтың сұлбалану деңгейі азаятын азқуатты элювиалды-делювиалды
ұсақталған тасты саз бен құмнан тұратын тау жыныстары олар үшін топырақ
түзуші тау жыныстары болып қызмет атқарады. Қалыпты, яғни толық дамыған
бейіні бар қызғылт-қоңыр топырақтар зерттелетін аумақта сирек кездеседі,
негізінен, ұсақ шоқылы жерді солтүстік жəне солтүстік-шығыста кестелейтін
делювиалды-пролювиалды шлейфте кездеседі.
40–60 см аз емес барлық борпылдақ қабаттың қуаты кезіндегі гумусты көкжиектің (15–25 см) аз қуаты дамуы толық емес жəне дамуы аз
топырақтардың негізгі морфологиялық белгілері болып табылады. Қызғылтқоңыр топырақ аймақастында ақ көздің пайда болуы жоқ, бұл кезде қызғылтқоңыр топырақтарда тікелей гумусты көкжиектің астында карбонатты иллювиалды көкжиек көрінеді. Барлық топырақтар жеңіл- немесе орташасазды,
бірақ, əдеттегідей, құмданған. Орташагумусты түрлер (3–4 % гумус) қызғылтқоңыр топырақ арасында көп таралған орташагумусты түрлері болып табылады. Жоғарғы көкжиекте қызғылт-қоңыр топырақтағы гумустың құрамы 2–3 %
жетеді. Жер бетіндегі топырақ ерітіндісінің реакциясы бейтарапқа жақын, алайда бейін бойынша ары қарай əлсізсілтілі жəне сілтіліге өзгереді, бұл қызғылтқоңыр топырақтарға өте тəн.
Шабындықты – қызғылт-қоңыр топырақтар баурай ағын суы немесе шоқыарасы төменінде немесе жазықта жиі кешенді жəне жəне сортаңды жəне ақ
сортаңдылармен, сондай-ақ сортаң мен ақ сортаң үйлесуіндегі топырақ
есебінен қосымша ылғалдану жағдайында дамиды. Толық дамыған бейіні
бар қызғылт-қоңыр топырақ шоқыалды жолақта көп тараған, бұл жолақ ұсақ
шоқыны көмкеретін делювиалды -пролювиалды шөгінділер шлейфі ретінде
берілген. Шлейфтің жоғарғы бөлігіндегі топырақтар тұзданбаған, бірақ құрғату
жағдайында жазықтыққа ауысу кезінде егер топырақтағы тез еритін тұздардың
құрамы 0,6 % көп болса, сортаңдана (сіңген Na ауысу көлемінен 5 % көп) немесе ақ сортаңдана бастайды.
Сортаңдар жер бедерінде төменгі орын алады жəне механикалық құрамы
бойынша ауыр топырақ түзуші жыныстарда дамиды. Тұзданған барлық
топырақтардың арасында көп тарағаны - ақ сортаңданған шабындық-дала
сортаңдары, мұнда ауысу көлемінен 10-нан 20 % дейін мөлшерде сіңген Na жəне
жоғары жатқан тұз көкжиегі бар сортаңданған көкжиек өте анық көрінеді.
Ақ сортаңдар шабындық немесе сортаңданған топырақтар, ақ сортаңдар
алып жатқан төмендеулер арасында микробедерлі жоғарылауларды жиі
алып жатады. Зерттелетін аумақтарда көп таралғандардың ішіндегісі – көлсортаңдардың жоғарғы емес террасаларында қалыптасқан жай сортаңдар,
бұлар ауыр механикалық құрамның көлдік шөгінділерімен қаттап жиылған.
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1.2.4 Гидрогеологиялық жағдайлар
Аумақтың гидрогеологиялық құрылысы аймақтың геологиялық жəне
құрылымдық-тектоникалық ерекшелігіне байланысты. Суреттелген аумақтың
гидрогеологиялық жүйесі өзіне саңылаулы сулардың су таситын көкжиектері
жəне сызатты сулардың аймақтық кешенін қосады. Топырақ сулары Ертіс
өзені жазығындағы террасалардың аллювиалды шөгінділерінің саңылаулы суларымен, сондай-ақ жазықтықтар аллювиалды-пролювиалды шөгінділерінің
саңылаулы суларымен, уақытша су ағындары жазықтығымен берілген (1.11сурет, түсті блок).
Террасалардың аллювиалды ширек шөгінділерінің саңылаулы сулары
қысымсыз, 1,0–1,2 м тереңдікте жатады. Олардың сульфатты, хлоридті жəне
аралас типті сулары бар. Жалпы минерализация кейбір жағдайларда 12,0 г/л
(ағынсыз депрессияда жəне жоғарғы булану телімдерінде), дебит 0,04–1,6
л/с жете отырып, 0,4–6,0 г/л құрайды. Аллювиалды-пролювиалды ширек
шөгінділердің саңылаулы сулары қысымсыз, 1,0–10,0 м тереңдікте жатады. Сулары тұщы, мөлдір, судың типіне қарай гидрокарбонатты, сульфаттыгидрокарбонатты, кейде сульфатты. Жалпы минерализация – 0,1–0,6 г/л, дебит
– 0,1–1,6 л/с.
Аралас саңылаулы-сызат сулары құрылуына палеогенді құмдар мен
құмдауықтар, желдетудің мезозойлық қыртыстары, палеозойлық жыныстардың
экзогенді сызаттану қатысатын су таситын көкжиекпен берілген. Палеоген су таситын құмдарының қуаты көп емес жəне көбінесе 2,0–2,5 м аспайды. Желдетудің мезозойлық қыртыстары су таситын көкжиектердің қуаты
3,0–12,0 м құрайды, ал экзогенді сызаттану аймағының қуаты 5,0-ден 40,0 м
дейін. Сонымен, сулардың аралас типті су таситын көкжиектердің жалпы
қуаты 10–50 м шегінде өзгереді. Су таситын көкжиек неогеннің суға төзімді
балшықтарымен жабылған кезде жерасты сулары қысымдық режімге ие болады. Кейде қысым 20–30 м құрайды [13, 14].
Сызат сулары өте кең тараған жəне түрлі жастағы жəне генезисті іргетас
жынысының экзогенді аймағына орайластырылған. Сулардың химиялық
құрамы мен минерализациясы сыятын жыныстардың құрамы мен қасиетіне
байланысты. Сызат суларының қоректенуі тек атмосфералық жауын-шашындар
есебінен ғана емес, жоғары жатқан су таситын көкжиектер көмегімен жүзеге
асады. Таулы мекендерде, əсіресе, гранитоидті интрузивті жыныстардың даму
алаңдарында төмен минерализациясы – 0,1–1,0 г/л - бар гидрокарбонатты сулар көп. Тау баурайының етегінде жəне тау арасындағы жазықтықтарда сулар
жер бетіне бұлақ ретінде шығады, бұл оларды тұрмыстық жəне техникалық
қажеттілікке пайдалануға мүмкіндік береді. Ағынсыз ойпат телімдерінде
жоғары минерализациясы бар (20–70 г/л) хлоридті сызат сулары жиі кездеседі.
Ауыспалы кезең үшін 1,0–25,2 г/л минерализациясы бар сульфатты жəне аралас
типті сулар тəн. Сызат сулары, əдетте, қысымды, олардың дебиті 0,01-ден 10,6
л/с-ға дейін өзгереді. Су таситын құрылымдардың жату тереңдігі тау бөктері
мен тау арасындағы ойпаттарда 4–10 м, жазықтық телімдерде – 10–60 м жəне
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тереңірек. Тереңдік омырылудың қуатты аймақтарында айналатын "арқаулы"
сулар сызат суларының əр түрлілігі болып табылады.

1.2.5 Ауданның өсімдік әлемі (флорасы)
Зерттелетін аумақтың өсімдік жамылғысы құрғақ ксерофитті түрлішөпті –
шымды - дəнді далаға жатады. Шымды дəнділер басым өсімдіктер болып табылады: боз (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), бетеге (Festuca valesiaca).
Ілеспелі түр ретінде түгел дерлік жусан басым (Artemisia marschalliana,
A. gracileccens, A. Frigida, A. dracunculus).
Ксерофитті түрлішөптіден кездесетіні – анкафия (Ancathia igniaria), сарыгүл
(Iris scariosa), қазтабан (Potentilla acaulis), подмаренник (Galium ruthenicum,
G. Verum), сортаң (Galatella tatarica, G. villosa), дəнділерден – бидайық шөп
(Agropyron cristatum), құлманбас (Cleistogenes squarrosa), қоңырбас (Poa
stepposa, P. angustifolia), сұлыбас (Helictotrichon desertorum), атқонақ (Phleum
phleoides), ши аяқ (Koeleria cristata). Дала бұталы өсімдіктерінен қараған
(Caragana pumila) жəне тобылғы (Spiraea hypericifolia) тараған.
Топырақты-геоботаникалық іздеулердің деректері бойынша зерттелетін
аумақтарда жеке бөлінгені: гранитті өңір экожүйелері, жоғары ұсақ шоқылы
жəне төмен ұсақ шоқылының экожүйесі, делювиалды-пролювиалды жазықтықтар, терең өңірлер жəне антропогенді бұзылған аумақтар, сондай-ақ
Ертістің аккумулятивті жазықтығы. Шөптің қалыңдығының өнімділігі тəн,
аталған экожүйенің таралу карта-сұлбасы 1.12-суреті, түсті блокта көрсетілген.
Картаға түсінік беретін сөз Б Қосымшасында келтірілген.
1. Гранитті аласа таулының экожүйесі: теңіз деңгейінен 343 жəне
336 белгісі бар, матрац тəріздес граниттермен қатпарланған Аршалы жəне Достар таулары.
Өсімдік жамылғысы бірлестік сериясы арқылы берілген: аршалы (Juniperus
sabina), петрофитті түрлі шөпті (Thymus marschalliana, Ephedra distachya, Carex
pediphormis, Patrinia intermedia, Potentilla acaulis), түрлі шөпті-суық жусандытүрлі шөпті-суық жусанды –шымды дəнділер (Stipa kirgisorum, Helictotrichon
desertorum, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Centhaurea sibirica, Hieracium
echioides) құздар жəне баурайлар бойынша гранитті шымтызек жəне плита
арасындағы ұсақ жердің жиналуында (топырақтар – қызғылт-қоңыр, таулықызғылт-қоңыр, аз дамыған, ұсақталған тасты); бұтақтармен (Caragana
pumila, Spiraea hypericifolia); шоқыаралық жыра-сайлар бойынша аз дамыған
жəне толық дамымаған қызғылт-қоңыр, жиі шабындықты - қызғылт-қоңыр
топырақтарда суық жусанды-бетегелі-тырсықты (Stipa sareptana, Stipa capillata,
Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Artemisia frigida, Iris scariosa). Гранитті аласа таулы аумақтың өсімдік жамылғысының өнімділігі 0,2-ден 3,1 ц/га дейін
өзгереді.
2. Шоқы құздарындағы гранитті кеуіп қалған жерлері жəне кварциттері бар
жоғары тізбекті жəне оғаш ұсақ шоқы экожүйелері.
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Өсімдік бірлестіктің таралуы көбінесе келесідей: шоқы бастарындағы
петрофитті түрлі шөпті-шиыршықты-қарағандылар (Caragana pumila, Spiraea
hypericifolia, Patrinia intermedia, Sedum hybridum, Orostachys spinosa, Veronica
pinnata) жəне қызғылт-қоңыр аз дамыған немесе толық дамымаған ұсақталған
тасты топырақтардағы баурай жəне шоқыаралық дала өңірлері бойынша
бозды-бетегелі-тырсықты (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana,
Artemisia frigida, Carex supina, Galim ruthenicum).
Кварциттердің шоқы басындағы кеуіп қалған жерлері болған жағдайда
өсімдік жамылғысы төмендегі бірлестік сериясы арқылы берілген: шоқы
басындағы таужусанды-шымды-дəнді-суық жусандылар (Artemisia frigida,
Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Ajania fruticulosa, Ephedra distachya, Veronica
pinnata, Patrinia intermedia) жəне бетегелі-селеулілер (Stipa lessingiana, Festuca
valesiaca, Ephedra distachya, Galatella tatarica) қызғылт-қоңыр аз дамыған
ұсақталған тасты топырақтардағы тау баурайы мен шоқыаралық өңірлердегі
қараған (Caragana pumila). Гранитті кеуіп қалған жерлері бар осындай
ұсақ шоқылы жерлердегі көлемді шоқыаралық өңірлер, негізінен, бұл дала
ксерофитті-шымды-дəнді боз (Stipa sareptana, Stipa capillata, Stipa lessingiana),
бетеге (Festuca valesiaca), жусан (Artemisia frigida, Artemisia marschalliana,
Artemisia gracileccens), қияқтар (Carex supina), түрлі шөптер (Galatella tatarica,
Ancathia igniaria, Iris scariosa, Potentilla acaulis, Galim ruthenicum) бірлестігі
қатысқан. Фитоценоздар түрлік құрамы бүтінімен нақты мекендейтін жерінің
экологиялық жағдайларға байланысты, мысалы: құмдақ жəне жеңіл саздықұмды
топырақтарда боздан – садақбоз немесе тырса басым (Stipa capillata), ал жусандардан – көкшағыр жусаны (Artemisia marschalliana), топырақтың сортаңдығы
ұлғайған кезде боз бозшаға ауысады (Stipa lessingiana), ал жусан арасынан
жіңішке жусан көп (Artemisia gracileccens).
Биік оғаш ұсақ шоқылының шоқыаралық төмендеулерінің сортаң
топырақтарында жусандықтар (Artemisia gracileccens, Artemisia pauciflora)
жəне көкпектілер (Atriplex cana) қатысуымен кешендер таралған. Эродирленген телімдерде кешенге тасбүйіргенділер қосылады (Nanophyton erinaceum).
Шоқыаралық өңірлерде тұрақты қосымша ылғалдануы бар шабындық немесе шабындық-қызғылт-қоңыр топырақта бірлестіктердің микробелбеулі қатары
таралған: қамыстылар (Phragmites australis), айрауықтылар (Calamagrostis
epigeios), миялы-қияқтылар (Leymus angustus, Glycyrrhiza uralensis),
жоңышқалы-ақбасты-көдешөптілер (Poa trivialis, Medicago falcata, Galatella
biflora).
Уақытша кебетін су қоймалары бар шоқыаралық өңірлердегі қиқымды
ақ сортаңдарда келесі бірлестіктердің микробелбеулі қатары қалыптасады:
қияқтылар (Leymus angustua, L. paboanus) – шилілер (Achnatherum splendens) –
галимиондылар (Halimione verrucifera) – қараматау (Camphorosma monspeliaca)
– шренктілі-жусандылар (Artemisia schrenkiana).
Биік тізбекті жəне оғаш ұсақ шоқылы аумақтың өсімдік жамылғысының
өнімділігі топырақты-өсімдік кешенінің құрамына қарай 0,3-ден 2,0 ц/га дейін
өзгереді.
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3. Аласа ұсақ шоқылының экожүйелері. Оларға гранит қана емес, кварцит сияқты да жергілікті жыныстары шыққан биік емес шоқылар тəн.
Қызғылт-қоңыр ұсақ тасты аз дамыған топырақтарда жергілікті жыныстары кеуіп қалған шоқылардың петрофитті өсімдік бұталы-петрофиттітүрлі шөптіге (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania
fruticulosa, Caragana pumila, Atraphaxis frutescens) жəне қызғылт-қоңыр ұсақ
тасты аз дамыған топырақтарда қарағанды-жусанды-шымды-дəнділерге
(Festuca valesiaca, Stipa sareptana, Artemisia frigida, Spiraea hypericifolia,
Caragana pumila) сараланады.
Мұнда таралған дала өсімдіктерін келесі бірлестік сериясы арқылы көруге
болады: қызғылт-қоңыр сазды-құмды ұсақ тасты топырақтардағы қарағандыжусанды-тырсықтылар (Stipa capillata, Caragana pumila, Artemisia frigida),
жусанды-бетегелі-тырсықтылар (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia
marschalliana) жəне суық жусандылар (Artemisia frigida). Кейде бірлестіктер
құрамында тобылғы да (Spiraea hypericifolia) болады.
Төмен ұсақ шоқылардағы шоқыаралық шабындықты өңірлерде шабындыққызғылт-қоңыр топырақта əдетте Festuca valesiaca, Poa stepposa, Agropyron
cristatum, Leymus angustus, Achillea asiatica, Medicago falcata, Spiraea
hypericifolia, Caragana pumila басым бұталы-түрлі шөпті-дəнділер бірлестіктері
таралған.
Шоқыаралық өңірлердегі қиқымды жəне ақ сортаңды топырақтармен кешенде жəне бірлесе шабындықты-қызғылт-қоңыр топырақтарда төменгі
ұсақ шоқылардағы келесі бірлестіктердің экологиялық қатары қалыптасады:
шилілер (Achnatherum splendens), шеңгелділер (Halimodendron halodendron),
жусанды-қияқтылар (Leymus angustus, Artemisia nitrosa).
Төменгі ұсақ шоқылы аумақтың өсімдік жамылғысының түрлі өсімдік
бірлестіктері үшін өнімділігі 0,4-ден 4,3 ц/га дейін өзгереді.
4. Делювиалды-пролювиалды жазықтықтың экожүйелері. Өсімдік жамылғысы, негізінен, аймақтық ксерофитті түрлі шөпті-шымды-дəнді даламен
берілген (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Galatella tatarica,
Ephedra distachya). Қараған (Caragana pumila) мен тобылғының (Spiraea
hypericifolia) далалық бұтақтары жиі кездеседі.
Шабындық-дала өңірлері үшін аймақтық дала өсімдігі мен шабындық-дала
бірлестігінің микробелбеулі қатарының үйлесуі тəн: шабындық-қызғылтқоңыр, жиі ұсақ тасты, топырақтағы жоңышқалы-бетегелілер (Festuca valesiaca,
Medicago bifurca) – түрлі шөпті-бидайық шөптілер (Agropyron cristsatum,
Potentilla impollita, Galium ruthenicum) – миялы-қияқтылар (Leymus angustus,
Glycyrrhiza uralensis).
Өңірлер бойынша сортаңды топырақтарда жіңішкежусандылар (Artemisia
gracilescens) мен көкпектілер (Atriplex cana) бірлестігі бар жусанды-бетегелібоздылар (Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia
gracilescens) бірлестігінің кешендері тараған.
Кеуіп қалған су ағындары бар су қоймалары маңында делювиалдыпролювиалды жазықтықтардағы тұзданған топырақтарда (шабындық-қызғылт30

қоңыр сортаңданған ақ сортаңданған, сортаң, ақ сортаң) галофитті бірлестіктің
экологиялық микробелбеулі қатары қалыптасады: ақсоралы (Suaeda prostrata)
– галмионды (Halimione verrucifera) – қараматаулы (Camphorosma monspeliaca)
– кильницасыз (Puccinellia distans) – қамысты (Phragmites australis) – шилі
(Achnatherum splendens) – миялы-қияқты (Leymus muiticaulis, Glycyrrhiza
uralensis).
Делювиалды-пролювиалды жазықтық өсімдік жамылғысының өнімділігі
өсімдік бірлестігінің құрамына байланысты 0,4-ден 4,9 ц/га дейін өзгереді.
5. Аккумулятивті жазықтықтың экожүйелері зерттелетін аумақтың
барлық солтүстік-шығыс жартысында жəне солтүстік-батыс жартысының
бөлігінде таралған, Ертіс өзенінің алқабына жəне үш жоғары ширек эрозиялыаккумулятивті алқапүсті террасалар кешеніне орайластырылған, олардың
ішіндегі соңғысы Орталық Қазақстанның ұсақ шоқыларымен қосылады.
Аккумулятивті жазықтықтың экожүйелері кеңістікте таралуы мен құрылымы
осы аумақ жер бетінің бітімімен тығыз байланысты. Солтүстік-батыс бағытта
(Ертіс өзенінің ежелгі ағыны бағытында) созылып жатқан көптеген ойықтары
мен терең өңірлері бар жазықтық бедері тəн бірінші алқапүсті терраса
экожүйелері топырақ-өсімдік жамылғысының үлкен алуан түрлілігімен сипатталады. Екінші алқапүсті терраса өте түзетілген бедермен жəне аса біртекті
топырақ-өсімдік жамылғысымен ерекшеленеді. Үшінші алқапүсті терраса –
көлемді, бірақ терең емес өңірлері бар жамылғытолқынды жазықтық. Мұнда
даланың жалатылған нұсқалары кеңінен тараған.
Көтерілген телімдердің құмдақ-құмды жəне жеңіл сазды-құмды қызғылтқоңыр қалыпты топырақтарында көкшағырлы-жусанды-бетегелі-тырсты (Stipa
capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana) далалар таралған.
Қызғылт-қоңыр қалыпты топыраққа, көлемді өңірлердің жақсы
құрғатылатын телімдеріне түрлішөпті-шымды-дəнділер (Stipa capillata,
Festuca valesiaca, Galatella tatarica, Medicago bifurca) қалыпты қызғылтқоңыр топырақтарда, кейде терең өңірлердің шабындық-қызғылт-қоңыр
тұзданбаған топырақтарында түрлішөпті-дəнді-бұтақтар (Spiraea hypericifolia,
Rosa acicularis, Festuca valesiaca, Bromus inermis, Galium ruthenicum, Medicago
romanica) бірлестіктерімен кешенде байланысты.
Түзу телімдердің қызғылт-қоңыр қалыпты топырақтарына жусандыбетегелі-тырсықты далалар (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia
compacta) тəн, ойықтардың қызғылт-қоңыр сортаңданған топырақтарда олармен кешенде жусанды-көкпекті (Atriplex cana, Artemisia nitrosa) ценоздар жиі
кездеседі.
Зерттелетін аумақ жалатылған телімдерінің қызғылт-қоңыр саздықұмды сортаңданған топырақтарында сублессингианды-бетегелі-бозды (Stipa lessingiana,
Festuca valesiaca, Artemisia sublessingiana) дала басым.
Көлемді тегіс өңірлердің қызғылт-қоңыр сортаңданған топырақтарында
сынғышмасақты-бетегелі-жусанды (Artemisia gracilescens, Festuca valesiaca,
Psathyrostachys juncea) бірлестіктер кездеседі.
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Ақ ортаңданған жəне ақ сортаң топырақтарда галофитті түрлішөптідəнді Puccinellia dolicholepis, Leymus paboanus, L.angustus, Aeluropus litoralis,
Saussurea amara, Limonium gmelinii жиналған бірлестіктер қалыптасады.
Палеогенді шөгінділердің кеуіп қалған жерлеріне аз гүлді жусан (Artemisia
pauciflora) жəне көпжылғы айрауықты: Nanophyton erinaceum, Anabasis
eriopoda, Anabasis salsa, Atriplex cana, Limonium suffruticosu бірлестіктері тəн.
Ертіс алқабының интрааймақты ағашты өсімдіктер арнаалды бөлігінде
жиналған. Жас қалыптасып келе жатқан қатпарлы аллювийі бар қайраңдарда
түрлішөпті-айрауықты-талды (Salix pentandra, S. triandra, S. alba, Calamagrostis
epigeios, Bidens tripartita ) ценоздар тəн. Биіктігі əр түрлі арнаалды толқындардың
алқапты орман-шабындықты топырақтарында талды-теректі (Populus nigra,
P. alba; Salix alba; Rhamnus cathartica; Rosa pisiformis) орман өседі. Арнаалды алқап тегіс телімдерінің аллювиалды-шабындық топырақтарында
итмұрыннан (Rosa pisiformis, R. acicularis, R. spinosissima), ырғайдан (Lonicera
tatarica), доланадан (Crataegus sanguinea), кейде қара бүлдіргеннің (Rubus
caesius) қатысуымен мезофитті-бұталы ценоздар таралады. Алқаптың биігірек
деңгейінің кепкен аллювиалды-шабындық топырағында ағаштардан жекелеген жиде (Elaeagnus oxycarpa) жəне бұталылардан шеңгелдер (Halimodendron
halodendron) жиі кездеседі.
Ертіс алқабының интрааймақты шабындық өсімдігі өте қозғалмалы, оның
кеңістікте таралуы алқаптағы жылдам өзгеретін экологиялық жағдайларға байланысты.
Шабындықтар батпақты қатар топырағында батпақты нұсқамен (Phalaroides
arundinacea, Carex acuta, Cirsium incana, Lathyrus pratensis, Veronica longifolia),
осы кездегі аллювиалды-шабындық тұзданбаған топырақтарында (Elytrigia
repens, Bromopsis inermis, Alopecurus pratensis, Glycyrrhisa uralensis, Ptarmica
cartilaginea, Poa pratensis), галофитті (Puccinellia distans, Leymus paboanus,
Artemisia nitrosa, Limonium gmelinii, Plantago salsa) шабындық ақ сортаңданған
топырақтарды жəне дала шабындықтарында (Carex praecox, Stipa capillata,
Festuca valesiaca, Agrostis tenuis, Centaurea adpressa, Artemisia pontica, Leymus
ramosus) далаға айналған шабындық топырақтарында келтірілген.
Кішігірім су ағындарының интрааймақты бұталы өсімдіктері, негізінен,
шеңгелмен (Halimodendron halodendron), ал шабындық өсімдіктері шабындықты
ақ сортаңдарында көбінесе шабындықтың галофитті нұсқаларымен (Pragmites
australis, Puccinellia distans, Achnatherum splendens, Leymus angustus, Plantago
salsa, Limonium gmelinii, Artemisia schrenkiana) келтірілген.
Зерттелетін аумақтың аккумулятивті солтүстік-шығыс жазықтығы жəне
солтүстік-батыс жартысының бөлігі үшін өсімдік жамылғысының орта есеппен жоғары өнімділігі - 1,5 ц/га төмен емес жəне 4,7 ц/га дейін.
6. Терең өңірлердің экожүйелері. Өңірлерді жазғы кезде жартылай немесе
толық түбіне дейін кепкен, қамысты қайраңдар ретіндегі көлдер алып жатыр.
Топырақтар тұзданған. Негізінен бұлар сарсазанды (Halocnemum strobilaceum)
бірлестіктер алып жатқан қайраңды ақ сортаңдар немесе галимионды (Halimione
verrucifera) - қараматаулы (Camphorosma monspeliaca) – шренкті-жусанды
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(Artemisia schrenkiana) бірлестіктер астындағы шабындық сортаңдары жəне
ақ сортаңдар. Терең өңірлер өсімдік жамылғысының өнімділігі орта есеппен
0,2 ц/га аспайды.
7. Антропогенді бұзылған аумақтың экожүйелері. Антропогенді процестер адамның аталған аумақтағы шаруашылық қызметіне тікелей байланысты. Зерттелетін аумақтағы антропогенді туынды экожүйелерді негізгі үш
топқа бөлуге болады: тыңайған жерлердің экожүйесі, кенттелген аумақтың
экожүйелері жəне пасквалды экожүйелер.
ССП аумағының солтүстік бөлігіндегі тыңайған жерлер өсімдіктерінің
ахуалы ең бірінші тыңайған жерлердің жасына, тыңайған жерлердің нақты орналасуына, эдафикалық жағдайларға жəне т.б. байланысты табиғи аймақтық
өсімдік қалыптасуының түрлі сатысымен сипатталады. Ксерофитті түрлі
шөпті-шымдыдəнді даланың аймақастындағы бірлестіктердің жалпылама
демутациялық сериясы келесі түрде беріледі: антропогенді-бұзылған ауыл
шаруашылық желердегі арамшөпті аз жылғылар тобы (Avena fatua, Lactuca
altaica, Artemisia sieversiana, Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius) →
арамшөпті тамырлыбүркеу жəне тамыр сабақты көп жылғылар тобы (Cirsium
arvense, Convolvulus arvensis, Artemisia procera, Artemisia austriaca) шымдыдəндіжусанды бірлестіктер - топ (Artemisia marschalliana, A. dracunculus, Agropyron
cristatum, Festuca valesiaca)→ түрлі шөпті-шымдыдəнді-жусанды бірлестіктер
(Agropyron cristata, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia sublessingiana,
A.marschalliana, Medicago rоmanica).
Урбандалған аумақта арамшөп рудералды жəне адвентивті түрлер Vexibia
alopecuroides, Amaranthus retroflexus, Carduus nutans, Cyclachaena xantifolia,
Xanthium strumarium, Capsella bursa-pastoris, Lepidium ruderale, Echinochloa
crusgalli, Polygonum aviculare, Datura stramonium көп таралған.
Малды жаю – адамның өсімдікті пайдалануының ежелгі формасы.
ССП солтүстік бөлігіндегі топырақ-өсімдік жамылғысының пасквалды
(жайылымдық) дигрессиясы қыстақтарға орайластырылады. Антропогенді
пасквалды бұзылулардың таралуы мен деңгейі қатты ерекшеленеді. Ебелек (Ceratocarpus arenarius), бөрте жусаны (Artemisia austriaca), мүйіз басты
жұмыртқажемісті (Ceratocephala testiculata), сызықты коельпиния (Koelpinia
linearis), сыпыртқылы жусан (Artemisia scoparia), ақмия (Vexibia alopecuroides),
сыпыртқылы кохия (Kochia scoparia), ақ алабота (Chenopodium album), кірпікті
торғай от (Climacoptera brachiata).
Жайылымдық дигрессияның түр-индикаторлары болып табылады.
Антропогенді бұзылған аумақтар өсімдік жамылғысының өнімділігі орта
есеппен 0,2 ц/га аспайды.
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1.2.6 Ауданның жануарлар әлемі (фауна)
Зерттелетін аумақ фаунасының түр құрамы
Зерттелетін аумақтың омыртқалы жəне омыртқасыз жануарлар фаунасы
жеткілікті бай жəне əр түрлі. Бұл төмен антропогенді фактор, қорық режімі,
тұрақты мол жемдік базасы жəне жануарлардың əр түрлі түрінің мекендеу
жəне көбеюіне жайлы, алаңы бойынша үлкен мекендерге байланысты.
ССП аумағындағы түрі əр түрлі фауналық кешеннің салыстырмалы
бағасы бойынша маусымдық толық зерттеулер [15 – 27], сондай-ақ əдеби
материалдардың талдауы ССП солтүстік бөлігінің омыртқалы жануарларының
фаунасы 221 түрден, оның ішінде құстар – 147, сүтқоректілер – 45, балықтар
– 18, бауырымен жорғалаушылар – 7, қос мекенділер – 2, дөңгелекауыздылар –
2 түрі барын көрсетті. Табиғатты қорғаудың Халықаралық жəне Қазақстанның
одағының Қызыл кітабына 15 түрі енгізілген.
ССП зерттелетін аумақтарында жануарлардың көп түрінің болуын таралу
ареалы жəне олардың өте ертерек мерзімде табылу нүктелері бойынша қолда
бар деректер əдебиетінен шығатын мүмкіндік деп қарау керек.
Ихтиофауна
Зерттелетін аумақтағы, негізінен, Ертіс өзенінде, сондай-ақ көптеген тұзды
көлдерде мекендейтін ихтиофауна дөңгелекауыздылардың 2 түрімен жəне
сүйекті балықтың (Қазақстанда мекендейтін 104 түрінің ішіндегі) 18 түрімен
келтірілген. Өте көбі тұқы тəріздестер отрядының өкілдері – 11 түр. Бағалы
кəсіптік балықтарға бекіре тəріздестер (сібір бекіресі, сүйрік), арқан балық
тəріздестер (шортан) жəне нəлім тəріздестер (лақа) жатады. Нəлім тəріздестер
отрядының өкілдерінің бірі нельма Қазақстан Республикасының Қызыл
кітабына енгізілген.
Қосмекенділер немесе Амфибиялар класы
Зерттелетін аумақтың қосмекенділерінің құйрықсыз отрядына жататын
көл бақасы (Rana ridibunda) мен үшкіртұмсықты бақаның (Rana arvalis) 2 түрі
(Қазақстан үшін белгілі 12-сінен) берілген. Үшкіртұмсықты бақа тұщы тоспа су тоғандарында мекендейді. Ертіс өзенін жəне онымен байланысты су
тоғандарын мекендейтін көл бақасы қосмекенділердің басым түрі болып табылады.
Бауырымен жорғалаушылар класы
ССП аумағындағы бауырымен жорғалаушылардың 7 (Қазақстанда 49 түр)
түрі бар. Саны көбі кесіртке отрядының ішкі отряды өкілдері – тақыр
дөңгелекбастысы, əр түсті аусыл жəне ширақ кесіртке, олардың мекендеу
тығыздығы үлкен көлемге жетуі мүмкін. Жыландардың ішкі отрядының 4 түрі
келтірілген, ең көп таралған жəне оның ішіндегі көбісі сары бауыр қара шұбар
усыз жылан, қалғандары біршама сирек жəне аз [26].
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Құстар класы
ССП зерттелетін аумағының орнитофаунасы өте əр түрлі, мұнда 15 отрядтың
147 түрі кездеседі (Қазақстанда құстар түрінің барлығы 488). Көбінесе су
маңындағы құстардың əр түрлі түрі кездеседі. Ертіс өзенінің, тұщы жəне тұзды
көлдердің жағалауында қаз тəріздестердің – 13 түрі; ржанка тəріздестердің
– 23 түрі мекендейді. Сонымен қатар ұсақ торғайлар да көп – 51. Күндізгі
жыртқыштар отрядының өкілдері (сұңқар тəріздестер) – 19 түр. Сирек жəне
күзетілетін құстардың саны көп, Қазақстанның Қызыл кітабына 14 түрі
енгізілген [15, 19, 28 – 30].
Сүтқоректілер класы
ССП зерттелетін аймағында Қазақстан аумағында мекендейтін
сүтқоректілердің 178 түрінен 6 отрядтан 45 түрі кездеседі. Көптеген түрлері
кеміргіштер отрядына жатады. Қазақстанның Қызыл кітабына тек екі түрі –
жыртқыштар отрядынан шұбаркүзен жəне ашатұяқтылар отрядынан арқар
енгізілген [19, 23, 29].
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2-тарау
ЗЕРТТЕЛЕТІН АУДАНДАҒЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ТЕХНОГЕНДІ ФАКТОРЛАРЫ
2.1 Бұрынғы ССП қызметіне байланысты факторлар
2.1.1

Радиациялық жағдайды қалыптастырған бұрынғы ССПдағы сынақтар туралы тарихи ақпарат

ССП аумағының солтүстік бөлігінің радиоактивті ластануын
қалыптастырған көздерді бағалау үшін полигондағы ядролық жəне ядролық
емес сынақтар жүргізілген барлық жерлер қарастырылды. 5, 8 жəне 9
техникалық алаңдары тікелей зерттелетін аумақта орналасқан. Бұл алаңдарда
табиғи ортаның радиоактивті ластануына əкелетін сынақтар жүргізілген
жоқ, сондықтан олар ары қарайғы қарастырудан шығарылды. "4а" əскери
радиоактивті заттектердің сынақ алаңының бір бөлігі зерттелетін аумақта
орналасқан. Зерттелетін аумақтың шекарасына жақынырақ орналасқаны
(15 км аз) "Тəжірибе даласы" жəне "4" алаңдары. Басқа алаңдар 60 км көп
алыста жатыр.
Қолда бар деректердің талдауы зерттелетін аумақтағы радиациялық
жағдайдың қалыптасуы, негізінен, келесі сынақтарға байланысты болуы
мүмкін екендігін көрсетті:
1. "Тəжірибе даласы" алаңындағы атмосфералық ядролық сынақтар жəне
үлгідегі тəжірибелер (гидроядролық жəне гидродинамикалық).
2. "4а" алаңындағы əскери радиоактивті заттектердің сынақтары.
3. "Сары-Өзен" алаңы №1003 ұңғымасындағы жерасты ядролық сынақ.
"Тəжірибе даласы" алаңындағы сынақтар
1949 жылдан 1962 жылға дейінгі кезеңде П-1, П-2, П-3, П-5, П-7 алаңдарында
30 жерүсті жəне 86 ауадағы ядролық сынақтар жүргізілді. 1958 жылдан
1989 жылға дейін полигонда гидроядролық тəжірибелердің 85 түрі жүзеге
асырылды, олардың ішіндегі 40 – "Тəжірибе даласы" алаңында (негізінен, П-2
жəне П-7 (П-2Г) алаңдары). Барлық бұл сынақтар қандай мөлшерде болсын
полигонның ғана емес, оған іргелес аймақтардың да радиоактивті ластануына
əкелді.
36

Жерүсті жəне жердегі ядролық сынақтар
"Тəжірибе даласы" алаңында 30 жерүсті сынақ жүргізілді (2.1-кесте),
олардың ішіндегі 5 жағдайында ядролық құрылғы іске қосылмады. Полигонға
іргелес аудандардағы радиациялық жағдайдың қалыптасуына, негізінен,
11 жерүсті сынақтар əсер етті, өйткені қалған 14 сынақ ядролық жарылыс
өнімдерінің максималды қонуы режімінде тікелей полигон шегінде жүргізілді.
[31].
Сынақтар жүргізілген уақытта полигон шегіндегі жер бетіне түскен
радиоактивті түсулер туралы сандық деректер жоқ. 1954 жылдан бастап
Қазгидромет қызметтері алатын мұндай ақпарат полигон шегінен тыс аумақтар
үшін бар.
Ашық жарияланымдарда [32–37] ядролық сынақтардың жүргізілген уақыты,
қуаты жəне басқа да жағдайлары туралы ақпарат, сынақ кезіндегі желдің
бағыты жəне полигоннан тыс жерлердегі түсулер, радиоактивті бұлттардың
полигон шекарасынан қозғалысының траекториясы туралы жəне радиоактивті
түсулердің іздері туралы ақпарат бар. Бұл ақпарат түрлі əдеби деректерде əр
түрлі.
Қолда бар ақпаратты талдаған соң 11 жерүсті сынақтары зерттелетін
аумақтың радиоактивті ластануына əкелуі мүмкін екені анықталды. Осы
сынақтардың ішіндегі тек 4 ядролық жарылыстың ғана қуаты 1 кт ТЭ артық
болды. Қалған сынақтар аз қуатпен 0,004-ден 0,4 кт ТЭ дейін сипатталды.
Қолда бар ақпарат негізінде жерүсті ядролық сынақтардың радиоактивті
түсулері іздерінің болжамды траекториясы қалпына келтірілді (2.1-сурет, түсті
блок).
Ядролық сынақтарды жүргізу орнындағы радиоактивті бұлттардың
негізгі қозғалыс бағыты солтүстік-солтүстік-шығыс секторында орналасқан.
Сондықтан ССП аумағының солтүстік бөлігінің жерүсті ядролық сынақтардан
ластануын дəл осы секторда күту керек.
Ядролық жарылыстардың қуаты туралы, орташа желдің бағыты жəне ССП
бұрын жүргізілген радиологиялық зерттеулер нəтижесі туралы ақпараттар
негізінде барлық қарастырылған жерүсті ядролық сынақтардан 2 сынақ
зерттелетін аумаққа маңызды əсер əкелуі мүмкін екендігі анықталды. Бұл
29.08.49 ж. алғашқы ядролық сынақ (қуаты ~22 кт) жəне 07.08.62 ж. сынақ
(қуаты ~9,9 кт).
1949 жылы 29 тамызда метеорологиялық қолайсыз жағдай кезінде алғашқы
ядролық жарылыс жүзеге асырылды. Қатты жел радиоактивті бұлттың
солтүстік-шығыс бағытта тез ауысуына себепші болды. Бұл жағдай жарылыс
эпиорталығынан 300 км дейінгі қашықтықта жер бетінде радиоактивті іздердің
қалыптасуына əкелді.
1962 жылы 7 тамыздағы ядролық құрылғыны сынау кезінде күтілген ауадағы
ядролық жарылысының орнына жерүсті жарылысы болды, бұл Алтай өлкесіне
қарай бағытталған төңіректің салыстырмалы қатты радиоактивті ластануына
əкелді. Радиоактивті түсулер іздерінің өзегі алғашқы ядролық сынақтың ізінен
солтүстікке қарай орналасқан (1949 ж.). Сынақ күні тұрақсыз, іс жүзінде желсіз
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0
0
1
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75 [36])

105 [35]
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ТРЛ жоқ ([36] ая)

20 [36]

1 [36]

ТРЛ көп емес

130 [35]

97 [35]

15

Жарылыстан
кейінгі
3 сағ. максималды
қашықтықтағы
доза қуаты,
мР/сағ. [33]

74

Орташа
желдің
бағыты,
град [33]

Жарылыс түрі

Жерүсті ядролық сынақтардың негізгі сипаттамасы

2.1-Кесте

400 [36]

660 [36]

200 [36]
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Тəжірибелік деректер бар максималды қашықтық,
км [33]

38

39

Сынақ жүргізілген
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П-7
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П-7

П-7

П-7

П-7

П-3

П-7
П-5
П-3
П-5
П-1

П-7

АРЗ
АРЗ

АРЗ

АРЗ

АРЗ

ЯҚЖ
ЯҚЖ
АРЗ
ЯҚЖ
ЯҚЖ
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ЯҚЖ (АРЗ
[34])
ЯҚЖ (АРЗ
[34])

АРЗ

Сынақты жүргізу
мақсаты [32]
0,007
0,028(0,03 [34])

0

0,03

0

0

0,1

0,2 (0,15 [34, 37])
9,9 (10 [34])
0,21 (0,2 [34])
7
1,2
0,4

0

0
0

0

0

0

0

8 мұнара

0
0
0
0
0
15 мұнара

0

Жарылыс
биіктігі,
м [32]

40-100
40

80 (88 [35])

98 [35]
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80 (72 [35])

Орташа
желдің
бағыты,
град [33]

Ескерту: * зерттелетін аумақтың радиоактивті ластануына əкелуі мүмкін жерүсті ядролық сынақтары
ЯҚЖ
– ядролық қаруды құру немесе жетілдіру мақсатындағы сынақтар
АРЗ
– апатты режім жəне апатты жағдайларды зерттеу сынақтары
ЗФЗ
– ЯЖ зақымдаушы факторларын зерттеу жəне олардың əскери жəне азаматтық нысандарға əсері
– төңіректің радиоактивті ластануы
ТРЛ
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28
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17

№

Энергия бөліну,
кт тротилді эквивалент [32]

Жарылыстан
кейінгі
3 сағ. максималды
қашықтықтағы
доза қуаты,
мР/сағ. [33]
ТРЛ жоқ
ТРЛ жоқ

1

[36] ая

5

180

320 [36]

340

Тəжірибелік деректер бар максималды қашықтық,
км [33]

Жарылыс түрі

ауа райы болды, тіпті желдің уақытша көтерілуі кезінде де оның жылдамдығы
10 км/сағ. аспады. Курчатов қ. радиоактивті түсулерді тіркеу сынақ соңында шамамен 12 сағаттан кейін басталды. Яғни, барлық осы уақытта ядролық жарылыс
бұлты "Тəжірибе даласы" мен Курчатов қаласы арасындағы аумақта тұрды.
Бұл сынақтардан болған ластанулар ядролық жарылыстың эпиорталығынан
бастап полигон аумағындағы шекарада ені шамамен 10 км кеңейген радиоактивті
ластану сызығын қалыптастыруы мүмкін еді.
Ауадағы жəне биіктіктегі ядролық сынақтар
Атмосфералық ауадағы жəне биіктіктегі ядролық сынақтар (ССП 86 сынақ,
сондай-ақ сол сияқты əлемнің басқа ядролық полигондарында жүргізілген
сынақтар) атмосферада биіктікте жүргізілді.
Ауадағы жарылыс – бұл 100 м/кт1/3 емес биіктіктегі қопарылысы бар ядролық
сынақ, бұл кезде пайда болған "отты шар" жер бетіне жетпейді. Биіктіктегі
жарылыс – бұл атмосферадағы "отты шардың" атмосфераға тəн əртектілік
өлшеммен салыстырылғандағы (~7 км) ядролық сынақ.
Радиоактивті өнімдердің қалыптасуындағы ауа жарылыстары кезінде
төсеніштік беттің материалдары қатыспайды, өйткені "отты шар" оған
тимейді. Сыналатын құрылғының буланған конструкциялық материалының
бөлшектері бөліну сынықтары радионуклидтерінің тасушысы болып табылады.
Атқарылған белсенділіктің маңызды бөлігі атмосфераның үстіңгі қабаттарына
(стратосфераға) көтеріледі жəне онда көп айлар, тіпті көп жылдар жатып,
біртіндеп жер бетіне қонады. Орташа ауқымды радиоактивті түсулерді анықтау
кезінде белсенділіктің 20 % оқшау түсулерінің орындарында шоғырланған, яғни
ядролық сынақ аудандарына жақын, ал 80 % ауқымды түсулер құрамын кіреді
деп болжау жасалды. Сонымен, ауадағы ядролық сынақтар, негізінен, солтүстік
жарты шардың барлық аумағындағы, сол сияқты полигонның аумағындағы да,
ауқымды түсулердің қалыптасуына əкелді деп айтуға болады.
Дəл осы жəне осы сияқты сынақтар, сондай-ақ барлық мүмкін ядролық
оқиғалар (апаттар) аталған аумақтың радиоактивті ластануының қалыптасуына
ауқымды түсулер аясы деңгейінде негізгі үлесті қосты деп санау қажет.
Үлгідегі тəжірибелер (гидроядролық жəне гидродинамикалық)
Гидроядролық сынақтар
Ядролық зарядтармен жасалған, бөлінген ядролық энергия мөлшері
химиялық ВВ зарядтың (1 т аз) энергиясымен салыстырылатын жарылыстық
тəжірибелер гидроядролық сынақтар санатына жатады жəне арнайы
жоспарланған ядролық сынақта сондай нəтиже орын алған ядролық сынаққа
жатпайды. Гидроядролық тəжірибелер ядролық зарядтарда болған процестердің
физикалық зерттеулерінің негізгі тəсілі болып табылды, жəне КСРО-да 1958–
1989 жж. жеткілікті кеңінен жүргізілді. Тəжірибелер ядролық қаруды пайдалану жəне сақтаудың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелерін
қоса алғандағы ядролық жарылыс құрылғыларының физикасына байланыс40

ты мəселелерді шешудегі ғылыми-зерттеу мақсатында жүргізілді. Барлық
тəжірибелер топырақтың бетінде, негізінен, тереңдігі 3 метр қазаншұнқырда
жүргізілді.
1960, 1961 жəне 1963 жж. Семей полигонының П-2Г алаңында 38 жерүсті
гидроядролық тəжірибе жүргізілді (2.2-кесте), олар бір-бірінен атмосфераға
шығарылған белсенділік мөлшері мен жарылыс бұлтының жоғарғы жиегінің
көтерілу биіктігі арқылы ерекшеленеді. Тағы да екі үлгілі тəжірибе 01.08.65 ж.
жəне 12.08.65 ж. жүргізілді.
Жекелеген тəжірибелердегі альфа-белсенділіктің шығарылу көлеміндегі
айырмашылық 400 ретке жетті, ал бұлттардың көтерілу биіктігі 250 м-ден
(01.10.1963 ж. тəжірибе) 1280 м дейінгі (01.07.1961 ж.) аралықта болды [38].
Гидроядролық тəжірибелер (негізінен, № 7–12, 21–38 жəне 1965 жылғы екі
тəжірибе – барлығы 26 тəжірибе жүргізілген) барлық уақыт ішінде диспергирленген плутоний белсенділігінің жалпы саны шамамен 800-900 Кюрийді
құрады, бұл сынақ полигон маңындағы төңіректің радиоактивті ластануына себеп болуы мүмкін. Семей полигонындағы 1960–1963 жж. жұмыстар деректері
бойынша 38 гидроядролық тəжірибе жүргізілген кезде шамамен 11 кг плутоний жұмсалды.
ГЯТ маңызды ядролық энергия бөлінуінің болмауына осы тəжірибелердің
қоршаған ортаға негізгі радиациялық əсерлері жарылыс құрылғыларының
құрамына кіретін бөлінетін материалдардың диспергирленуіне байланысты.
Бір тəжірибелерде уран диспергирленген, ал басқаларында – плутоний. Плутоний уранға қарағанда шамамен 1000 есе артық жоғары тиесілі белсенділікке,
сондай-ақ аса жоғары радиоуыттылыққа ие (ингаляция үшін белсенділік
бірлігінен 3 есе артық), сол себепті плутоний диспергирленген осы тəжірибелер,
негізінен, полигон аумағындағы радиациялық əсердің деңгейін анықтады [37].
Зерттелетін аумақтың плутониймен ластануының ықтимал болжамы үшін
сынақтар өзегенің азимуталды бағыттары 295°-дан 68°-ге дейінгі секторда (солтүстік-батыстан солтүстік-шығыс бағытта) жатуы керек, ал іздердің
ұзындығы 25 км – П-2 алаңынан зерттелетін аумақтың шекарасына дейінгі
қашықтықтан асуы тиіс. Қолда бар бағалау бойынша [40], нəтижесінде
плутонийдің негізгі бөлігі диспергирленген 24 сынақ ішінде барлығы 4 сынақта
іздер өзегенің азимуталды бағыттары 338°, 52°, 68°, 68° болды, бұл кезде
плутониймен алаңдық ластану деңгейі кезіндегі телімдер 0,1 Ки/км2 (0–5 см
тереңдіктегі топырақтағы тиесілі белсенділік 46 Бк/кг құрады) 12,5; 6,9; 4;
5,4 км жетуі мүмкін, тиісінше, ал 2,25*10-2 Ки/км2 алаңдық белсенділік кезінде
(0-5 см тереңдіктегі топырақтағы тиесілі белсенділік 10,4 Бк/кг құрады) – 37;
23; 10,5; 19,5 км (2.2-кесте). Осындай сипаттама кезінде 24.07.1961 жылы
жүргізілген 46 Ки плутоний шығарындысы бар бір сынақ қана (азимут 338°,
ара қашықтық 37 км (суреттегі сызықтың тұтас бөлігі)) (2.2-сурет, түсті блок)
зерттелетін аумақтың плутонийдің изотоптарымен радиоактивті ластануының
дамуына үлес қоса алады.
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2.2-Кесте

№ р/р
1
2
3
4
5
6
7*
8
9
10*
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Күні
20.05.60
22.05.60
24.05.60
26.05.60
31.05.60
01.06.60
06.06.60
08.06.60
10.06.60
11.06.60
13.06.60
16.06.60
27.06.61
29.06.61
01.07.61
04.07.61
06.07.61
08.07.61
13.07.61
15.07.61
20.07.61
21.07.61
22.07.61

Е
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,35
0,35
0,35

С
1
1
1,1
1,1
1,2
1,2
76,5
92,5
104
112
132
143
1
1,1
1,3
1,1
1,6
1,3
1,3
1,8
223
249
278

V
18
11
14
14
29
18
50
47
72
25
7
29
25
25
11
43
32
47
29
7
7
18
25

А
142
328
137
65
81
102
68
81
74
52
209
86
304
132
143
342
70
93
83
104
173
200
79

H
840 (220)
810 (170)
400 (100)
790 (270)
410 (160)
640 (190)
440 (180)
460 (150)
920 (150)
890 (220)
680 (210)
890 (250)
730 (135)
490 (225)
1280 (250)
360 (120)
420 (103)
580 (97)
660 (120)
280 (70)
630 (220)
520 (125)
350 (130)
320
340
540
480
380
500
420
450
570
320
350
500
260
280
210
220
200
320
260
150

D
300
250

Түрі
П
П
П
П
П
П
К
К
К
К
К
К
П
П
П
П
П
П
П
П
К
К
К

Cα
10,5
12,5
14
15
17,5
19,5
30
33,5
37,5

L1
4
4,25
4
6,9
22
7,7
32
17,5
15

S1
1,4
1,65
1,4
3,5
28
4,2
58
17
12

L2
10,5
13
10
23
66
25
97
53
44

S2
6
9
5,4
30
230
35
475
149
107

1960, 1961 жəне 1963 жж. П-2Г (П-7) алаңдарындағы үлгідегі тəжірибелердің сипаттамалары
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Күні
22.07.61
24.07.61
19.09.63
20.09.63
24.09.63
25.09.63
26.09.63
30.09.63
01.10.63
02.10.63
10.10.63
11.10.63
12.10.63
12.10.63
15.10.63

Е
0,35
0,35
1
1
1
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

С
303
340
150
158
178
294
332
370
370
406
225
250
285
300
320

V
25
40
43
29
13
47
32
18
11
14
24
40
25
14
14

А
162
338
68
113
94
93
153
223
232
226
79
84
137
123
104

H
590 (165)
370 (130)
320 (70)
620 (345)
730 (300)
300 (115)
290 (170)
330 (130)
250 (180)
290 (155)
250 (87)
290 (70)
380 (175)
-

D
330
180
160
610
340
300
160
220
350
180
220
130
200
-

Түрі
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
Н=3 м
К
Н=3 м

Cα
41
46
20,5
21,5
24
40
45
50,5
50,5
54,5
30,5
33,5
38
40,5
43

L1
16
12,5
5,4
8,2
17,5
9,5
14
23,5
34,5
30,5
13
9,5
15
24
26

S1
14
8,5
2,5
4,6
17
5,5
11
32
67
52
9,5
5,5
12
33
36

L2
47,5
37
19,5
26,5
52
29,5
42
70
105
92
39
29,5
46
72
76

S2
122
76
21
40
145
49
99
260
550
430
85
49
112
270
300

Ескерту: * зерттелетін аумақтың плутониймен ластануына себепші болуы мүмкін тəжірибелер.
Е – жарылыстың салыстырмалы энергия бөлуі
С – α-белсенділік шығарындысының салыстырмалы көлемі
V – биіктігі h=0-1 км диапазондағы жарылыс жүргізілген уақыттағы желдің орташа жылдамдығы (км/с)
А– із өзегінің азимуталды бағыты (градустар)
H– t (с) уақыт кезіндегі жарылыс бұлтының жоғарғы жиек биіктігі (м)
D– жарылыс бұлтының горизонталды диаметрі (м)
Түрі– жарылыс түрі: "Ү" – үстідегі жарылыс; "К" – қазаншұңқырдағы жарылыс; Н=3 м – биіктігі жер бетінен 3 м тұғырдағы (ағаш) жарылыс
C α– тəжірибедегі (Ки) Pu белсенділік шығарындысы
L1, S1– q α> 0,1 мкКи/м2 белсенділік тығыздығының деңгейі бар ластану аймағының ұзындығын (км) жəне алаңын (км2) бағалау
L2, S2– q α> 2,25*10-2 мкКи/м2 белсенділік тығыздығының деңгейі бар ластану аймағының ұзындығын (км) жəне алаңын (км2) бағалау

№ р/р
24
25*
26*
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Гидродинамикалық сынақтар
Ядролық энергия бөлінбейтін ядролық зарядтарымен жасалған жарылыстық
тəжірибелер гидродинамикалық сынақтар санатына жатады жəне олар арнайы
жоспарланған ядролық сынақта осындай нəтиже орын алған жағдайда ядролық
сынақтарға жатпайды. Осы тəжірибелер нəтижесінде ластанған аумақтар сипатына қарай оның плутонийдің диспергирленуі қоса жүретін үлгілі жарылыстық
тəжірибелер кезіндегі ластануға ұқсас.
Гидродинамикалық сынақтар П-2 жəне П-7 алаңдарында жүргізілді.
Алаңдар зерттелетін аумақтың шекарасынан ~25 км қашықтықта орналасқан.
1954 жылдан 1962 жылға дейін 5 сынақ жүргізілді, нəтижесінде атмосфераға
1000 Ки плутоний шығарылды (2.3-кесте).
2.3-Кесте
Гидродинамикалық сынақтарды жүргізу
жағдайларының негізгі сипаттамалары
Тəжірибе №

1*

2

3

4*

5*

Күні

19.10.54

03.11.61

13.11.62

24.11.62

23.12.62

С

200-400

200-400

200-400

100-200

200-400

А

18

213

176

320

296

V

8,3

3,5

3,3

6,1

4,5

Ескерту: * зерттелетін аумақтың плутониймен ластануына себепші болуы
мүмкін тəжірибелер
№ – тəжірибенің шартты нөмірі
С – жарылыста (Ки) диспергирленген Pu α- белсенділік саны
А – із өзегінің азимуталды бағыты (градустар)
V – желдің орташа жылдамдығы (м/с)

Аумақтың ластану болжамын бағалау үшін сол сектор қарастырылды ( 295°тан 68° дейін). Материалдар бойынша [40], 5 сынақтың ішіндегі 3 сынағында
із осінің азимуталды бағыттары 296°, 320°, 18° болды, бұл кезде плутониймен
алаңдық ластану деңгейі кезіндегі телімдердің ұзындығы 0,1 Ки/км2 (0–5 см
тереңдіктегі топырақтағы тиесілі белсенділік 46 Бк/кг құрайды) 68, 40, 44 км
жетуі мүмкін (2.4-кесте) (суреттегі тұтас сызық), тиісінше, алаңдық белсенділік
кезінде (0–5 см тереңдіктегі топырақтағы тиесілі белсенділік 10,4 Бк/кг)
2,25*10-2 Ки/км2 құрайды, 100 км аса (2.2-сурет, түсті блок).
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2.4-Кесте
Ластану аймақтарының сипаттамалары
Тəжірибе
L (км)
q1
S (км2)
L (км)
q2
S (км2)
L (км)
q3
S (км2)

1*
7
3,4
44
105
>100
(670)

2
16
14,5
88
390
>100
(970)

3
15,5
14
86,5
375
>100
(960)

4*
6
2,8
40
90
>100
(640)

5*
12,5
8,9
68
240
>100
(880)

Ескерту: * зерттелетін аумақтың плутониймен ластануына себепші болуы
мүмкін тəжірибелер
q1 – альфа-белсенділіктің тығыздығы >1 мкКи/м2 (0-5 см тереңдіктегі
топырақтағы тиесілі белсенділік 463 Бк/кг құрайды)
q2 – тұрғындарды көшіру аймағын сипаттайтын альфа-белсенділіктің
тығыздығы >0,1 мкКи/м2 (0–5 см тереңдіктегі топырақтағы тиесілі
белсенділік 46 Бк/кг құрайды)
q3 – альфа-белсенділіктің тығыздығы >2,25*10-2 мкКи/м2 (0–5 см
тереңдіктегі топырақтағы тиесілі белсенділік 10,4 Бк/кг құрайды)
L – ластану аймағының ұзындығы
S – ластану алаңының ауданы

Сонымен, барлық үш сынақ (19.10.54, 24.11.62, 23.12.62 жж.) зерттелетін
аумақтың плутониймен ластануы көздері деп қарастыруға болады.
"Сары-Өзен" алаңы №1003 ұңғымасындағы жерасты ядролық
сынақтар
Жерасты ЯС жүргізу кезінде радионуклидтердің негізгі бөлігі жер астында
көмілген күйінде қалды. Экскавациялы жарылыстар (топырақ шығарындысы
бар сынақтар), сондай-ақ жерасты сынақтары жүргізілген кезде орын алған
штатты емес жағдайлар тікелей сынақ жерлеріндегі маңызды оқшау ластануға,
сондай-ақ радиоактивті іздердің пайда болуына əкелді. Қарастырылған барлық
сынақтардың ішінен зерттелетін аумақтың ластануын қалыптастыруына əсер
етуі мүмкін – "Сары-Өзен" алаңы №1003 ұңғымасында жүргізілген топырақ
шығарындысы бар жерасты ядролық жарылыс.
Сынақты жүргізу орны зерттелетін аумақтан шамамен 70 км қашықтықта
"Сары-Өзен" алаңында орналасқан. Қуаты 1,1 кт жарылыс топырақ шығарындысы процесін зерттеу мақсатында 48 м тереңдікте жасалған. 1965 ж.
14 қазанда ұңғымада топырақ шығарындысымен жасалған жерасты жарылыстан соң төңіректің көлемді ластануы болды. 1003 ұңғымада жарылыстан
кейінгі жүргізілген зерттеулер барысында жарылыс аймағында аэрозолды
бөлшектермен бірге жарылыс кезінде пайда болған радиоактивті заттектердің
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жалпы санының 4 %, ал жақын ізде - шамамен 3,5% түскені анықталды [41].
Ары қарайғы ізде түскен бөліну өнімдерінің радиоактивті заттектердің жалпы
санына қарағандағы үлесі 0,66 % құрады [42].
Топырақ күмбезінің максималды биіктігі зарядты жарған соң 6 с кейін
190 м, диаметрі – 240 м құрады. Шаң бағанасының максималды биіктігі
атмосферадағы инверсионды қабаттың болуына байланысты 300 м көп емес
құрады. Пайда болған жарылыс бұлты 40 км/с жылдамдықпен солтүстік-шығыс
бағытта таралды [43]. Ауа райы жағдайлары жарылыс өнімдерінің біраз күн
ағымында солтүстік-шығыс бағытта ауысуына себепші болды (2.1-сурет, түсті
блок) [43]. 2.5- кестеде қалыптасқан із осіндегі радиация деңгейін сипаттайтын
деректер келтірілген.
2.5-Кесте
Жарылыстан кейінгі "Ч+24" уақытта 1003 ұңғымадағы топырақ
шығарындысы бар жерасты ядролық жарылыс ізінің осі бойынша
төңіректегі гамма-сəулелену дозаларының қуаттары
Жарылыстың
эпиорталығынан
қашықтық, км

0,75 1,5

3

7

12

20

30

40

80

100

Радиация деңгейі, мР/сағ.

700 240

80

23

9

2,4

1,0

0,5 0,25 0,1

0,05

60

Іздің эпиорталықтан түрлі қашықтықта қалыптасу динамикасын зерттеу
жəне төңіректегі радиацияның қосылған дозаларын фотодозиметр көмегімен
өлшеу деректері бойынша радиоактивті бұлттардың қозғалу жолында Dбұлт,
бұлтымен сəулелену, сол сияқты Dізд. радиоактивті шығарындылармен сəулелену себеп болған дозалар мəні есептелді. Есептеулердің негізгі нəтижелері
кестеде берілген (2.6-кесте).
2.6-Кесте
1003 ұңғымадағы жарылыстарға арналған
есептеулердің негізгі нəтижелері
Эпиорталықтан қашықтық,
км

8

11

25

44

49

Dбұлт/ Dізд. мəні

0,5

1,2

5,7

13,8

23,5

Кестеде көрсетілгендей, Dбұлт/Dізд. қатынасы эпиорталықтан алыстағанда
ұлғаяды жəне із осі бойынша 8-50 км қашықтықта 0,5-ден 24 дейін өзгереді.
Іздің көлденең қимасындағы Dбұлт/Dізд. өлшеулері туралы деректер Dбұлт/Dізд.
минималды мəндері іздің өзегінде байқалатынын, ал озектен алыстауға байланысты Dбұлт/Dізд. мəндерінің ұлғаятынын көрсетеді [43]. Бұл радиоактивті
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заттектердің негізгі бөлігі жарылыс эпиорталығына жақын жəне радиоактивті
түсулер ізінің осі бойымен түскенін білдіруі мүмкін.
Жарылыстан кейінгі алғашқы екі тəулік бойы Курчатов қ. солтүстікшығысқа қарай ~3 км қашықтықта орналасқан Малдар поселкесі ауданында аумақтың радиоактивті ластануының негізгі параметрлері, сол сияқты
түсулердің радиоизотопты құрамы да анықталды. Жарылыстан кейінгі
гамма-сəулелену дозасының қуаты 24 сағаттан соң 0,03 мР/сағ. құрады. 2.7кестесінде 1003 ұңғымадағы жарылыстан кейінгі 24 сағаттан соң жайылымның
биологиялық қауіпті радионуклидтермен ластану деңгейін сипаттайтын деректер келтірілген [44].
2.7-Кесте
Жарылыстан кейінгі 24 сағаттан соң Малдар поселкесіне жақын
орналасқан сүт фермасы жайылымының биологиялық қауіпті
радионуклидтермен ластану деңгейі
Радионуклид

Жартылай ыдырау
кезеңі, (Т1/2)

Төңіректің үстірт
ластануы, Бк/м2

Стронций-90
Цезий-137

29,1 жыл
30 жыл

93
150

5 см тереңдік кезіндегі
тиесілі белсенділік,
Бк/кг
1,2
1,9

Радиоактивті түсу ізіндегі дозалардың таралуы туралы ақпаратқа сəйкес
(2.1-сурет, түсті блок), 1003 ұңғымадағы сынақтардың жүргізілуіне себепші
болған ССП аумағының солтүстік бөлігіндегі радионуклидті ластану
зерттелетін аумақтың шегінде орналасқан Малдар елді мекен ауданындағы
төңіректің радионуклидті ластану деңгейіне шамалас деген болжам айтуға болады. Яғни, төңіректің 137Cs жəне 90Sr қосымша радионуклидтермен ластануы
қазіргі уақытта біраз бірлікті Бк/кг құрауы мүмкін.
"4а" алаңындағы əскери радиоактивті заттектерді сынау
Ядролық жарылыстар – ССП аумағында жүргізілген сынақтардың бір түрі
ғана емес. 1954 жылдан 1957 жылға дейінгі кезеңде əскери радиоактивті заттектермен (ƏРЗ) жабдықталған радиологиялық қару сынақтары жүргізілді [45].
Сұйық жəне ұнтақтəріздес рецептура түріндегі радиоактивті заттектер (РЗ)
ƏРЗ бар əскери оқ-дəрі сияқты жаппай қыру қаруының мұндай түрінің негізі
болып саналады. Мұндай РЗ, негізінен, радиохимиялық өндіріс қалдықтарынан
алынған. ССП сынақтарда радиоактивті рецептура болған өнім ("рецептура 904"), оның тиесілі белсенділігі бір литрге ондық үлестен Кюри бірлігіне
дейін ауытқиды. Құрамында ұзақ өмір сүргіш радионуклидтер бар шаңданған
рецептураның жалпы белсенділігі 0–12 мың Кюри құрауы мүмкін еді.
ƏРЗ сынақтары ССП жеке оқ-дəрілерді қопару, ИЛ-28 ұшағымен бомба
тастау жодарымен, артиллериялық-минометті құралдармен немесе құйғыш
əуе құралы (ҚƏҚ) көмегімен жүргізілді. ƏРЗ рецептурасы өзінің химиялық
47

қасиеттері бойынша өте агрессиялы, оның əсеріне тек тот баспайтын құрыш
қана төзімді болды. Зарарсыздандырудың күрделілігіне байланысты ƏРЗ
сынағына қамтылған барлық жабдықтар (сыйымдылықтар, құбырлар, насостар жəне т.б.), бес метрлік топырақтың астына көмілді. Көмілу орны белгісіз.
ƏРЗ сынақтары ССП батыс бөлігінде орналасқан екі алаңда "4" жəне "4а"
жүргізілді (2.1-сурет, түсті блок). Зерттелетін аумақта ƏРЗ сынақтарының бірі
– "4а" алаңының бөлігі орналасқан. ƏРЗ сынақтарын жүргізу нəтижесінде,
негізінен, сынақ алаңдарының шегіде радиоактивті ластанудың оқшау
аймақтары қалыптасты. Бұл сынақтар зерттелетін аумақтың радиоактивті ластануына да əсер етуі мүмкін еді.

2.1.2

Аумақтың болжамды радионуклидті ластануын
теориялық бағалау. Негізгі радионуклидтер
және изотопты қатынастар

Бұрынғы ССП тікелей солтүстік аумақтарында қандай да болмасын
ядролық сынақтар жүргізілмегендіктен, олардың ластануына тек жергілікті
жəне ауқымды түсулер себепші болуы мүмкін. Жергілікті түсулер ірі дисперсті
бөлшектер тəріздес, бұл бөлшектер жерүсті жəне ауадағы жарылыстар кезінде
пайда болып, жарылыс орнынан жүз километр қашықтыққа дейін таралады.
Тропосферада жəне стратосферада ұзақ уақыт болған ұсақ дисперсті аэрозолды бөлшектер ауқымды түсулерге себепші болды.
ССП жүргізілген сынақтар нəтижесіндегі ластануды бағалау əдіснамасы
Зерттелетін аумақтардың үстіңгі бетінің Семей сынақ полигонындағы
(ССП) əрекеттердің нəтижесінде ластануына негізінен жерүсті жəне ауадағы
ядролық жарылыстар жүргізілген "Тəжірибе даласы" алаңындағы ядролық
жарылыстардың (ЯЖ) жүргізілуі себепші болуы мүмкін.
Сынақтар жүргізілген орынға іргелес аумақтың радиоактивті ластануы жасанды радионуклидтердің келесі топтарын қосуы мүмкін:
1. Бөлетін заттектердің (бөлу сынықтары) ядроларын бөлу нəтижесінде
пайда болған радионуклидтер.
2. Бөлетін заттектердің қалдықтары.
3. Радиоактивті изотоптар – қоршаған орта ядроларының шапшаң нейтрондарымен белсендірілу өнімдері.
Аумақтың болжамды радионуклидті ластану деңгейіне бағалау жүргізу
үшін келесі кесте таңдап алынды:
• Жарылыстардың саны мен сипаттамасын əдеби көздер бойынша
анықтау.
• Сипаттамасы зерттелетін аумақтың жер үстінің ластануына əсер етуінің
мүмкін еместігі туралы бір мəнді растайтын жарылыстарды жарамсыздандыру.

48

•
•
•

Ядролық физиканың принципиалды заңдарының жəне жарылыстар
қуаты бойынша деректердің негізінде пайда болған радионуклидтер
мен изотоптардың максималды болжамды санын есептеу.
Ядролық жарылыс нəтижесіндегі радиоактивті іздердің қалыптасуының
классикалық үлгісі негізінде зерттелетін аумаққа болжамды түскен радионуклидтер мен изотоптардың максималды болжамды санын есептеу.
Зерттелетін аумақтардағы радионуклидтер мен изотоптардың максималды болжамды "орташа" шоғырлануын олардың бірдей таралуы туралы болжамдарды ескеру жəне жартылай ыдырауын есепке алу арқылы
есептеу.

Ауадағы ядролық жарылыстарды жүргізу нəтижесінде жер бетінің ластану үлгісінің жалпы суреттемесі.
ЯС жүргізу нəтижесінде зерттелетін аумақтың үстіртін ластануына болжамды үлесін бағалауды жүргізу үшін, радиоактивті іздер аймағының
нəтижесінде пайда болған "классикалық" үлгісін пайдаланайық. Аталған
үлгі ЯС жүргізу кезінде алынған тəжірибелік деректерге негізделген жəне
азаматтық қорғаныс жөніндегі оқулықтардың барлығында жүргізіледі. Осы
үлгіге сəйкес, радиоактивті заттектердің бөлігі жарылыс аймағында жер бетіне
түседі, ал үлкен бөлігі жер бетінде L ұзындығымен жəне b енімен сипатталатын радиоактивті деп аталатын із (радиоактивті зақымдану аймағын) жасай
отырып, бұлттың қозғалуына қарай түседі. Яғни, ядролық жарылыс кезінде
радиоактивті зақымдануға шалдыққан төңіректе екі телім пайда болады: жарылыс ауданы жəне бұлт ізі (2.3-сурет). Бұлттың ізі, өз кезегінде, радиоактивтілік
деңгейіне байланысты радиоактивті зақымданудың төрт аймағына бөлінеді.
Сондай-ақ əдебиетте жарылыс қуаты мен желдің күшіне байланысты зақымдану
аймағының өлшемі бойынша деректер келтірілген.
Барлық радиоактивті заттектер жарылыс бұлтында жəне түсу аймағының
аумағы бойынша бірдей таралған жорамалын, сондай-ақ түрлі аймақ радиация
деңгейінің қатынасын ескере отырып, сурет бойынша (2.3-сурет) қандай
болмасын аймақта түсетін радиоактивті заттектер санына бағалау беруге
болады. Сонымен, А аймағына барлық түсулердің 0,71 % келеді, Б аймағына
– 7,1 %, В – 21,3 %, Г – 71,6 %. Ластану таралуының берілген үлгісі жеткілікті
жалпы жəне нақтырақ есептеулер үшін жеткіліксіз, өйткені эпиорталыққа
дейінгі қашықтыққа байланысты радионуклидті фракционирленуді жəне
радионуклидтердің аймақтың ұзындығы мен ені бойынша бірдей емес таралуын
есепке алмайды.
"Тəжірибе алаңында" жүргізілген ЯС бойынша ашық көздерде энергия
бөліну туралы деректер келтірілген, жарылыстар бөлігі үшін ЯС жүргізу
кезіндегі қопарылыс биіктігі жəне желдің бағыты, сондай-ақ төңіректің
байқалған радиоактивті ластануы келтірілген. Есептеулерді жүргізу кезінде тек
өзінің жүргізілу кезінде желдің бағыты 2800-ден 800-ге дейінгі секторда болған
сынақтар ғана назарға алынды. Егер желдің бағыты туралы деректер болмаса, ең нашар нұсқа жорамалданады – орташа жылдамдығы 5 км/ сағ.солтүстік
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бағыттағы жел (Курчатов қ. үшін желдің орташа жылдамдығы 4–6 км/сағ.).
Сондай-ақ есептеулерде төңіректің байқалған радиоактивті ластануы болмаған
немесе азғантай ғана болған сынақтар ескерілмеді.

1 – орташа желдің бағыты; 2 – іздің өзегі; 3 – жел жақ; 4 – ық жақ;
А – бірқалыпты зақымдану аймағы; Б – қатты зақымдану аймағы;
В – қауіпті зақымдану аймағы; Г – төтенше қауіпті зақымдану аймағы;
L – іздің ұзындығы; b – іздің ені

2.3-Сурет. Радиация деңгейі жарылыстан кейінгі 1 сағ. жерүсті ядролық жарылыстың
радиоактивті бұлтының ізі

Ары қарайғы есептеулер үшін барлық ядролық зарядтар 239Pu негізінде
құралған деп қабылданды.
Енді зерттелетін аумақтардың жер бетінің ластануына үлес қоса алатын
ЯС энергия бөлінуін анықтайық. Полигон аумағында барлығы 86 ауадағы
жəне 30 жерүсті сынақтары жүргізілді. Барлық сынақтарды 5 топқа бөлейік
– 1 кт дейінгі (26 ЯС) энергия бөлінуі бар 1, 2 – 10 кт дейін (12 ЯС), 3–20 кт
(4 ЯС), 4–40 кт (2 ЯС) жəне 5–100 кт (1 ЯС). Аталған бағаның "мықтылық
коэффициентін" ұлғайту үшін əр топтағы барлық жарылыстардың топтар үшін
максималды энергия бөлінуі бар болды деп қабылдаймыз. Əдеби деректерді
ескере отырып, жарылыс қуаты мен желдің күшіне байланысты аймақтың
зақымдану өлшемі бойынша əр төрт аймақтың қайсысы зерттелетін аумаққа
сəйкес келетіндігін анықтаймыз. Аталған жағдайда бізді қызықтыратыны –
"Тəжірибе даласы" алаңының орталығынан 17 км көп (зерттелетін аумақтың
оңтүстік шекарасына дейінгі қашықтық) жəне 36 км аз (зерттелетін аумақтың
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солтүстік шекарасына дейінгі қашықтық) қашықтықта орналасқан аймақ. Сонымен, жарылыстардың бір тобынан төрт аймақтың бір де біреуі зерттелетін
аумаққа сəйкес келмейтінін аламыз. ЯС екінші тобынан зерттелетін аумаққа
аймағының 25 % сəйкес келеді. Жарылыстардың үшінші тобынан – А аймағының
62 %. Төртінші топтан – А аймағының 75 % жəне Б аймағының 22 %. Жəне
бесінші топтан – А аймағының 65 %, Б аймағының 36 % жəне В аймағының 9 %
(2.4-сурет). Сонымен, радионуклидтердің 3000 км2 аумақтағы бес сантиметрлік
топырақта тегіс таралуын болжай отырып, радионуклидтердің максималды
болжамды орташа тиесілі белсенділігін есептеуге болады. Есептеулердегі
топырақтың тығыздығы 1600 кг/м3 тең деп алынды.

2.4-Сурет.

Зақымданудың түрлі аймағының жарылыс топтары бойынша
олардың қуатына байланысты сұлбалық орналасуы

Пайда болған радионуклидтердің – бөліну сынықтарының – максималды
болжамды орташа шоғырлануын есептеу
Бөліну сынықтарының ыдырауы ядролық жарылыстың қоршаған ортаға
радиациялық əсерінің негізгі факторы болып табылады. Бұл əсердің ықпалы
сынықтардың жиынтық белсенділігіне де, сол сияқты жеке нуклидтердің белсенділігіне, сондай-ақ олардың уақыт өте өзгеруіне де байланысты. Берілген А
санының жəне Z зарядының массалық санының берілген мəні бар изотоптың санын (белсенділігін) тізбекті реакция тоқтағаннан кейінгі t уақытта есептеу үшін:
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а) t = 0; уақыттағы осы изотоптың жəне оның барлық оның
алдындағылардың санын;
б) аталған изотоптың пайда болуына үлес қосатын барлық тізбектер үшін
ыдырау жəне жартылай ыдырау кезеңінің кестесін білу қажет.
Бөліну процесі кезінде жасалған изотоптың саны абсолютті тəуелсіз
шығудың көлемімен (нейтрондар эмиссиясын есепке ала отырып пайда болу
мүмкіндігі) - барлық, тұрақтыларды қоса алғандағы, изотоптардың шығуы
үшін 200 % нормасын таңдау кезінде Y(A,Z) сипатталады. Y(A,Z) тік өлшеулері
үлкен тəжірибелік қиындықтарға байланысты жəне олардың қателіктері көп.
Y(A,Z) нақтырақ көлемін жақсы таныс теңдеуді пайдалана отырып табуға болады:
Y(A,Z) = Yf (А,Z) * Yt(A), бұл жерде
Yt(A)

– берілген А массалық саны бар барлық изотоптардың толық
(кумулятивті) шығулары,
Yf (А,Z) – нормировкасы бар салыстырмалы тəуелсіз шығулар (аталған
изотоптың шапшаң нейтрондардың ұшып шығуынан соң пайда
болу мүмкіндігі):
Σ Yf (А,Z)⎢A=const = 1.
Қазіргі кезде 239Pu ядроларының шапшаң жəне жылу нейтрондарымен
бөлінуі кезіндегі Yt(A) туралы мол тəжірибелік ақпарат жинақталған жəне
олар үшін ұсынылған мəндердің кестелері бар [46, 47]. Yf (А,Z) салыстырмалы тəуелсіз шығуларын көбінесе өлшенген деректерден немесе олар бойынша
алынған эмпирикалық теңдеуден анықтайды:
Yf (А,Z) = (сπ)-1/2exp(- (Z-Zp)2/C), бұл жерде

Zp – аталған изобарлы тізбек үшін мүмкіндірек заряд,
С = 2*(σ2+1/12).
Мұнда σ2 – Гаусс таралуының дисперсиясы, 1/12 – өзгерудің Z бойынша
дискреттігіне Шеппардың түзетуі. Zp жəне σ2 239Pu бойынша деректер сондай-ақ
[46] кестелеген жəне келтірілген. 239Pu шапшаң нейтрондармен бөлінуінің t = 0
уақыты кезінде пайда болған 290 радиоактивті нуклидтер үшін жоғарыда суреттелген тəсілмен есептелген абсолютті тəуелсіз шығулардың мəні [48] жұмыста
берілген. Осы деректерді жеке изобарлы тізбек үшін өте кейінгі жұмыстармен
салыстыру Y(A,Z) жұмыстар [46] туралы деректердің жақсы нақтылығын растайды, сондықтан біздің есептеулерімізде бұл деректер тексерілмеді.
Y(A,Z) біле тұра t = 0 кезіндегі 1кТ жарылыс үшін кез келген изотоптың
белсенділігін келесідей анықтауға болады:
Q(A,Z) = Nf * ln(2) * Y(A,Z) /(T1/2 * 3.7 * 108) Кюри, бұл жерде
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T1/2 секундпен алынады, ал Y(A,Z) %-бен. Сандық мəндерді қоя тұрып, алатынымыз:
Q(A,Z) = 2.59 * 1010 * Y(A,Z) /T1/2 239Pu үшін
Ядролық жарылыс үшін ұзындығы - k сызықты изобарлы тізбектегі барлық
изотоптар белсенділігінің өзгеруі уақыт өте дифференциалды теңдеу тізбегімен
суреттеледі:
dQ1(t)/dt = -λ1* Q1(t)
dQ2(t)/dt = -λ2* Q2(t) + λ2* Q1(t)
......
dQк(t)/dt = -λк* Qк(t) + λк* Qк-1(t)
тізбектің кго мүшесі үшін жүйені шешу түрі:
Qк(t) = ∑ Cki * exp( - λi * t), бұл жерде i = 1,2, . . k.
Экспонента алдындағы коэффициенттер рекуррентті қатынастардан табылады:
Cki = Ck-1,i * λk /(λk - λi) кезіндегі k ≠ i
Ckk = Qk(t=0) - ∑Cki кезіндегі k = i
Есептеулердің бұл сұлбасы толығырақ [46] жұмыста көрсетілген, мұнда
сондай-ақ 239Pu үшін бөліну бойынша негізгі бастапқы тəжірибелік деректер
берілген. [49] жұмысында осы сияқты есептеулердің нəтижелері келтірілген,
ол нəтижелерді біз есептеулер нəтижесін үш изобарлы тізбектер бойынша тексеруден кейінгі ары қарайғы жұмыста пайдаландық.
Сонымен, пайда болған радионуклидтердің белсенділігі уақыттың алғашқы
кезеңіндегі олардың жартылай ыдырау кезеңін ескере отырып, есептелді,
қазіргі күні олардың шоғырлануының 25 жəне 50 жылдан соң өзгеруіне болжам жасалды. Қазіргі күні жалпы белсенділікке үлесі 1% аса болған радионуклидтер ғана есепке алынды.
2.8-кестесінде зерттелетін аумақтағы радионуклидтердің максималды болжамды орташа белсенділігі, сондай-ақ олардың 137Cs қатынасы келтірілген.
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2.8-Кесте
Зерттелетін аумақтағы радионуклидтердің максималды
болжамды орташа белсенділігі
Нуклид
Cs
Sr
151
Sm
99
Tс
137
90

Уақыттың
1.09.2009
25 жыл
50 жыл
бастапқы кезеңі
Бк/кг Қатынасы Бк/кг Қатынасы Бк/кг Қатынасы Бк/кг Қатынасы
194
1,00
61,5
1,00
34,5
1
19,4
1,00
72
0,37
22,1
0,36
12,2
0,35
6,7
0,35
7,3
0,04
4,9
0,08
4,0
0,12
3,3
0,17
1,0
0,005
1,0
0,016
1
0,028
1
0,05

Бөлінетін заттектер қалдықтарының максималды болжамды орташа
шоғырлануын есептеу
Бөлінетін заттектердің ядролық заряд құрылысының бұзылуы кезеңіне
қалған саны η ядролық жарылысының тиімділігімен анықталады, бұл тиімділік
ядролық құрылғының типі мен құрылысына байланысты 1-ден 30 пайызға
дейін өзгеруі мүмкін. Əр жарылыс бойынша ресми деректердің жоқтығын
ескере отырып, ары қарайғы есептеулер үшін оны 20% тең деп аламыз.
Тиімділігі η 1 кТ жарылыс үшін бөлінбеген заттектің санын келесі тəсілмен
есептеуге болады:
NRES = Nf * (1/η -1- σn,γ /σf ), бұл жерде
σn,γ ,σf – заряд заттегіндегі нейтрондарға арналған радиациялық қармау жəне
бөлінудің қималары. 239Pu үшін σn,γ/σf мəні ≈ 0.11. NRES жəне α-бөлшектер үшін
(239Pu үшін Т1/2 = 2,411*104 жыл) жартылай ыдырау кезеңінің мəндерін біле
тұра, бөлінбеген ядролардың белсенділігін оңай есептеуге болады:
A(Кюри) = {NRES* ln(2)/ Т1/2(c)}/3.7*1010
Мұны ескере отырып,1 кт жарылысқа t=0 жарылыстан кейінгі уақыт
кезеңіне бары
239

Pu үшін А = 13.2 Кюри/кт = 4,8*1011 Бк/кт

Ары қарай, қарулық Pu типтік изотопты құрамын біле тұра, оның заряд
заттегіне кіретін басқа изотоптарының белсенділігін есептеп шығару қиын
емес. Сонымен, Pu барлық изотоптарының белсенділігі уақыттың алғашқы
кезеңіндегі олардың жартылай ыдырау кезеңін ескере отырып, есептелді,
қазіргі күні олардың шоғырлануының 25 жəне 50 жылдан соң өзгеруіне болжам
жасалды. 2.9-кестесінде зерттелетін аумақтағы Pu жəне 241Am максималды
болжамды орташа белсенділіктері, сондай-ақ олардың 239Pu жəне 240Pu сомасына
қатынасы келтірілген.
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2.9-Кесте
Зерттелетін аумақтағы Pu жəне 241Am максималды
болжамды орташа белсенділіктері, сондай-ақ олардың
239
Pu жəне 240Pu сомасына қатынасы
Уақыттың
1.09.2009
25 жыл
50 жыл
бастапқы кезеңі
Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг Қатынас Бк/кг
Қатынас
239
Pu + 240Pu 15,4
1
15,4
1
15,4
1
15,4
1
238
Pu
0,51
0,03
0,35
0,02
0,28
0,018
0,23
0,014
241
Pu
129
8,5
11,6
0,75
3,5
0,23
1,0
0,065
242
-05
-06
-05
-06
-05
-06
-05
Pu
2,2*10 1,5*10 2,2*10 1,4*10 2,2*10 1,4*10 2,2*10
1,4*10-06
241
Am
3,7
0,24
3,8
0,25
3,7
0,24
Нуклид

Pu белсенділігі шындығында 240Pu шапшаң нейтрондар арқасында белсендірілу есебінен біршама жоғары болуы мүмкін, бірақ аталған реакцияның
қимасы маңызды үлес қосу үшін өте аз.
241

Қоршаған орта ядросының шапшаң нейтрондар арқасында белсендірілу
нəтижесінде пайда болған радионуклидтердің максималды болжамды орташа шоғырлануын есептеу
Зерттелетін аумақ шекарасында жасалған техногенді радионуклидтерді
бағалау үшін РҚЭИ деректер базасы бойынша "Тəжірибе даласы" алаңында
іріктеп алынған топырақ сынамаларындағы 152Eu жəне 60Co тиесілі белсенділігін
гамма-спектрометриялық анықтау нəтижесін таңдай жүргізілді.
Келесі бастапқы шарттарды ұсынамыз:
• барлық жерүсті жəне ауадағы ядролық сынақтар "Тəжірибе даласы" сынақ алаңының солтүстік шекарасында жүргізілген, зерттелетін
аумақтың шекарасына дейінгі минималды қашықтық 6 км құрайды;
• қолда бар ақпарат бойынша жарылыстардың (жерүсті жəне ауадағы)
жалпы энергия бөлінуі – ~6900 кт;
• нейтрондардың жиынтық саны ~1,5*1027 құрайды;
• 1 м қашықтықтағы флюенс ~1025 см-2 құрайды;
• Зерттелетін аумақ шекарасындағы (эпиорталықтан 6 км) флюенс шамамен ~ 4*105 см-2 құрайды.
Белсендірудің жасалған өнімдерінің нейтрондар флюэнсінен тікелей
бағыныштылығын ескере отырып, аумақтың шекарасындағы техногенді
радионуклидтердің тиесілі белсенділігін бағалауға болады.
Яғни,
А1/ ψ1= А2/ ψ2 => A2= А1* ψ2/ ψ1
Бағалау нəтижелері 2.10-кестесінде берілген.
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2.10-Кесте
Нейтрондармен белсендіру жолымен пайда болған,
зерттелетін аумақтағы техногенді радионуклидтердің максималды
болжамды тиесілі белсенділігін бағалау
6 км қашықтықтағы
Эпиорталықтағы макси№
Флюенстер нейтронизотоптардың максиИзотоп малды болжамды тиесілі
р/р
дар қатынасы 1м/6км малды болжамды тиесілі
белсенділік, Бк/кг
белсенділігі, Бк/кг
1

152

2

60

Eu

150000

2,5*1011

6*10-7

Co

1000

2,5*1011

4*10-9

Қорытындылар:
Жүргізілген талдаулар мен есептеулер нəтижесі бойынша зерттелетін
аумақтың ластануына сызығы ұзындығы бойынша он километрдей, ені біраз
километрдей болатын жергілікті түсулер себепші болуы мүмкіндігі туралы сеніммен қорытынды жасауға болады. Сонымен, зерттелетін аумақтағы
аумақты түсулерден едəуір жоғары жасанды радионуклидтер шоғырлануымен
ластанудың оқшау дақтарын табу мүмкіндігі өте төмен.
Зерттелетін аумақтағы радиациялық жағдайды бағалау кезінде тек жақсы таныс 90Sr, 137Cs радионуклидтерді ғана емес, сондай-ақ 151Sm жəне 99Tс ескеру керек, өйткені олардың шоғырлануы бүгінгі күнге 137Cs тиісінше шоғырлануынан
8 % жəне 1,6 % құрайды. 151Sm жəне 99Tс үлесі уақыт өткен сайын ұлғайып, 50
жылдан соң тиісінше 17 % жəне 5 % жететінін айту керек.
Уақыт өткен сайын 241Am шоғырлануы өсіп, 26 жылдан соң өзінің максимумына жетеді, алайда тіпті максимум кезінде оның белсенділігі 239+240Pu
белсенділігінен 25 % аспауы тиіс.
Жарылыс уақытындағы қоршаған орта зарядтарының белсендірілу
нəтижесінде пайда болған радионуклидтер зерттелетін аумақтың радионуклидті
ластануына қомақты үлес қосуға мүмкіндіктері болмады.

2.1.3

ССП солтүстік бөлігінде радиациялық жағдайдың
қалыптасуына әсер етуі мүмкін аумақтардағы қазіргі
радиациялық жағдай

"Тəжірибе даласы" алаңы
"Тəжірибе даласы" сынақ алаңындағы радиациялық жағдай жаяу гамматүсіру нəтижелері жəне топырақтың іріктеп алынған сынамаларындағы радионуклидтер мəніне арналған зертханалық талдаулар бойынша бағаланды. Жаяу
гамма-түсіру нəтижелерінде, негізінде, жерүсті ядролық сынақтар жəне моделді
тəжірибелер жүргізілген алаңдар (П-1, П-2, П-3, П-5, П-7) шегінде орналасқан
төңіректің радиоактивті ластануының жоғарғы деңгейі бар телімдер контурланды. Эквивалентті доза қуатының (ЭДҚ) максималды мəндері ядролық
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жарылыстар нəтижесінде пайда болған шұңқырлардың тікелей аудандарында. Сынақтар эпиорталығынан алыстаған кезде ЭДҚ төмендейді жəне 1–2 км
дейінгі қашықтықта оның мəндері аталған аумақ үшін 0,10-0,15 мкЗв/сағ.-қа
тең аялық деңгей мөлшерлеріне жетеді. Суреттерде П-1 алаңын оңтүстікбатыстан солтүстік-шығыстан кесіп өтетін бейін (қызыл үзік сызық) жəне осы
бейін бойымен ЭДҚ таралуы көрсетілген (2.6-сурет).
Зертханалық талдау нəтижелері бойынша мəндер реті 2.11-кестесінде
көрсетілген техногенді радионуклидтердің топырақтағы тиесілі белсенділігі
анықталды. Бұл алаңдардағы топырақтың радиоактивті ластануын қатты
радиоактивті қалдықтармен (кейбір телімдерде – орташа белсенді РАҚ-мен)
салыстыруға болады.

2.6-Сурет.

П-1 алаңының шегіндегі ЭДҚ таралуы

2.11-Кесте
"Тəжірибе даласы" сынақ алаңының техникалық алаң аудандарындағы
топырақтық жамылғысындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігі
Алаң
П-1
П-2
П-3
П-5
П-7

Co
n*102
n*101
n*101
n*102
n*102
60

Sr
n*104
n*103
n*103
n*105
n*104
90

Cs
n*103
n*104
n*103
n*104
n*104
137

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
152
154
Eu
Eu 155Eu
n*104 n*101 n*101
n*103
1
0
n*10
n*10
n*103 n*102 n*102
n*103 n*101 n*101

Am
n*102
n*105
n*103
n*104
n*103

241

Pu
n*103
n*104
өзгермеген.
өзгермеген.
өзгермеген.
239+240
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Cs радионуклидінің П-1 алаңының эпиорталықтық аймақтан бейін бойымен (тегіс көк сызық) солтүстік-шығыс бағытта ССП солтүстік бөлігінің шекарасына қарай топырақта таралуы 2.5, (түсті блок), 2,7 суреттерде көрсетілген.
П-1 алаңының эпиорталығынан алыстаған сайын 1 км қашықтықта топырақтың
5 см жоғарғы қабатындағы 137Cs тиесілі белсенділігінің күрт төмендеуі (едəуір)
байқалады. П-1 алаңының шегіне шығардағы (эпиорталықтан 2 км) 137Cs
тиесілі белсенділігі 100 Бк/кг төмендейді, ал 10 км артық қашықтықта ауқымды
түсулердің ая деңгейіне дейін төмендейді (30 Бк/кг).
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2.7-Сурет.

Cs тиесілі белсенділігінің П-1 алаңының эпиорталықтық
аймақтан таралуы

137

Сонымен, "Тəжірибе даласы" алаңының шегіндегі ядролық сынақтардан
болған радиоактивті ластану жақын радиоактивті түсулердің іздерін
қалыптастыра отырып, тікелей эпиорталықтарға жақын шоғырланған жəне
олардан алыстаған сайын ая деңгейіне дейін төмендейді.
Қазіргі кезде "Тəжірибе даласы" алаңының аумағы зерттелетін аумақтың
радиоактивті ластануының ықтимал көзі болуы мүмкін. "Тəжірибе даласы" алаңының радиоактивті ластануының оқшау телімдеріне адамдар мен
жануарлардың баруын шектеу үшін физикалық бөгеттер құрған дұрыс.
№ 1003 ұңғыма
"Сары-Өзен" алаңы аумағындағы радиациялық жағдайға жүргізілген зерттеу нəтижесінде № 1003 ұңғымадағы ЖЯЖ жүргізу уақыты кезінде пайда
болған радиоактивті ластану іздерінің орналасуын тіркеу мүмкін болмады. 1
км алыстаған сайын 137Cs топырақтағы тиесілі белсенділігі аялық мəндерге
сəйкес (2.8-сурет). 2.8- суретте сынақ жүргізілу орнындағы топырақ құлаған
ауданда ЭДҚ таралуы көрсетілген.
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2.8-Сурет.

"Сары-Өзен" сынақ алаңы аумағындағы 1003 ұңғыма ауданында
Cs (сол жақта) жəне ЭДҚ (оң жақта) таралуы

137

Жаяу гамма-түсіру нəтижесінде гамма-аяның сынақ орнынан 1 км солтүстікшығыс бағытта аз мөлшерде жоғарылауын (0,2 мкЗв/сағ. дейін) тіркеу мүмкін
болды. Шамасы, радиоактивті ластанудың бұл телімі №1003 ұңғымада
жүргізілген ядролық жарылыстардан пайда болған түсулерге байланысты.
Зертханалық талдаулар нəтижесі бойынша мəндерінің реті 1.12-кестесінде
берілген техногенді радионуклидтердің топырақтағы тиесілі белсенділігі
анықталды.
2.12-Кесте
№1003 ұңғыма ауданындағы топырақ жамылғысындағы
радионуклидтердің тиесілі белсенділігі
Сынама түрі
топырақ

Co
n*101
60

Sr
n*103
90

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
152
154
155
Cs
Eu
Eu
Eu
3
1
1
n*10
n*10
n*10
n*101
137

Am
n*103

241

Pu
n*103

239+240

Сынақ жүргізілген орынға жақын радиоактивті ластанудың мұндай төмен
деңгейі кезінде, ал сондай-ақ 2.1.1 бөлімінде берілген радиоактивті түсулер
сипаты туралы ақпараттар негізінде бұл телім "солтүстік" аумақтағы қазіргі
радиациялық жағдайға ешқандай əсер етпейді деген болжам айтуымызға болады.
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"4а" алаңы жəне іргелес аумақ
Жүргізілген радиологиялық зерттеулер алаң аумағындағы радиоактивті
ластанудың контурларын жəне деңгейін анықтауға мүмкіндік берді. Өзара орналасуы бойынша 25 телімге біріккен радиоактивті ластанудың 30-дан артық
оқшау дақтары табылды (2.5-сурет, түсті блок). Телімдердің ұзақтығы бірнеше
ондаған метрден мыңдаған метрге дейін өзгереді. "4а" алаңының солтүстік
бөлігіндегі екі телім тікелей зерттелетін аумақта орналасқан. Іздері солтүстікшығыс бағытта бағытталған ƏРЗ сынақтары да зерттелетін аумақтың ластануына əкелуі мүмкін еді. "4" – ƏРЗ сынақ алаңының басқа ауданында алаң
аумағынан біршама километр тыс жерде орналасқан радиоактивті ластанудың
оқшау телімдері табылғаны туралы тағы бір дəлелді ескеру керек.
Зерттелген ƏРЗ сынақ телімдеріндегі топырақ пен өсімдіктің радиоактивті
ластануын қатты радиоактивті қалдықтармен салыстыруға болады (кейбір
телімдерде – орташа белсенді РАҚ-мен). Зертханалық талдау нəтижесі
бойынша максималды мəндері 2.13-кестесінде көрсетілген кейбір техногенді
радионуклидтердің топырақтағы тиесілі белсенділігі анықталды.
2.13-Кесте
"4а" алаңы радиоактивті ластануының оқшау
телімдері ауданындағы топырақ жамылғысындағы
радионуклидтердің тиесілі белсенділігі
Сынама түрі
топырақ

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
Am

Cs

241

137

n*103

n*105

60

Co

n*102

Eu

Eu

Eu

152

154

155

n*102

n*103

n*103

Sr

90

n*108

Pu

239+240

n*104

Өсімдік сынамаларындағы 90Sr максималды мəні 4*107 Бк/кг құрайды. 90Sr
радионуклиді топырақта 20 см дейінгі тереңдікте тегістей таралған. Топырақөсімдік жамылғысының құрамында бар 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтері
екінші радиоактивті ластану көзі ретінде аса көп қауіп көрсетеді.
ССП аумағы солтүстік бөлігінің тікелей зерттелетін аумағында орналасқан
№1 жəне №2 оқшау телімдердегі радиациялық параметрлердің таралуы 2.9суретінде берілген (түсті блок).
Оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарайғы бағытта орналасқан бейін
бойымен бета-бөлшектер ағының тығыздығы таралуын жан-жақты қарастыру
кезінде радиоактивті ластану ƏРЗ сынақ максималды ластану нүктесінен
солтүстік-шығыс бағытта 800 м-ге тарайтыны анықталды. Сынақ алаңынан
100 м қашықтықта тыс шыққанда бета-бөлшектер ағынының тығыздығы аялық
мəндерге дейін төмендейді (2.10-сурет). Сонымен, "4а" сынақ алаңынан тыс
біршама жүз метр қашықтықта радиоактивті ластану мүмкіндігі бар.

60

2.10-Сурет. ОБ - СШ бейіні бойымен бета-бөлшектер ағыны тығыздығының
(бөлшек/см2*мин) таралуы

Радиоактивті ластану деңгейін бағалау үшін "4а" сынақ алаңына 1 км дейін алыс тікелей іргелес аумаққа радиологиялық зерттеу жүргізілді. Зерттеу
200×200 м тұрақты торша бойынша, ал жоғары радиациялық параметрлері бар
үш телім анықталған соң олар 40×40 м торша бойынша зерттелді. Телімдерді
зерттеу кестесы карталарда берілген (2.11-сурет, түсті блок).
№1 телімде ЭДҚ аялық мəндер деңгейінде (0,13–0,15 мкЗв/сағ.), ал бетабөлшек ағынының тығыздығы (2 реттен кем) аялық мəндерден азғантай асады (<10 бөлшек/(мин*см2) жəне анық оқшау ластану сипаты жоқ. Аталған
ауытқу "4а" алаңындағы ƏРЗ сынақтарын жүргізу кезінде пайда болған
бұлттан радиоактивті аэрозолдер түсуі кезінде қалыптасуы мүмкін. №1
теліммен салыстырғанда №2 теліміндегі ЭДҚ аялық мəндерден 1,5 есе артық,
ал бета-бөлшек ағынының тығыздығы 90 бөлшек/(мин*см2) жетеді, бұл аялық
мəндерден 9 рет жоғары жəне анық көрінген оқшаулауы бар. Ластану телімінің
анықталған көлемі 500 м2 аспайды. Оқшаулау ластану сипаты бойынша оның
сынақ алаңынан тыс жерлерде ƏРЗ-мен қару-жарақтардың біреуінің сынақ
нəтижесінде пайда болған деп болжауға болады.
Радиоактивті ластанудың оқшау телімдеріне адамдар мен жануарлардың
баруын шектеу үшін физикалық бөгеттер құрған дұрыс.
Радиоактивті материалдарды көму телімдері ("могильник")
Курчатов қаласынан "Тəжірибе даласы" алаңына қарай бағытта шамамен 15 км қашықтықта орналасқан өнеркəсіптік қызмет қалдықтарының
жерүстіалды көму телімі ССП аумағының солтүстік бөлігі радиоактивті
ластануының ықтимал көздерінің бірі болып табылады. Қалдықтарды көму
телімінің орналасқан жері ("могильник") картада берілген (2.1-сурет, түсті
блок).
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Радиоактивті ластануды периметр бойынша көму телімі сым темірмен
қоршалған, телімнің сырт жағынан 3,5 м қашықтықта қазіргі кезде түгелдей
бұзылған ор созылған. Алғашқы зерттеу кезінде (2002 жыл) алаң аумағында
4 жасанды үйме жəне 3 қазынды анықталды, олардың маңында белгісіз
сыйымдылықтың алюминий қақпақтары, газға қарсы құралдың ауыспалы
сүзгіштер, металл контейнерлер, ірі қара мал жəне ұсақ малдың сүйектері
табылған (2.12-сурет, 2.13-сурет).

2.12-Сурет. Жануар сүйектерінің
қалдықтары үймесі

2.13-Сурет. Бұзылған қоршау

Барлық қазындылардан алыс жерлерде тиектеулі қақпағы жоқ, бөлшекті
бұзылу іздері бар иондаушы сəулелену көздерін сақтау үшін металл контейнер табылған, контейнер қылтасынан 35-40 см қашықтықта радиоактивті ластану анықталған: ЭДҚ мəндері 160 мкЗв/сағ. құрайды, β-бөлшек ағынының
тығыздығы - шамамен 10 000 бөлшек/(мин*см2). Контейнерде радиоактивті
заттектер болған деп болжам бар. Төңіректің оқшау жерүсті радиоактивті
ластануы болған кездегі жағдайлар белгісіз. Контейнерлердің жағдайы да
белгісіз. Оларда топырақта көмілмей қалған иондаушы сəулелену көздері болуы мүмкін.
"Могильник" аумағындағы радиациялық жағдайдың қазіргі ахуалы
2009 жылы "могильник" аумағының қосымша зерттеулері атқарылды.
Сырттайғы тексеріс кезінде оның қоршау бүтіндігінің төрт телімде бұзылуы
анықталды. "Могильниктің" карта-кестесі құрылды (2.14-сурет).
"Могильник" аумағындағы 10х10 метр торша бойынша жаяу гамма-түсіру
жасалды. ЭДҚ мəндері 0,10-ден 0,13 мкЗв/сағ. дейін өзгереді (радиоактивті
ластану телімдерінен тыс). "Іздеу" режіміндегі зерттеу кезінде жəне жаяу
гамма-түсірудің нəтижесінде 2.14-суретінде көрсетілген радиоактивті ластану
телімдері табылды.
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Жоғары радиоактивті ластану орындарында 5 топырақ сынамасы (2.14-сурет)
іріктеп алынып, жасанды радионуклидтерді анықтау бойынша зертханалық
талдаулар (2.14-кесте) жүргізілді. №4 нүкте ауданындағы аумақты зерттеу
кезінде қара түсті шар тəріздес формалы, диаметрі шамамен 15 см техногенді
нысан (зат) анықталды. Аталған нысан (зат) бетіндегі ЭДҚ мəні 1,06 мЗв/сағ.
құрады.
2.14-Кесте
"Могильник" аумағында іріктеп
алынған радионуклидтердің топырақтағы
тиесілі белсенділігі
Сынама түрі
топырақ

Am
n*100

241

Cs
n*105
137

тиесілі белсенділік, Бк/кг
60
152
154
Co
Eu
Eu
1
2
<n*10
<n*10
<n*101

Eu
n*104
155

Sr
n*102
90

2.14-Сурет. "Могильник" аумағындағы радиоактивті ластану телімдері
мен техногенді нысандардың орналасу кестесі

"Могильник" аумағының радиоактивті ластануына, негізінен, басқа да жасанды радионуклидтердің төмен құрамы кезіндегі 137Cs себепші болды. № 1
нүктесінде радиоактивті ластануына 137Cs жəне 241Am радионуклидтерінің
төмен құрамы кезіндегі 90Sr себепші болды. Радионуклидтердің мұндай таралуы "могильник" аумағы радиоактивті ластануының əр түрлі көздері ба63

рын растайды. Соған қарағанда, радиоактивті ластану белгісіз адамдардың
топырақтың беткі қабатын ашып, радиоактивті заттектерді күндізгі бетіне
шығаруы нəтижесінде болған. Жүргізілген зерттеулер көмілген иондаушы
сəулелену көздерінің белсенділік көлемі мен деңгейін бағалау үшін жеткіліксіз.
Бұл көздерді "могильникті" ашып, оны алған соң ғана сəйкестендіруге болады.
Қазіргі уақытта "могильник" аумағын ешкім күзетпейді. РҚЭИ қызметкерлері аумақты əлсін-əлсін қарап тексеріп отырады. 2002 жылдан бастап
өткен уақыт ішінде "могильник" аумағында көзге көрінетіндей қосымша
бұзушылықтар болған жоқ.
Сонымен, жерді беру туралы шешім қабылдау кезінде радиоактивті
материалдардың жербеткі орналасу аумағын ("могильник") қоршап,
шаруашылық айналымға енгізбеу керек, өйткені радиоактивті материалдар
топырақ қабатының астында көмілген болуы мүмкін жəне қазіргі уақытта
олардың көлемін бағалау мүмкін емес. Сондай-ақ "могильник" топырағының
құнарлығын қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілмейінше оның айналасында 500 м дейінгі қашықтықта санитарлық-қорғаныс аймақ құру қарастыру
қажет. "Могильник" аумағына адамдар мен жануарлардың баруын шектеу үшін
сым қоршауды қалпына келтіріп, ор түріндегі физикалық бөгеттерді құрған
дұрыс.

2.1.4

Радиациялық жағдайды қалыптастырудың
антропогенді факторлары

Зерттелетін аумақтың екінші радиоактивті ластануы табиғи (табиғи) жəне
техногенді (антропогенді қызмет) жылыстау процестерінің нəтижесінде болуы мүмкін. Ары қарай басқа бөлімдерде радионуклидтердің жерасты суларымен жылыстау жəне топырақтың радиоактивті ластанған бөлшектерінің
желмен ауысуы сияқты табиғи жылыстау процестерінің қазіргі радиациялық
жағдайдың қалыптасуына əсері толығырақ қарастырылады.
Ядролық сынақтар жүргізілген жерлердегі (2.15-сурет) металлолом жинауға
байланысты жер жұмыстары жəне оны полигон аумағынан тыс жерге шығару,
сондай-ақ радиоактивті ластанған аумақтардағы ауыл шаруашылық қызметі
(мал жаю жəне шөп дайындау) зерттелетін аумақтың екінші радиоактивті ластануын қалыптастыруы мүмкін техногенді факторлар болып табылады. Полигон
аумағындағы бақылаусыз антропогенді қызметтің нəтижесінде ресейлік əскерді
шығарған соң уақыт ішінде "Тəжірибе даласы" алаңындағы рұқсатсыз кəбіл
алу жəне қара металлолом жинау бойынша кең көлемді жұмыстар жүргізілді.
Бұл кезде сынақ алаңдарындағы радиоактивті ластанған телімдердегі топырақ
жамылғысының бұзылуы болды, ол желмен ауысуға байланысты жылыстау
процестерінің күшеюіне əкелуі мүмкін еді. Радиоактивті ластанған автотрактор техникасы кезең сайын зерттелетін аумақты кесіп отырды.
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2.15-Сурет. "Тəжірибе даласы" алаңындағы жерүсті ядролық жарылыстар
эпиорталығына жақын жерде металлолом өндіру бойынша
рұқсатсыз қызмет

Шалғайдағы малшаруашылығында ұзақ уақыт пайдаланылмаған үлкен
алаңдар үй малын жаюға арналған қызықтыратын аумақтарға айналды.
Сынақ алаңдарына жақын жерлерде ондаған шаруа қожалықтары пайда болды, олардың малы ластанған аумақтарда жайылады, ал фермерлердің өзі шөп
дайындайды (2.16-сурет). Нəтижесінде зерттелетін аумақта өз қызметтерін
жүргізетін шаруа қожалықтары өндіретін азық-түліктің (ет, сүт), сондайақ мал ұстау жерлерінің ластануы болады. "4а" сынақ алаңына жақынырақ
орналасқан Тұлпар, Баянсор, Достық, Төртқұдық қыстақтарында іріктеп
алынған ұсақ мүйізді мал етінің сынамаларындағы 90Sr жоғары құрамының
жеке дəлелденбеген фактілері бар. 90Sr етте болуы, көбінесе, ƏРЗ сынақ алаңы
аумағында мал жаюға байланысты.

2.16-Сурет. ССП солтүстік аумағындағы мал жаю жəне шөп дайындау
бойынша рұқсатсыз қызмет

Радиоактивті заттектердің тасымалдау көлемін бағалау мүмкін емес.
Сынақ алаңдарына жақын орналасқан аумақтың радиоактивті ластану
деңгейін төмендету үшін ССП аумағының радиациялық қауіпті телімдеріне
тұрғындардың, үй жануарларының баруын шектеу қажет.
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2.2 Ауқымды түсулер себеп болған факторлар
Ауадағы ядролық сынақтарды жүргізу кезінде радиоактивті өнімдердің көп
бөлігі стратосфераға шығарылады, мұнда ауаның тік қабаттарының ауысуы
əлсіз, ал қоршалуы баяу. Радиоактивті бұлттар құрамындағы микроскопиялық
өлшемдегі радиоактивті аэрозолдер (~4*10-5 см) стратосферада біраз айдан
біраз жылдарға дейін қалады, ал желдер бұл бұлтты барлық Жер бетіне əкетеді
(стратосфералық тасымал).
Жер атмосферасының ядролық бөліну өнімдерімен ерекше қатты ластануы 1963 жылғы ядролық сынақтарды атмосферада, ғарышта жəне су астында
тыйым салу туралы келісім-шартқа қол қойғанға дейін болды. Бұл құжаттың
талаптарын орындау нəтижесінде атмосфераның радиоактивтілігі қарқынмен
төмендеді жəне қазіргі уақытта жүз есеге төмендеді. Соңғы онжылдық
ішінде Жер атмосферасы радиоактивті ластануының қысқа мерзімді ұлғаюы
1986 жылы Чернобыль АЭС апат нəтижесінде байқалды.
Жасанды радионуклидтер (ЖРН) атмосферадан жауын-шашыны жəне
құрғақ түсулер арқылы топырақтың үстіңгі қабатына түседі. Мұндай түсулер
ауқымды деп аталады. Ауқымды түсулер тығыздығы төңіректің географиялық
ендігіне, ЖРН атмосфераға түсуінен кейін өткен уақытқа, маусымға жəне
метеорологиялық факторларға қатты байланысты. Оқшау көздерден түсулер
тығыздығы (кеңістік таралуы мен уақыттық бағыныштылығы) көп мөлшерде
түсу көздері мен метеопараметрлер сипатына байланысты.
ЖРН жинақ (кумулятивті) шөгінділері уақыт өте келе табиғи ландшафттарда қайта таралады. Бұл келесілердің есебінен жүзеге асады:
• көлденеңінен жылыстау – төбеден атмосфералық жауын-шашын арқылы
ылдиға шаю, желдік тасымал;
• тігінен жылыстау - ЖРН уақыт өте келе топырақ түбіне кетеді, ал өсімдік
жамылғысының құрамында бар бөлігі топырақтың үстіңгі қабатына
өтеді (өсімдік жойылған соң).
Табиғи жылыстау жасанды радионуклидтердің топырақтың жоғарғы
(əдетте, зерттелетін) қабатында шоғырлану арқылы көп шашылуына əкеледі.
Сондықтан ойланбастан радионуклидтердің шоғырлануының табиғи диапазонын кемінде орташадан 2–3 есе кеңейтуге болады.
Топырақтың ауқымды түсулермен ластануының қандай да болмасын
жалпы көрінісін беру тек ЖРН жер бетіне түсулері тығыздығының шеткі
кеңістіктік біртексіздігінен тығыздығынан ғана емес, сондай-ақ олардың толық
көлденеңінен жəне тігінен (жылыстау) процестерінің күрделілігіне де байланысты болуы мүмкін емесі айқын.
Ауқымды түсулерге байланысты негізгі радионуклидтердің шоғырлану
диапазонын анықтау кезінде белгілі бір күрделілік түрлі авторлардың
ұсынған нəтижелерінің өлшеу мөлшеріне байланысты пайда болады. Мысалы, [50] жұмысында автор сынамалардың іріктеп алудың тереңдігін:
137
Cs – 140 мКи/км2, 90Sr – 89 мКи/км2 көрсетпей-ақ солтүстік жарты
шардағы ауқымды түсулер тығыздығының келесі мəндерін келтіреді, бұл
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деректерді масса бойынша тиесілі белсенділікке аудару үшін топырақ сынамасын іріктеп алудың тереңдігін білу қажет, іріктеп алудың түрлі əдістемесі
бойынша ол 5-тен 30 см дейін құрайды, яғни, қайта есептеу кезінде белгісіздік
пайда болады, ол кезде нəтижелер 6 есеге өзгеруі мүмкін. Көптеген көздерде
радиоактивті ыдыраудың белсенділігін анықтау жəне есепке алу күні туралы
ақпараттың болмауы қателердің қосымша көздері болып табылады.
Ақпараттарды жинау процесінде барлық көздер – баспа өнімдері де, сол
сияқты Интернет ресурстары да есепке алынды. Егер ақпарат болмаса, онда
қайта есептеу кезінде сынама іріктеп алудың тереңдігі 5 см қабылданды,
белсенділікті анықтау күні – əдеби көздің басылған жылы. Солтүстік жарты шардағы ауқымды түсулерге байланысты негізгі радионуклидтер
шоғырлануының диапазоны 2.15-кестеде ұсынылған.
2.15-Кесте
Солтүстік жарты шардағы ауқымды түсулерге
байланысты негізгі радионуклидтер
шоғырлануының диапазоны [50–57]
Радионуклид

Cs

Шоғырлану, Бк/кг

Sr

137

90

4-29

1-19

Pu

239+240

0,02 – 5,0

Түрлі аймақ топырағы құрамындағы плутоний радионуклидтері изотопты қатынастарының өздерінің түсу көздерінің əр түрлілігіне (ауқымды
түсулер, ядролық-отынды цикл кəсіпорындары (ЯОЦ), ЧАЭС апат) байланысты айтарлықтай айырмашылықтары бар. Мысалы, 240Pu/239Pu ядролық жарылыстардан қатынасы – (0,05 ÷ 0,06); ауқымды түсулерден – шамамен 0,176;
ауқымды түсулермен бірге ЯОЦ шығарындыларынан – (0,049 ÷ 0,150), ал чернобыль түсулерінен – (0,30 ÷ 0,35).
Əр түрлі аймақтарға арналған изотопты қатынастар кестеде көрсетілген
шектерде өзгереді (2.16-кестесі).
2.16-Кесте
Əр түрлі аймақтарға арналған Pu изотопты қатынастары
Радионуклидтер

Қатынастар

Pu/( Pu+ Pu)

0,027 ÷ 0,44

238

Pu/239Pu

1,1·10-4 ÷ 3,7·10-3

240

Pu/239Pu

0,049 ÷ 0,35

241

Pu/239Pu

0,003 ÷ 0,090

242

Pu/ Pu

4,4·10-3 ÷ 4,0·10-2

238

239

240

239
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Ауқымды түсулер тығыздығын теориялық бағалау үшін келесі алғашқы
деректерді пайдаланамыз:
• 1990 ж. жер бетіне 5,99*1017 Бк 90Sr (атмосфераға шығарылғаннан
6,04*1017 Бк), 9,6*1017 Бк 137Cs (шығарылғаннан – 9,64*1017 Бк) түсті
[50].
• Жер бетінің ауданы – 510 Tм2.
• Түсулердің көп бөлігі (~75 %) солтүстік жарты шарға келеді.
• Жер шарының беті бойынша радионуклидтердің тегіс таралуын
қабылдаймыз.
• Радионуклидтердің литосферада таралу тереңдігі – 0,05 м.
• Топырақтың тығыздығын 1600 кг/м3 деп қабылдаймыз.
Сонымен, ауқымды түсулердің орташа тиесілі белсенділігінің құрайтыны:
A(Бк/кг) = А (Бк)*75%/510 Тм2/0,05 (м)/1600(кг/м3)/100%
жəне 137Cs үшін – 23,5 Бк/кг, ал 90Sr үшін – 14,7 Бк/кг құрайды.
Жартылай ыдырау кезеңін есепке ала отырып, 2009 ж. алатынымыз
137
Cs – 15,2 Бк/кг, 90Sr – 9,4 Бк/кг. Бұл шамамен əдебиетте кездесетін мəндер
диапазонының ортасына сəйкес келеді.
Сондай-ақ əдеби деректерде 151Sm жəне 99Tс сияқты радионуклидтер туралы ешқандай ақпарат жоқ екенін ескеру қажет, өйткені қазіргі күнге олардың
шоғырлануы тиісінше 137Cs шоғырлануынан 8 % жəне 1,6 % құрайды. Яғни,
теориялық есептеулерді негізге ала отырып, ауқымды түсулердегі 151Sm жəне
99
Tс белсенділігі 1,2 Бк/кг жəне тиісінше 0,2 Бк/кг құрайды деп, ықтималдықтың үлкен бір үлесімен болжауға болады.
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3-тарау
ҚР ҚОРШАҒАН ОРТА НЫСАНДАРЫНЫҢ ЛАСТАНУЫН
НОРМАЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ ТАЛАПТАРЫ
Жалпы қабылданған жəне ҚР (РҚН-99, 2.8 т. [58]) нормативтік құжаттармен
реттелген иондаушы сəулеленудің табалдырықсыз əрекетінің үлгісі қазіргі
уақытта радиациялық тəуекел деңгейін бағалау негізі болып табылады. Бұл
үлгіде тиімді доза мөлшері радиациялық тəуекел шамасы болып табылады. РҚН-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сəйкес: "тұрғындардың,
қызметкерлерді қоса алғандағы, денсаулығын иондаушы сəулеленудің зиянды
əсерлерінен радиациялық қауіпсіздіктің негізгі ұстанымдары мен нормаларын
сəулеленуді шаруашылықтың түрлі салаларында, ғылымда жəне медицинада
түрлі пайдалы қызметті негізсіз шектеусіз сақтау арқылы қорғау радиациялық
қауіпсіздік нормаларының басты мақсаты болып табылады".
ССП аумағының қазіргі статусы жəне ядролық жарылыстар жүргізу
орындарында қандай да бір қызметті жүргізу шарттары
ССП қазіргі статусы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы
7 ақпандағы №172 "Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны жерлерін қор
жерлерінің құрамына аудару туралы" Қаулысымен анықталады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасының Жер қатынастары мен жерге орналастыру
Мемлекеттік комитетінің Қарағанды, Павлодар жəне Семей облыстарының
əкімдерімен, Қазақстан Республикасы Экология жəне биоресурстар
министрлігімен, Ауыл шаруашылық министрлігімен жəне Экономика
министрлігімен келісілген, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны жерлерін
Қарағанды, Павлодар жəне Семей облыстары қор жерлеріне беру туралы
ұсыныстары қосымшаға сəйкес қабылдансын.
Жер қорларын анықтау Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №442 "Қазақстан Республикасының Кодексі" Жер кодексінде
келтірілген.
137 бап. Қор жерлерінің құрамы.
Жеке меншікке немесе жер пайдалануға ұсынылмаған, аудандық атқарушы
органдардың жүргізуінде тұрған барлық жерлер қор жерлеріне жатады.
Ядролық қару сынақтары жүргізілген жер телімдері Қазақстан Үкіметінің
шешімі бойынша қор жерлеріне аударылады. Көрсетілген жерлердің құқықтық
режімі осы Кодекстің 143-бабына сəйкес анықталады.
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Қазіргі уақытта полигон аумағында рұқсаты бар шаруашылық жəне ғылыми
қызмет жүргізілуде: пайдалы қазбаларды барлау жəне өндіру, табиғат ортасын зерттеу саласындағы ғылыми зерттеулер, сейсмикалық зерттеулер, екі
ядролық зерттеу реакторы жұмыс істеуде. 1997 жылғы 14 сəуірдегі №93-І
"Атом энергиясын пайдалану туралы (20.12.04 ж. №13-ІІІ ҚР Заңына енгізілген
өзгерістерімен)" Қазақстан Республикасы Заңының "Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтің негізгі түрлері" 5-бабына сəйкес атом энергиясын пайдалануға байланысты қызметтерге ядролық жарылыстарды жүргізу
орындарындағы барлық қызметтер жатады. Атом энергиясын пайдалануға
байланысты барлық қызметтер мемлекет тарапынан үнемі бақылауда жүзеге
асырылады.
Атом энергиясын пайдалануға байланысты қызмет Қазақстан Республикасы
заңнамасымен бекітілген тəртіпте міндетті лицензияландыруға жатады. (11 бап.
Атом энергиясын пайдалануға байланысты қызметті лицензияландыру).
"Лицензияландыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңы (27.07.2007 ж.
өзгерістерімен) "Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті лицензияландыру" 13-бабында, сондай-ақ лиицензияның бар болуы қызметтің келесі
түрлерімен айналысу үшін талап етіледі: 8-тармақ) бұрынғы ядролық сынақ
полигондарының аумақтары мен жүргізілген ядролық жарылыстар нəтижесінде
ластанған басқа аумақтардағы қызмет.
Қандай да болмасын шаруашылық қожалығымен лицензия алу үшін талаптар орындау іс жүзінде мүмкін емес. Сондықтан, бұрынғы ССП аумағында ауыл
шаруашылық қызметті заңды жүргізу үшін Жер кодексі талаптарына сəйкес
аумақтың Жер кодексі талаптарына сəйкес бөлігін шаруашылық айналымға
беру қажет.
Жерді беру тəртібі
Қор жерлері жеке меншікке немесе ауыл шаруашылық қажеті үшін жерпайдалануға, өнеркəсіп жəне басқа да мақсаттарда Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 20 мамырдағы № 442 "Қазақстан Республикасының Кодексі" Жер
кодексінде бекітілген тəртіпте жəне шарттарда ұсынылады.
Ядролық жарылыстар жүргізілген қор жерлерінің құрамына аударылған
жерлерден жер телімдерін жеке меншікке немесе жерпайдалануға ұсыну тəртібі
"Радиоактивті ластануға ұшыраған жəне ядролық қару сынақтары жүргізілген
жерлер" 143-бабында белгіленеді:
1. Нормативтен тыс радиоактивті ластануға ұшыраған немесе
тұрғындардың өмірі мен денсаулығына басқа түрімен қауіп төндіретін
жер телімдері жеке меншікке, тұрақты немесе уақытша жерпайдалануға
берілмейді.
2. Радиоактивті ластануға ұшыраған, Қазақстан Республикасының бекітілген заңнамасы санитарлық талаптар мен нормативтеріне сəйкес өнім
алу қамтамасыз етілмейтін жер телімдері ауыл шаруашылық айналымынан шығарылады жəне уақытша тоқтатылады. Бұл жерлердегі ауыл
шаруашылық өнімдерін өндіруге жəне оны сатуға тыйым салынады.
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3. Ядролық қару сынақтары жүргізілген жер телімдері Қазақстан Республикасы Үкіметімен тек мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң
қорытындысы бар кездегі ядролық қару сынақтарының зардаптарын
жою бойынша барлық шаралар жəне кешенді экологиялық зерттеулер
аяқталған соң ғана жеке меншікке немесе жерпайдалануға ұсынылуы
мүмкін.
4. Көрсетілген аумақтардағы ядролық қару сынақтарының зардаптарын
жою бойынша шаралар қоршаған ортаны қорғау, жер ресурстарын
қорғау жəне тиімді пайдалану жөніндегі республикалық жəне облыстық
бағдарламаларда жəне басқа арнайы бағдарламаларда қарастырылады.
Мемлекеттік экологиялық сараптама, сараптама жүргізу тəртібі, мерзімдері,
қорытынды беру туралы ереже Қазақстан Республикасы Экологиялық
кодексінің "Экологиялық сараптама" 7-тарауында қарастырылады.
ҚР Жер кодексінің 143-бабы 3-тармағына сəйкес жерлерді жеке меншікке
немесе жерпайдалануға беру үшін ССП аумағының солтүстік бөлігіне кешенді
экологиялық зерттеу жүргізілді.
Тұрғындарға арналған дозалық жүктеменің жеткілікті деңгейлері
Тұрғындарға арналған нормативтердің екі класын қарастырамыз:
• РҚН-99 3.1-кестесінде келтірілген негізгі доза шегі (ДШ);
• негізгі доза шегінен туынды болып табылатын монофакторлы əсердің
жеткілікті деңгейлері: жылдық түсу шектері (ЖТШ) жəне жеткілікті
орташажылдық көлемді белсенділіктер (ЖКБ).
Дозалардың негізгі шектері өзіне табиғи жəне медициналық сəулеленуден
болған, сондай-ақ радиациялық апат салдарынан болған дозаларды қоспайды.
Сəулеленудің бұл түрлеріне арнайы шектеулер бекітіледі. Тұрғындар үшін
техногенді радионуклидтерден тиімді доза шегі кез келген жүйелі 5 жыл ішінде
жылына 1 мЗв құрайды, бірақ жылына 5 мЗв көп емес.
ҚР Министрлер Кабинетінің 2007 ж. 31 шілдедегі "Аумақтардың экологиялық
жай-күйін бағалау критерийлерін бекіту туралы" №653 Қаулысымен аумақты
адамның радиациялық қауіпсіздігі тарапынан бағалау көрсеткіштері бекітілген.
Қаулыға сəйкес (6-бөлім, Радиациялық қауіпсіздікті бағалауға арналған
көрсеткіштер), иондық, онымен бірге табиғи сəулеленудің барлық көздерінен
тиімді дозаның орташа жылдық мəні табиғи ластанған аумақта тұратын
адамның радиоэкологиялық қауіпсіздігі дəрежесін сипаттайтын негізгі критерий болып табылады. "Шегінде адамның сəулеленуінің қосымша (табиғи
аядан астам) тиімді дозасының орташа жылдық мəндері 1 мЗв аспайтын
аумақтар салыстырмалы қолайлы экологиялық ахуалы бар аумақтарға жатады. Шегінде сəулеленудің тиімді дозасының (қосымша, табиғи аядан астам)
орташажылдық мəндері 5 мЗв асатын жəне 10 мЗв дейінгі доза диапазонында
болатын аумақтарды төтенше экологиялық жағдайлар аумақтарына, ал 10 мЗв
жоғарыларды – экологиялық апат аймақтарына жатқызу керек".
(BSS–негізгі қауіпсіздік нормалары) Иондаушы сəулеленулер мен
сəулеленудің көздерімен қауіпсіз жұмыс істеуге арналған "Халықаралық
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негізгі қауіпсіздік нормалары" (115-серия) АТЭХАГ құжаттарына сəйкес
тұрғындардың сəулеленуі үшін ІІ-8 тармақта көрсетілген дозалар шегі
бекітілген: "Тұрғындардың сəйкес сыни топтарының іс-тəжірибе қызметі
əсерінен алған орташа бағалау дозалары жылына 1 мЗв тиімді доза шегінен
аспауы қажет". Сонымен, жылына 1 мЗв тиімді доза шегі ҚР да, халықаралық
құжаттарда да жеткілікті деңгей болып табылады.
Қоршаған ортаның радиоактивті ластану деңгейіне қойылатын ҚР
нормативті құжат талаптары
Қоршаған орта, азық-түлік өнімдері ластануының барлық бекітілген
деңгейлері тиімді дозаның негізгі шегінен тұрғындарға арналған дозалардың
туынды көлемі болып табылады. Ластанған аумақтарда жасалатын ауа
бассейнінің, ауыз сумен қамсыздандыру көздерінің, азық-түліктің ластану деңгейін бағалау үшін РҚН-99 белгілі радионуклидті құрамы кезінде (2Қосымша) монофакторлы əсердің жеткілікті деңгейі анықталған:
• Ауамен жəне тамақпен жылдық түсу шегі (ЖТШ);
• Тыныс алатын ауадағы жəне судағы жеткілікті орташа жылдық көлемді
белсенділіктер (ЖКБ).
Негізгі техногенді радионуклидтерге арналған ЖТШ жəне ЖКБ мəндері
3.1-кестеде берілген. Біз бұрынғы ССП жүргізілген сынақтар жағдайындағы
табиғи ортаның ықтимал ластаушысы болып табылатын радионуклидтерді
қарастырамыз жəне олар тұрғындар сəулеленуінің жылдық болжамды тиімді
дозасына қомақты үлес қосуы мүмкін.
3.1-Кесте
Ауамен жəне тамақпен шекті жылдық түсудің, тыныс алатын
ауадағы рауалы көлемді белсенділігінің жəне тұрғындар үшін жеке
радионуклидтердің судағы тиесілі белсенділігінің көлем мəндері
Ауамен түсуі
Сумен жəне тамақпен түсуі
РадиоРауалы орташа жылдық
Жылдық түсу шегі,
нуклид Жылдық түсу шегі, көлемді белсенділік, Бк/
жылына Бк
жылына Бк
м3
3
H
3,7*106
1,9*103
2,1*107
90
Sr
2,0*104
2,7
1,3*104
99
5
1
Tc
2,0*10
2,7*10
2,1*105
137
Cs
2,2*105
2,7*101
7,7*104
151
5
1
Sm
2,5*10
3,1*10
1,6*106
238
Pu
2,2*101
2,7*10-3
2,5*103
239
1
-3
Pu
2,0*10
2,5*10
2,4*103
240
Pu
2,0*101
2,5*10-3
2,4*103
241
Pu
1,1*103
1,4*10-1
2,1*105
1
-3
241
Am
2,4*10
2,9*10
2,7*103
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Азық-түлік өнімдері үшін "Азық-түлік өнімдерінің тағамдық құндылығы
мен қауіпсіздігінің гигиеналық талаптары" санитарлық ережелер жəне нормалармен радионуклидтердің азық-түлік өнімдерінің 20-дан аса түріндегі рауалы
деңгейлері бекітілді [59]. 3.2-кестеде зерттелетін аумақта өндірілуі өте мүмкін
азық-түлік өнімдері қауіпсіздігінің гигиеналық талаптары көрсетілген.
3.2-Кесте
Азық-түлік өнімдері қауіпсіздігінің гигиеналық талаптары

Өнім түрлері

Рауалы деңгейлер, Бк/кг, көп
емес
Цезий

Стронций

Үй жəне сүйексіз кəсіптік жануарларының еті

160

50

Сүт, қаймақ, сұйық қышқыл сүт өнімдері жəне т.б.

100

25

Көкөністер, бақшалық

600

200

Азық-түлік өнімдеріндегі плутоний изотоптары құрамының рауалы деңгейі
жөніндегі талаптар аталған құжатта жоқ. Сондықтан, РҚН-99 сəйкес, плутоний құрамын бағалауды плутонийдің тағаммен жылдық түсу шегінің мөлшерін
есепке ала отырып жүргізуге болады.
Топырақ жамылғысы ластануын нормалау
2007 жылға дейін топырақтың радиоактивті ластануын бағалау үшін
ауқымды түсулер аясының деректерін, немесе радиоактивті қалдықтар деңгейін
пайдаланған болатын. Мемгидромет деректері бойынша 1990 жылға ел бойынша (ластанған аймақтан басқа) орташа алғанда топырақтың 137Cs ластану
тығыздығы шамамен 2,4 кБк/м2 (65 мКи/км2) жуық құрады, ал 90Sr 1,4 кБк/м2
(39 мКи/км2) жуық [60]. Бұл мөлшерлер бұрынғы КСРО аумағы үшін орташа
болып табылады жəне аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін. Қазіргі уақытқа
дейін олар табиғи радиоактивті ыдырау есебінен өзгеруі мүмкін болатын.
Ауқымды түсулер аясы мəнінің диапазондары осыдан бұрынғы баяндамада
көрсетілген.
ҚР Министрлер Кабинеті 2007 жылғы 31 шілдедегі № 653 "Аумақтардың
экологиялық жай-күйін бағалау критерийлерін бекіту туралы" Қаулысында
[61] өздерінің жай-күйіне экологиялық бағалау жүргізуге мүмкіндік беретін
топырақтың жай – күйін бағалауға арналған критерийлер бекітілген болатын.
Қаулының "Табиғат ортасының өзгеру критерийлері" 7-бөлімі, "топырақтар
жай-күйін бағалауға арналған көрсеткіштер" 7-параграфында көрсетілгендей,
топырақтардың экологиялық жай-күйін бағалауға арналған критерийлерін
"таңдау олардың тұрған орнының ерекшелігімен, генезиспен, буферлікпен,
сондай-ақ олардың пайдалануының əр түрлілігімен анықталады". Кесте73

де ядролық сынақтарының ұзақ өмір сүретін өнімдерінің үстіңгі ластану
параметрлері бойынша топырақтар жіктелуінің критерийлері берілген (3.3кесте).
3.3-Кесте
Топырақтың радиоактивті ластануының көрсеткіштері
Параметр
экологиялық
апат

төтенше
экологиялық
жағдай

Салыстырмалы
қанағаттанарлық жағдай

цезий-137

18500 жоғары

6938 - 18500

6938 дейін

стронций-90
плутоний (изотоптар
жиынтығы)

388 жоғары

462 - 1388

462 дейін

46,3 жоғары

23,1 – 46,3

23,1 дейін

Көрсеткіш
Радиоактивті ластану, Бк/кг*

Ескерту: * тиесілі белсенділік тереңдігі 5 см жəне топырақтың
тығыздығы 1,6 кг/дм3 топырақ қабаты үшін есептелген

Топырақтың плутониймен радиоактивті ластануын нормалауға сыни қарау
қажет. Бекітілген нормативтер "изотоптар жиынтығына" жатады, бұл олардың
радиациялық қауіпсіздік көзқарасынан қарағанда дұрыс емес, өйткені плутоний изотоптарының минималды мəнді тиесілі белсенділіктері 239 (238, 240),
плутоний-241 қарағанда екі ретке кем.
Өсімдік жамылғысының ластануын нормалау
137
Cs жəне 90Sr жасанды радионуклидтерінің өсімдіктердегі құрамы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 1994 жылғы 22 ақпандағы тізімдемесіне [62] кірмеген "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық
министрлігінің бақылау нысандарындағы радионуклидтер құрамының уақытша
рауалы деңгейімен" нормаланады. Оларға сəйкес, радионуклидтер құрамының
шөптегі, дəнді дақыл өсімдіктерде, пішенде, пішендеме, сабанда жəне т.б.
рауалы деңгейі 137Cs үшін 74 Бк/кг жəне 90Sr үшін 111 Бк/кг құрайды. Басқа
радионуклидтердің тиесілі белсенділігі аталған құжатта нормаланбайды.
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4-тарау
ЗЕРТТЕЛЕТІН АУДАННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ
ҚАЗІРГІ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫ
4.1 Зерттелетін аумақтың радиациялық жағдайының
жалпы сипаттамасы
ССП аумағы солтүстік бөлігінің радиациялық жағдайын алдын ала
бағалау үшін радиациялық параметрлерін (ЭДҚ жəне бета-бөлшек ағынының
тығыздығы) өлшеу орындалды. Зерттеу жүргізу кезінде барлығы 2459 нүктедегі
радиациялық параметрлердің өлшеуі жүргізілді. Зерттеу ауданы мен қойылған
мəселелерге байланысты зерттеу тығыздығы 1 км2-ге 1 өлшеуден 2,6 км2-ге
өзгерді. Зерттеудің орташа тығыздығы 1,8 км2-ге 1 өлшеуді құрады.
Зерттелетін аумақ бойынша ЭДҚ таралуы жəне β-бөлшектері ағынының
тығыздығы нəтижелері карталарда көрсетілген (4.1-сурет, 4.2-сурет, түсті
блок).
Радиациялық түсіру нəтижелерін статистикалық өңдеу
Деректерді статистикалық өңдеу үшін ССП аумағы солтүстік бөлігінде
2008–2009 жж. жүргізілген барлық радиациялық параметрлерді қоса
алғандағы іріктеу дайындалды. Зерттеу аумағының шекараларына түскен
өлшеулердің жалпы саны – 2459 құрады. Өйткені өлшеулер өлшенетін
мөлшерлер табылуының түрлі шегі бар əр түрлі құралдармен жүргізілген болатын, деректерді дұрыс түсіндіру үшін қолданылған өлшеу құралдарының
табылу шегінен төмен мəндер өндіруден алынып тасталды.
ЭДҚ мəндерінің таралуын талдау өлшеу нəтижелері 0,05-тен 0,23 мкЗв/сағ.
дейінгі диапазонда өзгеретінін, ортақ арифметикалық мəн 0,12 мкЗв/сағ. құрағанын көрсетті.
ЭДҚ мəндерінің таралуын бағалау үшін қисық түрлендірме құрылды (4.3сурет).
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4.3-Сурет.

Зерттелген аумақтағы ЭДҚ таралуы

Қисық түрлендірме радиациялық параметрлер тарауының аздаған оң ассиметриясы бар қалыпты (табиғи) таралуға жақын сипаты бар екендігін көрсетеді.
Оң ассиметрия қалыпты таралудан асатын мəндер облысын қалыптастырады
жəне зерттеу жүргізу кезіндегі өлшеу құралдарының əр түрлі типін (əр түрлі
сипаттамамен) пайдаланудың салдары болуы мүмкін. Сондай-ақ қалыпты
таралудан асатын мəндер облысын қалыптастыруға топырақтағы табиғи
радионуклидтердің жоғары белсенділігі жəне өлшенетін радиациялық параметрлер тұрақсыздығы өз үлесін қосуы мүмкін.
Ұқсас талдау β-бөлшектер ағыны тығыздығының мəндері үшін жүргізілді.
β-бөлшектер ағыны тығыздығының мəндері 3-тен 19 бөлшек/(мин*см2) дейінгі
диапазонда өзгереді, ортақ арифметикалық мəн 9 бөлшек/(мин*см2) құрады.
β-бөлшектер ағыны тығыздығының мəндерін бағалау үшін қисық
түрлендірме құрылды (4.4-сурет). Қисық түрлендірме β-бөлшектер ағыны
радиациялық мəндерінің таралуының қалыпты (табиғи) таралуға жақын сипаты бар екендігін көрсетеді. ЭДҚ-мен болған жағдай сияқты қалыпты таралудан асатын мəндер облысын қалыптастыратын көбіне аз көрінген оң асимметрия байқалады. Аталған жағдайда бұл ЭДҚ қалыпты таралуынан асатын
мəндер облысының қалыптасуына қатысатын себептер ғана емес, сол сияқты
радон изотоптарының топырақ бетіне ыдырауы еншілес өнімдерінің жоғары
белсенділігі салдары болуы мүмкін.
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4.4-Сурет.

Зерттелген аумақтағы β-бөлшектер ағыны тығыздығының таралуы

Алынған нəтижелерді талқылау
Алынған нəтижелердің статистикалық талдауы зерттелетін аумақта
радиациялық параметрлердің таралуының қалыпты (табиғи) таралуға жақын
сипаты бар екендігін көрсетті. Сондай-ақ оң ассиметрияны (қалыпты таралу
шегінен тыс шығатын) қалыптастыратын мəндер облысы анықталды.
Алынған нəтижелердің жоғары мəндері облысын қалыптастыратын ықтимал
факторларды бағалау жүргізілді. Төменде олардың жоғары мəндер облысының
қалыптасуына қосқан үлесін анықтайтын деңгей бойынша сараланған аталған
факторлар суреттеледі.
1. Өлшеудің тұрлаусыздығы.
Зерттеулердің əр түрлі уақытта жəне əр түрлі топтармен жүргізілгеніне
байланысты өлшеулер үшін иондық сəулеленуді тіркеу ұстанымдарымен де,
өлшеу нəтижелеріне (детектордың типі мен ауданы, детектордың анизотропиясы, детектор тиімділігінің энергетикалық сызықсыздығы жəне т.б.) əсер ететін
басқа да техникалық сипаттамамен де ерекшеленетін түрлі дозиметрлер мен
радиометрлер пайдаланылды. Детектирлеу шегінің төменгі табалдырығына
жақын мөлшерлердегі өлшеу кезіндегі осы барлық параметрлер нəтижелердің
± 30% дейінгі жоғары тұрақсыздығына əкелуі мүмкін.
2. Өлшенетін радиациялық параметрлердің тұрақсыздығы.
Ғарыштық сəулелерден құралатын радиациялық ая тұрғындардың радиацияның табиғи көздерінен алатын сыртқы сəулеленуінің 40 % дейін (0,04–
0,05 мкЗв/сағ.) қалыптастырады. Ғарыштық сəулелену қарқындылығы
нысанның географиялық қалпына бағынышты жəне теңіз деңгейінен жоғары
биіктікпен өседі. Ғарыштық сəулелену қарқындылығы уақыт өткен сайын
өзгереді, түрлендірулерді кезеңдік жəне кезеңдік емес, жерде жəне жерден
тыс пайда болуы деп бөлуге болады. Жерде пайда болған түрлендірулер ең
алдымен метеорологиялық факторлармен байланысты. Олардың кезеңдік емес
жəне қысқа мерзімді (барометриялық жəне температуралық эффектілер) сипаты немесе қоңыржай ендіктер үшін 2÷3 % дейінгі амплитудасы бар кезеңдік
маусымдық түрлендірулері бар. Жерден тыс пайда болған түрлендірулер,
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ең бастысы, күн жəне магнит белсенділігінің түрленуіне, Жердің магниттік
өрісінің ауытқуына байланысты.
Мұның салдарынан доза эквивалентінің тіркелген қуаты кезінде кеңістіктің
(детектор) белгіленген көлемінде уақыт бірлігіне түсетін бөлшектер мен гаммакванттардың саны өз бетімен кездейсоқ мөлшер болып табылады.
3. Литосферадағы табиғи радионуклидтердің жоғары белсенділігі.
Литосфераның табиғи радиоактивтілігіне себепші - оның қосылған геологиялық
құрылымдарында U, Тh, К, Rb жəне басқа радиоактивті изотоптардың болуы. Тау
жыныстарының, топырақ жəне құмның радиоактивтілігіне негізгі үлесті калий-40
жəне уран-радий жəне торий тұқымдастардың радионуклидтері қосады.
Топырақ радиоактивтілігі, ең алдымен, аналық тау жыныстарының белсенділігіне, сондай-ақ топырақ пен топырақасты сулары арасындағы радионуклидтер алмасу процесінің қарқындылығына, органикалық заттектер жəне
басқа факторларға байланысты. Жанартау тəріздес тау жыныстары (əсіресе
гранит) жауын-шашынмен салыстырғанда (тақта тастардан басқа) көбірек
белсенділікке ие. Бұл кезде көбірек радиоактивтіліке ие – сұр топырақ, аздаған
– шымтезек (4.1-кесте) [63].
4.1-Кесте
Кейбір радионуклидтердің топырақтағы шоғырлануы
жəне оған сəйкес тиімді дозаның болжамды қуаты

Топырақ түрі

Радионуклидтердің шоғырлануы, Бк/кг
К
660
770
450
410
370
40

Сұр топырақ
Сұр-қоңыр
Қызғылт-қоңыр
Қара топырақ
Сұр орман топырағы
Шымды-ақшыл сұрғылт
түсті топырақ
Ақшыл сұрғылт түсті
топырақ
Шымтезекті
Бүкіл əлем үшін ортақ
Типтік диапазон

U
31
27
26
21
17

238

Th
48
41
37
36
27

232

Доза қуаты,
мкЗв/сағ.
0,074
0,069
0,06
0,051
0,041

290

15

22

0,034

15

9

12

0,028

88
370
100-740

6
26
11-54

6
26
7-48

0,011
0,046
0,014-0,09

Радий, торий (жəне олардың ыдырау өнімдері) жəне калийдің табиғи изотоптары есебінен тау жыныстарының гамма-сəулеленуі орташа алғанда 0,08–
0,10 мкЗв/сағ. құрай отырып, əдетте 0,07-ден 0,20 мкЗв/сағ. дейін өзгереді.
Барлық табиғи радионуклидтер себепші болған сыртқы сəулеленудің тиімді
дозасы 3,2-ден 8,1 мЗв/жыл дейін өзгереді.
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4.Радон изотоптары ыдырауының еншілес өнімдері белсенділігін ұлғайту.
Өлшеулерді жүргізу кезіне топырақ бетіндегі радон изотоптары ыдырауының
еншілес өнімдері белсенділігін ұлғайтуға радон изотоптарының топырақтан
жоғары эксхаляциясы себеп болуы мүмкін. Радонның топырақтан бөлінуі
аталған елді мекендегі топырақ типіне жəне атмосфералық құбылыстарға қатты
байланысты болғандықтан, радонның топырақтағы ағыны жəне атмосфераның
жералды қабатындағы оның сəйкес шоғырлануы елді мекен мен тəулік
уақытына байланысты қатты өзгереді [64].
ССП аумағы солтүстік бөлігіндегі радиациялық параметрлерді бағалау
олардың барлық əлем үшін сияқты Қазақстан аумағы үшін де радиациялық
параметрлерінің табиғи аялық мəндерге сəйкес екендігін көрсетеді.
ССП аумағы солтүстік бөлігіндегі сыртқы фотонды сəулеленуден орташа болжамды жылдық доза 1 мЗв жуық құрайды. Көптеген зерттеулер жəне
бақылаулар нəтижесінде бүкіл əлемде табиғи радиациялық аяның бір елді мекеннен екінші елді мекенге өзгеретіні анықталды. Табиғи сəулелену деңгейлері
шамамен оның 1/3-ін сыртқы сəулеленудегі доза құрайтын орташа алғанда
жылдық дозаны 2–2,5 мЗв қалыптастыра отырып жетерліктей кең шектеулерде
өзгереді [65].
Біздің ғаламшардың кейбір аудандарында табиғи радиация аясы жер
шары бойынша орташа деңгейден (топырақтағы табиғи радионуклидтердің
ауытқулы жоғары құрамы есебінен) көп артық. Мысалы, Үндінің монацитті
аудандарында доза қуаты 3,2 мкЗв/сағ. (0,028 Зв/жыл), Бразилияның – 1,15
мкЗв/сағ., жанартаулық экструзия аудандарында 13,70 мкЗв/сағ. (0,12 Зв/жыл),
Францияның гранитті аудандарында – 0,4 мкЗв/сағ. жетеді [63].
ТМД елдерінің радиоактивті (радондық-радийлік) сулардың жер бетіне
шығу орындарындағы кейбір елді мекендерінде (Боржоми, Хмельника, Мироновка) табиғи радиациялық ая жеткілікті жоғары. Тиімді доза қуаты 10–30
мЗв/ жыл дейін жетеді, кейбір жерлерде – 40–80 мЗв/жыл дейін, яғни, орташадан ондаған жəне одан да көп есе асады [63].
ССП аумағы солтүстік бөлігіндегі іргелес аумақпен салыстырғандағы
радиациялық параметрлер деңгейін бағалау үшін оны Қазгидромет метеостансасында жүргізілетін атмосфераның жералды қабатының радиоактивті ластануына бақылау нəтижелерімен салыстыруға болады. Мысалы, 4.5-суретте
2008 ж. ШҚО елді мекендеріндегі ЭДҚ мəндері берілген [66]. Қазақстан облыстары бойынша γ–сəулелену доза қуатының орташа мəндері 0,10–0,16 мкЗв/ сағ.
шегінде тұр [67].
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4.5-Сурет.

ШҚО бойынша 2008 жыл үшін экспозициялық доза қуатының мəндері

Гистограммада берілгендей, ССП аумағы солтүстік бөлігіндегі ЭДҚ деңгейі
Қазақстан мен ШҚО елді мекендеріндегі аялық радиациялық параметрлер
деңгейінде тұр.
Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып, ССП аумағы солтүстік
бөлігіндегі радиациялық параметрлер Қазақстан үшін де, барлық əлем үшін де
аялық мəндерден аспайды деген қорытынды жасауға болады.

4.2 Топырақ жамылғысының алаңдық радионуклидті
ластану сипаттамасы
Алаңдық зерттеу жоспарын əзірлеу кезінде келесі негізгі факторлар есепке
алынды:
• зерттелетін аумақ топырағындағы радионуклидтер мəндері бойынша
ақпараттың бары;
• АТЭХАГ сараптама тобының ұсыныстары (1 км ұяшығы бар зерттеу
желісі ұсынылды);
• ядролық сынақтарды жүргізу кезіндегі радиоактивті ластану пайда
болуының жалпы заңдылықтары (ластану дақтарының болжамды өзіне
тəн өлшемдері, іріктеп алудың тереңдігі).
Зерттеудің жалпы жоспары
Зерттеудің келесі жоспары қабылданды (4.6-сурет). Барлық зерттелетін
аумақ үш бөлікке бөлінді – Батыс, Орталық жəне Шығыс. Батыс бөлік үшін 1,5
км қадам, Шығыс бөлік үшін 1,0 км таңдап алынды. Орталық бөлік үшін ең алдымен бейін бойынша 0,2 км қадаммен оларды табу жəне олардың негізгі сипаттамаларын анықтау мақсатында радиоактивті ластанудың болжамды іздеріне
перпендикуляр зерттеу жасау ұсынылды. Ары қарай бейін бойынша нəтижелер
алған соң Орталық телімнің 1 км қадаммен торша бойынша қосымша алаңдық
зерттеулері жүргізілді.
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4.6-Сурет.

ССП аумағының солтүстік бөлігін зерттеу

Зерттеу өзіне таңдап алынған нүктелердегі радиометриялық түсіру,
олардың координатарын өлшеу, 10*10 см ауданынан 5 см тереңдікте нүктелік
жерүсті сынамаларды іріктеп алуды қосты. Ары қарай сынамалар зертханалық
талдамаға түсті. Қажетті алдын ала дайындықтан (кептіру, себу, өлшеу) соң
барлық сынамалар табиғи (232Th, 40K, 226Ra) да, сол сияқты жасанды (137Cs, 241Am,
60
Co, 152Eu) да негізгі радионуклидтер құрамына талданды. Сынамалардың
бір бөлігі сосын 90Sr, 238, 239+240Pu бөлу жəне анықтау үшін радиохимиялық
талдауға жіберілді. 238, 239+240Pu анықталған сынамалар, ереже бойынша, тағы
бір рет 241Am құрамына талданды. Бұл құрамды анықтау сынамаларды осы
радионуклидтердің арақатынасын анықтау үшін қосымша гомогендеуден соң
жүргізілді.

4.2.1

Табиғи радионуклидтердің алаңдық таралуы

Зерттелетін аумақтағы негізгі құрамдас радиациялық ая уран мен торийдің,
сондай-ақ калиймен (40К) ыдырау қатарына кіретін табиғи радионуклидтерге
байланысты. Табиғи радионуклидтерден 40K, 232Th жəне 226Ra анықталды. 40K,
232
Th жəне 226Ra табиғи радионуклидтерін анықтау 0–5 см жерүсті көкжиектен
іріктеп алынған 2450 топырақ үлгілерінде орындалды. Зерттеу нəтижелері
бойынша 40K, 232Th жəне 226Ra алаңдық таралу карталары құрылды (4.7-сурет –
4.9-сурет, түсті блок). 40K, 232Th жəне 226Ra табиғи радионуклидтері мəндерінің
таралуы гистограммаларда көрсетілген (4.10-сурет – 4.12-сурет).

81

4.10-Сурет.

40

4.11-Сурет.

232

4.12-Сурет.

226

82

K шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

Th шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

Ra шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

Зерттелетін аумақта табиғи радиоунклидтердің орташа мəні 40K үшін – 685,
Ra – 26, 232Th –29 Бк/кг құрады. Мұндай құрамдар Қазақстан топырағы үшін
тəн болып табылады, қандай болмасын геохимиялық ауытқулар анықталған
жоқ.
Алынған нəтижелерді салыстыру үшін 4.2-кестеде табиғи радионуклидтердің ҚР топырағындағы тиесілі белсенділігінің максималды жəне минималды мəндері, сондай-ақ олардың орташа мəндері келтірілген [68].
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4.2-Кесте
Табиғи радионуклидтердің Қазақстан топырағындағы белсенділігі
Өлшеу шектері

Тиесілі белсенділік , Бк/кг
К

40

226

Ra (238U)

Th

232

Минималды мəндер

100

12

10

Максималды мəндер

1200

120

220

Орташа

300

37

60

Ескерту: Уран мен торийдің кендерінде радиоактивті тепе-теңдік бірлікке жақын
екендігі, уран мен радийдің тиесілі белсенділіктері тең екендігі қабылданады

Ұсынылған графикалық материалдарды зерттеу зерттелетін аумақтың
нақты батыс бөлігіндегі ұсақ шоқылыға тəн қышқыл гранитоидті жыныстарға
теңестірілген сынамаларда 40K , 226Ra , 232Th Бк/кг тиесілі белсенділігінің максималды мəндері тіркелгенін көрсетті, бұл мəндер Қазақстан топырағы үшін
орташа мəндерден аспайды (калий үшін - 40 – максималды мəн).

4.2.2

Жасанды радионуклидтердің алаңдық таралуы

Гамма-спектрометриялық талдаумен зерттелген сынамалардың бірдебірінде 137Cs жəне 241Am басқа қандай да болмасын жасанды радионуклидтер
табылмағанын алдын ала ескерейік, бұл кезде 60Co, 152Eu сияқты радионуклидтер үшін табу шегі 0,5 жəне тиісінше 1,0 Бк/кг құрады.
Зерттелетін аумақтың 137Cs ластану сипаты
Зерттелген сынамалар саны – 2500-ге жуық. Зерттеу нəтижелері бойынша 137Cs
алаңдық таралу картасы құрылды (4.13 суреті түсті блок). Шоғырланулар диапазоны 1-ден 75 Бк/кг құрайды, орташа мəндері кезінде 17 Бк/кг, бұл кезде максималды
мəндері бар нүктелердің жалпы саны (60 Бк/кг артық) нəтижелердің жалпы санынан 0,8 % кем құрайды.Бұл аталған радионуклидтің табиғи таралуына байланысты
болуы мүмкін. Гистограммада (4.14-сурет) нүктелердің жеке шоғырланулармен
кездесу жиілігі таралуының логқалыпты таралуға жақын таралу сипаты бар.
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4.14-Сурет.

Cs шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

137

Солтүстік жарты шардағы ауқымды түсулерге байланысты негізгі
радионуклидтердің шоғырлану диапазоны кестеде көрсетілген (2.2 бөлімін, 18кестесін қараңыз). Біздің жағдайда аталған аумақтағы 137Cs шоғырлануының
орташа мəні осы кестеге сəйкес, аталған радионуклид үшін ауқымды түсулер
аясының максималды мəндерінен аспайды.
Зерттелетін аумақтың 241Am ластану сипаты
Зерттеу нəтижелері бойынша 241Am алаңдық таралу картасы құрылды
(4.15-сурет, түсті блок). Зерттелетін аумақ үшін 241Am орташа шоғырлануын
бағалаудың біраз мəселесі бар, бұл үлгілердің көптеген мөлшерінде 241Am
шоғырлануы пайдаланылған əдістеме мен аппаратураның (барлық нəтижелердің
40 % жуық) табылу шегінен (минималды детектрленген белсенділік) аз
деңгейінде болғанына байланысты. Осы нəтижелердің толық жойылуы маңызды
жоғарылатылған бағалауға əкелуі мүмкін еді. Сондықтан орташа шоғырлануды
бағалау кезінде 241Am шоғырлану мəні мұндай жағдайларда табылу шегіне тең
деп қабылданды. Сондай-ақ жоғары табылу шегі (1,8 Бк/кг артық) бар сандық
емес деректердің біразы қарастырудан шығарылды. Сонымен, 241Am жекелеген
"орташа" шоғырлануы нақты жоғарыдан бағалау болып табылады жəне "есепке алынған" деректер кезінде 0,8 Бк/кг құрады – 2300 жуық (4.16-сурет).

4.16-Сурет.
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Am шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

241

Зерттелетін аумақтың 239+240Pu ластану сипаты
Pu анықтаудың дəстүрлі əдісінің (алдын ала радиохимиялық бөліну
бар альфа-спектрометрия) маңызды еңбек сыйымдылығын ескере отырып,
аумақтың плутоний изотоптарымен ластану сипатының аталған зерттеуінде
əдістеме жағынан 241Am жəне плутоний арасындағы корреляциялық байланысты анықтауға басты назарға алынды. Мұндай көзқарас жеткілікті таралған
жəне, əсіресе, ластанудың бір көзі болған жағдайда толықтай дəлелденген.
"Солтүстік" аумақтардағы жағдай біраз қиындау, өйткені ластану аралас болып
табылады (біраз көздерден).
Зерттеулер нəтижесі бойынша 239+240Pu шоғырлануының 241Am шоғырлануынан бағыныштылық кестесі құрылған (4.17-сурет). 239+240Pu / 241Am қатынасын анықтау үшін топырақ сынамалары ерекше үлгіде дайындалды
(дайындық процедурасына бірнеше үгіту сатысы кірді), үгіту 241Am аликвотты
үлгілердегі құрамы бойынша бақыланды. 241Am шоғырлану мəні осы үлгілердің
ішіндегі орташасы ретінде анықталды.
Аралық кезеңдегі 239+240Pu / 241Am қатынасының орташа мəні 5,6 тең болды, бұл күтілетін есептік мөлшерге жеткілікті жақын, корреляцияның
арақатынастықтың коэффициенті маңызды жəне 0,76 құрайды (үлгілердің
жалпы саны – 79). Зертханалық талдау нəтижелерінің саны ұлғайған кезде 5,1 тең болды, бұл ары қарай доза жүктемелерін есептеу жүргізу кезінде
пайдаланылған.
239+240

4.17-Сурет.

239+240
Pu топырақтағы шоғырлануының 241Am шоғырлануынан
бағыныштылық кестесі

Сонымен, плутоний изотоптарымен ластану сипаты амерциймен ластану сипатына сəйкес, 239+240Pu орташа шоғырлануы 4,1 Бк/кг құрады. Зерттеулер нəтижесі бойынша 239+240Pu нүктелік таралуының картасы құрылды (4.18сурет).
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4.18-Сурет. 2008-2009 жж. жұмыс нəтижелері бойынша 239+240Pu топырақта
анықтау нəтижелері

Бұдан басқа алдын ала радиохимиялық бөлінуі бар альфа-спектрометрия
əдісімен 238Pu анықтау жүргізілді. Нəтижелер талдауы 238Pu анықтау кезінде,
əсіресе төмен шоғырлануда, аддитивті жүйелік қате орын алады, бұл қате
нəтижелердің 0,14 Бк/кг жоғарылауына əкеледі жəне бəрінен бұрын шығуы
табиғи альфа-белсенді изотоптардан жеткіліксіз тазалауға байланысты екенін
көрсетті. 238Pu /239+240Pu қатынасының кестесі 4.19 суретте берілген.

4.19-Сурет.

238
Pu топырақтағы шоғырлануының 239+240Pu шоғырлануынан
бағыныштылық кестесі

Сонымен, 238Pu / 239+240Pu орташа қатынасы 0,016 құрады, 238Pu орташа
шоғырлануы – 0,07 Бк/кг, доза жүктемелерін есептеу үшін, қолайлылық үшін
0,1 Бк/кг мəні қабылданған. 241Pu үшін 0,75 тең 241Pu / 239+240Pu есептік қатынасы
қабылданған.
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Зерттелетін аумақтың 90Sr ластану сипаты
Зерттелетін аумақтың 90Sr ластану сипатын бағалау үшін осы уақытқа
дейінгі жинақталған барлық деректер массиві пайдаланылды. Зерттеулер
нəтижесі бойынша 90Sr алаңдық таралу картасы құрылды (4.20-сурет, түсті
блок). Нүктелердің 90Sr жекелеген шоғырлануларымен кездесу жиілігінің таралу гистограммасы 4.21-суретінде берілген.

4.21-Сурет.

Sr шоғырлану мəндерінің топырақта таралу гистограммасы

90

Əр түрлі кезеңде сынамаларды іріктеп алудың түрлі əдістемесі қолданылған
болды жəне олар, ең алдымен, іріктеп алудың тереңдігімен ажыратылды (0–5,
0–10, 0–15 см). Барлық нəтижелер 90Sr топырақ бейіні бойынша таралуы
жөніндегі деректер негізінде бірыңғай форматқа келтірілді (0–5 см). Стронций90 топырақ бейіні тереңдігі бойынша таралуы жөніндегі деректердің барлық
массиві негізінде оның топыраққа ену тереңдігі 15 см аспайтынын болжауға
болады. Бұл атмосфералық жауын-шашынның жеткіліксіздігі мен топырақ
бетінен күшейген буланумен түсіндіріледі. Тұтасымен алғанда, 90Sr алаң
бойынша таралуы жеткілікті тегіс, алайда "4а" ƏРЗ сынақ алаңына жақын 90Sr
шоғырлануының жоғары мəні байқалады.
Кестеге сəйкес (2.2 бөлім, 2.15-кестені қараңыз) 10 Бк/кг болып қабылданған
90
Sr орташа шоғырлануы ауқымды түсулер аясынан аспайды.
Зерттелетін аумақтың басқа да радионуклидтермен ластану сипаты
Sm, 99Tc сияқты басқа да радионуклидтер шоғырлануы тəжірибе жүзінде
анықталған жоқ, бірақ олардың бар болуы күтіледі, 137Cs шоғырлануының
орташа мəні негізіндегі теориялық есептеулермен жəне осы изотоптардың
теориялық қатынастарымен анықталды. Есептеулер үшін келесі орташа мəндер
қабылданды – 151Sm үшін – 1.4, 99Tc – 0.3 Бк/кг.
Нəтижесінде, аталған аумақтағы жасанды радионуклидердің шоғырлануын
ары қарайғы есептеулерге арналған кестеде келтіруге болады. (4.3-кесте).
151
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4.3-Кесте
ССП аумағы солтүстік бөлігіндегі жасанды радионуклидтердің
орташа шоғырлануы
Cs

137

17,2

4.2.3

Sr

90

10

241

Pu

3,1

238

Pu

0,1

Am

241

0,8

Pu

239+240

4,1

99

Tc

0,3

151

Sm

1,4

Аумақты радионуклидтердің алаңдық таралуы бойынша
аймақтандыру

Жасанды радионуклидтердің аталған аумақ үшін анықталған орташа шоғырланумен салыстырғандағы жоғары шоғырланулары бар мүмкін
аймақтарды анықтау үшін келесі əдіс таңдап алынды: 137Cs жəне 241Am бейін
бойымен шоғырлануларының кестесін құру.
Зерттеу нəтижелері бойынша радиоактивті түсулердің болжамды ізіне перпендикуляр жүргізілген бейін бойымен деректер таңдап алынды (4.22-сурет,
түсті блок), əр бейін бойынша 137Cs жəне 241Am тиесілі белсенділіктің таралу
кестесі құрылды (В-қосымшасы).
4.23, 4.24-суреттерде мысал үшін 137Cs жəне 241Am деректері бойынша екі
тəн бейін келтірілген.

4.23-Сурет. Екі бейін бойынша 137Cs топырақтағы шоғырлануы
мəндерінің кестелері
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4.24-Сурет. Екі бейін бойынша 241Am топырақтағы шоғырлануы
мəндерінің кестелері

Кестедегі 137Cs таралу сипатында ерекше заңдылықтар анықталған жоқ.
Орташа мəннен 2-3 есе артық 137Cs шоғырлану мəнінің пайда болуы аталған
радионуклидтің табиғи қайта таралуына байланысты болуы мүмкін.
241
Am таралуында жоғары шоғырлану бар бірнеше аймақты бөліп көрсетуге
болады (4.25-сурет, түсті блок). Аймақтарды бөлу кезінде бұрын келтірілген
деректермен сəйкес жоғары мəндер аймағының радиоактивті бұлттардың болжамды өту аймағына сəйкестігі назарда болды (2.1.1 бөлімін қараңыз).
Сонымен, 6 аймақ бөлінді. Əр аймақ бойынша 241Am орташа шоғырлануы
келесідей: 1 аймақ – 1,2 Бк/кг, 2 аймақ – 1,5 Бк/кг, 3 аймақ – 1,2 Бк/кг, 4 аймақ
– 1,5 Бк/кг, 5 аймақ – 2 Бк/кг, 6 аймақ – 1,6 Бк/кг.
Əсіресе анық көрінген аймақ – зерттелетін аумақтың Шығыс телімнің
оңтүстігінде орналасқан 5 аймақ болып табылады, аз көрінгені 3 аймақ –
Орталық телімнің орталық бөлігінде орналасқан. Бұл кезде 241Am шоғырлану
орташа мəндері белгіленген контурларда 2 Бк/кг аспайды.
Сонымен, дозалық жүктемелерді ары қарай есептеу үшін трансуранды
элементтердің шоғырлануының максималды ластанған аймақтағы орташа
шоғырлану мəндерінен бір жарым есе ұлғайтылған сияқты анықталған келесі
мəндері пайдаланылды (4.4-кесте).
4.4-Кесте
Топырақтағы трансуранды элементтердің жоғары шоғырлануы бар
аймақтағы жасанды радионуклидтердің қабылданған шоғырлануы
Pu

Pu

241

238

11,6

0,35

241

Am

3,0

Pu

239+240

15,4
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4.3 Құмды топырақтың ахуалы
4.3.1

Құмды топырақтың жасанды
радионуклидтермен ластану сипаты

Топырақтың үстіңгі көкжиегінің 137Cs жəне 90Sr радионуклидтерімен
ластануы ССП зерттелетін аумағында, негізінен, 10–20 Бк/кг шегінде
байқалады (4.2.2 бөлімі). 137Cs 15-20 Бк/кг көп құрамы бар жекелеген бақылау
нүктелері кейбір қыстақ жерлерінде кездеседі. 137Cs жəне 90Sr құрамының
50–60 Бк/кг шегінде жəне одан көп болуының таралуы бірлі жарым. Мысалы, жоғары шоғырлану телімінің оңтүстік шекарасында байқалды, жəне бұл
аумақтар "4а" (ƏРЗ) алаңының əсері етуші аймағына жатқызылады. 241Am аса
жоғары мəндері зерттелетін аумақ шығыс бөлігінің оңтүстік шекарасында
кездестірілді. Жеке нүктелерде олар 5,0–8,5 Бк/кг, орташа мəндер кезінде шамамен 1,0 Бк/кг жетеді.
Техногенді радионуклидтердің ССП аумағының солтүстік бөлігі топырақ
жамылғысында таралуы топырақтардың бедері, тип жəне кіші типіне аз
бағынышты.Топырақ бейініндегі радионуклидтер мінезін толық зерттеу үшін,
сондай-ақ топырақтардың əр түрлі типі үшін сипаттама алу қажеттілігін ескере
отырып, белсенділіктің аса жоғары мəндері бар нүктелер таңдап алынды.
Техногенді радионуклидтердің топырақ бейініндегі таралуы. Сынақ
алаңдарындағы ядролық сынақтар жүргізілген кездегі топырақтың бетіне
түскен радиоактивті заттектердің таралуын бағалау үшін зерттелетін аумақта
бейін тереңдігі бойынша топырақта 14 қазынды (4.26-сурет, түсті блок) салынды. Олар зерттелетін аумақта кездесетін топырақтардың түрлі типтері мен кіші
типтерін сипаттайды. Бұл аймақтың қызғылт-қоңыр жəне ақшыл қызғылтқоңыр топырақтар, сондай-ақ азоналды: сортаңдар жəне ақсортаңдар.
14 қазындының ішіндегі 8-і шоқы баурайларындағы, су айырықты жазықтықтардағы дамыған аймақтық топырақтарда орналасқан. Борпылдақ
шөгінділердің қуаты 40-60 см аспағанда ал тығыз жыныстар немесе олардың
желдену қыртысы төсеніш болғанда топырақтар, негізінен, аз дамыған немесе толық дамымаған болады. Аймақтық топырақтар ылғалдану жағдайында
тек атмосфералық жауын-шашынмен қалыптасады. Азоналды топырақтар,
аймақтықтан айырмашылығы, өңірлерде дамиды жəне баурайдағы су ағыны
арқылы қосымша ылғалдану алады. Олар топырақтық бейіндегі жіңішке
бөлшектер санының ұлғаюымен ерекшеленеді, бұл бөлшектер ақ сортаңдарға
тəн тығыздалған иллювиалды көкжиектің əкеледі. Құм су айналарының терең
емес жатуы бар болған кездегі қосымша ылғалдану жағдайы кезінде топырақтық бейінде, əсіресе, үстіңгі көкжиекте, сортаңдаңды қалыптастырушы
еритін тұздар жиналады. Морфологиялық белгілердің арасынан байқалатыны
үстірттердің борпылдақ қабаты деп есептеуге болады. Азоналды топырақтардың сипаты үшін сортаңдарда 4 қазынды жəне ақ сортаңдарда 2 қазынды
жасалды.
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Топырақтар түрлері бойынша іріктеу құрылды: аймақтық (қызғылт-қоңыр
жəне ақшыл қызғылт-қоңыр), сортаң жəне ақ сортаңдар. 137Cs, 241Am, 239+240Pu
осы топырақтың 0–2, 2–5, 5–10, 10–15 см жоғарғы көкжиегіндегі 137Cs, 241Am,
239+240
Pu радионуклидтерінің таралуы 4.5-кестеде көрсетілген.
4.5-Кесте
ССП солтүстік бөлігіндегі қазындылардың топырақтық жоғарғы
көкжиегіндегі техногенді радионуклидтердің құрамы
Қазынды № Іріктеу тереңдігі, см
0-2
2-5
1
Ск
5-10
10-15
0-2
2-5
2
К2^
5-10
10-15
0-2
3
2-5
5-10
К2^
10-15
0-2
2-5
4
Сн
5-10
10-15
0-2
2-5
5
К1
5-10
10-15
0-2
2-5
6
Сн
5-10
10-15
0-2
2-5
7
Сн
5-10
10-15
0-2
2-5
8
К2 ^
5-10
10-15

Am, Бк/кг
1,0 ± 0,3
< 0,4
1,8± 0,2
1,4± 0,2
2,8 ± 0,3
< 0,5
< 0,4
1,8 ± 0,2
1,3 ± 0,3
0,8 ± 0,2
< 0,2
< 0,3
< 0,4
0,7 ± 0,3
< 0,3
1,6 ± 0,3
< 0,4
3,4 ± 0,2
1,6 ± 0,2
1,8 ± 0,2
8,6 ± 0,5
1,2 ± 0,1
< 0,4
< 0,4
3,0 ± 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,4
3,6 ± 0,3
3,3 ± 0,3
0,5 ± 0,3
< 0,4

241

Cs, Бк/кг
40,2 ± 1,3
11,8 ± 0,5
3,2 ± 0,3
1,5 ± 0,3
55,5 ± 1,5
3,7 ± 0,6
< 0,3
1,4 ± 0,2
43,9 ± 1,4
19,2 ± 0,9
3,2 ± 0,3
1,0 ± 0,2
0,9 ± 0,4
< 0,6
5,5 ± 0,4
38,4 ± 0,8
8,9 ± 0,7
19,7 ± 0,6
2,0 ± 0,3
1,0 ± 0,2
55,0 ± 1,6
22,0 ± 0,4
1,0 ± 0,2
< 0,2
30,3 ± 1,2
2,2 ± 0,2
< 0,3
< 0,6
33,8 ± 0,8
7,8 ± 0,7
2,2 ± 0,5
1,0 ± 0,4

137

Pu, Бк/кг
3,7 ± 0,3
1,8± 0,3
< 0,2
< 0,4
18,2 ± 0,5
1,5 ± 0,2
< 0,2
1,7 ± 0,1
7,4 ± 0,3
6,3 ± 0,4
0,4 ± 0,1
< 0,3
<0,2
<0,3
0,9 ± 0,1
5,6 ± 0,4
1,6 ± 0,2
19,8 ± 1,0
< 0,2
< 0,3
33,3 ± 1,1
8.0 ± 0,5
< 0,2
< 0,2
19,6 ± 0,5
1,2 ± 0,3
< 0,2
< 0,1
23,6 ± 0,7
34,3 ± 1,2
1,1 ± 0,2
0,8 ± 0,1

239+240
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137
239+240
Қазынды № Іріктеу тереңдігі, см 241Am, Бк/кг
Cs, Бк/кг
Pu, Бк/кг
0-2
2,1 ± 0,2
51,8 ± 1,0
23,5 ± 0,7
2-5
0,5 ± 0,3
15,8 ± 0,9
5,4 ± 0,6
9
К2 ^
5-10
1,3 ± 0,2
1,8 ± 0,3
< 0,2
10-15
1,8 ± 0,2
0,4 ± 0,2
< 0,2
0-2
< 0,4
16,2 ± 0,6
1,8 ± 0,2
10
2-5
< 0,4
2,0 ± 0,5
<0,4
5-10
< 0,4
2,2 ± 0,5
< 0,1
Сн
10-15
< 0,4
< 0,6
< 0,1
0-2
2,2 ± 0,3
63,2 ± 1,6
10,4 ± 0,6
2-5
<
0,3
3,5
±
0,3
0,7 ± 0,2
11
К2 ^
5-10
< 0,4
< 0,4
< 0,1
10-15
< 0,5
< 0,4
< 0,1
0-2
1,7 ± 0,2
34,0 ± 0,8
8,2 ± 0,5
2-5
0,5 ± 0,3
9,7 ± 0,8
2,2 ± 0,3
12
К2 ^
5-10
< 0,4
2,5 ± 0,3
< 0,2
10-15
0,4 ± 0,2
1,2 ± 0,2
0,2 ± 0,1
0-2
< 0,3
12,2 ± 0,5
0,9 ± 0,2
2-5
< 0,4
4,6 ± 0,3
< 0,3
13
Ск
5-10
2,0 ± 0,2
1,8 ± 0,3
< 0,1
10-15
< 0,4
1,9 ± 0,3
< 0,2
0-2
1,6 ± 0,3
54,1 ± 1,0
5,3 ± 0,3
2-5
< 0,4
3,3 ± 0,3
<0,5
14
К2 ^
5-10
< 0,5
0,9 ± 0,2
< 0,1
10-15
< 0,5
0,4 ± 0,2
< 0,1
Ескерту: Қ2^- қызғылт-қоңыр, ұсақ тасты; Қ1 - ашық қызғылт-қоңыр;
Сн – сортаңдар; Ас – ақ сортаңдар

Кестеден байқалатыны 137Cs жəне 239+240Pu аймақтық топырақтарда таралуы, негізінен, жалпы танымал заңдылыққа бағынады, яғни максимум
құрамы үстірт көкжиекке теңестірілген, ал мəндер тереңдігінен күрт азаяды.
Сортаңдардағы 137Cs тəртібі, 239+240Pu сияқты, кейде басқа көрініс көрсетеді. Мысалы, қазындыда 4 максималды мəн 10–15 см қабатта байқалады. Бұл дəлелді
топырақтың сазды-құмды бетінде сызаттың болуымен түсіндіруге болады, бұл
кезде су ағынының əсерінен, ал су өңірде ұзақ тұрады, радионуклидтер төмен
жатқан қабаттарға ауысуы мүмкін. Сортаңдардағы 137Cs жəне 239+240Pu тəртібі
жалпы танымал заңдылыққа сəйкес келеді.
Зерттелетін топырақтардың радиоактивті ластануының төменгі деңгейі салдарынан 90Sr радионуклидінің бейіндік таралуы туралы қорытынды жасауға
болатындай деректер алынған жоқ. Алайда зерттелетін аумаққа тікелей іргелес
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жатқан "4а" алаңында бұрын алынған деректер бойынша аталған радионуклидтің
бейінде таралуы туралы бағалау жасауға болады. Осы деректерге сəйкес 90Sr
таралуы жалпы танымал заңдылыққа бағынады, бұл кезде негізгі құрам үстірт
қабаттарға шоғырланған, ал тереңдеген сайын құрам баяу азаяды.
Қабаттағы жалпы мөлшерден 137Cs, 241Am жəне 239+240Pu бейіндегі пайыздық
құрамы гистограммада берілген (4.27 суреті – 4.29 суреті). Қандай да бір табу
шегінен аз мəндер болған жағдайда максималды құрамдар, яғни осы шектің
деңгейіндегі, есепке алынды.

аймақты топырақтар
4.27-Сурет.

сортаңдар

ақ сортаңдар

Cs радионуклидінің топырақтар көкжиегі бойынша таралуы

137

4.27-суретінде 137Cs негізгі құрамы (60—80%) үстіңгі қыртысымен берілген
жоғарғы қабатта байқалатыны көрсетілген. Мəндер бейін бойынша төмендеу
кезінде күрт түседі. 15 см тереңдікке дейінгі көптеген мөлшерде (8–10%) 137Cs
тек сортаңдарда кіреді, бұл үстіңгі көкжиектердің борпылдақ болып келуіне
байланысты.

аймақты топырақтар
4.28-Сурет.

сортаңдар

ақ сортаңдар

Am радионуклидінің топырақтар көкжиегі бойынша таралуы

241

4.28-суреті 241Am радионуклидінің максималды мəндері ылғи да 0–2 см
үстіңгі қабатқа теңестірілмейтінін, жəне 137Cs үшін тəн тереңдігі бар шоғырланудың тұрақты төмендеуінің көрінісі жоқ екендігін көрсетеді. 241Am максимум құрамы сортаңда 5–10 см қабатта бейіндегі жалпы мөлшердің 65 %
жетеді.
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Аймақты топырақтар
4.29-Сурет.

сортаңдар

ақ сортаңдар

Pu радионуклидінің топырақтар көкжиегі бойынша таралуы

239+240

4.29-суретінен 239+240Pu топырақтық бейін бойынша таралуы 137Cs бейіндік
таралуымен өте ұқсас екендігін көреміз. Топырақтардың барлық типінде
көптеген жағдайларда 239+240Pu үшін үстіңгі көкжиектегі максималды құрам
тəн.
Жасанды радионуклидтерді топырақта табу формалары. Радионуклидтерді топырақта табу формаларының қатынастарын анықтау аумақты
экологиялық бағалау үшін жəне олардың өсімдік өнімдеріне түсуін болжау үшін маңызды іс-тəжірибелік мəні бар. Жасанды радионуклидтердің
қосындысының жекелеген формалары қатынасын бірыңғай жүйеде зерттеу
қажет, оның көмегімен радионуклидтің топырақтағы қозғалмалығы туралы
интегралды баға алуға болады. Радиоактивті ластандырудың топырақтағы
ұтқырлығы мен биоқолжетімділігінің сипаттамасын анықтауға деген дəстүрлі
көзқарас – бұл бірізділік əдісін қолдану. Қолданылатын əдістерде аса агрессивті
химикаттардың біртіндеп бірізділігі пайдаланылады жəне олардың əрқайсысы
ластандырушының топырақтың нақты құрауышына байланысты бір бөлігін
таңдау арқылы сілтілендіреді. Химиялық экстракция процедурасының сайлану
жəне қалпына келу қабілеті экстрагенттің типіне, зерттелетін нысанның сипаттамасына қарай өзгереді, жəне бұны биоқолжетімділікке сапалы баға берумен
бірге ескеру керек.
Радионуклидтердің қолжетімділігінің топырақтағы радионуклидтер көптүрлі формаларының ішіндегі механизмдері мен деңгейін бағалауға арналған
жалпы қабылданған əдістерде бөліп белгілейтіні: суда еритін, ауыспалы,
ауыспалы емес (қозғалмайтын) жəне мықты байланысқан. Суда еритін, (су
арқылы алынатын) жəне ауыспалы (аммоний сірке қышқылының 1М ерітіндісі
арқылы алынатын) формаларын өсімдіктер үшін оңай қол жетімді формаларға
жатқызады. 1М HCl экстрагирленетін радионуклидтердің қозғалмалы
формаларының тек бір бөліктері ғана өсімдіктермен сіңіріледі, бірақ олардың
ықтимал жеткілікті қоры ретінде беріледі. Радионуклидтердің тіркелген формалары тек 6М HCl өңдеген кезде ғана босайды, сондай-ақ мықты байланысқан
формалар сияқты өсімдіктер үшін қол жетімсіз болып табылады.
Зерттелетін аумақтың топырағында радионуклидтерді табу формаларының
арақатынасын 137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu бойынша бұрын алынған жалпы94

лама деректер мен ССП əр түрлі телімдері үшін (жерүсті, жерасты жəне
экскавациялық жарылыстар жүргізілген телімдер) 241Am бойынша алдын ала
деректер негізінде алдын ала бағалауға болады. Радионуклидтердің физикалықхимиялық қасиеттерін, топырақтардың типі мен қасиеттерін, аймақтың табиғиландшафтты жағдайларын ескере отырып, зерттелетін аумақтың топырағында
радионуклидтерді табу формаларының арақатынасы жеткілікті вариацияны
ескере отырып ұсынылған жалпылама нəтижелерге сəйкес келеді деп болжанды. Топырақта радионуклидтерді табу формалары құрамының орташа мəні
жəне олардың диапазоны келесі диаграммаларда ұсынылған (4.30-сурет):

4.30-Сурет. Топырақтардағы радионуклидтерді табу формалары
құрамының арақатынасы

Келтірілген №№ 176 жəне 177 штольнялар мен Дегелең таулы массиві ауданы экожүйелерінің топырақтарын зерттеу нəтижесіне негізделген 137Cs, 90Sr
табу формалары арақатынасының келтірілген жалпылама деректері 137Cs негізгі
құрамы тіркелген формада екенін, ауыспалы форма 90Sr үшін басым форма болып табылатыны көрсетеді. 239+240Pu табу формаларының арақатынас деректері
"Тəжірибе даласы" сынақ алаңы аумағы мен Шаған өзенінің радиоактивті
ластану сипатын зерттеу нəтижесінде алынған жəне бұдан топырақтарда
радионуклидтің тіркелген формасы басым екені көрінеді. Дегелең сынақ
алаңының №177 штольня ауданындағы экожүйе топырағын зерттеу кезінде
алынған 241Am табу формалары арақатынасының алдын ала деректері бойынша радионуклидтің негізгі бөлігі қозғалмалы жəне мықты байланысқан формаларда екенін болжауға болады.
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ССП зерттелетін "солтүстік" аумағының жасанды радионуклидтермен ластану сипатын бағалау аумағы үшін аталған аумақ топырақтарында
радионуклидтерді табу формаларының арақатынасын зерттеу бойынша
жұмыстар жүргізілді. Радиоактивті ластанудың аса жоғары деңгейі бар орындарда 10 сынақ алаңдары белгіленген. Іріктеу нүктелерінің орналасу кестесі
4.26-сурет, түсті блокта бейнеленген. Таңдап алынған нүктелерде 600 см2
алаңда 0–3 см тереңдікте сынамаларды іріктеп алу жасалды. 2500 г орташа салмақтағы топырақ үлгілері ауалық-құрғақ қалыпқа дейін кептірілді,
кəрлен келіде езіліп, алдын ала тастан, түптен, қосындылардан тазаланып,
диаметрі 1 мм елеуішпен еленді. Алғашқы үлгілерден кварттау əдісі арқылы
радионуклидтерді табу формаларын анықтау үшін салмағы 100 г аспа іріктеп
алынды. Зерттелген топырақтардағы суда еритін формалар мен тіркелген формалар (топырақтан HCl ерітіндісі арқылы алынған 6М) құрамының деңгейі
ауқымды деңгейлерден түбегейлі ерекшеленбейді, қысқарған кесте бойынша
өз құрамы бойынша өсімдік үшін оңай қолжетімді, ықтимал-қолжетімді жəне
қолжетімді формаларды сипаттайтын ауыспалы, қозғалмалы жəне мықты
байланысқан формаларды бөле отырып, сілтілендіру жүргізу шешілді. Ауыспалы форма экстрагенті ретінде 1М жүйелі фракционирлеу іс-тəжірибесінде
кеңінен қолданылып жүрген ацетатты-аммонийлі буфер пайдаланылды.
Қозғалмалы форманы 1 М HCl ерітіндісімен топырақты өңдеу арқылы ерекшелеп бөлді. Топырақ пен сілтілендіру ерітіндісінің арақатынасы тəжірибенің
барлық кезеңінде 1:5 тең болып отырды. Мықты байланысқан формаларды
тікелей сілтілендіруден кейінгі топырақ қалдықтарында анықтады. топырақ
үлгілері мен сығындыларындағы 137Cs жəне 241Am құрамы аспапты гаммаспектрометриялық əдіспен анықталды.
241
Am, 137Cs, 239+240Pu жəне 90Sr радионуклидтерін табу формаларын анықтау
нəтижелері 4.6–4.9 кестелерінде берілген. Деректер радионуклидтер формасының
тиесілі белсенділік мəндерінде топырақтың 1 кг есебінде көрсетілген.
4.6-Кесте
Am радионуклидінің əр түрлі сығындыларындағы
тиесілі белсенділік мəндері

241

Сынама №

Ауыспалы форма, Бк/кг

Қозғалмалы форма, Бк/кг

1
2
3
4
5
6
7

<1,9
<1,8
<1,9
<2,0
<1,7
<2,7
<1,7

4,8±1,4
<2,2
4,6±1,5
<1,9
<4,3
<2,2
<2,5

96

Мықты байланысқан
форма, Бк/кг
<0,5
<0,6
<0,6
<0,5
1,9±0,4
<0,7
<0,5

Сынама №

Ауыспалы форма, Бк/кг

Қозғалмалы форма, Бк/кг

8
9
10

<2,3
<1,8
<2,7

<3,1
<1,7
6,5±1,4

Мықты байланысқан
форма, Бк/кг
2,5±0,4
<0,4
<0,5

4.7-Кесте
137

Сынама
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cs радионуклидінің əр түрлі сығындыларындағы
тиесілі белсенділік мəндері

Ауыспалы форма, Бк/кг
<6,0
<5,5
<5,5
<6,0
21,5±4,0
<5,0
<5,0
<5,5
<5,5
<6,0

Қозғалмалы форма, Бк/
кг
<5,5
<5,5
<5,0
<4,5
<5,5
<5,0
<6,0
<5,0
<4,5
<5,5

Мықты байланысқан
форма, Бк/кг
50,2±1,8
23,3±1,2
23,0±1,3
19,6±1,3
45,1±1,7
13,5±1,0
18,4±1,2
26,0±1,3
17,2±1,1
20,0±1,3

4.8-Кесте
Pu радионуклидінің əр түрлі сығындыларындағы
тиесілі белсенділік мəндері

239+240

Сынама
Ауыспалы форма, Бк/кг
№
1
<0,1
2
<0,1
3
<0,1
4
<0,1
5
<0,2
6
<0,1
7
<0,2
8
<0,1
9
<0,1
10
<0,2

Қозғалмалы форма,
Бк/кг
<0,1
0,5±0,1
0,3±0,1
0,3±0,1
<0,2
<0,2
0,4±0,1
0,4±0,1
<0,2
0,7±0,1

Мықты байланысқан
форма, Бк/кг
2,5 ± 0,3
6,9 ± 0,4
2,3 ± 0,3
1,1 ± 0,2
19,6 ± 0,8
2,0 ± 0,2
7,0 ± 0,3
20,2 ± 0,7
3,2 ± 0,3
8,9 ± 0,4
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4.9-Кесте
Sr радионуклидінің əр түрлі сығындыларындағы
тиесілі белсенділік мəндері

90

Сынама № Ауыспалы форма, Бк/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31,5±3,0
34,0±3,0
290,0±6,5
31,0±3,5
40,0±4,5
25,5±3,0
22,0±3,5
30,0±3,5
24,5±3,0
26,5±3,5

Қозғалмалы форма, Бк/
кг
<15,0
<8,0
76,5±5,0
<10,0
16,5±4,5
<9,0
11,5±4,5
<9,5
<5,5
<8,0

Мықты байланысқан
форма, Бк/кг
2,5 ± 0,7
< 1,9
3,2 ± 0,9
< 2,1
< 2,5
< 1,7
< 2,4
< 1,7
< 1,4
< 1,4

Зерттелетін топырақтардың радиоактивті ластануының төмен деңгейі салдарынан, көптеген жағдайларда радионуклидтердің сығындыларындағы тиесілі
белсенділігінің сандық деректері алынған жоқ.
137
Cs табу формаларының арақатынас деректері барлық жағдайларда 137Cs
маңызды үлесі мықты байланысқан формада екенін көрсетеді. Бұл кезде, бір
жағдайда ауыспалы форманың көп құрамы мықты байланысқан форманың
негізгі үлесіне қосымша байқалады.
239+240
Pu радионуклиді формаларының тиесілі белсенділігінің нəтижесінен
радионуклидтің негізгі құрамы барлық 10 жағдайда мықты байланысқан формада екені көрінеді. Қозғалмалы форма 239+240Pu радионуклиді формасының
құрам бойынша аз маңыздысы болып табылады.
90
Sr табу формаларының арақатынас талдамасы ауыспалы формаларының
басым екендігін көрсетеді. Мықты байланысқан форма радионуклидтің
қозғалмалы формасының құрам бойынша аз маңыздысы, құрам бойынша азы
болып табылады.
Зерттелетін аумақтың 241Am, 137Cs, 239+240Pu жəне 90Sr радионуклидтермен
ластану сипатының сапалы бағалану нəтижесі ССП басқа телімдеріне арналған
жалпылама деректерге қарама-қарсы емес жəне зерттелетін аумақ радиоактивті
ластануының өзгеруін болжау кезінде пайдаланылуы мүмкін.
Радионуклидтердің топырақтың түйіршіктіметриялық фракцияларында таралуы. Техногенді радионуклидтердің топырақтың түйіршіктіметриялық фракцияларында таралуын зерттеу топырақ жамылғысының
шаңның желмен көтерілу кезіндегі ауа бассейнінің ластануына үлесін
бағалауға жəне жел эрозиясы салдарынан горизонталды жылыстау есебінен
радионуклидтердің екінші оқшау қайта таралуын болжауға мүмкіндік береді.
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Желдің жылдамдығы орташа ендікте көбінесе жиі кездесетін жай ауа
райына сəйкес аздаған υ=2–3 м/с болған кезде, шаңның аса ұсақ радиоактивті
бөлшектері турбулентті құйындардың жер бетіне стохастикалық бұзып өтуі
нəтижесінде жердің бетінен көтеріледі. Желдің берілген жылдамдығы кезінде
бұл шаң ауырлық күші əсерінен қонбайды, мұндай шаң бөлшектері негізінен
1–2 мкм жете отырып, микрометрдің жүздеген жəне ондаған үлесін құрайды.
Желдің жылдамдығы, аталған аймақта қысқа мерзімді болады, 10–12 м/с
болған кезде, ауаға көтерілетін шаң бөлшектерінің өлшемі 100 мкм жетуі
мүмкін, диаметрі 500 мкм жуық жəне одан көп болатын ірі бөлшектер бұл
кезде тек домалауы мүмкін, ал 1 мм көп өлшемдегі фракциялар қозғалыссыз
қалады. Сонымен, радионуклидтердің топырақ бетінен атмосфераға түсуін
бағалау кезінде 100 мкм-ге дейінгі диаметрі бар жұқа шаң бөлшектері басты
рөлді атқарады.
Радионуклидтердің таралуын зерттеу үшін 0–3 см тереңдікте 10 нүктелік
сынама іріктеп алынды. Іріктеп алу нүктелерінің орналасу кестесі 4.26-сурет,
түсті блокта бейнеленген. Сынамаларды іріктеп алу зерттелетін радионуклидтермен радиоктивті ластанудың аса жоғары деңгейі бар орындарда, сондай-ақ
Курчатов қ. төңірегінде жасалды.
Жұмыста өлшемі 1000–500 мкм, 500–250 мкм, 250–100 мкм жəне <100 мкм,
су ағынында дымқыл себу əдісі арқылы бөлінген топырақ фракциясындағы
137
Cs, 241Am, 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің таралуы зерттелді. Топырақтың бөлінген фракцияларында, ауалық-құрғақ қалыпқа дейін кептіріп,
өлшеген соң, көрсетілген радионуклидтер құрамы анықталды. Сынамалардағы 137Cs жəне 241Am құрамы гамма-спектрометриялық əдіспен, 239+240Pu –
алдын ала радиохимиялық бөлінуі бар α-спектрометриялық əдіспен, 90Srрадиохимиялық əдіспен анықталды.
137
Cs, 241Am, 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің топырақтың
түйіршіктіметриялық фракцияларында таралуы бойынша орташа мəндері 4.10,
4.11-кестелерінде берілген.
4.10-Кесте
Топырақтың үстіңгі қабаты (0–3 см) түйіршіктіметриялық
фракцияларындағы 137Cs жəне 241Am радионуклидтерінің таралуы

Фракция
өлшемі,
мкм
1000-500
500-250
250-100
<100

Топырақтың түйіршіктіметриялық фракцияларындағы
радионуклидтердің пайыздық құрамы, %
Топырақтағы
фракцияның
241
137
Am
Cs
орташа
диапазон
диапазон
құрамы,
%
орташа
орташа
min
max
min
max
6,4
19,5
12,6
10,1
19,9
13,7
50
7,0
65,8
33,4
17,5
25,2
22,7
11
11,9
65,0
35,7
22,7
26,9
24,1
16
12,1
29,3
18,3
31,7
44,2
39,5
23
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4.11-Кесте
Топырақтың үстіңгі қабаты (0-3 см) түйіршіктіметриялық
фракцияларындағы 239+240Pu жəне 90Sr радионуклидтерінің таралуы

1000-500

Топырақтың түйіршіктіметриялық фракцияларындағы
радионуклидтердің пайыздық құрамы, %
239+240
90
Pu
Sr
диапазон
диапазон
орташа
орташа
min
max
min
max
4,9
63,8
22,9
8,0
17,3
12,6

500-250

11,7

48,3

22,6

28,1

34,0

31,0

11

250-100

10,3

47,3

24,1

22,5

23,3

22,9

16

<100

11,7

49,8

30,5

26,2

40,6

33,4

23

Фракция
өлшемі,
мкм

Топырақтағы
фракцияның
орташа
құрамы, %
50

ССП "солтүстік" аумағында топырақтың 0–3 см үстіңгі қабатында, жалпы салмақтың орташа алғандағы 50 % ала отырып, өлшемі 1000–500 мкм
ірі фракция басым екені анықталды. 23 % жуығы ұсақ фракцияның үлесіне
келеді- <100 мкм. 500–250 мкм жəне 250–100 мкм фракциялардың топырақтың
жалпы салмағына үлесі орташа алғанда 11 жəне 16 % тиісінше құрайды. Сонымен, желдің зерттелетін аумаққа тəн орташа жылдамдығы 4–6 м/с болған
кезде, топырақ үстінен көтеріле алатын ұсақ фракция үлесі радионуклидтердің
атмосфераға түсуіне маңызды үлес қоспайтын жел тасымалына қатысады деп
болжанады.
Келтірілген деректерден көретініміз: жылдамдығы 10–12 м/с дейінгі
жел кезінде топырақ бетінен көтеріле алатын ұсақ фракция үлесіне (<100
мкм) 241Am топырақтағы жалпы құрамының 18 % жуығы жəне 137Cs жалпы
құрамының 40 % келеді. Орташа алғанда 137Cs жəне 241Am жалпы құрамынан
47–69 % диаметрі 100–500 мкм, дефляция процесіне оңай қатыстырылатын
бөлшектер үлесіне келеді. Өлшемі 500–1000 мкм, жел тасымалына маңызды
үлес қоспайтын фракция үлесіне радионуклидтердің жалпы құрамының 13–
14 % келеді.
239+240
Pu таралуын зерттеудің алдын ала нəтижелері мен 90Sr таралу деректері
олардың ұсақ фракциялардағы құрамы (<100 мкм) радионуклидтердің жалпы құрамының орташа алғанда 31 % жəне 33 % құрайтынын көрсетеді.
Радионуклидтердің аздаған бөлігі ең ірі фракцияның құрамында, 90Sr үшін
орташа алғанда 14 % жəне 239+240Pu үшін 23 %. Өлшемі 100–500 мкм, жел тасымалында елеусіз қатысатын фракциядағы 239+240Pu жəне 90Sr құрамы 239+240Pu
үшін 47 % жəне 90Sr үшін сəйкес 53 % құрайды.
Топырақтың түйіршіктіметриялық фракцияларындағы радионуклидтердің
таралуы бойынша деректерден барлық фракция шегінде 241Am/239+240Pu əр түрлі
қатынасы байқалады. Мысалы, 4 нүктедегі сынамада 241Am/239+240Pu сынаманың
барлық фракциясы бойынша тең қатынасы байқалады – 241Am/239+240Pu тиесілі
100

белсенділік қатынасының орташа мəні бір сынаманың əр фракциясы шегінде
0,3-ке тең болды. 1, 2, 3, 5, 6, 7 нүктелердегі іріктеп алынған топырақ сынамаларында барлық фракциялардағы 241Am жəне 239+240Pu таралу арасындағы байланыстар байқалмайды, ал керісінше, таралулардың принципиалды əр түрлі
мəндері бар.
Зерттелетін "солтүстік" аумақтарда іріктеп алынған топырақ сынамаларының
барлық фракциясындағы 241Am жəне 239+240Pu таралуы арасындағы байланыстың
əр түрлі сипатын табиғаттың əр түрлілігі мен осы аумақтар шегіндегі ластану
ерекшелігімен түсіндіруге болады. Бəлкім, 1–3, 5–7 іріктеу нүктелері орналасқан
аймақтардың ластануы суперпозициялы сипатқа ие. 4 нүктеде іріктеп алынған
сынамалардың барлық фракциясының шегіндегі 241Am жəне 239+240Pu таралуы
арасындағы байқалған байланыс аталған нүкте шегінде тұрған аймақ ластануына бір көзден үлесімен түсіндірілуі əбден мүмкін.

4.3.2

Топырақ сапасын бағалау

Зерттелетін аумақтың табиғи жағдайлары топырақтың агрохимиялық сипаттамасын жəне нəтижесінде жерлерді пайдалану жарамдылығын анықтайды.
Зерттелетін аудан тегіс мал шаруашылығы ауданы болып табылады. Бедердің
қиылысуы, ұсақ жердің аздаған қабаты жəне ұсақ тастылығының жиі болуы осы
жерлерді егістікке жарамды жерлерге жатқызуға мүмкіндік бермейді. Қызғылтқоңыр жəне ақшыл қызғылт-қоңыр топырақ астындағы жоғары жəне төмен
ұсақ шоқылының тізбекті оғаш баурайлары, шабындыққа арналған ең жарамды жерлер болып табылады, өйткені бұталары бар түрлішөпті-суықжусандышымдыдəнді, суықжусанды-бетегелі-тырсықты, селеулі-бетегелі-тырсықты,
бурайларда қалыптасатын өсімдік кешендері тек бұл аудандағы ең бағалы мал
азығы [69] ғана емес, сол сияқты құлдилауға аса төзімді болып табылады.
Делювиалды-пролювиалды жазықтықтарда шабындық-қызғылт-қоңыр,
сортаңды жəне ақ сортаңды шабындық топырақтары, жусан қатысқан галофитті
өсімдік астындағы сортаңдар мен ақ сортаңдар жиі кездеседі. Мұндай азық
мал үшін құны аз деп есептеледі.
Табиғи байқаулар зерттелетін аумақтың соңғы он жылдықта 25 қыстақ
орналасқан солтүстік-батысындағы шабындықтың тұрақты құлдилауын
көрсетті. Өткен кезең қыстақтарының қираған орындары мен іздері көрінеді.
Соңғы жылдарда көптеген қыстақтардың тұрғындары облыстың басқа
аймақтарына көшірілді, бұл оң фрактор болып табылады. Бұл процесте, қайта
жайылымнан басқа аймақтың климаттық жəне табиғи жағдайлары айтарлықтай
маңызы бар. Аридті климат жағдайында бедердің кескіленуі мен топырақтың
кебуіне жер бетін тек 30–50 % шегінде тек өсімдікпен жобалану жамылғысы
себеп, бұл өз кезегінде топырақты "жаралы", жел эрозиясы мен дефляцияға
шалдыққан қылады.
Топырақтың дефляциясы топырақ жамылғысының тез құлдилауының
себептерінің бірі болып табылады. Қоңыржай емес жəне реттелмеген мал
жайылуы топырақ бетінің қиын қалпына келуіне əкеледі, оның тозаңдатуы,
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желге төзімділігін əлсіздендіру жəне құнарлығының жоғалуына əкеледі.
Табиғи кешеннің генетикалық байланысқан жүйедегі кері байланыс ұстанымы
бойынша топырақ–өсімдік дефлирленген топырақ мал азығының өнімді ұдайы
өндірістің, өсімдік түрінің əр түрлілігінің қолайлы жағдайын қамтамасыз
етпейді жəне өсімдік ассоциациясын алғашқысына жақын, тыңайған қалыпқа
дейін қалпына келтіре алмайды, ал кескіленген өсімдік, өз кезегінде топырақтың
өнімділігін көтере алмайды [70].
Ені 2–3 км алқаптық, қыстақтарға шектескен шабындық жерлердің құлдилауы көбірек байқалады. Бұл аймақ мал жайылымын қисайған шабындықтар,
кейде өсімдіктің толық жойылуына дейін тапталады. Мал жайылымының
шабындықтың қисаюы деп өсімдік жамылғысы мен топырақтың үстіңгі
қабатының өзгеруін айтуға болады. Бұл кезде топырақ жоғарғы көкжиектердің
тығыздалуын бұл олардың су-физикалық қасиеттерін: көлемдік салмақтың
ұлғаюы, ылғалдылықтың азаюы, гумусты көкжиек қуатының азаюына, жұқа
топырақ бөлшектерінің құлдырауы мен құрылымының бұзылуына əкеледі.
Топырақтың ең жұқа фракцияларын шығару гумус пен өнімділіктің жоғалуына
əкеледі. Ауыл шаруашылығы айналымынан құлдырау салдарынан шығарылған
жерлердің көлемі ССП солтүстік бөлігі ауылшаруашылығы жайылымының
жалпы көлемінің 30 % аз құрайды, бұл осы жағдайды салыстырмалы түрде
қанағаттанарлық деп санауға болмайды [71].
Топырақтың дефлирленген белгілерінің бірі – оның бетінде ұсақ тастың
болуы, өйткені өте жұқа бөлшектері желмен шығарылған болатын. Екінші
жағынан, жер бетіндегі астық бастыру материалдарынан жасалған қапты құру
топырақтың одан ары құлдырауынан қорғаныш болады. Зерттелетін аумақтағы
топырақтың тығыздығы, негізінен, бекітілген шектен аспайды [71] – 1,3 г/см3,
бұл жағдайды салыстырмалы түрде қанағаттанарлық деп есептеуге мүмкіндік
береді.
Сонымен, зерттелетін аумақта, негізінен, қисаймаған немесе жартылай
қисайған жемшөп жайылымдықтары, бұл кезде топырақтар дефлирленбегендерге жатады. Бірақ суат, қыстақтардың тұрған орындары, сондай-ақ мал
басып қисайтқан соқпақтар жартылай қисайғандарға, ал кейбір жағдайларда
қатты қисайған шабындықтарға жатады, бұл кездегі топырақтың дефлирлену деңгейі орташаға жатады. Бұл кезде өсімдіктің көрінетін жамылғысы 35 %
дейін азаяды, гумусты көкжиектің (А+В) қуаты 25 см дейін азаяды, ал топырақ
бетіндегі ұсақ тастың саны 1м2-ге 400–500 г–ға жетеді. [70].

4.3.3

Құм-топырақтың радионуклидті ластануы өзгеруінің
болжамы

Семей полигоны "солтүстік" аумағы топырағы бетінің радионуклидті ластануы, негізінен, "Тəжірибе даласы" алаңдарындағы жүргізілген ядролық
сынақтарда пайда болған радиоактивті бұлттарда түсу есебінен болған еді.
137
Cs, 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің үстіңгі топырақ көкжиектеріндегі
құрамы азғантай. Мысалы, 137Cs жəне 90Sr шоғырлануы 15–20 Бк/кг сирек
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асады, ал 239+240Pu көлемі – 10 Бк/кг. Тереңдеген сайын топырақ бейініндегі
радионуклидтердің құрамы күрт азаяды, бұны 4.3.1 бөлімінде берілген деректер көрсетеді, бұл кезде максимум мəндер, ереже бойынша, үстіңгі қабатта
қалады.
Сонымен, атмосфералық сынақтар жүргізілген уақыттан бастап өткен
кезеңнің (50–60 жыл) ұзақтығына қарамастан, топырақ үстіне, негізінен, үстіңгі
көкжиекке түскен радионуклидтер құрамының максимумы, жəне топыраққа
ену тереңдігі 15–20 см аспайды. Радионуклидтердің мұндай тəртібі ылғалдың
күрт жетіспеушілігіне байланысты (жауын-шашын мөлшері 200–250 мм), бұл
олардың ерітіндіде немесе су ағыны əсерінен аса төмен көкжиектерде ауысуына мүмкіндік бермейді. Екінші жағынан, буланатын ылғал мөлшері жауыншашын мөлшерінен 4-5 есеге асады, бұл ерітілетін тұздардың, сол сияқты
радионуклидтердің ерітілетін бөліктерінің топырақтың үстіңгі көкжиектерінде
жиналуына себепші болады. Бұл деректер болжам жасауға мүмкіндік береді
жəне радионуклидтерді тарату суреттемесі сондай болып қалады, бірақ олардың
құрамы жоғарғы көкжиекте азаяды жəне ену тереңдігі біраз ұлғаяды, өйткені
ылғалдың жетіспеушілігіне қарамастан, заттектер мен элементтердің құмды
топырақтарда қайта таралу процесі бəрібір геологиялық уақыт көлемінде
жүзеге асады деп болжауға болады. Егер 50 жыл ішінде техногенді радионуклидтер топырақ бейініне 15 см тереңдікте енсе, онда ары қарай да олардың
тереңге ену жылдамдығы бұрынғы деңгейде, яғни, жылына шамамен 0,3 см
болады деп болжауға болады. Радионуклидтердің ену жылдамдығы олардың
тығыз жынысқа келгенде азаюы мүмкін, бұл зерттелетін аумақтарда көп
тараған аз дамыған жəне толық дамымаған топырақтарда болуы мүмкін.
Эолды процестер, аталған аймақтың континенталды даму жағдайындағы
басты бедертүзуші фактор ретінде радионуклидтердің кеңістікте қайта таралуында бұрынғыдай рөл ойнауы мүмкін. Мысалы, өлшемі < 100 мкм шаң
бөлшектерімен 30 %-ға жуық техногенді радионуклидтер құрамы жер беті
қабатында ілінген қалыпта тұруы жəне құйынды дауыл немесе 10 м/с аса
жылдамдығы бар қатты жел кезінде алысқа əкетуі мүмкін. Өлшемі 100-ден
500 мкм дейін шаң бөлшектері шаң дауылдарының аса белсенді қатысушысы
болып табылады, бұл дауылдардың пайда болу жиілігі көктем мен күзде
максималды болуы мүмкін. Бұл бөлшектерге радионуклидтердің шамамен
50 % орайластырылған. Демек, радионуклидтердің бұл саны өте сирек, бірақ
кеңістікте ауысуда қатысуы мүмкін. Өлшемі 500 мкм аса топырақ бөлшектері
құйын құбылысы немесе жылдамдығы 10–12 м/с көп желдердің есебінен
жер бетінде шұбатылу немесе секіру арқылы аздаған қашықтықта ауысуы
мүмкін. Сонымен, дефляционды процестер үстіңгі көкжиектегі радионуклидтер құрамын азайтып, бұрынғы радиоактивті бұлттардың түсу шекараларын
бүркемелеуі мүмкін.
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4.4 Су нысандарының ахуалы
Зерттелетін аумақ су нысандарының жалпы суреттемесі
Аталған бағдарлама бойынша жұмыстар жүргізу барысында зерттелетін
аумақта орналасқан су нысандарына зерттеу жүргізілді. Зерттелетін аумақтың
су нысандары үстіңгі ғана емес, сондай-ақ құм сулары ретінде берілген. Үстіңгі
сулар негізінен тұзды көлдер ретінде, құм сулары – ауыз су – шаруашылыққа
арналған ықтимал нысандар болып табылатын құдықтар, ұңғымалар ретінде
беріледі.

4.4.1

Жалпы химиялық көрсеткіштер бойынша су
нысандарының сапасын бағалау

2008–2009 жж. ауыз су жəне шаруашылыққа арналған ықтимал нысандар болып табылатын су нысандарына зерттеу жүргізілген. Солтүстік аумақ шектерінде
шаруашылық қызметтің негізгі түрі мал шаруашылығы болғандықтан, жер
асты жəне жерүсті суларын малдарды суару үшін пайдаланудың маңызы зор.
Зерттелетін аумақтағы жерүсті сулары тұзды жəне өте тұзды көлдер ретінде
берілген, жəне негізінде малдарды суару үшін пайдаланылмайды. Ауыз су
жəне шаруашылық үшін малдарды өсіру орындарында ұңғымалар немесе
құдықтар жабдықталған. Ары қарай мəтін бойынша олар супайдалану нысандары ретінде айтылады. Олардың ауыз су жəне шаруашылық мақсаттарда
қолдану жарамдылығын бағалау үшін су нысандарын анықтау жəне есепке алуды, сондай-ақ сулардың химиялық жəне радионуклидті құрамын зертханалық
зерттеулерді қоса алғандағы тиісті зерттеулер жүргізілді.
Осы уақытта ССП аумағында супайдаланудың ресми тіркелген нысандары
жоқ екенін атап айту керек. Сондықтан су нысандарын анықтау жəне есепке
алу бойынша жұмыстар келесі түрде жүргізілді: алдын ала қазіргі карталардан
уақытша жүрүсті су ағындарын, көлдерді қоса алғандағы барлық қолда бар
су нысандары, сондай-ақ үй жануарларын өсіру анықталып, зерттеу кестесіне
түсірілді. Ары қарай бөлінген нысандарды жерүсті зерттеу жүргізілді.
Үстіңгі су ағындарын анықтау үшін нəтижесінде 10 аса шағын көлдер
анықталып, зерттелген маршрутты зерттеу жүргізілді. Зерттеуді жүргізу
уақытына 2009 жылы шілдеде үстіңгі су ағыны байқалған жоқ. Сондай-ақ
"солтүстік" аумақта супайдаланудың 100 аса нысандары анықталды – олар бас
сағалық ұңғымалар мен құдықтар.
ССП "солтүстік" аумақтың супайдалану нысандарындағы судың сапасын
алдын ала бағалау үшін су сынамаларын келесі құрауыштарға зертханалық талдаулар жүргізілді: хлоридтер, сульфаттар, жалпы қаттылық, жалпы минералдау.
Бұдан басқа негізгі элементтердің: натрий, калий, кальций, стронций, барий,
цезий, молибден, мырыш, бериллий - шоғырлануын анықтау жүргізілді.
Минералдау дəрежесі бойынша (В.И. Вернадский жіктеуі бойынша)
тұщы суға 1000 мг/дм3 дейін минералдау дəрежесі бар сулар, тұздылауға
– 1000–10000 мг/дм3- ден минералдау дəрежесі бар сулар, тұздыға – 10000–
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50000 мг/дм3-ден жəне тұздыққа 50000 мг/дм3 жоғары минералдау дəрежесі
бар сулар жатады.
4.31-суретте (түсті блок) əр түрлі минералдауы бар жерасты суларының таралу картасы берілген. Су сынамаларын зерттеу олардың көп бөлігінің (57,9 %)
тұздыға (1020–9700 мг/дм3), немесе тұщыға (1000 мг/дм3 дейін) – 38,6 % жататынын көрсетті. Зерттелген сынамалардың аздаған бөлігі тұздыға жатады
(13200 мг/дм3 дейін) – ССП солтүстік бөлігінде орналасқан көл суы, тұздыққа
(53600 мг/дм3). СанЕж/еН сəйкес, ауыз судың жалпы минералдауы 1000 мг/дм3
аспауы тиіс.
Аниондық құрамы бойынша судың басым бөлігі гидрокарбонатты-хлоридтісульфатты, гидрокарбонатты-сульфатты-хлоридті, сульфатты-хлоридті-гидрокарбонаттыға жатады. Хлоридтер құрамы 53-тен 29000 мг/дм3 дейінгі шегінде
өзгереді. 4.32-суретте (түсті блок) хлор ионының жерасты суларындағы таралу
сипаты көрсетілген.
Ұсынылған деректер бойынша хлоридтер құрамы жоғары, сондай-ақ көп
минералдауы бар сулар негізінен жұмыс телімінің оңтүстік-шығыс бөлігінде
таралған. Бұл батыс бөлікте жерасты суларының қорлану саласы орналасуына
байланысты. Онда, əдетте, көбінесе тұщы су таралған.
Жерасты суларындағы сульфаттар құрамының диапазоны 17-ден
6200 мг/дм3 дейін өзгереді (4.33-сурет, түсті блок). Сульфаттар мен хлоридтер құрамы бойынша судың 63,2 % СанЕж/еН сəйкес келеді (500 мг/дм3
дейін жəне тиісінше 350 мг/дм3 дейін). Гидрокарбонаттар құрамы 100-ден
4400 мг/дм3 дейін өзгереді. Катионды құрамы бойынша басымдылықпен
натрийлі-кальцийлі-магнийлі құрамды суларды бөліп көрсетуге болады. Натрий жəне калий иондарының жиынтық құрамы – 23–13600 мг/дм3. Кальций
құрамы 4-тен 1500 мг/дм3 дейінгі диапазонда өзгереді. Магний құрамы 7,3-тен
3400 мг/дм3 дейін өзгереді.
4.34-сурет, түсті блок қаттылығы əр түрлі сулардың алаңдық таралу сипаты бейнеленген. Ұсынылған деректер бойынша зерттелген су сынамаларының
31,6 % жұмсаққа (4 мг-экв/л аз), 33,4 % - орташа қаттылыққа (4–8 мг-экв/л),
7 % - қаттыға (8–12 мг-экв/л), 28 % - өте қаттыға (12 мг-экв/л аса) жататынын
атап көрсетуге болады. Нысандардың үлкен бөлігі СанЕж/еН нормаларына
сəйкес келеді (7 мг-экв/л көп емес).
Судың рН 4-тен 10-ға дейін өзгереді (орташа мəні – 6,5). СанЕж/еН
нормативтеріне зерттелген нысандардың шамамен 60 % сəйкес келеді (6–9 рН
бірліктері шегінде). Қосымша нысандар қатарында кейбір макро- жəне микроэлементтер анықталған.
Магний. Құдықтар суындағы магний шоғырлануының мəндері 11 мг/л-ден
74 мг/л дейінгі шегінде өзгереді, бұл осы элементтің ауыз судағы 10 мг/л-ден
85 мг/л дейін (СанЕж/еН) құрайтын құрамы бойынша шекті жеткілікті деңгейден
аспайды. Ерекшелігі Баянсор құдығы, оның суында магний құрамының деңгейі
жеткілікті нормадан үш есе артық, жəне шамамен 300 мг/л құрайды.
Натрий. Натрий шоғырлануы барлық іріктеп алынған су сынамаларында
жеткілікті деңгейден аспайды. Оның мəні 2 мг/л-ден 15 мг/л-ге дейінгі диа105

пазонда өзгереді (ауыз суға арналған ШЖШ натрий бойынша 200 мг/л дейін
құрайды).
Калий. Зерттелетін су сынамаларындағы калий шоғырлануының мəндері
2 мг/л-ден 8 мг/л-ге дейінгі шекте өзгереді, бұл норма болып табылады (12 мг/л
дейін).
Кальций. Кальций шоғырлануы барлық іріктеп алынған су сынамаларында
130 мг/л аспайды. Бұл нормадан аспайды (140 мг/л дейін).
Стронций. Құдық суларындағы стронций құрамының мəні 0,5 мг/л-ден
4 мг/л дейінгі шекте, бұл аталған микроэлементтің ауыз суына арналған
бекітілген жеткілікті шектен аспайды – 7 мг/л.
Барий. Барий шоғырлануы барлық іріктеп алынған су сынамаларында шекті
жеткілікті шоғырланудан көп төмен, бұл 0,1 мг/л құрайды, жəне 0,002 мг/л-ден
0,05 мг/л-ге дейінгі шекте өзгереді.
Цезий. Цезий шоғырлануы зерттелген сынамаларда ауызсуға арналған СанЕж/еН талаптары бойынша нормада жəне 0,0005 мг/л аспайды.
Мырыш. Мырыш шоғырлануының мəндері 0,006 мг/л-ден 0,5 мг/л-ге дейінгі
шекте өзгереді, бұл ауыз суға арналған бекітілген нормадан көп (5 мг/л).
Бериллий. Берилий бойынша жеткілікті деңгейден асу бұрын екі су нысандарында байқалды – бұл Бұлақ (0,014 мг/л) жəне Жаманқұдық бұлақтары
(0,02 мг/л). Су сынамаларындағы берилийдің алынған мəндері аталған
микроэлементтің ауыз суына арналған бекітілген нормадан бір ретке жəне одан
көп асады. Берилий үшін ауыз судағы ШЖШ мəндері 0,0002 мг/л құрайды.
Қалған зерттелген су сынамаларындағы берилий шоғырлануы <0,0005 мг/л
құрайды. Бұл жағдайда Ве анықтамасы бойынша су сынамаларындағы
пайдаланылған əдістің сезімталдығы анық жеткіліксіз, Ве құрамын анықтау
үшін су нысандарына қайтадан зерттеу жүргізу қажет.
Сонымен, су нысандарындағы су сынамаларын микроэлементтік құрамға
зерттеу кейбір жалпы химиялық параметрлердің мəндері, кейбір элементтердің
шоғырлануы ауыз су үшін бекітілген түрлі дəрежеде шекті жеткілікті деңгейден
асады. Берилий құрамына ерекше назар аудару қажет. Кейбір зерттелген су
сынамаларындағы оның шоғырлануы ауыз су үшін бекітілген СанЕж/еН
нормаларынан бір реттен көп асады. Сонымен бірге, жоғарыда суреттелген
көрсеткіштер қосымша ақпарат болып табылады жəне жерді шаруашылық
айналымға беру туралы шешім қабылдаған кезде пайдаланылмауы керек
екенін атап өту қажет, өйткені олар зерттелетін аумақтың табиғи қасиеті болып
табылады.
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4.4.2

Зерттелетін ауданның жерүсті және
жерасты суларындағы табиғи және жасанды
радионуклидтердің құрамы

ССП "солтүстік" аумағындағы супайдалану нысандарының жасанды радионуклидтермен ластану деңгейін зерттеу үшін 58 супайдалану нысаны
зерттелді. Зерттелген нысандардың орналасу картасы 4.35-суретте түсті блокта
көрсетілген. Зерттелген нысандарға ұңғымалар, құдықтар жəне кейбір үстіңгі
су қоймалары кірді. Барлық нысандардағы су сынамалары тритий, 137Cs жəне
90
Sr құрамына талданды. Кейбір сынамаларда 239+240Pu шоғырлануы қосымша
анықталды. Пайдаланылған аппаратты-əдістемелік қамтамасыз етудің табылу шектері орташа алғанда 90Sr мен 137Cs үшін 0,02 Бк/л жəне тритий үшін
15 Бк/л жəне 239+240Pu үшін 0,001 Бк/л құрады, бұл осы изотоптар үшін шекті
жеткілікті шоғырланудан 10–1000 есе төмен. Зерттелген нысандардың бірдебіреуінде анықталатын радионуклидтердің бірде-бірінің болуы байқалған жоқ,
бұл аталған нысандардағы су пайдалану тұрғындар үшін сөзсіз қауіпсіз деп
тұжырымдауға мүмкіндік береді.
Зерттелетін аудандардың су нысандарындағы табиғи радионуклидтер
(ТРН) құрамына зерттеу жүргізу екі тəсілмен жүргізілді – іріктеп алынған су
сынамаларының тікелей өлшеулері жəне физикалық шоғырланудан кейінгі
өлшеулер (үлкен көлеммен буланған су сынамалары).
Тікелей өлшеулер сынама зертханаға түскен соң бірден жүргізілді. Алдын
ала дайындықсыз су сынамасы 40К, 232Th жəне 226Ra құрамына анықтау бойынша
гамма-спектрометриялық өлшеулер жүргізу үшін өлшеу астаушасына салынады. Зерттеудің екінші тəсілі келесі кесте бойынша жүргізілді: су нысанынан
үлкен көлемді су сынамасы іріктеп алынды - 50-100 л. Булау əдісімен іріктеп
алынған сынама өлшеу астаушасының көлеміне дейін жеткізілді (50-100 мл)
жəне негізгі ТРН – 226Ra, 223Ra, 227Th, 234Th, 232Th, 40К, 235U құрамын анықтаудың
гамма-спектрометриялық əдіспен талданды. Алынған нəтижелер 4.12-кестеде
берілген.
4.12-Кесте
Су сынамаларындағы табиғи радионуклидтердің құрамы
№ р/р

Құдық /ұңғыма
атауы

1
2
3
4
5

Аршалы
Болта
Жаңа-Жарқын
Шаңыраз
№1 қыстақ

Ra
<1
<1
<1
<2
<2

226

ТРН тиесілі белсенділігі, Бк/кг
232
Th
<1
<6
<2
<1
<1

К
< 15
< 15
< 15
< 10
< 10
40
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ТРН тиесілі белсенділігі, Бк/кг
232
Th

№ р/р

Құдық /ұңғыма
атауы

6

Қарабұдыр

<2

<1

< 15

7

Нығметқора

<3

<1

< 10

8

Балашықан

<1

<5

< 15

9

Алғабас

<1

<1

< 10

10

Баян Сор

<1

<1

< 20

11

Достық

<1

<1

<2

12

Тұлпар

<1

<1

< 10

226

Ra

40

К

Талдаулар нəтижесі барлық жағдайларда зерттелген су сынамалардағы
ТРН құрамы пайдаланылған əдістеме мен аппаратураның анықтау шегінен
төмен жатқанын көрсетеді. Өкінішке орай, зерттелетін радионуклидтер үшін
пайдаланылған əдістеме мен аппаратураның анықтау шегі тұрғындар үшін
РҚН нормаларымен бекітілген араласу деңгейінен 5–10 есе асады. Аса нашар
жағдайларды ескере отырып, ТРН шоғырлануы пайдаланылған аппаратураның
табу шегінің жоғарғы шекарасында тұрғандығын алдын ала болжай отырып,
аталған шоғырланулар сумен адам ағзасына түсу кезінде жеткілікті болып табылады. 40К құрамы тек табиғи қоспаға калий изотоптарының қосымша түсуі
жағдайында ғана регламенттеледі.
Су нысандарынан алынған су сынамаларының зертханалық талдаулары жасанды радионуклидтердің құрамы адам ағзасына түсу кезінде араласу деңгейінен аспайтынын жəне негізінен бекітілген нормалардан өте төмен
жатқандығын көрсетеді. Барлық талданған су сынамаларындағы 137Cs жəне 3H
тиесілі белсенділігі пайдаланылған аппаратураның табу шегінен төмен,
<0,07 Бк/кг (АД = 11 Бк/кг) жəне тиісінше 8 Бк/л (АД = 7700 Бк/кг) тең. Зерттелген сынамалардағы 239+240Pu тиесілі белсенділік мəндері <0,0004-ден
0,0045 Бк/кг дейін – (АД = 0,6 Бк/кг) құрайды. 90Sr тиесілі белсенділік мəндері
<0,068-ден 0,1 Бк/кг дейінгі шекте өзгереді (АД = 5 Бк/кг).
Сонымен, барлық зерттелген су сынамаларындағы зерттелетін радионуклидтер құрамының мəндері шекті-жеткілікті нормалардан аспайды (РҚН-99).

4.4.3

Жерүсті және жерасты суларының радионуклидті
ластануының өзгеру болжамы

Ядролық сынақ жүргізілген орындардан "солтүстік" аумақтардың жерасты
суларына ластанған жерасты суларының болжамды түсуін бағалау үшін ССП
негізгі алаңдарындағы су ортасының радиоактивті ластану ерекшеліктерін,
техногенді радионклидтердің жерасты суларымен түсуінің негізгі болжамды
жолдарын қарастырамыз, сондай-ақ бұл жолдардың жылыстау параметрлеріне
бағалау жүргіземіз.
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Атмосфералық ядролық жарылыстар (АЯЖ)
"Тəжірибе даласы" алаңы. Ластанған жерасты суларының АЯЖ жүргізілген
жəне əскери радиоактивті заттектер (ƏРЗ) сынақтарының орындарынан
"солтүстік" аумақтардың жерасты суларына түсу мүмкіндігі техногенді
радионуклидтердің жер үстінен жерасты суларына болжамды енуіне байланысты қарастырылады. "Тəжірибе даласы" алаңындағы зерттеу нəтижелері
атмосфералық ядролық жарылыстарды жүргізу кезінде пайда болған
радиоактивті түсулер топырақтың төмен жатқан қабатына жылыстайтынын
көрсетті, алайда топырақ суларының деңгейіне жететіндей емес. (4.36-сурет, а)
кестеде "Тəжірибе даласындағы" техногенді радионуклидтердің тігінен таралу
сипаты бейнеленген.

а)

б)

в)

4.36.-Сурет. Радионуклидтердің тереңге таралуы: а) Тəжірибе даласы;
б), в) ƏРЗ телімі

Кестенің деректерін талдау кезінде "Тəжірибе даласындағы" 137Cs жəне
Sr радионуклидтері 90% жоғарғы 10-шы қабатта таралғанын атап өтуге
болады. Бұл кезде аталған тереңдікке радионуклидтердің енуі 60 жыл
ішінде <0,1 см/жыл жылдамдықпен жүрді. Бағалау есебі радионуклидті ластану фронтының "Тəжірибе даласындағы" 5 м тереңдікте жатқан топырақ
суларының деңгейіне дейін 5*103 жылдан жақын емес аралықта жететінін
көрсетеді.
Жерасты суларында "Тəжірибе даласы" алаңының шегінде таралған
техногенді радионуклидтердің болмауы гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау
нəтижесінде дəлелденді. Ұңғыма "Тəжірибе даласының" солтүстік бөлігінде
2009 ж., үстіңгі су ағынының алаң шегінен тыс болжамды шығуының шекаралық
ауданында бұрғыланды (4.37-сурет, түсті блок). Бақылаудағы ұңғыманың
жатқан орнын таңдау мақсатындағы геологиялық жəне гидрогеологиялық
жағдайларды анықтау үшін геофизикалық зерттеулер жүргізілді.
Алынған деректерді талдау нəтижесі бойынша 4.38-сурет, түсті блокта
келтірілген геоэлектрлік қима құрылды. Суретте көрсетілгендей, "Тəжірибе
даласының" зерттелген солтүстік бөлігіндегі геологиялық қима 140–185 Ом
электрлік кедергісімен сипатталатын жергілікті жыныстармен (таскөмірлік
жас), 11–23 Ом электрлік кедергісімен сипатталатын алмасатын құм мен
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құмдауыттың (ширектік жас) тысымен қапталған алмасумен көрсетілген.
Ұңғымаларды бұрғылауға арналған орын ПК 50 жəне ПК 100 аралығында
геологиялық деректерді жақсы ұсынылуын есепке ала отырып таңдалды (4.38сурет, түсті блок). Ұңғыма арқылы 7 м тереңдікте делювиалды-пролювиалды
шөгінділердегі жерасты сулары ашылды. Зертханалық талдау нəтижелері
бұрғыланған ұңғымалардан алынған су сынамаларындағы техногенді
радионуклидтердің шоғырлану мəндері пайдаланылатын жабдықтың детектирленген белсенділіктің минималынан төмен жатыр.
Сонымен, қолда бар деректер АЯЖ радиоактивті түсулерінің жерасты суларына олардың ары қарайғы солтүстік аумақтардың шекарасына жылыстауымен түсуі жақын болашақта күтілмейді деп айтуға мүмкіндік береді.
Əскери радиоактивті заттектерді сынау телімдері (ƏРЗ). Аталған процестердің біраз басқаша көрінісі ƏРЗ сынақтары жүргізілген телімдерінде
бар (4.36-сурет б, в). Кестелерден көретініміз, 154Eu жəне 137Cs сияқты негізгі
гамма-сəулелену радионуклидтері жоғарғы 20 см қабатта 90%-ға таралған.
Сонымен қатар, 90Sr шоғырлану мəндері тіпті 20 см тереңдікте жеткілікті
жоғары болып қала береді. Қолда бар деректер бойынша ƏРЗ телімдеріндегі
90
Sr топыраққа тігінен жылыстауы 1 м жетеді. Мұндай жағдай 90Sr құм сулары деңгейіне дейін енуін жоққа шығармайды. Бұл кезде, егер бағалау есебін
негізге алсақ, 90Sr тереңдікке жылыстау жылдамдығы аталған жағдайда
2,0 см/жыл тең десек, онда 90Sr топырақ сулары деңгейіне дейін (5 см) болжамды түсуі шамамен 250 жылды құрайды.
Жоғарыда айтылғандар негізінде, жерасты суларының болжамды көтерілуін
есепке ала отырып, "4а" алаңы аумағындағы жерасты суларына 90Sr болжамды
түсуін бақылау үшін гидрогеологиялық бақылау ұңғымасын радиоактивті ластану ошағына тікелей жақын жабдықтау ұсынылды.
Жерасты ядролық жарылыстар (ЖЯЖ)
"Дегелең" алаңы. Дегелең таулары, негізінен, - бұл ауданы 200 км2 жуық,
изометриялық формалы гранитті массив. Тау шыңдарының абсолютті
белгілері 1100 м жетеді жəне қоршаған төңіректен 500 м дейін жоғары тұр.
Жерасты ядролық жарылыстарын жүргізу көптеген ұсатылу, ойылып түскен
шұңқыр жəне үңірейген сызаттар аймағы пайда болуымен бірге тау жыныстары массивінің ауқымды деформациялануына əкелді. Мұның нəтижесінде тау
жыныстарының өткізгіштігі көп ұлғайды, бұл бəсеңдейтін сүзгіштіктің күшеюі
мен үстіңгі су ағынының жерастыға біраз бөлігінің ауысуына себепші болды.
Сонымен, Дегелең таулы массивіндегі ядролық жарылыстар жүргізілгеннен
кейін жерасты суларының атмосфералық жауын-шашынның сүзгіш аймағын
біріктіретін сызатты-арқаулы жəне сызатты сулар мүлдем жаңа типі пайда болды, ары қарай бұл тип штольня сулары деп аталатын болады.
Қайтымсыз деформациялар аймағына жəне тікелей қазандық қуысына
атмосфералық жауын-шашын сызатты-арқаулы сулардың түсуі нəтижесінде
штольня суларының радионуклидті құрамының қалыптасуы жүреді. Радионуклидтермен ластанған сулар, сызаттар мен штольня қуыстары жүйесімен
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ауыса отырып, жерасты сулары бассейнін толтырады немесе штольня порталдары аудандарында күндізгі жер үстіне шығады. Қайтымсыз деформациялар
аймағының жалпы кестесі, сондай-ақ сүзгіштік су ағынының қозғалысы 4.39сурет, түсті блокта көрсетілген.
Қазіргі уақытта тұрақты су ағыны бар штольняларда радионуклидті мониторинг жүргізіледі (4.40-сурет).

4.40-Сурет. "Дегелең" алаңы штольня суларындағы 3Н жəне 137Cs құрамының
мониторинг нəтижелері
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Штольня суларының радионуклидті мониторинг нəтижелерінің кестелері
бойынша көретініміз, тритийдің көп тиесілі белсенділігі № 177 штольнядағы
бақылау кезеңінің барлық ағымында сақталады, ал максималды шоғырлану
1997 жылы байқалды – 1900 кБк-л. Ұқсас көрініс 137Cs үшін де байқалады, оның
көп тиесілі белсенділігі № 504 штольняда 1999 жылы байқалды – 1100 к/л.
Штольня суларының мониторинг бойынша ұсынылған деректері бойынша
Дегелең таулы массиві жерасты суларының радиоактивті ластану процесі осы
уақытқа дейін жалғасуда жəне салыстырмалы тұрақты сипатқа ие екендігін
көрсетеді.
Дегелең таулы массиві шегіндегі жерасты суларының радиоактивті ластануын зерттеу үшін түрлі жылдарда гидрогеологиялық зерттеулер жүргізілді.
4.41-суретте (түсті блок) гидрогеологиялық ұңғымалардың Дегелең таулы
массивінің ішінде жəне оның шетінде орналасу сұлбасы көрсетілген.
Техногенді радионуклидтердің жерасты суларымен Дегелең таулы массиві
шегінен тыс шығарылу сипатын зерттеу нəтижелері көрсеткендей, 90Sr жəне
137
Cs түрлі бағыттағы шоғырлану мəндері шамамен бірдей шекті төмен
деңгейде жəне ауыз суға арналған нормативтік мəндерден аспайды. Сол
сияқты, тритийдің түрлі бағыттағы шоғырлану мəндері əр түрлі (4.41-сурет,
түсті блок):
• 16 кБк/л дейінгі минималды мəндер солтүстік бағыттағы жерасты суларында байқалады.
• тритийдің 260 кБк/л дейінгі максималды мəндері Байтілес өзені
алқабында таралған, оңтүстік-шығыс бағыттағы жерасты суларында
табылған.
Сонымен, штольня суларының ағыны аймақтық бассейн жерасты суларының
радиоактивті ластану процесіне маңызды үлес қоспайды деп айтуға болады.
Штольня суларының радионуклидтерден, тритийден басқа, тау жыныстары
арқылы іс жүзінде толық тазалануы олардың күндізгі бетіне шығу орындарынан тікелей жақын жерде жүзеге асады.
Ластанған жерасты суларының "Дегелең" алаңынан солтүстік аумақтар жерасты суларына түсуінің негізгі болжамды жолдарының бірі – аймақтық бассейн жерасты суларының қозғалыс бағыты (солтүстік-солтүстік-шығыс). Бұл
кезде жерасты сулары қозғалысының аса ықтимал бағыттары деп су жиналатын бассейндер шекарасымен пайда болған жолдарды атауға болады.
Сонымен, келесі бағыттар "Дегелең" алаңынан аса ықтимал болып табылады (4.42-сурет, түсті блок):
1. Біріншіге, ластанған жерасты сулары ауысуының аса ықтимал жолына
Қарабұлақ өзені бойынша су жиналатын бассейндер сериясы бойынша ары қарай "солтүстік" аумақтар шекараларына қарай ауысуы бар
бағыты, сондай-ақ Қалба Шыңғыс аймақтық омырылуының əсер етуші
аймақ бойынша бағыты жатады (4.43-сурет, түсті блок). Қалба Шыңғыс
аймақтық омырылуының əсер етуші аймағында бұрғыланған с-32р
ұңғымасында, топырақ суында 0,06 кБк/л шоғырлануы бар тритий
байқалған.
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2. Екінші бағытқа жерасты суларының Алтыбай алқабы бойынша "СарыӨзен" алаңы жағына қарайғы қозғалысын жатқызуға болады.
2009 ж. көрсетілген бағыттардағы зерттеу нəтижелері таулы массив шекарасынан 20 км-ге дейін алыстағанда тритийдің жерасты суларындағы
шоғырлануы 30 кБк/л жететіндігі көрсетілді, бұл ауыз суға арналған жеткілікті
мəндерден 3 еседен аса жоғары.
Техногенді радионуклидтермен ластанған жерасты суларының "солтүстік"
аумақтар шекарасына болжамды түсу уақытын бағалау үшін Қаражал кенорнын
жан-жақты барлау кезінде алынған гидрогеологиялық жағдайлар жөніндегі
деректерді пайдаланайық. Қаражал кенорны "Дегелең" алаңының солтүстік
бөлігінде орналасқан. Есепті тритий радионуклиді үшін жүргіземіз. Тритийдің
жерасты сулармен бірге тритийлі су түрінде ауысатыны жəне сыйған тау жыныстарымен сіңбейтіні белгілі. Осыған байланысты, тритийдің солтүстік
аумақ шекарасына түсуінің есептік уақыты Дегелең таулы массивінің су ағыны
бар жақын штольняның солтүстік аумақтың оңтүстік шекараларына дейінгі
арақашықтығы есепке алына отырып анықталған. Гидрогеологиялық зерттеу
нəтижелері бойынша, кенорны ауданындағы жерасты суларының ауысуының
максималды жылдамдығы 2,5 м/тəулік құрайды. Сонымен, жерасты сулары қозғалысының аталған жылдамдығы жəне 85 км тең "Дегелең" алаңынан
солтүстік аумаққа дейінгі арақашықтық кезінде аталған телімдегі жерасты
сулары ауысуының есептік уақытын аламыз – шамамен 95 жыл. "Дегелең"
алаңындағы алғашқы ядролық жарылыс жүргізілген күннен бастап 35 жыл
өтті десек, онда тритиймен ластанған жерасты сулары "Дегелең" алаңынан
солтүстік аумақтардың оңтүстік шекарасында шамамен 60 жылдан соң пайда болуы мүмкін. Радиоактивті ыдырауды, сондай-ақ атмосфералық жауыншашынның жерасты суларына түсуі есебінен тритийдің жұпынылануын есепке ала отырып, ластанған сулардың түсу уақыты ұзағырақ болады.
"Балапан" алаңы. Штольняларда жүргізілген ядролық жарылыстармен
салыстырғанда ұңғымаларда жүргізілген жарылыстардың қазандық қуыстары
жерасты сулары таралуының деңгейінен өте төмен орналасқан. Қайтымсыз
деформациялар, сондай-ақ ұңғымадағы ЖЯЖ жүргізілгеннен кейінгі таулы
жыныстардағы сүзгіш су ағындарының қозғалысы 4.44-суретінде көрсетілген.
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Қайтымсыз деформациялану аймақтары: I - қуыс жəне балқытпа, II – ұсатылу,
III – сызаттануы, IV – блоктык сызаттануы, V – опырылып құлау бағаны,
VI – қопарылу бағаны.
4.44-Сурет. Ұңғымадағы ЖЯЖ кезіндегі жерасты суларының ластануы

Жарылыс қуыстарының жоғары жатқан жыныстармен мықты оқшаулануы
арқасында ондағы жоғары температура ұзақ уақыт сақталады, бұл қуыс маңында
градиентті температуралық өріс пайда болуына əкеледі. Жерасты сулары жылу
конвекциясының пайда болуы градиентті температуралық өріс пайда болуына байланысты. Қайтымсыз деформациялану аймақтарының сызаттар жүйесі
бойынша ауыса отырып, жерасты сулары ысиды, радионуклидтерді ерітеді де
олармен бірге су таситын көкжиекке қайтып оралады.
Зерттеулер нəтижесі көрсеткендей, 90Sr жəне 137Cs жерасты суларында
жоғарғы шоғырлануын тек ядролық жарылыстар эпиорталықтық аймақтарына
тікелей жақын болғанда ғана байқауға болады. "Əскери" ұңғымалар ауызынан
300 м дейін алыстаған кезде радионуклидтер шоғырлануы мБк/л деңгейіне
дейін төмендейді.
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Сонымен, қолда бар деректер бойынша 137Cs жəне 90Sr жерасты суларында
таралу сипатындағы қандай да бір ерекшеліктер төмен шоғырлануға байланысты əзірге бекітілген жоқ.
Солай бола тұра, жерасты суларындағы тритийдің шоғырлануы 5 миллион Бк/л жеткен минималды-детектрленген белсенділік мəндерінен (7 Бк/л)
максималды мəндерге дейінгі кең диапазонда өзгереді. Тұтас алғанда, "Балапан" алаңында тритийдің таралуының аймақтық сипаты байқалған. Тритийдің
жоғары мəндерінің барлығы бес облысы көрсетілген (4.45-сурет, түсті блок).
Техногенді радионуклидтердің ең жоғары мəндері "Балапан" алаңының
солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан тритийдің жоғары мəндерінің
аймағында табылған. Бұл облыс шегінде тритийдің ең жоғары шоғырлануы
табылған: 5000 кБк/л дейін, ал 90Sr – 220 Бк/л.
Тритийдің жоғары мəндерінің орталық облыстары тараған аумақтардың
негізгі ерекшеліктері – ЖЯЖ ең жоғарғы тығыздығы. Өлшемі 36 км2 ғана
алаңда қуаты 15-тен 165 кт дейін 23 ядролық жарылыс жүргізілген. Бұл кезде жерасты суларындағы техногенді радионуклидтердің шоғырлану мəндері
осы аймақта ауызсуға арналған жеткілікті деңгейден аспайды. Бұл телімде
негізінен қысымсыз жерасты сулары тарауы мұндай жай-күйдің себебінің
бірі болуы мүмкін. Осыған байланысты, радионуклидтердің жуылуы мен
жарылыстардың орталық қуыстарынан жерасты суларының көкжиегіне түсуі
өте төмен байқалады.
Тұтас алғанда, полигонда ядролық сынақтар тоқтатылған өткен жылдар
ішінде "Балапан" алаңындағы жерасты суларының маңызды радиоактивті жəне
көлемді ластануы болған жоқ. Бұл факт алаңда жерасты суларының оқшауланған,
салыстырмалы оңашаланған, субартезианды жəне гидрогеологиялық
бассейндері бар жерасты суларында тоқырау режімінің бар екендігін айтады.
Ластанған жерасты суларының "Балапан" алаңынан ССП "солтүстік"
аумақтары жағына қозғалысының негізгі болжамды жолдары келесі белгілері
бойынша анықталады. 4.43-сурет, түсті блокта Семей полигоны аумағының
тектоникалық бұзылулар кестесі көрсетілген.
Тегіс жəне үзік сызықтармен жарылғыш бұзылулар трассалары, сызықшамен
жерасты сулары қозғалысының "Балапан" алаңынан "солтүстік " аумақтар
арқылы түсіру облысы – Ертіс өзені бағытындағы аса ықтимал жолдары
көрсетілген. "Балапан" алаңының аумағы солтүстік-батыс жазықтығының
аймақтық опырылу қатары мен меридионалды жəне солтүстік-шығыс
жазықтығының ірі опырылуы қиылысында тұрғанын есепке алу керек.
Қорытындысында, аумақтың геологиялық құрылысының ерекшеліктері мен
жерасты ядролық жарылыстардың геологиялық ортаға əсерінің нəтижелерін
біріктіретін факторлар кешені осында радионуклидтердің жерасты суларымен
жылыстау арасындағы күрделі геологиялық-физикалық ахуалдың пайда болуына себепші болады. Осыған байланысты, "Балапан" алаңының аумағы сулану
мен жерасты суларының белсенді динамикасы үшін қолайлы жайғасымда тұр.
Су ресурстары таралуында негізгі рөлді мұнда тектоникалық бұзылулар аймағы
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атқарады, мұнда жерасты суларының қозғалыс жылдамдығы қоршаған жыныс
суларымен салыстырғанда аса қарқынды екені белгілі болды. Шыңырау жəне
Қалба-Шыңғыс аймақтық омырылулар бастылардың бірі болып табылады.
Олардың əсер етуші аймақтарының қуаты жүздеген метрге жетеді. Сонымен,
сызатты сулардың ары қарайғы солтүстік жəне солтүстік-шығыс омырылулар
аймағы бойынша солтүстік аумақтар бағытында ауысуымен бірге солтүстікбатыс бағытын ластанған жерасты суларының "Балапан" алаңынан бастаған
қозғалысының аса ықтимал бағыты деп санауға болады.
Радионуклидтер жылыстауының жерасты сулармен солтүстік-батыс бағытта
Шыңырау омырылуы аймағы бойынша өмір сүруі № 538 гидрогеологиялық
ұңғыма сынамасының нəтижесімен дəлелденеді (4.46-сурет).

4.46-Сурет. "Балапан" алаңындағы бақылау ұңғымаларының орналасу кестесі
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Бұл ұңғыма "Балапан" алаңының солтүстік-батыс шетінде, Шыңырау
омырылуының əсер етуші аймағында, жақын 1080 "əскери" ұңғымадан
солтүстік-батысқа 4 км жерде орналасқан. Одан алынған жерасты сулары
сынамаларындағы тритийдің шоғырлануы 0,7 кБк/л жетеді. Бұл кезде кестеде көрсетілген барлық қалған ұңғымаларда жерасты суларындағы тритийдің
шоғырлануы 0,015 кБк/л аспайды. Соңғы жылдары 538 ұңғыма ауданында
Шыңырау омырылуының əсер етуші аймағындағы тритий жылыстауының
сипатын зерттеу бойынша зерттеулер жүргізілді. Осы мақсатта омырылу
аймағында біршама гидрогеологиялық ұңғымалар бұрғыланған болатын. Бұл
ұңғымалардан алынған сулар сынамаларында тритийдің болуы табылған жоқ,
бұл сызатты-арқаулы сулармен омырылу аймағы бойынша оның жылыстауының
сипаты күрделі екенін көрсетеді. Осы телім жерасты суларындағы 137Cs жəне
90
Sr шоғырланулары 1 Бк/л аспайтыны атап айтуға болады.
Ластанған жерасты суларының "Балапан" жəне "Тəжірибе даласы"
алаңдарынан ССП "солтүстік" аумақтары шекараларына болжамды түсуін
зерттеу үшін 2009 ж. 3 гидрогеологиялық бақылау ұңғымалары: S-102,
S-102/1 жəне S-103 бұрғыланды (4.43-сурет, түсті блок). Бұл ұңғымаларды
бұрғылау үшін орындар жерасты суларының негізгі ағындарының бағыттарын
есепке ала отырып таңдалды. S-102, S-103 жəне S-102/1 ұңғымаларының
тереңдігі 5, 6 жəне сəйкесінше 25 м тең. S-102 жəне S-103 ұңғымаларымен
делювиалды-пролювиалды жəне аллювиалды шөгінділердің жерасты сулары, ал S-102/1 ұңғымасымен экзогенді сызатты аймақтың жерасты сулары
ашылды. Зертханалық талдау нəтижелері бойынша, барлық ұңғыманың су
сынамаларындағы тритийдің шоғырлануы 7 Бк/л тең минималды детектрленген белсенділік мəндерінен аспайды.
Ұсынылған деректер бойынша радиоактивті ыдырауды, сондай-ақ радионуклидтер құрамының атмосфералық жауын-шашын түсуі есебінен жұпынылануды есепке ала отырып аталған бағытта жақындағы онжылдықта солтүстік аумақтары шекараларына ластанған жерасты суларының түсуі күтілмейді.
Техногенді радионуклидтермен ластанған жерасты суларының "солтүстік"
аумақтар шекарасына болжамды түсу уақытын бағалау үшін Қаражыра кен
орнын жан-жақты барлау кезінде гидрогеологиялық жағдайлар бойынша
алынған деректерді есепке аламыз. Гидрогеологиялық зерттеулер нəтижесі
бойынша, кенорны ауданындағы жерасты сулары ауысуының орташа
жылдамдығы 170 м/жыл құрайды. Бұл кезде, егер Қаражыра кенорны
ауданындағы жерасты сулары қозғалысының жылдамдығы мен "Балапан"
алаңынан "солтүстік" аумақтарға дейінгі арақашықтықты негізге алатын
болсақ, онда тритиймен ластанған жерасты сулары "Балапан" алаңынан
"солтүстік" аумақтардың оңтүстік шекарасында 480 жылдан бұрын пайда
болмайды.
"Сары-Өзен" алаңы. 4.47-суретінде "əскери" жəне гидрогеологиялық ұңғымалардың алаңда орналасу кестесі көрсетілген.
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Ұңғымалар: 1 – гидрогеологиялық;
2 – режімді бақылауға жарамды гидрогеологиялық;
3 – режімді бақылауға жарамсыз гидрогеологиялық; 4 –əскери ұңғымалар
4.47.-Сурет. "Сары-Өзен" алаңындағы əскери жəне гидрогеологиялық
ұңғымалардың орналасу кестесі

Осы алаңдағы жерасты суларының радиоактивті ластануының жағдайлары
мен механизмдері "Балапан" алаңына ұқсас. Бұл кезде жерасты сулары
қозғалысының негізгі ықтималдырақ жолы – Алтыбай су жинайтын жазықтығы
бойынша солтүстік бағыт. Қазіргі уақытта аталған болжам мұқият зерттелуде
жəне тексерілуде. Өйткені "Сары-Өзен" алаңы аумағындағы ядролық сынақтар
жүргізілген кезеңде де гидрогеологиялық бақылаулар үшін 20 ұңғыма жабдықталған болатын. 2005 жылдың деректері бойынша алаң шегінде таралған жер
асты суларындағы радионуклидтер шоғырлануы келесі көрсеткіштерге жетеді:
137
Cs – 3 дейін, ал 90Sr – 10 мБк/л дейін; 3H – 500 кБк/л аса. Ұсынылған деректер
бойынша тритий аталған алаңдағы жерасты суларының радиоактивті ластанушысы болып табылады. Бұл кезде 137Cs жəне 90Sr судағы шоғырлану мəндері
радиациялық қауіп тудырмайды жəне ауызсуға арналған жеткілікті мəндерден
аспайды.
Ластанған жерасты суларының "Сары-Өзен" алаңынан тыс жерлерден
"солтүстік" аумақтар жағына болжамды түсуін зерттеу үшін қазіргі уақытта
"Новая" алаңындағы гидрогеологиялық ұңғымалардың сынама деректері
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пайдаланылады. Аталған алаң "Сары-Өзен" алаңының солтүстік шекарасында орналасқан, яғни жерасты суларының солтүстік аумақтар жағына
ауысуының болжамды жолында орналасқан. "Новая" алаңындағы ядролық
сынақтар жүргізілген кезеңде ЖЯЖ ұңғымаларда жүргізу үшін дайындық
жұмыстары атқарылды. Осы мақсатта алаңда 19 гидрогеологиялық ұңғымалар
жабдықталған болатын. Зертханалық талдау деректері бойынша техногенді
радионуклидтердің осы алаңның жерасты суларындағы шоғырлануы ауызсуға
арналған минималды детектирленген белсенділіктен өте төмен. Жоғарыда
айтылған жерасты суларының ластану фронты əлі де "Сары-Өзен" алаңынан
тыс шыққан жоқ деп есептеуге негіз береді жəне жақын уақытта ластанған
жерасты суларының "солтүстік" аумақтардың жерасты суларына түсуі аталған
бағытта күтілмейді. Бұл кезде Балапан жəне "Сары-Өзен" алаңдарының
гидрогеологиялық жағдайларының кейбір ұқсастығын ескере отырып, егер
жерасты суларының қозғалыс жылдамдығы 170 м/жыл жəне "Сары-Өзен"
алаңынан "солтүстік" аумақтар арақашықтығы 62 км деп негізге алсақ,
онда "Сары-Өзен" алаңынан келетін тритиймен ластанған жерасты сулары
"солтүстік" аумақтардың оңтүстік шекарасында 365 жылдан ерте болмайды.
Сонымен, жүргізілген зерттеу нəтижелері жерасты жəне жерүсті
суларының радиоактивті ластану деңгейі бойынша ССП "солтүстік" аумақтары
шаруашылық қызметтің кез-келген түрінде қанда да болмасын шектеулерсіз,
төменде ұсынылған ұсыныстарды есепке ала отырып пайдаланылуы мүмкін
деп есептеуге негіз береді.
Ластанған жерасты суларының ядролық сынақтар жүргізілген орындардан "солтүстік" аумақтардың жерасты суларына болжамды түсуін бақылау
үшін, сондай-ақ радиологиялық жағдай дамуындағы қандай да болмасын
қолайсыз тенденциялардың бастапқы сатысында жедел табу үшін қосымша
гидрогеологиялық бақылау бекеттерін оларды ССП келесі телімдерінде
мониторингтің бірыңғай мемлекеттік жүйесінің құрамына енгізе отырып,
жабдықтау қажет:
1. "Дегелең" алаңы – 2 ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1–2 рет.
Бақыланатын радионуклид 3H. Бекет міндеті – "Дегелең" алаңынан тыс
жерлерге шығатын жерасты суларының ағынымен радионуклидтердің
таралуын қадағалау.
2. "Сары-Өзен" алаңы – 3 гидрогеологиялық ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1 рет. Бақыланатын радионуклид тритий, цезий-137 жəне
стронций-90. Бекет міндеті – тікелей "Сары-Өзен" алаңында радионуклидтердің таралуын қадағалау.
3. "Новая" алаңы – 2 гидрогеологиялық ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі
жылына 1 рет. Бақыланатын радионуклид 3H. Бекет міндеті – "СарыӨзен" алаңынан тыс жерлерге шығатын жерасты суларының ағынымен
радионуклидтердің таралуын қадағалау.
4. "4а" алаңы – 2 ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1 рет. Бақыланатын
радионуклид 90Sr. Бекет міндеті – стронций-90 жерасты суларына түсуін
қадағалау.
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5. "Тəжірибе даласы" алаңы – 2 ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1–2 рет. Бақыланатын радионуклид 90Sr. Бекет міндеті – "Тəжірибе
даласы" алаңынан "солтүстік" аумаққа ластанған жерасты суларының
болжамды түсуін қадағалау. 90Sr бақыланатын радионуклид ретінде
таңдау "Тəжірибе даласындағы" ластанған топырақтарда бар басқа
радионуклидтермен салыстыру бойынша оның салыстырмалы жоғары
жылыстау қасиеттеріне байланысты.
6. "Солтүстік" аумақтардың оңтүстік шекарасы бойында орналасқан
супайдаланудың 3 нысаны. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1 рет.
Бақыланатын радионуклидтер 3H, 90Sr. Бекет міндеті – супайдалану нысандарында ластанған жерасты суларының болжамды пайда болуын
қадағалау.
7. "Дегелең" алаңы – 3 ұңғыма. Бақылаудың кезеңдігі жылына 1–2
рет. Бақыланатын радионуклид 3H. Бекет міндеті – "Дегелең" таулы
массивінен тыс жерлерге ластанған жерасты суларының болжамды
түсуін, сондай-ақ "Балапан" алаңынан Қалба-Шыңғыс омырылу аймағы
бойынша ластанған жерасты суларының болжамды түсуін қадағалау.
8. "Балапан" алаңы – 3 ұңғыма. Бақыланатын радионуклид 3H. Бекет міндеті – тікелей "Балапан" алаңы аумағындағы радионуклидтердің таралуын қадағалау.
9. "Балапан" алаңы – 2 ұңғыма. Бақыланатын радионуклид 3H. Бекет
міндеті – Шыңырау аймақтық омырылу аймағы бойынша "Балапан"
алаңынан тыс жерлердегі радионуклидтердің таралуын қадағалау.

4.5 Ауа бассейнінің жай-күйі
ССП аймағының климаттық жай-күйі (шаңды дауылдар, күшті желдер,
сонымен қатар даладағы өрттер) дефляция үдерісінің қалыптасуына жағдай
жасайды, басқаша айтқанда жер бетіне түскен техногенді радионуклидтердің
екінші қайта көтерілуіне алып келеді. Аталған үдеріске ССП аумағында
кеңінен таралған, шаңның түзілуіне икемді жеңіл топырақтар əсерін тигізеді.
Ауа бассейнінің жай-күйі қойылған тапсырмалардың шеңберінде полигонның
солтүстік бөлігіндегі елді-мекендерінді (полигонның солтүстік шекарасынан
қиып өтетін сызыққа дейін), сонымен қатар солтүстік аймаққа жақын жатқан
елді-мекендерді салыстыру үшін жасалды. алынған деректер радиациялық
қауіпсіздік нормаларының (РҚН-99) [58] деректерімен жəне Семей аймағының
елді-мекендерінен алдын ала алынған деректермен [72, 73] салыстырылды.

4.5.1

Зерттелетін ауданның ауасындағы табиғи және жасанды
радионуклидтердің құрамын теориялық бағалау

Зерттелетін ауданның ауасындағы жасанды радионуклидтердің құрамын
бағалау, радионуклидтердің желмен таралу үдерісі есебінен ССП аумағының
120

көбірек ластанған телімдеріне қосымша əсер ету мүмкіндігін ескере отырып
жүргізілді. Ауаның радионуклидті ластануының қосымша көздері ретінде
"Тəжірибе даласы" (П-1, П-2, П-5 алаңдары) (2.1, 2.2-суреттер, түсті блок)
жəне əскери радиоактивті заттектер сыналған аумақтардағы ("4а" жəне "4"
алаңдары) ластанған телімдер қабылданды.
Желдің əсерінен топырақтың бетінде пайда болған шаң түрлі қарқынмен
атмосфераға шығады [74]. Қайта түсу барысында беткі қабаттағы топырақтың
бөлшектерінің көтерілуі бірінші кезең болып табылады. Бұл үдеріс
шаңның көтерілу шамасының көмегімен бағаланады. Ұзақ өмір сүретін
радионуклидтердің беткі қабаттан желдің əсерінен көтерілу қарқындылығы
көптеген параметрлерге қатысты, олар: топырақтың беткі қабатының
радиоактивті ластану деңгейі, топырақтың физико-химиялық сипаттамасы,
өсімдік жамылғысы, микрометеорологиялық параметрлер. Жоғарыда аталған
параметрлерден желдің көтерілу қарқындылығына байланысты қазіргі уақытқа
дейін жасалған зерттеулері жеткіліксіз. Аталған жағдайда желден көтерілу шамасы келесідей бағаланды [74]:

2 ×10 -10
a=
; бұл жерде
z10, 4
α – желдің көтерілу қарқындылығы, 1/с;
z0 – беткі қабаттың бұдырлығының биіктігі, см.
Желден көтерілу жəне қосындыны одан əрі таратумен шартталған
радионуклидтердің ауқымды белсенділігінің (АБ) жербеткі есебі, жартылай
эмпириялық теңдеу бойынша турбулентті диффузия теориясын пайдалану
арқылы жүргізілді [74].
, бұл жерде
α – желдің көтерілу қарқындылығы, 1/с;
А – ластанудың беткі тығыздығы, Бк/м2;
m – атмосфераның тұрақтылығын сипаттайтын параметр;
к1 – z=z1, м2/с барысындағы, турбулентті диффузия шамасы;
by – эмпириялық константа, 0,08;
u1 – z1=1 м биіктігіндегі желдің жылдамдығы;
I0 – Бессель қызметі;
z0 – беткі қабаттың бұдырлығының биіктігі, м;
z – көздің биіктігі, м;
х – көздің арақашықтығы, м.
ƏРЗ – "4а" жəне "4" сынақ алаңдары мен "Тəжірибе даласы" - П-1, П-2,
П-5 алаңдарындағы желмен тасымалдау барысындағы зерттелетін жербеткі
атмосфераның радионуклиді ластану мүмкіндігін есептеу үшін, жасанды ра121

дионуклидтермен топырақтың беткі жамылғысының максималды түрде ластануын зерттеу үшін қарапайым телімдер таңдап алынды.
Ауадағы жасанды радионуклидтердің жербеткі (орташа жылдық)
ауқымды белсенділігін (АБ) анықтауға арналған бастапқы деректер 4.13-4.14кестелерінде берілген.
4.13-Кесте
"4а" жəне "4" ƏРЗ телімдері мен "Тəжірибе даласындағы"
максималды радиациялық параметрлер мəні
ƏРЗ
алаңдары

Топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігі,
Бк/кг

"4а" ал.
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Am

Cs

137

1-телім

56

1,3·102

2-телім

82

4,·103

17*телім

5,8·103

1,4·103

Co

60

Eu

154

152

Eu

8,8·101

90

Sr

Pu

239+240

1,3·106

2,1·103

1,1·105
186

3,5·103

2,3·105

5,8·108

"4" ал.
83

2,6·103

6,7

7

26

3

3,1·10

2,8·102

П-1

6,2·102

1·103

2,3·104

1,5·103

П-2

8,1·102

2,9·103

3,1·104

9,8·103

П-5

1,9·103

4,2·103

1-телім
2-телім
Тəжірибе алаңы

4,3·103
1,4·102

2,6·102

6,5·103

8,4·105

Ескерту: * сынама, 10 см тереңдіктен алынған

4.14-Кесте
Жылдық орташа ауқымды белсенділікті анықтауға
арналған бастапқы деректер
m

k1, м2/с

u1, м/с

I0

z0, м

z, м

α, 1/с

by

2,1

0,2

4

1

0,1

1

7,5·10-11

0,08

4.15 -кестеде ССП "солтүстік" аумағының шекарасындағы ауада "4а", "4"
жəне "Тəжірибе даласы" алаңдарының таңдап алынған телімдеріне қосымша
əсер етуіне, сонымен қатар 1 формула бойынша есептелген тыныс алатын
ауадағы жасанды радионуклидтердің ауқымды белсенділігінің рауалы мəнінің
жылдық орташа АБ есебінің нəтижелері берілді [58].
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4.15-Кесте
ƏРЗ ластанған телімдері мен "Тəжірибе даласы" шекарасының
зерттеліп жатқан аумағындағы 1 м биіктіктегі ауада жасанды
радионуклидтердің жылдық орташа белсенділігі
ƏРЗ алаңдары
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Жербеткі ( жылдық орташа) ауқымды белсенділігі, Бк/м3
137
60
154
152
90
239+240
Am
Cs
Co
Eu
Eu
Sr
Pu

"4а" ал.
1-телім

1,17·10-8

2-телім
17*телім

2,76·10-8

1,84·10-8

2,71·10-4 4,44·10-7

8,35·10-7
2,11·10-7

5,03·10-8

3,30·10-5
6,68·10-9

1,26 ·10-7

8,3·10-6

2,08·10-2

"4" ал.
1-телім

5,97·10-10

1,87·10-8 4,82·10-11

2-телім

7,55·10-11 2,80·10-10

3,34·10-8 3,02·10-9

Тəжірибе даласы
П-1

3,71·10-9

5,99·10-9

5,27·10-10

П-2

3,49·10-9

1,26·10-8 6,21·10-10 1,12·10-9

П-5

1,33·10-5

2,94·10-5

ДОА тұрғ,
Бк/м3

2,9·10-3

2,7·101

1,38·10-7 8,98·10-9
2,80·10-8

1,34·10-7 4,27·10-8
5,87·10-3

1,1·101

2,3

2,9

2,7

2,5·10-3

Алынған деректерде көрсетілгендей, белгілі бір жерде көптеген жылдар бойында желдің қайталану бағытын кескіндік суреттеу ССП "солтүстік"
аумағының шекарасында жербеткі атмосферада жасанды радионуклидтердің
ауқымды белсенділігінің рауалы мəнінің жылдық орташа мəнінің есебі рауалы мəннен аспайтынын көрсетті. ССП аумағындағы көбірек ластанған
телімдерінен зерттеліп жатқан аумақта жұмыс жасап жатқан қызметкерлер
мен тұрғындарға жасанды радионуклидтердің қосымша əсер етуі, жиынтық
дозалық жүктемеге қомақты үлесін тигізбеуі болып табылады. Зерттеліп
жатқан аумақтың солтүстік бөлігіндегі жербеткі атмосферасында ССП көбірек
ластанған телімдерінен желдің тасымалдауы барысында радионуклидтердің
жылдық орташа ауқымды белсенділігінің бағасы бойынша, аталған телімдердің
"солтүстік" аумақтағы радиоактивті ластануына қосқан үлесі шамалы ғана.
Курчатов қ. жербеткі атмосферасына желдің тасымалдауынан радионуклидті
ластану мүмкіндігін бағалау барысында осыған ұқсас нəтижелер алынды [75].
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4.5.2

Зерттеліп жатқан аумақтың ауасындағы табиғи
және жасанды радионуклидтердің құрамы бойынша
тәжірибелік деректер

Соңғы жылдары Институт ауаның сапасын бағалауды зерттеу үшін бірқатар
мақсатта бағытталған зерттеулер өткізді. Финдік зерттеушілермен бірлесе
отырып 2000-2001 жж. АТЭХАГ жобасының шеңберінде Курчатов қ., Финляндияда дайындалған екі сүзгіш қондырғылардың (К1 жəне К2Р) көмегімен
ауаның сынамасын алу жұмыстары жүргізілді [76]. Қондырғы апталық экспозициямен сүзгіш арқылы ауаны үздіксіз сору режімінде автоматты жұмыс
істеді (4.48-сурет). Сүзгіштің аликвотты бөлігінен алынған сынамалар гаммаспектрометриялық жəне радиохимиялық талдама əдістерімен талдамаланды.
Талдамалардың нəтижелері бойынша радионуклидтердің ауқымды белсенділігі
есептелді. Мониторинг барысында алынған плутоний-239+240 ауқымды
белсенділігі бойынша деректер, 14-тен 62-ге дейін аптаның уақытша аралық
өлшемінде төмендегі кестеде берілген (4.49-сурет). Олар РҚН-99 нормалаған
шамадан едəуір төмен.

4.48-Сурет. Курчатов қ. ауа сынамасын алу

Курчатов қ. шетелдік зерттеушілермен бірлесе отырып жербеткі атмосферасында ұзақ мерзімді мониторинг жүргізу барысында түрлі метеожағдайлар
мен маусымдық климаттық өзгерістер барысында аймақтың ауа ортасында
маңызды радионуклидті ластанудың жоқ екеніне көз жеткізді.
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4.49-Сурет. Курчатов қ. ауасындағы 239+240Pu ауқымды белсенділігі
(2000-2001 жж.)

2005–2006 жж. "Қазақстан Республикасындағы атом энергетикасын дамыту" 0346 Ғылыми-техникалық бағдарлама шеңберінде жəне Павлодар облысын зерттеу бойынша келісім-шартта қарастырылған жұмыстар шеңберінде
ауа ортасының ластануын бағалау бойынша зерттеулер жүргізілді. Жербеткі
атмосферадағы табиғи жəне жасанды радионуклидтердің құрамы зерттелді.
4.16-кестесінде ССП солтүстік аумағының ("8"-алаң, Курчатов қ.) жəне
полигонның солтүстік-батыс аумағында орналасқан, бірқатар елді-мекендердің
жербеткі атмосферасындағы табиғи радионуклидтерді жəне 137Cs ауқымды
белсенділігін өлшеу барысында алынған тəжірибелік деректер келтірілген.
4.16-Кесте
Ауадағы табиғи радионуклидтердің ауқымды белсенділігі
Географиялық
координаттары
Іріктеу нүктесі
енділігі
бойлығы
º
'
"
º
'
"
"8"-алаң
Курчатов қ.
Қопабай қыст.
Ақшай қыст.
Ақшиман қыст.
Лебяжье с.
Көктөбе с.,
Май ауданы

50
50
50
50
50
51

35
44
37
30
47
27

21,0
59,8
7,0
37,8
27,3
56,2

Ауадағы радионуклидтердің ауқымды
белсенділігі, Бк/м3
К

40

Th

232

Ra

226

Cs

137

77
78
76
76
76
77

50
31
44
42
44
47

50,0
56,6
42,8
23,2
36,6
4,4

<9
<9
0,029
0,0127
0,0368
0,0249

<0,7
<0,5
<0,00072
<0,00039
<0,0008
<0,0007

<0,9
<0,6
0,0015
0,00092
0,0033
0,00347

<1
<0,1
<0,0004
<0,0002
<0,0004
<0,0003

51 31 50,8 77

28

1,2

0,15

0,0005

<0,00063

<0,0002

Рауалы ауқымды белсенділігінің (РҚН-99) деректері көрсетілген кестедегі
тəжірибелік деректерді салыстырудан жербеткі атмосферадағы табиғи
радионуклидтердің құрамының нормативті мəндерінің жоғарылағаны
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байқалмайтынын көрсетеді. 137Cs бойынша барлық алынған деректер нормативті
шамадан (РҚН-99) төмен.
2009 жылдың тамыз айынан "Тəжірибе даласына" жақын орналасқан
"100" нысанына (полигондағы ИГР реакторлық кешеніне) тұрақты мониторинг (ауа аэрозолдарының сынамаларын іріктеп алу) басталды. Ауаны сору
жұмысы өнімділігі 300 м3/сағ. болатын АКЛ-2 ауасынағышының көмегімен
жасалды. Сорып алу циклы 7 күнді құрады (сүзгішті ауыстыру аптасына 1 рет
жүргізілді). 4.17-кестесінде ауа аэрозолдарының сынамалары бар 11 сүзгіштің
гамма-спектрометриялық талдамасының нəтижелері келтірілді, ал келесі 4.18кестеде 90Sr жəне 239+240Pu радионуклидтерінің құрамын анықтауға екі сүзгіштің
(№1 жəне 2) радиохимиялық талдамасы келтірілді.
4.17-Кесте
Ауа аэрозолдарының сынамасы бар сүзгіштердің
гамма-спектрометриялық өлшемінің нəтижелері (Бк/м3)

№ р/р

Сорып
алынған Сынама
40
232
226
241
60
152
К
Th
Ra
Am 137Cs
Co
Eu
ауаның алынған
көлемі, мерзім
м3
1 ≈35200 31.07.09 ж. (2±0,4)*10-4 (3 ± 1)*10-5 (1±0,6)*10-5 <2*10-6 <4*10-6 <5*10-6 <5*10-6

2

≈35200

07.08.09 ж. (8 ± 2)*10-5 (3±0,2)*10-5 (2±0,1)*10-5 <4*10-7 <2*10-6 <6*10-7 <6*10-7

3

≈35200

14.08.09 ж. (4 ± 2)*10-5 (2±0,4)*10-5 (4±0,6)*10-5 <5*10-7 <2*10-6 <1*10-6 <1*10-6

4

≈35200

21.08.09 ж. (1±0,2)*10-4 (1±0,2)*10-5 (3±0,6)*10-5 <2*10-6 <3*10-6 <5*10-6 <3*10-6

5

≈35200

01.09.09 ж. (1±0,2)*10-4 (3 ± 1)*10-5 (3±0,7)*10-5 <1*10-6 <4*10-6 <3*10-6 <2*10-6

6

≈35200

07.09.09 ж. (1±0,3)*10-4 (3 ± 1)*10-5 (3±0,5)*10-5 <2*10-6 <5*10-6 <3*10-6 <5*10-6

7

≈35200

21.09.09 ж. (1±0,3)*10-4 (3± 0,7)*10-5 (3±0,4)*10-5 <1*10-6 <5*10-6 <3*10-6 <2*10-6

8

≈35200

28.09.09 ж. (6 ± 2)*10-5 (2±0,4)*10-5 (3±0,3)*10-5 <1*10-6 <3*10-6 <2*10-6 <2*10-6

9

≈35200

02.10.09 ж. (5 ± 1)*10-5 (2±0,2)*10-5 (4±0,2)*10-5 <5*10-7 <2*10-6 <1*10-6 <1*10-6

10

≈35200

16.10.09 ж. (1±0,2)*10-4 (3±0,8)*10-5 (3±0,1)*10-5 <2*10-6 <3*10-6 <2*10-6 <2*10-6

11

≈35200

30.10.09 ж. (1±0,2)*10-4 (2±0,6)*10-5 (4±0,5)*10-5 <2*10-6 <3*10-6 <4*10-6 <3*10-6

4.18-Кесте
Ауа аэрозолдарының сынамасы бар сүзгіштердің радиохимиялық
талдамасының нəтижелері (Бк/м3)
№
1
2
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Sr
<8,2*10-5
<1*10-4
90

Pu
<9,8*10-6
<1*10-5
239+240

Радиациялық жағдайды нақтылау мақсатында елді-мекендерден
(қыстаулардан, жайлаулардан, мал суаратын бекеттерден жəне т.б.) ауа
аэрозолдарының сынамаларын іріктеп алу жұмыстары өткізілді. Сынамаларды алу JAP-50 тасымалданбалы ауасынамасын алғыштың көмегімен жасалды.
Іріктеп алынған сынамалардың техногенді жəне табиғи радионуклидтерінің
белсенділігін анықтау үшін гамма-спектрометриялық талдама жасалды. Гаммаспектрометриялық өлшеулердің нəтижелері 4.19-кестеде берілген.
4.19-Кесте
Ауа аэрозолдарының сынамасы бар сүзгіштердің
гамма-спектрометриялық өлшемінің нəтижелері (Бк/м3)
Іріктеп алу
нүктесі
Бапай қыст.

(1,5±0,1)*10-2 (3±1)*10-3

Ақтас қыст.

(1,3±0,2)*10-2 (4±0,8)*10-3 (4±0,5)*10-3 < 2*10-4 < 3*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4

Бұлақ қыст.

(1,3±0,2)*10-2 (4±0,9)*10-3 (4±0,5)*10-3 < 2*10-4 < 2*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4

40

К

Th

232

Ra

226

241

Am

137

Cs

60

Co

Eu

152

(3±0,5)*10-3 < 2*10-4 < 4*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4

Достық қыст. (1,3±0,3)*10-2 (3±0,8)*10-3 (3±0,4)*10-3 < 2*10-4 < 4*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4
Төртқұдық

(1,2±0,2)*10-2 (3±0,8)*10-3 (2±0,4)*10-3 < 2*10-4 < 2*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4

Бұл кестелерде (4.17–4.19 кестелер) көрсетілген барлық тəжірибелік
деректерден, қазіргі уақытта полигонның зерттеліп жатқан аумағындағы
ауа ортасының радиоактивті ластану деңгейі ғаламдық ая деңгейінен еш
ерекшеленбейтінін көреміз.

4.5.3 Зерттеліп жатқан ауданның ауасындағы радонның құрамы
2006 жəне 2009 жж. зерттеліп жатқан ауданда Нығметқора, Бұлақ, Достық,
Жаманқұдық, Ақтас, Төртқұдық елді-мекендеріне кешенді радиологиялық зерттеулер, сонымен қатар радон (222Rn) жəне торонды (220Rn) өлшеу жұмыстары
жүргізілді. Зерттелген елді-мекендерде "Рамон–01" радонды монитордың көмегімен ашық жерлердегі жəне тұрғын жайлардың ауасына радон жəне торонның
баламалы тепе-теңдік ауқымды белсенділігін (ЭТАБ) өлшеу жұмыстары
жүргізілді. Торонның ЭТАБ мəні барлық зерттелген нүктелерде <8 Бк/м3
құрады, ол өз кезегінде пайдаланылатын өлшеу құралдарының көрсету шегінен
төмен деңгейде. 222Rn ЭТАБ мəні 4.20-кестесінде берілген.
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4.20-Кесте
Радон мен торонның ЭТАБ өлшемінің нəтижелері (Бк/м3)
Елді-мекендер

Өлшенген жерлер

ЭТАБ 222Rn

Ақтас қыст.

Тұрғын жайлар
Ашық жерлер
Тұрғын жайлар
Ашық жерлер
Тұрғын жайлар
Ашық жерлер
Тұрғын жайлар
Ашық жерлер
Иесіз жайлар

2006 ж.
22
<4
21
<4
29
<4
32
<4
–

2009 ж.
–
–
52
–
16*
–
–
–
20

Төртқұдық қыст.

Иесіз жайлар

–

26

Нығметқора қыст.
Бұлақ қыст.
Достық қыст.
Жаманқұдық қыст.

Ескерту: * иесіз жайлар
– өлшеулер жүргізілген жоқ

Өткізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша, бақылау кезеңінде
атмосфералық ауадағы радон мен торонның ауқымды белсенділігі, 200 Бк/м3
құрайтын жəне тұрғындар үшін РҚН-99 бекітілген орташа жылдық ауқымды
белсенділігінің рауалы мəнінен асқан жоқ. Бұлақ жəне Достық қыстауларындағы
радон мен торонның ЭТАБ мəнінің, 2006 жəне 2009 жылдары өлшенгеннен
бері мүлде өзгерген жоқ.

4.5.4

Ауа бассейннің радионуклидті ластануының өзгерісін
болжау

Алынған нəтижелерді ескере отырып, атмосфераның радиоактивті ластануы, егер полигонның радиациялық-қауіпті аумағындағы нысандағы ауада
көп мөлшерде шаң көтерілсе (шаңды дауылдарда, техногенді шаңдату жəне
т.б.), сол жерде тұрған адамға ғана қауіп тудыруы мүмкін деген қорытындыға
келуге болады. "Тəжірибе даласы" сынақ алаңының ауданында техногенді
радионуклидтердің шоғырлануын зерттеу барысында рауалы шаманың
қомақты түрде жоғарылағаны анықталды. Бұл дегеніміз, бұндай нысандардың
жанында болу жəне белсенді шаруашылық қызметтерін жүргізу (бүл үдеріс
барысында шаң көтерілу орын алады) қауіпті.
Өткізілген жұмыстардың нəтижесінде [77], алаңдардан тыс жерге радиоактивтілікті трансшекаралық тасымалдау, сонымен қатар полигонның шекарасынан тыс жерлерге тасымалдау аз мөлшерде ғана жəне қазіргі уақытта да,
болашақта да ешқандай қауіптілік тудырмайды.
128

4.6 Өсімдік жамылғысының жай-күйі
4.6.1 Зерттеліп жатқан аумақтағы өсімдіктердегі табиғи
радионуклидтердің құрамы
Табиғи радионуклидтердің топырақтан өсімдіктерге өту параметрлерін
бағалауда кең қолданылатын көрсеткіштердің бірі жинақталу коэффициенті
(Жк) – өсімдіктер мен топырақтың салмағының бірлігіне сəйкес радионуклидтің
құрамының арақатынасы [78].
Табиғи радионуклидтердің өсімдік жамылғысындағы құрамын бағалау
зерттеліп жатқан аумақта АТЭХАГ "Радиологиялық бағалауға арналған жер
үстіндегі жəне тұщы судағы қоршаған ортада радионуклидтердің таралуының
мөлшерлік параметрлері" (2009 ж.) [79] материалдары бойынша Жк 40K, 232Th
жəне 226Ra орта мəндерінің негізінде жүргізілді, сонымен қатар зерттеліп
жатқан аумақтан іріктеп алынған топырақтар мен өсімдіктердің үлгісіндегі
~140 радионуклидтердің тиесілі белсенділігіне қатысты деректер негізінде
есептелген Жк 40K, 232Th жəне 226Ra орта мəндерінің негізінде жүргізілді
(2001–2008 жж.). 4.21–кестесінде Жк 40K, 232Th жəне 226Ra орташа мəндері
келтірілген.
4.21-Кесте
Өсімдіктердің кейбір топтарында радионуклидтердің
жинақталу коффициентінің орташа мəні
Өсімдіктер

Жк
K

40

Th

Ra

232

226

АТЭХАГ (2009 ж.)
Аралас шөптер

-

0,07

0,26

Астық тұқымдас шөптер

1,1

0,01

0,09

Жайылымдық шөптер

0,7

0,37

0,19

Зерттелетін аумақ (2001–2008 жж.)
Дала шөптері

0,4

0,1

0,2

Келтірілген шамалар бойынша көретініміз, зерттеліп жатқан аумақтағы Жк
K, 232Th жəне 226Ra тəжірибелік мəні халықаралық тəжірибелік мəнге қайшы
емес, сол себепті бұдан əрі өсімдіктердің аталған радионуклидтердегі тиесілі
белсенділігінің (ТБ) есебі үшін пайдаланылды (4.22-кесте).
40
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4.22-Кесте
Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдіктеріндегі табиғи
радионуклидтердің тиесілі белсенділігін есептеу
Орташа мəндері

K
0,4
685
274
40

Жк
Топырақтағы ТБ , Бк/кг
Өсімдіктегі ТБ, Бк/кг

Табиғи радионуклидтер
232
Th
0,1
29
2,9

Ra
0,2
26
5,2

226

Есептеудің деректері бойынша өсімдіктерде 40K құрамы көбірек орын алған,
ол табиғатта кеңінен тараған табиғи радионуклидтердің бірі, өз кезегінде табиғи
радиоактивтіліктің негізгі көздерінің бірі болып табылады. Зерттеліп жатқан
аумақтағы өсімдіктердегі 232Th жəне 226Ra шоғырлануы – 1–2 есеге төмен.

4.6.2

Өсімдік жамылғысының жасанды радионуклидтермен
ластану сипаты

Жасанды радионуклидтердің топырақтан өсімдіктерге өту параметрлерін
бағалауда, табиғи радионуклидтедегідей Жк орта мəнінің əдеби жəне тəжірибелік деректері пайдаланылды. АТЭХАГ материалдарында (2009 ж.) [79] радионуклидтердің өсімдіктермен ортақтастырылған Жк орташа мəні келтірілген.
Зерттеліп жатқан аумақтағы топырақтың механикалық құрамы бойынша
ұқсас, топырақтағы кейбір өсімдік топтарының Жк 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am,
151
Sm (Pm) жəне 99Tc (Mn) диапазоны 4.23.-кестеде көрсетілген.
4.23-Кесте
Өсімдіктерде радионуклидтердің жинақталу
коэффициенті мəнінің диапазоны (АТЭХАГ, 2009)
Өсімдіктер

Жк
137

Cs

Sr

90

Pu

239+240

241

Am

Құмайт топырақ
Аралас шөптер
0,01-1,0 0,3-2,8 0,00005-0,0003 0,004-0,3
Астық тұқымдас
0,04-1,9 0,9-9,8
шөптер
Жайылымдық шөптер 0,01-4,8 0,1-7,3 0,0002-0,001 0,001-0,03

151

Sm (Pm)*

99

Tc (Mn)*

-

-

0,02-1,4

4,8-27

-

0,4-2,7

Сазды топырақ
Аралас шөптер
0,01-0,2 0,3-2,0
Астық тұқымдас
0,007- 0,7-3,6 0,0002-0,001
0,3-1,2
шөптер
1,5
Жайылымдық шөптер 0,01-2,6 0,4-2,6 0,0001-0,003 0,001-0,02
Ескерту: * – Жк мəне Pm жəне Mn үшін келтірілген, төменде түсіндірілген.
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0,2-6,2
0,1-1,8

Зерттеліп жатқан аумақ үшін 151Sm жəне 99Tc радионуклидтері белгілі мəнге
ие, Жк бойынша деректері табылған жоқ. Алайда, 151Sm өзінің химиялық
қасиеттері бойынша Pm ұқсастау элемент болып табылады, ал 99Tc – Mn ұқсас
жəне Жк мəні олар үшін шамамен бірдей.
Қарастырылып жатқан радионуклидтер үшін Жк мəні едəуір кең шекте
құбылады жəне олардың өсімдіктерде жинақталуы қатар бойынша азаяды:
Sr >137Cs > 241Am > 239+240Pu

90

Жк радионуклидтерінің өсімдіктерде жинақталуы бойынша деректердің
қомақты көлемі жəне ССП аумағы үшін (1999–2008 жж.) – кестеде Жк орта
мəнінің 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am радионуклидтерінің негізгі бағатүзуші
қуаң дала аймақтың өсімдіктері (боз, бетеге, жусан) келтірілген (4.24-кесте).
4.24-Кесте
Қуаң далалы аймақтың негізгі бағатүзуші өсімдіктерінде
(боз, бетеге, жусан) радионуклидтердің жинақталу
коэффициентінің орташа мəні
Жк
Өсімдіктер
Cs

Sr

137

90

Pu

239+240

Am

241

Боз

0,37 (0,005–2,41)

0,71 (0,02–2,30)

0,05 (0,003–0,26)

0,48 (0,23–0,77)

Бетеге

0,27 (0,001–1,66)

0,74 (0,27–1,66)

0,02 (0,007–0,06)

-

Жусан

0,29 (0,004–1,30)

0,74 (0,14–1,37)

0,06 (0,005–0,22)

0,42 (0,09–0,80)

Ескерту: жақшаларда – мəндердің диапазоны

Нəтижелерден көруге болатындай, Жк орташа мəні үшін қомақты
айырмашылық түрлі радионуклидтердің арасында көрініс береді жəне
қарастырылып жатқан өсімдіктер арасында мүлде байқалмайды. Сонымен
қатар радионуклидтердің жинақталу сипаты, 241Am кейбір жоғарылатылған Жк
мəндерін есептемегенде, бұл жағдайда статистиканың жетіспеушілігіне байланысты, жалпы алғанда ол АТЭХАГ (2009 ж.) деректерімен келісімделеді жəне
Sr > 137Cs, 241Am > 239+240Pu

90

қатар бойынша кемиді.
Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am Жк мəнінің жиі кездесуі гистрограммаларда
келтірілген (4.50-сурет).
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4.50-Сурет. Қуаң далалы аймақтың негізгі бағатүзуші өсімдіктерде
(боз, бетеге, жусан) 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am радионуклидтердің
жинақталу коэффициентінің мəнінің таралуы

Зерттеліп жатқан аумақтар үшін басым болып табылатын, қуаң далалы аймақтағы аталған өсімдіктер үшін Жк мəнінде түбегейлі өзгерістер
анықталған жоқ, бұдан кейінгі орта мəндегі есептеу далалық аралас шөптерге
жасалған жоқ. 4.25-кестесінде "Балапан" жəне "Тəжірибе даласы" негізгі сынақ
алаңдарында, сонымен қатар тікелей зерттелетін аумақтағы даладағы аралас
шөптердегі орташа мəні 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am Жк келтірілген.
4.25-Кесте
Далалық аралас шөптерде радионуклидтердің жинақталу
коэффициентінің орташа мəні
Жк
90
239+240
Cs
Sr
Pu
0,34 (n=41)
0,71 (n=31)
0,05 (n=30)
"Балапан"
0,001 – 4,77
0,02 – 2,30
0,001 – 0,26
0,44 (n=17)
0,07 (n=5)
0,03 (n=5)
"Тəжірибе даласы"
0,02 – 1,32
0,02 – 0,09
0,003 – 0,08
0,59 (n=50)
0,76 (n=70)
0,29 (n=24)
Зерттеліп жатқан аумақ
0,03 – 2,44
0,01 – 4,67
0,01 – 1,21
Ескерту: алымда – орташа арифметикалық, жақшаларда – жағдайлар саны,
бөлгіште – мəндердің диапазоны.
Аумағы
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137

Am
0,29 (n=2)
0,07 – 0,51
0,45 (n=8)
0,09 – 0,80
0,53 (n=5)
0,10 – 1,20
241

Талдамалардың нəтижелері бойынша, ССП қарастырылған аумағында
далалық аралас шөптерде Жк мəндік диапазоны едəуір кең шекте құбылады
– 137Cs жəне 90Sr радионуклидтерінде 3 жəне 2 есеге сəйкес, 239+240Pu үшін екі
есе, 241Am үшін бір есеге дейін құбылады. Осымен қатар 90Sr > 137Cs > 241Am >
239+240
Pu орта мəндер келесі қатар бойымен төмендейді. Гистограммада зерттеліп
жатқан аумақтың Жк мəнінің таралуы ұсынылды (4.51-сурет).

4.51-Сурет. Зерттеліп жатқан аумақтағы далалық аралас шөптер
үшін 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am радионуклидінің
жинақталу коэффициентінің мəнінің таралуы

Қолда бар деректерді нақтылау үшін 2009 жылы 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне
Am радионуклидтерінің топырақтан өсімдікке өту параметрлері мен деңгейін
зерттеуге қосымша зерттеулер өткізілді. Зерттеліп жатқан бар аумақтың бойымен таралған топырақтағы радионуклидтердің белсенділігінің тиесілі жоғары
мəні бар телімдерде 14 зерттеу алаңдары орналасқан (іріктеп алу нүктелері)
(4.26.-сурет, түсті блок). Əрбір алаңнан ілеспелі түрде топырақ сынамаларын (іріктеу аумағы – 10×10 см, 5 см тереңдікте) іріктеп алу жұмыстары
жүргізілді жəне өсімдіктердің беткі бөлігіндегі (іріктеу аумағы ~2–4 кв. м)
құрамына негізінен боз (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), бетеге
(Festuca valesiaca) жəне жусан (Artemisia gracileccens, A. Frigida) далалық аралас шөптердің үлгілерімен берілген. Топырақ жəне өсімдік сынамаларындағы
радионуклидтердің тиесілі белсенділігін өлшеу гамма-спектрометрия (137Cs
жəне 241Am) мен радиохимия (90Sr жəне 239+240Pu) əдістері арқылы жүргізілді.
Өсімдіктердегі 137Cs шоғырлануы құрғақ, алдын ала жуылған үлгілерде, 241Am,
90
Sr жəне 239+240Pu – күлде анықталды, одан əрі оларды құрғақ заттекке ауыстырылды. Радионуклидтердің топырақтан өсімдікке өту параметрлерін бағалау
үшін Жк шамасы 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am үшін тиесілі белсенділіктің мөлшерлік
мəні (анықтау шегінен төмен болған жағдайда) жоқ болған жағдайда өсімдіктер
сынамаларында бағалау түрінде келтірілген. Талдамалар мен есептеудің нəтижелері 4.26.-кестесінде келтірілген.
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1,57±0,14 67,5±1,5

0,52±0,11 110,7±2,1

0,56±0,11 89,7±1,9

1,09±0,17 23,8±0,9

1,15±0,12 49,3±1,3

1,85±0,25 57,4±1,4

0,81±0,11 27,4±1,0

0,55±0,13 87,0±2,5 29,9±5,5

0,21±0,08 67,3±1,6

0,28±0,04 27,7±1,0

0,27±0,06 75,1±2,5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

–* деректер жоқ

Жк орташа сандық мөлшері

1,26±0,11 50,8±1,4

3

<3,7

<2,7

<9,9

<7,9

<10,1

3,8±0,9

<5,3

5,0±0,9

<2,7

6,1±1,1

3,8±1,1

6,2±1,8

3,72±0,16 66,6±1,5

<1,8

өсімдік

2

топырақ

Cs

-*

9

-*

-*

11,1±5,5

-*

-*

12,9±6,4

-*-

-*

-*

18,1±7,1

-*

-*

топырақ

Sr

90

<0,04

<0,08

0,18±0,05

<0,13

0,22±0,07

0,58±0,14

0,59±0,04

0,26±0,03

0,14±0,02

<0,03

0,10±0,03

0,15±0,03

0,20±0,02

<0,04

өсімдік

<0,15

9,5±0,4

12,9±0,6

8,5±0,4

11,0±0,5

10,9±0,4

7,3±0,3

6,2±0,3

<0,15

<0,15

<0,15

<0,15

<0,15

<0,15

<0,15

14,2±0,7 0,19±0,10

1,1±0,4

0,5±0,2

1,3±0,4

1,8±0,4

0,9±0,2

3,1±0,4

4,6±0,5

3,8±0,4

7,3±0,4

6,3±0,5

2,1±0,4

1,3±0,3

2,9±0,4

1,3±0,3

топырақ

Am

0,24±0,07

<0,15

<0,15

<0,15

өсімдік

241

11,3±0,6 0,15±0,07

14,0±0,7

8,5±0,4

9,5±0,3

8,4±0,4

9,7±0,3

топырақ

Pu

239+240

Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

0,88±0,12 76,6±1,7

өсімдік

137

1

Зерттеу
алаңының №
(іріктеп алу
нүктесі)
Sr

-*-

-*

-*

0,21

-*

-*

90

-*

-*

-*

-*

Pu

0,021

<0,012

0,020

0,080

0,095

0,018

0,012

<0,002

0,012

0,016

0,024

<0,004

239+240

Жк

0,02

0,004

0,21

-*

0,03

<0,004

0,06

<0,14

<0,30

<0,12

<0,08

<0,17

<0,05

<0,03

0,05

0,02

<0,02

0,11

<0,12

<0,05

<0,12

Am
241

4.26-Кесте

0,010 <0,30 <0,006

0,003

0,006

0,030 <0,71

0,032

0,023

0,046 <0,41

0,006

0,005

0,023

0,025

0,056

0,011

Cs
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Зерттеліп жатқан аумақтағы 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am радионуклидтерінің
жинақталу коэффициенті жəне тиесілі белсенділігінің мəні (2009 ж. деректер)

Өткізілген талдамалардың деректері бойынша, зерттеліп жатқан аумақтағы
өсімдіктердегі 137Cs тиесілі белсенділігінің максималды мəні ~4 Бк/кг,
90
Sr ~30 Бк/кг аспайды, ал трансуранды элементтер бірліктен төмен мəнді
(239+240Pu ~0,6 Бк/кг, 241Am ~0,24 Бк/кг) құрайды. Осымен Жк əсіресе 137Cs жəне
239+240
Pu радионуклидтері үшін, 1999-2008 жж. нəтижелерімен салыстырғанда
бірнеше есе төмен, ол өз кезегінде уақытша топырақ-сіңіргіш кешенмен [80]
радионуклидтерді бекіту үрдістерімен байланысты болуы мүмкін, сонымен
қатар бұдан бұрын өткізілген өткізілген аналитикалық жұмыстардың сапасына байланысты болуы мүмкін. Осылайша, халықаралық жəне тəжірибелік
материалдардың сындық талдамасы нəтижесінде аталған жұмыста 137Cs, 90Sr,
239+240
Pu жəне 241Am жинақталудың орташа коэффициентінде, 2009 жылы
зерттеліп жатқан аумақтағы далалық аралас шөптер жайлы алынған, аталған
аумаққа арналған жағдайды барабар көрсететін мөлшерлік жəне бағалау
деректері негізінде пайда болған. 151Sm жəне 99Tc жинақталудың орташа
коэффициенттері АТЭХАГ (2009 ж.) деректерінің негізінде таңдап алынған.
Топырақтағы жəне аумақтағы, сонымен қатар трансуранды элементтердің
шоғырлануы жоғары аймақтары бойынша барлық радионуклидтердің Жк
қабылданған мəні мен тиесілі белсенділіктің (ТБ) орташа мəнін ескере отырып,
өсімдіктердегі 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, 151Sm жəне 99Tc орта құрамы есептелді
(4.27-кесте).
4.27-Кесте
Зерттеліп жатқан аумақтағы өсімдіктердегі жасанды
радионуклидтердің тиесілі белсенділігін есептеу
Орташа мəндері
Жк
Топырақтағы орташа ТБ, Бк/кг
Топырақтағы максималды орташа ТБ, к/кг
Өсімдіктердегі (орташа) есептілік ТБ, Бк/кг
Өсімдіктердегі (максималды орташа)
есептілік ТБ, Бк/кг
Өсімдіктегі рауалы деңгей, Бк/кг

Жасанды радионуклидтер
Cs

Sr

Pu

239+240

241

Am

Sm

151

99

Tc

137

90

0,02
17,2
0,344

0,4
10
4

0,02
4,1
15,4
0,08

0,1
0,8
3,0
0,08

0,5
1,4
0,7

5
0,3
1,5

-

-

0,31

0,30

-

-

74

111

~10*

~10* ~1000* ~1000*

Ескерту: * – болжанған рауалы деңгейлер, төм. қараңыз

Есептеудің нəтижесі негізінен алынған аналитикалық деректерге қайшы
келмейді - зерттеліп жатқан аумақтағы өсімдіктердегі 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am
тиесілі белсенділігінің орташа есептік мəні, топырағының ластануы жоғары
телімдерден іріктеліп алынған өсімдіктердегі аталған радионуклидтердің
құрамынан төмендеу.
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Өсімдіктердегі 137Cs жəне 90Sr радионуклидтерінің болжанған құрамы,
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі (1994) [62]
белгілеген азықтық өсімдіктердің радиоактивті ластануының (137Cs – 74 Бк/кг,
90
Sr – 111 Бк/кг) рауалы-шекті деңгейінен аспайды.
Өсімдіктердегі 239+240Pu, 241Am, 151Sm жəне 99Tc шоғырлануы нормаланады, алайда əрқайсының радиоуыттылығының жалпы дəрежесін ескере отырып, 239+240Pu, 241Am бойынша рауалы деңгейі шамамен бірақатар аз болуы
мүмкін, ал 90Sr [58] қарағанда, 151Sm жəне 99Tc – бірқатар жоғары. Сонымен
қатар, жоғарыда аталған барлық радионуклидтер үшін өсімдіктердегі 239+240Pu
жəне 241Am арналған орташа рауалы деңгей де, орташа максималды деңгей де,
олардағы ТБ есептік мəнінде қомақты түрде жоғары.

4.6.3

Өсімдік жамылғысының сапасын бағалау және өсімдік
жамылғысының радионуклидті ластануының өзгеруіне
болжау жасау

Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысы негізінде құрғақ далалы
болып келеді. Өсімдіктердегі 137Cs жасанды радионуклидінің құрамы рауалышекті деңгейдегі 1 %-дан, 90Sr – 4 % аспайды [62]. Өсімдіктердегі 239+240Pu,
241
Am жəне 99Tc шоғырлануы 1 %-дан, 151Sm – 0,1 % рауалы-шекті деңгейден
төмен емес.
Өсімдік жамылғысының радионуклидті ластану деңгейі, ең алдымен
өсімдіктердің радионуклидтерді жинақтауға өзіндік қабілетіне байланысты
жəне топырақтың сипаттамасымен анықталатын жетімділік дəрежесіне байланысты. Енгізілген "балғын" радионуклидтер топырақта болған алғашқы
жылында, радионуклидтердің қартайған шағына қарағанда, өсімдіктердің
оларды сіңіруіне кейінгі жылдарға қарағанда, жеңілірек түседі. Қартаюдың
қарқындылығы радионуклидтердің физико-химиялық қасиеттеріне байланысты. Осылайша, уақыт өте келе 137Cs өсімдіктерге өтуі анық байқалады, ал 90Sr
топырақ-өсімдік жүйесінде қозғалысы баяу байқалады [80].
Зерттеліп жатқан аумақтағы өсімдіктердің жинақталу параметрлерін
бағалау нəтижелері бойынша 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін, жинақталу
коэффициенттерінде көрсетілгендей өсімдік жамылғысындағы радионуклидтік
ластануында айтарлықтай өзгерістер болған емес. 1999–2008 жж. деректермен салыстырғанда, 2009 жылдағы 137Cs жəне 239+240Pu радионуклидтерінің
жинақталуына арналған коэффициенттер мəнінің төмендеуі байқалады.
Келтірілген деректер бойынша болашақта өсімдік жамылғысының,
радионуклидті ластануының жоғарыламай, керісінше төмендеуі мүмкін екеніне
болжау жасайды.
Осылайша, зерттелетін аумақтың өсімдік жамылғысы оның ластану сипаты тұрғысынан қарағанда, қазіргі уақытта да, шектелмеген уақыт кезінде,
тұрғындар үшін еш қатер туғызбайды жəне шаруашылық жүргізу үшін жарамды (сонымен қатар, ауыл шаруашылық жануарларын жаю) болып табылады
деп есептеуге болады.
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4.7 Радиациялық нышан бойынша жануарлар әлемінің
жай-күйін бағалау. Жануарлардың ағзасының
радионуклидті ластануының өзгерісін болжау.
Семей сынақ полигонының (ССП) солтүстік аумағындағы фаунаны зерттеуге жабайы жануарлардың ағзасындағы радионуклидтердің құрамын бағалау,
аталған жерлерді шаруашылық қолдануға беру мүмкіндігі туралы шешімдерді
қабылдау үшін қосымша ақпараттарды алуға мүмкіндік береді.
ССП түрлі деңгейде радиоактивті ластанған телімдерінде
мекендейтін жануарлардың кейбір жануарлардың түрлерінің ағзасында
радионуклидтердің құрамын зерттеу
ССП солтүстік бөлігінде жабайы жануарлардың ағзасындағы радионуклидтердің құрамына зерттеулер жүргізілген жоқ. Полигонның аумағында
өмір сүріп жатқан кейбір жануарлардың ағзасындағы 137Cs радионуклидінің
шоғырлануын зерттеу жұмыстары орындалды. Осылайша, топырақтағы 137Cs
шоғырлануы 3*104 Бк/кг жетеді, "Атом көлі" ернеуінде (I-деңгей) мекендейтін
секіргіш қосаяқтың (Allactaga saltator Ewersm) 11 түрі зерттелді. Аталған
жануарлардың тобында 137Cs техногенді радионуклидінің құрамы 40-тан 125
Бк/кг кең мəнде құбылады (4.52-сурет).

4.52 -Сурет. ССП жатпайтын аумақта жəне "Балапан" ал. түрлі деңгейде ластанған
аумағындағы секіргіш қосаяқтың ағзасындағы 137Cs кездесу
жиілігінің гистограммасы (бақылау)

"Атом көлінің" аумағына жақын жатқан аумақтарда 1–3 км (ІІ-деңгей) радиуста мекендейтін секіргіш қосаяқтың ағзасында, ауланған жердегі топырақтағы
137
Cs шоғырлану деңгейі 50 Бк/кг жетеді, 137Cs құрамы төмен мəнде (<1–25 Бк/кг
бастап) (4.52-сурет). Осы аумақта мекендейтін (ІІ-деңгей) үлкен қосаяқтардың
(Allactaga major Kerr) ағзасындағы 137Cs тиесілі белсенділігі, орташа алғанда
(<2–50 Бк/кг мəннен таратылған) жоғары (4.53-сурет).
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4.53-Сурет. "Балапан" ал. аумағында мекендейтін үлкен қосаяқтың ағзасындағы
137
Cs кездесу жиілігінің гистограммасы

Аулап алынған үлкен қосаяқтардың ағзасында аялық деңгейде ("Балапан" алаңының, "Атом көлінен" 5–10 км дейін ІІІ-деңгейі), 137Cs техногенді
радионуклиді табылған жоқ.
Тышқантектес кеміргіштерді зерттеулерден, "Атом көлі" ернеуінде мекендеген секіргіш қосаяқтардың ағзасында 137Cs құрамы 125 Бк/кг-нан аспайды.
"Атом көліне" жақын жатқан аумақта мекендейтін секіргіш тышқандардың
биологиялық ұлпаларындағы 137Cs құрамы 30 Бк/кг-дан аспайды, ал Балапан
алаңының "таза" аумақтарынан аулап алынған қосаяқтарда, 137Cs шоғырлануы
аспаптардың өлшемінен төменгі шекте болды. Барлық жағдайда 137Сs
шоғырлануы санитарлық-гигиеналық нормативтерден асқан жоқ [59], ондағы
бұлшық ет жəне жілік майдағы 137Сs құрамы 160 Бк/кг-ны құрайды.
ССП радиациялық-қауіпті нысандағы солтүстік бөлігінде – "4а" сынақ
алаңында (ƏРЗ) мекендейтін жабайы жануарларды зерттеу нəтижелерінің
талдамасынан көрінгендей, тышқантектес кеміргіштердің ағзасында 137Cs
шоғырлануы орташа түрде аспаптың өлшеу шегінен төмен деңгейде жəне
кейбір жағдайларда 6 жəне 8 Бк/кг дейін.
Сонымен қатар 137Cs радионуклидінің шоғырлануын зерттеу сұр кесіртке
(Lacerta agilis Linn.) ағзасына да жүргізілді. Сонымен бірге, "Дегелең" сынақ
алаңының №176 штольнясының (І-деңгей) радиоактивті-ластанған ағын суына
жақын жатқан аумақта мекендейтін сұр кесірткенің ағзасында 137Cs техногенді
радионуклидінің құрамы 330–610 Бк/кг диапазонында өзгереді (4.54-сурет).
Сұр кесірткенің бір тұтас етінде тиесілі белсенділік – 95 Бк/кг бір қатар төмен.
Аулау аумағын зерттеуден, № 176 штольняның ағын суының арнасына негізгі
радиоактивті ластану сабақтастырылды. Топырақтағы 137Cs орташа құрамы
2*105 Бк/кг құрады, максималды мəні 1,7*106 Бк/кг жетті. Алаңның аумағында
мекендейтін, сұр кесірткенің ағзасында радиоактивті-ластанған ағын судың
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жағалауынан алыстаған сайын (ІІ-деңгей),
құрамы 50–10 Бк/кг-ге төмендейді.

Cs техногенді радионуклидінің
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4.54-Сурет. № 176 штольняның ағын судың радиоактивті ластанған жағалауында
мекендейтін, сұр кесірткенің ағзасында 137Cs шоғырлануының
радионуклидінің (ІІ-деңгей) жəне радиоактивті-ластанған ағын судың
жағалауынан алыстаған сайын (ІІІ-деңгей) кездесу жиілігінің
гистограммасы

Қазіргі уақытта, ССП аумағында мекендейтін жабайы жануарлардың
ағзасындағы 90Sr шоғырлануы жайлы деректер жоқ, алайда ССП сынақ
алаңдарындағы өткізілген зерттеулерден [81] (5.1.2.1-тармағында суреттелген
тəжірибеден) байқағанымыздай, радиоактивті ластанған жағдайда жайылған
қойлардың ағзасында 90Sr шоғырлануы ішкі ағзаларда жəне бұлшық еттерде
50 Бк/кг-ны құрайтын еттегі 90Sr құрамының рауалы деңгейден аспайды [59],
9,5*104 Бк/кг жететін, тиесілі белсенділігі 90Sr болатын өсімдіктермен жануарларды азықтандыру барысында жəне 3,3 *107 Бк аспайтын тиесілі белсенділіктен аспайды.
Кейбір жабайы жануарлардың кəсіптік түрлерінің ағзаларына радионуклидтердің түсуін болжау
Зерттеліп жатқан аумақта мекендейтін жабайы жануарлардың ағзасындағы
радионуклидтердің құрамы жайлы деректердің жоқ болуы себепті, қоршаған
орта құрауыштарындағы (топырақ, өсімдік) радионуклидтердің шоғырлануы
жайлы қолда бар деректердің негізінде кəсіптік жануарлардың түрлерінің
етіндегі радионуклидтердің құрамына бағалық болжау жасалды.
Пайдалану нысандары болып табылатын, жабайы жануарлар
Зерттеліп жатқан аумақтағы сүтқоректілердің 46 түрінің 11 əуесқой аң аулау
нысанына жатады, олардың ішіндегі 9 түрі кəсіптік аң аулау нысаны болып
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табылады (4.28-кесте). Құстардың 147 түрінен 22 түрі əуесқой аң аулау нысанына жатады, 18 түрі - кəсіптік аң аулау нысаны болып табылады жəне 28 түрі
басқа да шаруашылық мақсатта пайдаланылады (аң аулаудан басқа). 7 бауырымен жорғалаушылардың ішіндегі 3 түрі басқа да шаруашылық мақсатта пайдаланылады (аң аулаудан басқа) [82].
4.28-Кесте
Пайдалану нысандары болып табылатын сүтқоректілер
Аң аулау нысандары
Түрі

Кəсіптік аң
аулау

Əуесқой
(спорттық)
аң аулау

Жыртқыштар

Қарсақ (Vulpes corsac)
Түлкі (V. vulpes)
Дала күзені (M. eversmani)
Борсық (Meles meles)

+
+
+
+

+
+
+
+

Аша тұяқтылар

Сібір елігі (Capreolus pygargus)
Ақ бөкен (Saiga tatarica)
Бұлан (Alces alces)

Кеміргіштер

Дала суыры (Marmota bobak)
Ондатр (Ondatra zibeticus)

+
+

+
+

Қоян тектестер

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

+
+

+
+

Отряд

+

+
+
+

Зерттелетін аумақта мекендеген жағдайдағы кейбір жабайы
жануарлардың кəсіптік түрлерінің ағзасына радионуклидтердің түсуін
бағалау
Жабайы жануарлардың ағзасына радионуклидтердің өту коэффициценті
(Өк) бойынша əдеби деректердің жоқ болуы себепті, ауыл шаруашылығы
жануарларының ағзасына радионуклидтердің түсуін болжауға арналған материалдарды (5.10-кесте), сонымен қатар ССП тəжірибелерді өткізу барысында
алынған Өк бойынша материалдарды дайындау барысында қабылданған жəне
əдебиетте кездесетін максималды Өк пайдалануға шешім қабылданды.
Сонымен келесі Өк пайдаланылады: 137Cs – 2,3*10-1, 90Sr – 1,1*10-4 бойынша
(ССП ауыл шаруашылық жануарларына тəжірибе жасау барысында алынған
максималды Өк (5.10.-кесте).) 239+240Pu жəне 241Am бойынша (ІҚМ еті) тиісінше,
6,0*10-5 жəне 5*10-4 қабылданды. Максималды Өк деректері ауыл шаруашылық
жануарлары үшін берілген, сол себепті жабайы аша тұяқтылардың – ақ бөкеннің,
сібір елігінің жəне бұланның ағзасында радионуклидтердің шоғырлану
мүмкіндігіне болжау жасалды.
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Жайылымдық жемшөпті пайдаланудың тəуіліктік нормасы жайлы деректер мен топырақтағы радионуклидтердің құрамының орташа мəнін есептеу
жолымен алынған (5.5-кесте), жайылымдық жемшөбінде радионуклидтердің
шоғырлануы жайлы деректер негізінде, зерттеліп жатқан аумақта
азықтандырған жағдайда жабайы жануарлардың ағзасына радионуклидтердің
тəуліктік жəне жылдық түсуінің максималды мүмкіндігі жайлы деректер
есептелді. Есептердің нəтижелері 4.29-кестеде ұсынылған.
4.29-Кесте
Зерттеліп жатқан аумақтағы жабайы жануарлардың ағзасына
радионуклидтердің түсу мүмкіндігін есептеудің нəтижелері

Cs

Sr

Pu

Am

жылдық

тəуліктік

2,3*103 6,2 26280 72

539

1,5

526

1,4

14

105

0,29

102

0,28

12

90

0,25

88

0,24

жылдық

тəуліктік

241

жылдық

239+240

тəуліктік

90

тəуліктік

137

жылдық

Жайылымдық
Жануар- Түрдің жемшөпті пайлардың орташа
далануы
түрлері салмағы
(құрғақ
салмаққа), кг

1 жануардың ағзасына радионуклидтердің түсуі,
Бк

Бұлан

350-400

18

Ақ бөкен

50-60

3,5

439

1,2

5110

Сібір елігі

50-60

3

377

1,0

4380

Жануарлардың ағзасына радионуклидтердің орташа тəуліктік түсімі жайлы деректердің негізінде (4.29-кесте) жəне Өк есептеу үшін алынған жабайы
жануарлардың ағзасында радионуклидтердің шоғырлану мүмкіндігін бағалау
жүргізілді. Жабайы жануарлардың етінде радионуклидтердің шоғырлануын
болжау нəтижелері жəне СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес, азық-түлік өнімдеріндегі
радионуклидтердің құрамының рауалы мəні 4.30-кестесінде келтірілген [59].
Азық-түлік өнімдеріндегі 239+240Pu жəне 241Am радионуклидтерінің құрамы
нормаланбайды, алайда РҚН-99 (П-2 қосымшасы) тұрғындар үшін азықпен
жылдық түсуінің шегі, осыған ұқсас 90Sr (239+240Pu –2,4*103 Бк/жыл, 241Am
– 2,7*103 Бк/жыл, 90Sr – 1,3*104 Бк/жыл) бірқатар аз жəне олардың жоғары
радиоуыттылығын ескере отырып, олар бойынша рауалы деңгей 90Sr қарағанда
бірқатар төмен болатынын болжауға болады [58]. 239+240Pu жəне 241Am үшін рауалы деңгей 4.30, 4.34-кестелерде осыларды ескере отырып берілген.
Зерттеулер барысында алынған болжамдық шамалар СанЕж/еН 4.01.071.03
сəйкес, азық-түлік өнімдеріндегі радионуклидтердің шоғырлануының рауалы
деңгейінен бірнеше есе төмен [59].
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4.30-Кесте
Жабайы жануарлардың етіндегі радионуклидтердің
тиесілі белсенділігінің болжанған шамасы
Болжанған шоғырлану, Бк/кг
(рауалы шоғырлану, Бк/кг)

Өнімнің түрі
Cs

137

90

Sr

Pu

239+240

Am

241

Ет (бұлан)

1,42 (320)

7,9*10-3 (100)

8,9*10-5 (32)

7,2*10-4 (32)

Ет (ақ бөкен)

0,28 (320)

1,5*103 (100)

1,7*10-5 (32)

1,4*10-4 (32)

Ет (сібір елігі)

0,24 (320)

1,32*10-3 (100)

1,5*10-5 (32)

1,2*10-4 (32)

Радиациялық-қауіпті нысандарға жақын жатқан аумақта мекендеген жағдайда жабайы жануарлардың кейбір кəсіптік түрлерінің ағзасына
радионуклидтердің түсуін бағалау.
Зерттеліп жатқан аумаққа жақын орналасқан радиациялық-қауіпті нысандар – "Тəжірибе даласы" жəне "4а" сынақ алаңдары. Аталған бағалық
есепте, зерттеліп жатқан аумаққа жақын орналасқан, "4а" сынақ алаңының
ластанған аумақтарындағы радиоактивті-ластанған жемшөпті үлкен радиусты белсенділікпен (10–15 км) жануарлардың кəсіптік түрлерінің пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. "4а" алаңының аумағында жалпы аумағы 4,5
км2 болатын орташа мөлшері 50х100 м жергілікті радиоактивті ластанған 30
шақты телім анықталды. Аталған жергілікті телімдердің топырағындағы
радионуклидтердің орташа шоғырлануы 90Sr – 106, 137Cs – 103, 241Am – 103 Бк/
кг құрайды.
Азықтану барысында жануарлардың белсенділігінің радиусы негізінде
белгіленген жайылымының шартты аймақтарына "4а" алаңының аймақтары
толықтай кіреді (4.55-сурет). Есептеу барысында алынған алғашқы деректер
4.31-кестесінде келтірілген.
4.31-кестесінде, радиациялық ластанған жəне таза аумақтарда азықтану барысында жануарлардың жеуі мүмкін тəуліктік нормадан жайылымдық жемшөптің үлесі келтірілген.
Топырақтан далалық аралас шөптердегі (5.4-кесте) Өк радионуклидтерінің
негізінде "4а" алаңының радиоактивті ластанған жергілікті телімдеріндегі
өсімдік жемшөбінде радионуклидтердің шоғырлану мүмкіндігі есептелді.
"Таза" аумақтың өсімдік жемшөбіндегі радионуклидтердің құрамын анықтауға
п.5.1. келтірілгендей, зерттеліп жатқан аумақтағы далалық аралас шөптің
есептік мəні алынған (5.5-кесте). Жайылымдық шартты телімдердегі өсімдік
жемшөбінде радионуклидтердің шоғырлануы 4.32-кестесінде көрсетілген.
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4.55-Сурет. Болжаммен бағалауда пайдаланылатын шартты жайылым аймағы

4.31-Кесте
Жабайы жануарлардың етінің мүмкін деген белсенділігін бағалау үшін
пайдаланылған алғашқы деректер

Жануарлардың
түрлері

"4а" алаңының
Жайылымдық
жергілікті ластан
Жайыжемшөпті пайдаған телімінің
лымдық
лану, кг
Азықтану
ауқымы
жемшөпті
Жайылу
барысындағы
пайдалану
алаңы,
белсенділік
%
Шартты Шартты
(құрғақ
кв. км
радиусы, км
жайытаза
лас
салмаққа),
кв. км
лым айма- телімтелімкг
ғынан
дерден дерден

Бұлан

18

15

706,9

4,5

0,64

17,88

0,12

Ақ бөкен

3,5

10

314,2

4,5

1,4

3,45

0,049

Сібір елігі

3

10

314,2

4,5

1,4

2,6

0,042
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4.32-Кесте
Жайылымдық шартты телімдердің өсімдік жемшөбінде
радионуклидтердің шоғырлануы
Радионуклидтің түрі
Cs
Sr
241
Am
137
90

Өсімдік жемшөбінде радионуклидтердің шоғырлануы, Бк/кг
Шартты лас телім
Шартты таза телім
2,0*101
3,4*10-1
4,0*105
4,0
1,0*102
8,0*10-2

Алынған деректердің негізінде (4.31, 4.32-кестелер) "4а" алаңында жайылу
мүмкіндігін ескере отырып жабайы жануарлардың ағзасына радионуклидтердің
орташа түсуі есептелді (4.33-кесте).
4.33-Кесте
Жабайы жануарлардың ағзасына
радионуклидтердің орташа тəуліктік түсуі
Жануарлардың
түрлері

1 жануардың ағзасына радионуклидтердің орташа тəуліктік түсуі, Бк
137

Cs

Sr

90

241

Am

Бұлан

8,5

48072

13,4

Ақ бөкен

2,2

19614

5,2

Сібір елігі

1,72

16810

4,4

Орташа тəуліктік шоғырлану жəне қабылданған Өк деректерінің негізінде,
"4а" алаңына-радиациялық қауіпті нысанға жақын жатқан жерді мекендеген жағдайда жабайы жануарлардың етінде тиесілі радионуклидтердің
белсенділігінің болжамдық мəні есептелді (4.34.-кесте).
4.34-Кесте.
Жабайы жануарлардың етінде радионуклидтердің
тиесілі белсенділігінің болжанған шамасы
Жануарлардың
түрлері
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Болжанған шоғырлануы, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)
Cs

137

90

Sr

241

Am

Бұлан

2,0 (320)

5,29 (100)

6,7*10-3 (32)

Ақ бөкен

0,5 (320)

2,16 (100)

2,6*10-3 (32)

Сібір елігі

0,4 (320)

1,85 (100)

2,2*10-3 (32)

"4а" алаңындағы – радиациялық-қауіпті нысанға жақын жерлерде мекендейтін жабайы жануарлардың етінде 137Cs тиесілі белсенділігінің болжанған
мəні – зерттеліп жатқан осыған ұқсас мəннен 2 есе жоғары, ал 90Sr – 3 есе жоғары,
241
Am – 1 есеге жоғары. Алайда, аталған жағдайда да болжанған шамалар,
СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес, азық-түлік өнімдеріндегі радионуклидтердің
рауалы шоғырлану деңгейінен бірнеше есе төмен [59].
Берілген талдамалардың талдамасы көрсеткендей, жабайы жануарлардың
ағзасында радионуклидтердің орын алуы бұл жануарлардың радиоактивті
ластанған телімдерде ("Атом көлі" ернеуі, радиоактивті-ластанған ағын
судың жағалауы) мекендеуіне байланысты шартталған. "Өте ластанған" жерлерде мекендейтін секіргіш қосаяқтардың ағзасында радионуклидтердің
шоғырлануы қалыпты деңгейде. Бұл ССП аумағының радионуклидті ластануы теңбіл сипатта жəне зерттелетін жануарлардың белсенділігінің радиусы
үлкен болуымен түсіндіріледі. Секіргіш қосаяқтардың белсенділігінің радиусы
азықтану барысында 5 км асуы мүмкін. Бұндай факторлардың нəтижесінде бұл
жануарлардың мəзіріндегі радиоактивті-ластанған жемшөптің құрамы ағзадағы
радионуклидтердің шоғырлануы үлкен дəрежеге жетуіне мүмкіндік бермейді.
"4а" (ƏРЗ) сынақ алаңындағы – радиациялық-қауіпті нысанға жақын жерлерде, теңбіл сипаттағы радионуклидті ластану орын алған алаңда мекендейтін
жабайы жануарлардың ағзасында (болжанған жəне нақты) радионуклидтердің
төмен дəрежеде шоғырлануымен түсіндіріледі.
Сұр кесірткенің ағзасындағы 137Cs құрамы басқа жағдай. Оның белсенділігінің
(40 м, [83]) төмен болуы себепті бұл түрдің ағзасындағы 137Cs шоғырлануы, егер
ол радиациялық-қауіпті телімде тікелей мекендеген жағдайда үлкен мəнге ие
болады (610 Бк/кг). Ол радиоактивті ағын судан бірнеше жүз метрге алыстаған
сəттен 137Cs шоғырлануы бірден төмендейді.
Жоғарыда айтылғандарға қарап отырып, ССП аумағының "солтүстігінде"
мекендейтін жабайы жануарлардың ағзасында техногенді радионуклидтердің
шоғырлануы, ССП аумағына жақын сынақ алаңнан жылыстауын ескере отырып қалыпты деңгейде болады нақты айтуға болады, себебі аң аулау нысаны
болып табылатын барлық жануарлардың (сүтқоректілердің) азықтану кезіндегі
белсенділік радиусы 5–7 км аспайды, ал аша тұяқтыларда – 15–20 км жəне
одан жоғарырақ деңгейден аспайды. "4а" жəне "Тəжірибе даласы" сынақ
алаңдарының радиациялық-қауіпті нысандарында мекендейтін, белсенділік
радиусы жоғары емес жануарлар өздерінің экологиялық ерекшеліктеріне орай
ССП солтүстік бөлігіне жете алмайды.
Зерттеулер барысында алынған, кəсіптік жабайы жануарлардың етінде
радионуклидтердің шоғырлануының болжамдық шамасы, радионуклидтердің
құрамының рауалы мəнінен едəуір төмен, бұл жағдайда болжау барысында
"4а" алаңының – радиациялық-қауіпті нысанның аумағында жайылу мүмкіндігі
ескерілді.
Осылайша, зерттеліп жатқан аумақтың фаунасы онда мекендейтін жануарларды аулап, оны тамақ ретінде пайдаланушылар үшін еш қауіп тудырмайды.
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5-тарау
ЗЕРТТЕЛІП ЖАТҚАН АУМАҚТА ӨНДІРІЛЕТІН
ӨНІМНІҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ СИПАТЫН БАҒАЛАУ
5.1 Ауыл шаруашылық өнімі
5.1.1

Топырақтың ластануы жайлы тәжірибелік деректердің
негізінде өсімдік шаруашылығы өнімдерінің ластану
деңгейіне теориялық баға беру

Ауыл шаруашылық өнімдерінің өсімдіктерінің ластану деңгейін бағалау
үшін зерттеліп жатқан аумақтың топырағында радионуклидтердің шоғырлануы
жəне түрлі өсімдік өнімдерінің түрлеріне радионуклидтердің өту коэффициенті
(Өк) бойынша деректер қажет:
Өк =

, бұл жерде

Өк
– өту коэффициенті;
Сөсімдік – өсімдіктердегі радионуклидтердің шоғырлануы (Бк/кг);
Стопырақ – топырақтарда радионуклидтердің шоғырлануы.

5.1.1.1 Өту коэффициенттерін таңдау
Əдеби деректер негізінде өту коэффициенттерін таңдау
2009 ж. АТЭХАГ-де "Радиологиялық бағалауға арналған тұщы сулы
жəне жербеткі қоршаған ортада радионуклидтердің таралуының мөлшерлік
параметрлері" атты материалдары жарияланды, онда өсімдік шаруашылығы
өнімдерін радионуклидтердің Өк келтірілген (5.1-кесте) [79].
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5.1-Кесте
Өсімдік шаруашылығы өнімдеріне
137
Cs, 90Sr , 239+240Pu жəне 241Am өту коэффициенті
Өк

Өнімнің түрі

137

Cs

90

Sr

Pu

239+240

Am

241

Дəнді дақылдар

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 (қызанақтар, қиярлар)

9,4*10-2

1,5

8,5*10-5

7,9*10-4

Бұршақтар (тұқымдар)

4,3*10-2

1,5

6,7*10-5

4,8*10-4

Картоп (түйнектер)

4,6*10-2

2,0*10-1

9,9*10-4

9,1*10-4

Тамыржемістілер (тамырлар)

5,3*10-2

1,3

1,7*10-3

8,6*10-4

Ауыл шаруашылық дақылдарына 137Cs өту коэффициентін бағалау үшін
1987–1993 жж. Ресей облысындағы 7 аудан үшін деректер талдамаланды жəне
ортақтастырылды. Деректердің талдамасынан топырақтың бір түрі үшін,
түйіршіктіметриялық құрамға байланысты радионуклидтердің жинақталуы
1,5-тен 7 есеге дейін өзгеретінін көруге болады [84]. Жеңіл жəне ортасазды
топырақтағы 137Cs үшін Өк максималды мəні 5.2-кестеде көрсетілген.
5.2-Кесте
Жеңіл жəне орташа сазды топырақтағы 137Cs ауыл шаруашылық
дақылдарына өту коэффициенті
Өнімнің түрі

Өк 137Cs

Өнімнің түрі

Өк 137Cs

Күздік қара, бидай, дəн

1,1*10-1

Жүгері, вегетативті масса

2,9*10-1

Күздік бидай, дəн

1,1*10-1

Картоп, түйнектер

1,3*10-1

Арпа, дəн

1,7*10-1

Қызылша, (тамыржемістілер)

1,3*10-1

Сұлы, дəн

2,1*10-1

ССП бойынша алынған тəжірибелік деректер негізінде өту коэффициентін таңдап алу
ССП далалық аймағы аумағында өткізілген зерттеулер негізінде ("Балапан"
ал., "Тəжірибе даласы" ал., ССП солтүстік бөлігі), далалық аралас шөптерге
арналған топырақтардан Өк белгіленді (5.3.-кесте).
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5.3-Кесте
Далалық аралас шөпке
137
Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am өту коэффициенті
Радионуклидтер
137
Cs
90
Sr

N
108
106

Өк
2*10-2
4,0*10-1

Радионуклидтер
239+240
Pu
241
Am

N
59
15

Өк
2,0*10-2
1,0*10-1

ССП аумағының ауыл шаруашылықтағы өсімдік шаруашылығы өнімдеріне
радионуклидтердің жылыстауына зерттеу жүргізілген емес.
Қабылданған өту коэффициенттері
ССП аумағындағы топырақ жамылғысынан астық дəндеріне жəне бақша
дақылдарына радионуклидтердің жылыстауын зерттеу бұдан бұрын зерттелген жоқ, болжау жасау үшін əдебиетте кездесетін Өк максималды мəндері
қабылданды (5.4-кесте). Шөптегі радионуклидтердің құрамын бағалау үшін,
ССП зерттеу нəтижесінде алынған далалық аралас шөптегі радионуклидтердің
Өк қабылданды (5.4-кесте).
5.4 -Кесте.
Өсімдік шаруашылығы өнімдеріне 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am
өту коэффициентін болжау үшін қабылданған
Өнімнің түрі

Өк

Cs
Астық дақылдары
Қарабидай
1,1*10-1
Астық
1,1*10-1
Арпа
1,7*10-1
Сұлы
2,1*10-1
Азықтық өнім
Шөп (далалық аралас шөп)
2,0*10-2
Жүгері
2,9*10-1
Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ, ас жапырақ,
1,8*10-1
жапырақты балдыркөк, салаттар
Бұршақтұқымдастылар
Үрмебұршақ, асбұршақ
4,3*10-2
Жемісті көкөністер
Қызанақтар, қиярлар, бұрыш, баялды
9,4*10-2
Тамыртүйнекжемістілер
Картоп
1,3*10-1
Қызылша жəне сəбіз (тамыржемістілер)
1,3*10-1
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137

Sr

90

Pu

239+240

241

Am

1,6*10-1
1,6*10-1
1,6*10-1
1,6*10-1

4,7*10-5
4,7*10-5
4,7*10-5
4,7*10-5

1,7*10-2
1,7*10-2
1,7*10-2
1,7*10-2

4,0*10-1
4,0*10-1

2,0*10-2
3,0*10-6

1,0*10-1
2,9*10-1

2,0

2,8*10-4

2,4*10-4

1,5

6,7*10-5

4,8*10-4

1,5

8,5*10-5

7,9*10-4

2,0*10-1
1,3

9,9*10-4
1,7*10-3

9,1*10-4
8,6*10-4

5.1.1.2 Өсімдік шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің
құрамын бағалау
Ауыл шаруашылығы өнімдеріндегі өсімдіктердегі ластану деңгейін бағалау
үшін зерттеліп жатқан аумақтардың топырағындағы радионуклидтердің орташа мəнде шоғырлануы жайлы жəне ССП зерттеу нəтижелері мен əдеби деректер талдамасының негізінде қабылданған, өсімдік шаруашылығы өнімдерінің
бірнеше түріне радионуклидтердің өту коэффициенті (Өк) деректер пайдаланылды (5.5-кесте).
Кешенді зерттеулердің материалдарын дайындау барысында, үлкен
көлемдегі радиоаналитикалық деректерді əзірлеу негізінде, зерттеліп жатқан
аумақтар үшін радионуклидердің орташа шоғырлануы қабылданды: 137Cs –
17,2, 90Sr – 10, 239+240Pu – 4,1, 241Am – 0,8 Бк/кг-ны құрады.
Радионуклидтердің шоғырлануы жайлы болжау келесі формула бойынша
есептелді:
Сболжау = Стопырақ × Өк , бұл жерде
Сболжау – болжанған құрамы (Бк/кг);
Стопырақ – топырақтағы радионуклидтердің орташа шоғырлануы (Бк/кг);
Өк
– өту коэффициенті.
Зерттеліп жатқан аумақтан өсімдіктер өндірілген жағдайда, 5.5-кестеде
өсімдік шаруашылығы өнімінде радионуклидтердің шоғырлануының болжанған нəтижелері жəне СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес, азық-түлік өнімдеріндегі
радионуклидтердің рауалы мəні келтіріледі [59]. 5.5, 5.6-кестелерде 239+240Pu
жəне 241Am үшін рауалы деңгейі, 4.7-тармағындағыдай есептелген.
5.5-Кесте
Зерттеліп жатқан аумақтан өсімдік шаруашылығы өнімдері
өндірілген жағдайда, өнімдердегі радионуклидтердің болжанған
құрамы (зерттеліп жатқан аумақтың топырағында
радионуклидтердің орташа шоғырлануы негізінде есептеу)
Өнімнің түрі
Қарабидай
Астық
Арпа
Сұлы
Шөп (далалық аралас шөп)
Жүгері

Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)
137
90
239+240
241
Cs
Sr
Pu
Am
Астық дақылдары
1,4*10-2 (4,0)
1,9 (70)
1,6 (40)
1,9*10-4 (4,0)
1,9 (70)
1,6 (40)
1,9*10-4 (4,0)
1,4*10-2 (4,0)
1,4*10-2 (4,0)
2,9 (70)
1,6 (40)
1,9*10-4 (4,0)
3,6 (70)
1,6 (40)
1,9*10-4 (4,0)
1,4*10-2 (4,0)
Азықтық өнім
3,4*10-1 (74*)
4 (111*)
8,2*10-2 (11,1)
8*10-2 (11,1)
-5
5,0 (70)
4,0 (40)
1,2*10 (4,0)
2,3*10-1 (4,0)
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Өнімнің түрі
Орамжапырақ, ас жапырақ,
жапырақты балдыркөк, салаттар
Үрмебұршақ, асбұршақ
Қызанақтар, қиярлар, бұрыш,
баялды

Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)
137
90
239+240
241
Cs
Sr
Pu
Am
Жапырақты көкөністер
3,1 (600)

20 (200)

1,1*10-3 (20)

1,9*10-4 (20)

Бұршақтұқымдастар
15 (60)
7,4*10-1 (50)
Жемісті көкөністер

2,7*10-4 (6,0)

3,8*10-4 (6,0)

3,5*10-4 (20)

6,3*10-4 (20)

1,6 (600)

15 (200)

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп
2,2 (120)
2,0 (40)
4,1*10-3 (4,0)
Қызылша жəне сəбіз
2,2 (600)
13 (200)
7,0*10-3 (20)
(тамыржемістілер)
*Ескерту: азықтық өсімдіктерге арналған рауалы деңгей (шөп, пішен)
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен
(137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr –111 Бк/кг) бекітілген [62].

7,3*10-4 (4,0)
6,9*10-4 (20)

Зерттеліп жатқан аумақты зерделеу барысында трансуранды элементтер жоғары дəрежеде шоғырланған аймақ анықталды. Осы аймақтың
топырағындағы (239+240Pu – 15,4 Бк/кг, 241Am – 3,0 Бк/кг) радионуклидтердің
шоғырлануының орташа мəнінің негізінде өсімдік шаруашылығы өнімінде
аталған радионуклидтердің шоғырлануының болжамы есептелді. Зерттеулердің
нəтижелері төменде берілген (5.6-кесте).
5.6-Кесте
Трансуранды элементтер жоғары шоғырланған аймақтан
өсімдік шаруашылығы өнімінен радионуклидтер алынған
жағдайдағы болжанған құрамы

Өнімнің түрі

Болжанған шоғырлану, Бк/кг
(рауалы шоғырлану, Бк/кг)
Pu

239+240

241

Am

Астық дақылдары
Қарабидай

7,2*10-4 (4,0)

5,1*10-2 (4,0)

Астық

7,2*10-4 (4,0)

5,1*10-2 (4,0)

Арпа

7,2*10-4 (4,0)

5,1*10-2 (4,0)

Сұлы

7,2*10-4 (4,0)

5,1*10-2 (4,0)

Азықтық өнім
Шөп (далалық аралас шөп)

3,1*10-1 (11,1)

3,0*10-1 (11,1)

Жүгері

4,6*10-5 (4,0)

8,7*10-1 (4,0)
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Болжанған шоғырлану, Бк/кг
(рауалы шоғырлану, Бк/кг)

Өнімнің түрі

Pu

239+240

Am

241

Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ, ас жапырақ,
жапырақты балдыркөк, салаттар

4,3*10-3 (20)

7,2*10-4 (20)

Бұршақтұқымдастар
Үрмебұршақ, асбұршақ

1,0*10-3 (6,0)

1,4*10-3 (6,0)

Жемісті көкөністер
Қызанақтар, қиярлар, бұрыш,
баялды

1,3*10-3 (20)

2,4*10-3 (20)

Тамыртүйнекжемістілер
Картоп

1,5*10-2 (4,0)

2,7*10-3 (4,0)

Қызылша жəне сəбіз
(тамыржемістілер)

2,0*10-2 (20)

2,6*10-3 (20)

Нəтижелерден байқағанымыздай, радионуклидтер максималды шоғырланған телімдерде ауыл шаруашылық өсімдіктер өсірілген жағдайда, азық-түлік
өнімдерінде радионуклидтердің рауалы шоғырлануы өсімдік шаруашылығы
өнімдерінде жоғарыламайтынын көрсетті.

5.1.2

Мал шаруашылығы өнімінің ластану деңгейіне теориялық
баға беру

Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің құрамын бағалау
үшін, өсімдік шаруашылығындағыдай өту коэффициенті (мал шаруашылығы
өнімдерінде мəзірмен бірге тəуліктік түсуіне радионуклидтердің шоғырлануына
арақатынасы) пайдаланылады.

5.1.2.1 Өту коэффициентін таңдау
Əдеби деректер негізінде өту коэффициентін таңдау
Мал шаруашылығы өнімдерінің ластануын, азықтың ластану деңгейін
ескере отырып, өту коэффициентінің көмегімен есептеуге болады. 5.7-кестеде
1994 ж. жарияланған "Орташа еңістіктегі табиғи ортада радионуклидтердің
жылыстауын болжау барысында пайдаланылатын параметрлердің мəніне
арналған АТЭХАГ анықтамасынан" алынған өту коэффициенттері келтірілген
[85].
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5.7-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріне 137Cs жəне 90Sr өту коэффициенті [86]
Өнімнің түрі

Өк

Cs
Ірі қара мал
7,9*10-3
5,1*10-2
Қойлар
5,8*10-2
4,9*10-1
Ешкілер
1,0*10-1
2,3*10-1
Үй құсы
12,0
4,5*10-1
137

сүт
ет (сиыр еті)
сүт
ет (қой еті)
сүт
ет
ет
жұмыртқалар

90

Sr

2,8*10-3
8,0*10-3
5,6*10-2
3,3*10-1
2,8*10-2
2,8*10-3
8,0*10-2
1,8*10-1

2009 ж. АТЭХАГ жарияланған материалдарда [79] мал шаруашылығы
өніміне радионуклидтердің өту коэффициенттері келтірілген (5.8-кесте).
5.8-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріне 137Cs, 90Sr жəне 239+240Pu
өту коэффициенті [84]
Өнімнің түрі

Өк
137

Cs

сүт
ет (сиыр еті)

6,1*10-3
3,0*10-2

сүт
ет (қой еті)

7,7*10-2
2,7*10-1

сүт
ет

1,3*10-1
4,8*10-1

ет
жұмыртқалар

3,0
4,3*10-3

Sr
Ірі қара мал
1,5*10-3
2,1*10-3
Қойлар
3,0*10-2
1,7*10-4
Ешкілер
2,1*10-2
3,0*10-3
Үй құсы
2,3*10-2
8,8*10-1
90

Pu

239+240

241

Am

1,0*10-5
6,0*10-5

4,2*10-7
5,0*10-4

1,0*10-4
5,3*10-5

1,1*10-4

-

6,9*10-6
-

-

-

Радиоактивті-ластанған аумақтарда ауыл шаруашылығын жүргізуде үлкен
тəжірибесі бар Беларусь Республикасында, радиоактивті ластану жағдайында
агроөнеркəсіптік өндірісті жүргізу бойынша нұсқаулық шығарылды, онда
Белорустық радиология ҰЗИ зерттеулерінің нəтижесінде алынған, мал шаруа152

шылығы өнімдеріне мəзірмен 137Cs жəне 90Sr өту коэффициенті келтірілген
(5.9-кесте) [86]. Аталған коэффициенттер мал шаруашылығы өнімдеріндегі
радионуклидтердің құрамын болжауға Ресей Федерациясының ғалымдарымен
ұсынылады [87].
5.9-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріне 137Cs жəне 90Sr өту коэффициенті
(Белорустық радиология ҰЗИ) [86, 87]
Өнім
сүт
ет (сиыр еті)
ет (қой еті)
ет
жұмыртқалар

Өк
Cs
Ірі қара мал
7,4*10-3
4,0*10-2
Қойлар
1,5*10-1
Үй құсы
4,5
3,5*10-2
137

90

Sr

1,4*10-3
4,0*10-4
1,0*10-3
2,0*10-3
3,2*10-2

Ағылшын авторларының жұмысында 137Cs ластанған жемшөп арқылы
қойлардың бұлшық еттеріне – 5,7*10-1, бүйрекке – 5,0*10-1, бауырға – 3,3*10-1
[88] өту коэффициенті (Өк) құрайды. Чехиялық авторлар жемшөп-сүт
тізбегінде 137Cs Өк анықтады, ол 4,8*10-3құрады, ал Өк 90Sr – 2,4*10-3 құрады.
Жемшөп-сиыр еті тізбегінде, сəйкесінше 2,1*10-3 жəне 6,9*10-3 [89]. Табиғи
жайылымдықтағы 550 Бк/кг шикі массалы шөптің ластануы барысында
(Англияда) 137Cs бойынша Өк сиырлардың етінде – 2,3*10-2, ал сүтте – 1,1*10-2
құрады [90]. Ұлыбританияда 1977–1986 жж. сиырларды жайылымда жаю барысында 137Cs бойынша жемшөптен сүтке Өк 4,0*10-3, 90Sr бойынша – 1,0*10-3
құрады [91]. Ұлыбританиядағы түрлі жемшөп түрлерін пайдалану барысындағы
сиырлардың сүтіне Өк ғаламдық түсулерден 137Cs бойынша: шөптен – 2,0*10-3,
жасыл массадан – 4,0*10-3 құрады. Чернобыльдік түсулерден кейін алынған
жасыл массалардан – 1,4*10-2 [92].
ССП зерттеулер негізінде өту коэффициенттерін таңдау
Тəжірибені қысқаша суреттеу. ССП аумағындағы ауыл шаруашылық өнімдеріндегі жануарлардың өнімдеріне өту коэффициентін алу үшін радиоактивті
ластанған жағдайда жайылатын ауыл шаруашылық жануарларына табиғи
тəжірибелер өткізілді [81]. Тəжірибелік жануарлар ретінде қазақтың құйрықты
қылшық жүнді (Еділбай) тұқымды екі жылдық қойлар таңдап алынды.
"Дегелең" алаңының оңтүстік бөлігінде орналасқан, № 176 штольнясының
ағын суының радиоактивті-ластанған экожүйесі тəжірибе жүргізетін жер
ретінде таңдап алынды. Жануарлар радиоактивті ластану орын алмаған аумақта
орналасқан шаруашылықтан (Павлодар облысы, Май ауданынан) əкелінді.
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Одан кейін жануарларды радиоактивті-ластанған телімдерде 20, 30, 60, 70,
130 жəне 150 тəулік ішінде жаю жұмыстары жүргізілді.
Тəжірибедегі жануарлардың ағзасына радионуклидтердің түсуін бағалау
үшін, тəуліктік мəзірді есепке алу (өсімдік, су) жəне олардағы радионуклидтердің шоғырлануын бақылау жұмыстары жүргізілді. Мерзім аяқталған соң
жануарлар сойылып, радионуклиді талдамалар жасау үшін мүшелері (жүрек,
бауыр, өкпе, бүйрек) мен ұлпаларының (бұлшық ет, сүйек, тері) сынамалары
алынды.
Тəжірибелердің нəтижелері бойынша ұсынылған өту коэффициенті.
Тəжірибедегі жануарлардың ағзасына радионуклидтердің орта тəуліктік түсуі
жəне жануарлардың мүшелері мен ағзаларына радионуклидтердің шоғырлануы
жайлы алынған деректер негізінде ауыл шаруашылығы жануарларының
мүшелері мен ұлпаларына мəзірден өту коэффициенті (Өк) есептелді. Максималды Өк 5.10-кестеде келтірілген.
5.10-Кесте
Тəжірибелердің нəтижелері бойынша қойлардың мүшелері мен
ұлпаларына 137Cs жəне 90Sr өту коэффициентінің максималды мəні
Мүшенің түрі (ұлпалар)
ет
жүрек
бауыр
бүйрек
өкпе
сүйектер

Өк
Cs
2,3*10-1
1,2*10-1
1,2*10-1
1,5*10-1
9,8*10-1
8,4*10-1
137

Sr
1,1*10-4
2,0*10-4
1,1*10-4
2,4*10-4
3,2*10-4
3,4*10-1
90

Қабылданған өту коэффициенттері
Əдеби жəне тəжірибелік деректер бойынша талдама нəтижесінен, ІҚМ мен
ҰММ (қойлар мен ешкінің) еті мен сүтіндегі 137Cs Өк бір қалыпты орын алғаны
анықталды. Тауықтың еті (2 есеге) мен жұмыртқаға (3 есеге) 137Cs Өк ерекшелік
бар. ІҚМ мен ҰММ (қойлар мен ешкінің) сүтінде жəне ешкінің етінде 90Sr Өк
бір қалыпты орын алған. ІҚМ еті мен, тауық еті жəне жұмыртқасында 2 есе, ал
қой етінде – 3 есе Өк орын алған. Мал шаруашылығы өнімінің кейбір түрлеріне
239+240
Pu жəне 241Am Өк АТЭХАГ бір көзінде көрсетілген [79].
Өткізілген талдамалардың негізінде радионуклидтердің шоғырлануын болжау үшін, əдебиетте кездесетін ауыл шаруашылық өнімдерінің бірнеше түріне
өту коэффициентінің жоғары мəні радионуклидтердің шоғырлануын болжау
үшін қолдануға болады деп шешім қабылданды. Қой етіндегі 137Cs жəне 90Sr
радионуклидтердің құрамын болжау үшін, ССП тəжірибелерді қою барысында
алынған максималды Өк қабылданды. Нəтижесінде келесідей өту коэффициенті
қабылданды (5.11-кесте).
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5.11-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріне 137Cs, 90Sr, 239+240Pu жəне 241Am
өту коэффициентін болжау үшін қабылданған
Өнімнің түрі

Өк
137

Cs

Sr

90

Pu

239+240

Am

241

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

Қойлар
сүт

-2

7,7*10

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

Ешкілер
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

-

-

жұмыртқалар

4,5*10-1

8,8*10-1

-

-

5.1.2.2 Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің құрамын
бағалау
Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің шоғырлану барысында олардың мəзіріндегі шоғыралану жəне өнімге мəзірден өту коэффициенті
(Өк) ескеріледі. Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің болжамы (Сөнім) келесі формуламен есептеледі:
Сөнім = Смəзір × Өк, бұл жерде:
– тəуіліктік мəзірдегі радионуклидтердің белсенділігі, Бк;
– 1 л (кг) өнімнің тəуіліктік мəзіріндегі радионуклидтердің
өту коэффициенті.
Жайылымдық жемшөпті пайдаланудың тəуліктік нормасы [3] жайлы
ақпаратты пайдалана отырып, топырақтағы радионуклидтердің құрамының
орташа мəні бойынша есептеу (далалық аралас шөп (5.5-кесте)) жолымен
алынған өсімдік жемшөбінде радионуклидтердің шоғырлануының болжамы жайлы деректердің негізінде жайылып жатқан жануарлардың ағзаларына
Смəзір
Өк
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радионуклидтердің жылдық (жайылымды жыл бойы пайдалану жағдайына
байланысты) жəне тəуліктік түсуінің максималды мүмкіндігі жайлы деректер
есептелді. Деректер 5.12-кестеде берілген.

тəуліктік

жылдық

тəуліктік

жылдық

тəуліктік

жылдық

тəуліктік

1 жануардың ағзасына радионуклидтердің түсуі, Бк
137
90
239+240
241
Cs
Sr
Pu
Am
жылдық

Жайылымдық жемшөпті пайдаланудың
тəуліктік нормасы
(таза салмаққа), кг

Түрдің орташа салмағы,
кг

А/ш жануарлары

5.12 -Кесте
Зерттеліп жатқан аумақтардағы ауыл шаруашылық
жануарларының ағзаларына радионуклидтердің түсу мүмкіндігін
есептеудің нəтижелері (топырақтағы радионуклидтердің құрамының
орташа мəні бойынша есептеудің негізінде)

Жылқы 350-400
18
2,3*103 6,2 2,6*104 72
539
1,48
525,6 1,44
Сиыр
400
16
2,0*103 5,5 2,3*104 64
479
1,31
467,2 1,28
3
-1
75
2,0*10
73
0,2
Қой
50-60
2,5
314 0,86 3,6*10 10
Ешкі
50-60
2
251 0,69 2,9*103 8
60
1,6*10-1 58,4
0,16
Құс
4-6
0,1*
69,3 0,19 58,4 0,16 6,9*10-3 1,9*10-5 5,1*10-1 1,4*10-3
*Ескерту: үй құсына арналған норма астықтың (дəннің) құрғақ салмағы бойынша есептелген

5.13-кестесінде зерттеліп жатқан аумақта шығарылған жағдайдағы, мал
шаруашылық өніміндегі радионуклидтердің шоғырлануын болжаудың
нəтижелері жəне СанЕж/еН 4.01.071.03 сəйкес, тағамдық азық-түліктегі
радионуклидтердің құрамының рауалы шоғырлануының нəтижелері келтірілген
[59]. Мал шаруашылығы өнімдерінде 239+240Pu жəне 241Am үшін рауалы деңгей,
4.7-тармақтағыдай (жабайы жануарлардың етіне арналғандай) есептелген.
5.13-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің тиесілі
белсенділігінің болжанған шамасы (топырақтағы радионуклидтердің
құрамының орташа мəні бойынша есептеу негізінде)
Өнімнің түрі
сүт
ет (сиыр еті)
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Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)
137
90
239+240
241
Cs
Sr
Pu
Am
Ірі қара мал
1,27*10-1 (100)
1,8*10-1 (25)
1,3*10-5 (2,5)
5,4*10-7 (2,5)
2,81*10-1 (160)
5,1*10-1 (50)
7,9*10-5 (5,0)
6,4*10-4 (5,0)

Болжанған шоғырлану, Бк/кг (рауалы шоғырлану, Бк/кг)
137
90
239+240
241
Cs
Sr
Pu
Am
Қойлар
сүт
6,6*10-2 (100)
5,6*10-1 (25)
2,0*10-5 (2,5)
-1
-3
-5
ет (қой еті)
2,0*10 (160)
1,1*10 (50)
1,1*10 (5,0)
2,2*10-5 (5,0)
Ешкілер
сүт
8,9*10-2 (100)
2,2*10-1 (25)
-*
1,1*10-6 (2,5)
-1
-2
2,4*10 (50)
ет
3,3*10 (160)
Үй құсы
ет
2,3 (180)
1,3*10-2 (80)
-2
жұмыртқалар
8,5*10 (80)
1,4*10-1 (50)
*Ескерту: - Өк жоқ болуы себепті болжанған шамалар жоқ
Өнімнің түрі

Жылқы етіндегі радионуклидтердің болжанған тиесілі белсенділігі, 1 кг
өнімдегі мəзірден радионуклидтердің өту коэффициенттерінің əдеби көздерде
жоқ болуы себепті келтірілмеген.
Топырақтағы трансуранды элементтердің (239+240Pu – 15,4, 241Am – 3,0 Бк/кг)
шоғырлануы жоғары аймақтардағы радионуклидтердің орташа құрамының
мəнінің негізінде, аталған радионуклидтердің тек қана осы аймақта жайған
жағдайдағы мал шаруашылығы өнімінде шоғырлануы болжамы есептелді
(5.14, 5.15-кесте).
5.14-Кесте
Трансуранды элементтер жоғары дəрежеде шоғырланған
аймақта жайылған жағдайда ауыл
шаруашылығы жануарларының ағзасына
239+240
Pu жəне 241Am радионуклидтерінің
түсу мүмкіндігін болжауды есептеу нəтижелері

Pu

Am

Жылқы

350-400

18

2,0*103

5,5

1971

5,4

Сиыр

400

16

1,8*10

4,9

1752

4,8

Қой

50-60

2,5

281

0,77

274

0,75

Ешкі

50-60

2

224

0,62

219

0,6

жылдық

тəуліктік

241

жылдық

239+240

тəуліктік

Жайылымдық
Түрдің ортажемшөпті
А/ш жануша салмағы,
пайдаланудың
арлары
кг
тəуліктік нормасы
(таза салмаққа), кг

1 жануардың ағзасына
радионуклидтердің түсуі, Бк

3
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5.15-Кесте
Мал шаруашылығы өнімдеріндегі радионуклидтердің тиесілі
белсенділігінің болжанған шамасы (топырақтағы радионуклидтердің
құрамының максималды мəні бойынша есептеу негізінде)

Өнімнің түрі

Болжанған шоғырлану, (рауалы шоғырлану), Бк/кг
Pu

239+240

Am

241

Ірі қара мал
сүт

4,9*10 (2,5)

2,0*10-6 (2,5)

ет (сиыр еті)

2,9*10-4 (5,0)

2,4*10-3 (5,0)

сүт

7,7*10-5 (2,5)

-

ет (қой еті)

4,0*10 (5,0)

8,3*10-5 (5,0)

-5

Қойлар
-5

Ешкілер
сүт

-*

4,1*10-6 (2,5)

ет

-

-

*Ескерту: - Өк жоқ болуы себепті болжанған шамалар жоқ

Трансуранды элементтер жоғары шоғырланған аймақта жайылып жатқан
ауыл шаруашылық жануарларының етінде радионуклидтердің құрамының
алынуы мүмкін мəні, тек қана осындай аумақта жайылған жануарларға жасалса да, рауалы мəннен аспайды. Шынайы жағдайда ауыл шаруашылығы малдарын радионуклидтер жоғары шоғырланған аймақта ұзақ уақыт бойы жаю
мүмкін емес, себебі далалық жайылымдар жоғары емес жəне оларды пайдалану толықтығының коэффициенті төмен (40–50 %) [3].
Осылайша, өткізілген зерттеулер нəтижесінде, пайдаланылатын параметрлердің аса консервативті мəндері пайдаланылғанына қарамастан, ССП
"солтүстік" аумағынан алынған ауыл шаруашылық өнімдерінде өсімдіктен
де, жануардан да жасалған өнімдер, радионуклидтердің шоғырлануы
бекітілген нормадан аспайды. Сəйкесінше, аталған өнімді тағамға пайдалану
тұрғындардың денсаулығына ешқандай қатер тудырмайды.

5.2 Өнеркәсіптік өнім
Аумақта құрылыстық қиыршық тасты шығаратын екі жұмыс істеп тұрған
карьер ("Ковыльное" жəне "Придорожное" кенорны) бар. Жіберуге дайындалған
өнімдерден сынама алу жұмысы жүргізілді, ондағы табиғи радионуклидтердің
тиесілі белсенділігін анықтауға гамма-спектрометриялық талдама жүргізілді.
5.16-кестеде талдаманың нəтижелері берілді.
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5.16-Кесте
Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі
Радионуклидтердің тиесілі белсенділігі, Бк/кг

Кенорны

K

40

Th

232

Ra

226

241

Am

Cs

137

Co

60

152

Eu

Ковыльное

900

50

40

<1

<2

<1

<1

Придорожное

1000

50

40

<1

<2

<1

<1

Гамма-спектрометриялық зерттеулердің нəтижелері бойынша, сəулелену дозасына негізгі үлесті табиғи радионуклидтер (K, Th, Ra) қосады, ал техногенді
радионуклидтерден түскен доза (Am, Cs, Co, Eu) өте аз. Шығарылып жатқан
өнімнің сапасын бағалу үшін (құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған
қиыршық тастар), РҚН-99 келтірілген формулаға сəйкес есептеу жүргіземіз:
Атиімді = АRa+1,3ATh+0,09AK
Зерттеліп жатқан кенорындағы қиыршық тастардағы табиғи радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің тиімді мəні 186 Бк/кг ("Ковыльное" кенорнында) жəне 195 Бк/кг ("Придорожное" кенорнында) құрайды. РҚН-99
құрылыс материалдарын жіктемелеу жұмыстары жүргізілуде (5.17-кесте):
5.17-Кесте
Құрылыс материалдарын жіктемелеу
Құрылыс
материалдарының
класы

Құрылыс материалдарын тағайындау

Тиімді тиесілі
белсенділік, Бк/кг

I

Салынып жатқан жəне қайта қалпына келтіріліп
жатқан тұрғын жəне қоғамдық ғимараттарда пайдаланылатын материалдар

≤370

II

Елді-мекендердің аумағында жəне болжамдық
құрылыс аймағының шегінде жол құрылысында,
сонымен қатар өндірістік құрылыстарды салу барысында пайдаланылатын материалдар

≤740

III

Елді-мекендерден тыс жерлерде жол құрылысында
пайдаланылатын материалдар

≤1500

Талдамаланған қиыршық тас 1-класты құрылыс материалдарына жатады.
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6-тарау
ЗЕРТТЕЛІП ЖАТҚАН АУМАҚТА ӨМІР СҮРУ ЖӘНЕ
ҚЫЗМЕТ ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА ТҰРҒЫНДАР
МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТҮСЕТІН ДОЗАЛЫҚ
ЖҮКТЕМЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ
6.1 Зерттеліп жатқан аумақтың шегінде тұрғындар мен
қызметкерлердің жүріс-тұрысын суреттеу
Ластанған жерлерде жүргізіліп жатқан шаруашылық қызметтер адамдардың
радиациямен сəулелену қатеріне алып келеді, ал ластанған аумақтан алынатын жəне шығарылатын өнімдерде радионуклидтер болуы мүмкін жəне оны
тұрғындардың тұтынуы барысында қауіп тудыруы мүмкін. Дозаларды бағалау
үшін "табиғи шаруашылық жүргізуші-фермер" сценарийіне негізделген [93].
Бұндай тəсілді пайдалану ССП "солтүстік" аумағында қызмет жүргізу барысында тұрғындар мен қызметкерлерге түсетін жылдық күтілген əсер ету
дозасына бағалауға мүмкіндік береді. Күтілетін жылдық əсер ету дозасы
нормаланған шама болып табылады жəне жылына тұрғындарға арналған 1 мЗв
аспауы тиіс [58]. Тұрғындар мен қызметкерлердің сəулеленуі сценарий арқылы
анықталған, ол сəулеленудің мүмкін деген жолдарын ескере отырып ластанған
аумақтарды пайдалануға мүмкіндік береді.
ССП солтүстік аумағында өмірсүріп жатқан тұрғындарға, жасанды радионуклидтерден түсетін дозалық жүктемелерді бағалау үшін, сəулелену дозасын қалыптастыруға анық бір үлесін қосатын сəлеленудің келесі жолдары
қарастырылды:
• Топырақтың беткі қабатының (5 см) жасанды радионуклидтермен ластануынан сыртқы сəулелену;
• Ластанған шаңның ингаляциясынан ішкі сəулелену;
• Азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену.
Бұл жерде айта кету керек, сəулеленудің басқа да төмендегідей түрлері бар:
• Теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену;
• Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену;
160

•

ССП көбірек ластанған телімдерінен радионуклидтердің ингаляциялық
түсуінен ішкі сəулеленудің қосымша мүмкіндігі.

Алаңның телімі бойынша радиоактивті ластану біркелкі де, ал топырақ
көкжиегінде экспоненциалды таралған деген болжам бар.
Аталған жұмыс бойынша сəулеленудің келесі түрлері қарастырылды, олар:
• Ғарыштық сəуле шығарудан сыртқы сəулелену;
• Радон мен торонның ЫЕӨ ішкі жəне сыртқы сəулелену;
• Топырақтың беткі қабатында орын алған табиғи радионуклидтерден
сыртқы жəне ішкі сəулелену.
Дозаларды бағалау барысында ЖҚҚ, сонымен қатар қармен жабылған
уақыттағы (қыс кезінде) топырақтағы сыртқы сəулелену дозасының қуатының
төмендеуі ескерілген жоқ.
Дозалық жүктемелерді бағалау барысында, ластанған аумақта өмір сүріп
жəне өз қызметін атқарып жатқан тұрғындарға суды пайдалану арқылы түсетін
радионуклидтермен ішкі сəулелену дозасы ескерілген жоқ, себебі жасанды
радионуклидтердің шоғырлану деңгейі ауыз суға арналған рауалы деңгейден
төмен (4.4.т. - су нысандарының жай-күйі). Судағы жасанды радионкулидтердің
құрамы 90Sr <0,07 Бк/кг, 137Cs <0,5 Бк/кг, 239+240Pu <0,015 Бк/кг, 3H <15 Бк/кгны құрайды, ол рауалы шекті шоғырланудан 1–3 есе төмен. ССП аумағының
солтүстік бөлігіндегі су нысандарында жасанды радионуклидтердің максималды мəнінде, тұрғындардың ауыз суды пайдаланудағы дозасы жалпы дозаның 5
% –нан аспайды.
Зерттеліп жатқан аумақта шығарылып жатқан өсімдік жəне жануарлар
өнімді тағамға пайдаланады деп қабылданады. Аталған аумақта өсіріліп жатқан
өнімдердің түрлеріне: жапырақты көкөністер, бұршақтұқымдастылар, жемісті
көкөністер, тамыртүйнекжемістілер (картоп, қызылша, сəбіз). Аталған аумақта
шығарылатын мал шаруашылығы өнімдері: ет (жылқы еті, ІҚМ, қойлар,
ешкілер, үй құстары), сүт (қымыз) [1.2.2.1 т. Ауыл шаруашылық қызметі
(мал шаруашылығы, жемшөп шығару, өсімдік шаруашылығы)]. Азық-түлік
өнімдерінен түскен ішкі сəулелену дозаларын бағалау барысында əкелінген
тағамдардың дозалары ескерілген жоқ.
Күтілетін жылдық əсер ету дозасыны бағалау күнтізбектегі жыл бойында
алынған сыртқы сəулеленудің əсер ету дозасын жəне осы бойындағы жасанды радионуклидтердің ағзаға түсуімен шартталған ішкі сəулеленудің күтілетін
əсер ету дозасын жиынтықтау жолымен жасалды.
Аталған аумақта тұрып жатқан адам үшін жылдық əсер ету дозасысы і-ге
барлық радиациялық факторлар бойынша Eefi парциалдық дозалар сомасы
түрінде көрсетілген.
Еef=Еγ+Еβ+Еskin+Еinh+Emg+Еing , бұл жерде
Еγ – гамма-сəуле шығарудың ішкі сəулелену дозасы;
Еβ – бета-сəуле шығарудың сыртқы сəулелену дозасы;
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Еskin – теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену дозасы;
Еinh – радионуклидтердің ингаляциялық түсуінен ішкі сəулелену дозасы;
Emg – радионуклидтердің тағам арқылы пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену дозасы;
Еing – радионуклидтердің ас қорыту мүшелеріне байқаусызда түсу арқылы
ішкі сəулелену дозасы.
Топырақтан түскен сыртқы бета-, гамма-сəуле шығару дозасы
Радионуклидтердің сыртқы β-, γ-сəуле шығарудан тұрғындарға түсетін
түсетін əсер ету дозасы төмендегідей анықталады:
Еγ= As•Bsg•t•Ktc , бұл жерде
Еγ – сыртқы γ – сəуле шығарудың ішкі сəулелену дозасы;
t – сəулелену уақыты;
Bsg – 1 м, Зв•м2/с•Бк биіктіктегі беткі-ластанған топырақтың γ – сəуле
шығарудан баламалы доза қуатына тең, дозалық коэффициент [94];
Кtc – баламалы дозадан əсер ету дозасына өту коэффициенті [95];
Аs – топырақтың беткі қабатының (0-5 см) ластану тығыздығы, Бк/м2.
As=Am•ρ•h, (Бк/м2) , бұл жерде
Am – топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі
белсенділігі, Бк/кг;
ρ – топырақ жамылғысының тығыздығы, кг/м3;
h – топырақтың беткі қабатының тығыздығы (0-5 см).
Еβ= (1/2•Аm• ni •ехр(-μsEi•1.3•10-4/ μsi)• eβ•t•Wt•Kβ0 , бұл жерде
Еβ – сыртқы бета-сəуле шығарудың əсер ету дозасы;
t – сəулелену уақыты ;
Wt=0,01 – теріге арналған өлшеу коэффициенті;
Кβ0=0,5 – киімнің бета-сəуле шығаруын əлсірету коэффициенті;
Am – топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі
белсенділігі, Бк/кг;
ni – орташа энергиямен бета-бөлшектердің шығуы, ыдырау/бірлігі;
ехр(-μsEi•1.3•10-4) – ауадағы бета-бірліктердің əлсіреуін түзету;
μsi – топырақтағы β-бөлшектердің əлсіреуінің жаппай коэффициенті;
eβ – орташа энергиядағы Еi бета-бөлшектердің бір флюенсіне арналған
баламалы доза (РҚН-99).
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Радионуклидтердің ингаляциялық жолмен түскен ішкі сəулелену дозасы
Жасанды радионуклидтердің ингаляциялық жолмен ішкі сəулелену дозасын бағалау барысында топырақтың ластанған беткі қабатында 2 жағдай
қарастырылды:
1. ССП "солтүстік" аумағындағы топырақтың беткі қабатындағы жасанды
радионуклидтерден ингаляциялық жолмен (тыныс алу жолдары арқылы) түсу
жолының тиімді жылдық дозасы төмендегі формула бойынша анықталды:
Eih=Аm·V·еinh ·ρsus , бұл жерде:
Аm – топырақтың тиесілі белсенділігі, Бк/кг;
V – күнтізбелік жыл бойында ағзаға тыныс алатын ауамен түсетін
радионуклидтің көлемі (РҚН-99), м3/жыл.;
einh – ингаляциялық жолмен түсу барысындағы изотоптың і-гі дозалық
коэффициенті (РҚН-99), Зв/Бк.
ρsus – ауаның жылдық орташа шаңдануы, кг/м3
Ауаның орташа табиғи шаңдануы 1·10-7 кг/м3 [96] тең қабылданды. Күтілетін
əсер ету дозасыны бағалау үшін, адам қызмет атқаратын жасайтын жерлердегі
ауаның шаңдануы 10 есеге жоғарылайды деп қабылданды, басқаша айтқанда
1·10-6 кг/м3 дейін.
2. ССП аумағының басқа да көбірек ластанған аумағынан ингаляциялық
жолмен түсуі мүмкін радионуклидтердің тиімді жылдық дозасы, радиоактивті
шаңды желмен таратуын ескере отырып, төмендегідей анықталды:
Еinh=q·V·ei·η , бұл жерде
q – радионуклидтің белсенділігінің орташа жылдық көлемі (жербеткі),
Бк/м3;
V – күнтізбелік жыл бойында ағзаға тыныстайтын ауа арқылы түсетін
радионуклидтің көлемі (РҚН-99), м3/жыл.;
еinh – ингаляциялық жолмен түсу барысындағы изотоптың і-гі дозалық
коэффициенті (РҚН-99), Зв/Бк;
η – берілген бағыт бойынша желдің қайталануын кескіндік зерттеудің
ұзындығы, % [4.5.т. Ауа бассейнінің жай-күйі];
η=n/n0 [94], бұл жерде
n – желдің қайталануын кескіндік зерттеудің шынайылығы барысында
берілген азимуталды сектордағы желдің бағытының қайталануы;
n0 – желдің қайталануын кескіндік зерттеудің дөңгелек болған кезіндегі.
Желдің көтерілуімен жəне олардың шаңды бөлшектерін одан əрі таратумен
шартталған белсенділігінің орташа жылдық белсенділігін есептеу, турбулентті
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диффузияның жартылай эмпириялық теңдеуінің аналитикалық шешімін пайдалану арқылы жасалды [74]:
, бұл жерде
α – желдің көтерілу қарқындылығы, 1/с;
А – топырақтың жербеткі ластану тығыздығы, Бк/м2;
m – атмосфераның тұрақтылығын сипаттайтын параметр;
к1 – турбулентті диффузия коэффициенті z=z1, м2/с;
by – эмпириялық константа (0,08);
u1 – z1=1 м биіктігіндегі желдің жылдамдығы;
I0 – Бессель функциясы;
z0 – беткі жамылғының бұдырлығының биіктігі, м;
z – көздің биіктігі, м;
х – көздер арасындағы арақашықтық, м.
Желдің көтерілу коэффициентін есептеу үшін пайдаланылған формула [74]:

, бұл жерде
z0 – беткі жамылғының бұдырлығының биіктігі, см;
Беткі жамылғының бұдырлығы (z0) қарастырылып отырған жағдайда, шөп
жамылғысының даму дəрежесін сипаттайтын параметр болып табылады.
Ластанған аумақта шығарылған тағамнан түскен ішкі сəулелену дозасы
Тағаммен бірге түскен радионуклидтердің əсер ету дозасы төмендегі формуламен анықталды:
Еmg= Аm •q•еdt , бұл жерде
Аm – азық-түлік өнімдеріндегі радионуклидтердің құрамы, Бк/кг;
q – азық-түлік өнімдеріндегі і-гі изотоптың жылдық түсімі, кг/год;
еdt – РҚН-99 көрсетілген, Зв/Бк, ас қорыту жолы арқылы і-гі изотоптың
түсуі барысындағы дозалық коэффициенті.
Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсуінен ішкі
сəулелену дозасы
Бұл жол арқылы ластанған топырақтың бөлшектерін байқаусызда жұту барысында тұрғындардың алатын ішкі сəулелену дозасы қарастырылады. Бұл
қолдың терісіне жабысқан ластанған топырақ бөлшектерінің пероралды түсуі
барысында орын алады. Топырақтың түсу салмағы үлкендерге, балаларға
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жəне 1-ден 5 жас аралығындағы сəбилерге 8,3; 18 жəне 44 г/жыл шамаларымен
сəйкес бағаланды [96].
Ластанған топырақтың бөлшектерін байқаусызда жұтудан алынған əсер ету
дозасы төмендегідей анықталды:
Еing=Мannual•Аm•еdt , бұл жерде
Мannual – ластанған топырақтың бөлшектерін байқаусызда жыл бойы жұту, г/жыл.;
Атиесілі – топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі
белсенділігі, Бк/кг;
– П2 Қосымшасының кестесінде РҚН-99, Зв/Бк көрсетілген, ас
еdt
қорыту жолы арқылы і-гі изотоптың жылдық түсімі
барысындағы дозалық коэффициентi.
Теріге түскен ластанған топырақ арқылы ішкі сəулелену дозасы
Ластанған топырақтан жабық киім арқылы, терінің бетінің сыртқы
сəулелену арқылы түсуін елемейміз. Терінің ашық жерлері (жалпы аумақтың
50%), терілердің осы бөліктерін жауып тұратын, шаң қабатында орын алған
(0,01 см) радионуклидтердің γ-, β-бөлшектерімен сəулеленуге ұшырайды.
Радионуклидтердің сəулеленуінен түскен, шаң қабатында орын алған, əсер
етуші доза, төмендегі формулаға тең:
Еskin=Wt·0,5·1/2·ρ·Аm·t·ni·ei·T , бұл жерде
Аm –
ni –
0,5 –
½ –
t –
ρ –
ei –
Wt –
T –

топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің құрамы, Бк/кг;
бөлшектердің шығуы ыдырау/бірлігі;
терінің сəулеленген бөлігіне түзету енгізу;
терінің бағытындағы бөлшектердің үлесіне түзету;
шаңның қабатының қалыңдығы, 0,01 см [96] қабылданды;
шаңның тығыздығы, 0,5·10-3 кг/см3 қабылданды;
бір флюенске баламалы доза (8.4 - кесте, РҚН-99), Зв·см2;
мүшенің (терінің) өлшеуші коэффициенті, 0,01;
жылдың ағымындағы сəулелену уақыты, с.

Алғашқы деректер
Қазіргі уақытта, институттың жүргізген зерттеулерінің нəтижесі бойынша,
ССП солтүстік бөлігіндегі аумақтағы топырақтың беткі қабатында келесі жасанды радионуклидтер анықталды: 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, 151Sm, 99Tc, 241Pu,
238
Pu (2.1.т. "Аумақтың радионуклидті ластану мүмкіндігін теориялық бағалау.
Негізгі радионуклидтер жəне изотопты арақатынастар"). Топырақтың беткі
қабатындағы (5 см) жасанды радионуклидтердің тəжірибелік анықталған орташа жəне максималды мəнінің нəтижесі кестеде келтірілген (6.1-кесте).
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6.1-Кесте
ССП "солтүстік" аумағындағы топырақтың беткі қабатындағы
трансуранды элементтердің жоғары шоғырлануы жəне жасанды
радионуклидтердің шоғырлануының орташа мəні
Cs

137

Sr

90

17,2

10

17,2

10

151
238
239+240
Tc
Sm
Pu
Pu
Шоғырланудың орташа мəні, Бк/кг
0,3
1,4
0,1
4,1
Шоғырланудың максималды мəні, Бк/кг
0,3
1,4
0,35
15,4
99

241

Pu

Am

241

3,1

0,8

11,6

3,0

Жасанды радионуклидтердің қосымша ингаляциялық түсуінің дозалық
жүктемесін бағалау барысында ССП көбірек ластанған аумақтары
қарастырылды, атап айтқанда – ƏРЗ алаңдары ("4" жəне "4а"), "Тəжірибе даласы" (П-1, П-5, П-7) жəне жерүсті ядролық жарылыстардан кейін орын алған
радиоактивті түсу іздері. Бағалау жүргізу барысында ССП солтүстік бөлігіндегі
тұрғындарға түскен дозаның көп үлесін қосатын телім анықталды – бұл "4а"
алаңының №1, №2 жəне №17 телімдері. ƏРЗ алаңдарының №1 жəне №2
телімдері тікелей аталған аумақта орналасқан (2.5-сурет, түсті блок).
ССП аумағының көбірек ластанған телімдеріне əсер етуін бағалау үшін
алғашқы деректер 6.2-6.4-кестелерде ұсынылған [77].
6.2-Кесте
ƏРЗ алаңдарының ластанған телімдерінің солтүстік
аумақтардың тұрғындарына түскен қосымша дозалық
жүктемені бағалау үшін алғашқы деректер
Топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің тиесілі
белсенділігі, Бк/кг
241
137
60
154
152
90
239+240
"4а" ал.
Am
Cs
Co
Eu
Eu
Sr
Pu
2
6
1-телім
56
1,3·10
88
1,3·10
2,1·103
2-телім
82
4,·103
1,1·105
3
3
3
5
17*-телім
5,8·10
1,4·10
186
3,5·10
2,3·10
5,8·108
Ескерту: *- 10 см тереңдікте алынған сынама

ƏРЗ алаңдары

6.3-Кесте
Орташа жылдық есептік көлемді белсенділікті
анықтауға арналған алғашқы деректер
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m

k1, м2/с

u1, м/с

I0

z0, м

z, м

1

0,2

4

1

0,1

1

α, 1/с

η,%

7,5·10

2,5

-11

6.4-Кесте
Радионуклидтердің орташа жылдық көлемдік белсенділігі
х, км

Am

241

137

Жербеткі (көлемді) белсенділік
60
154
Cs
Co
Eu

Sr

Pu

90

239+240

1-телім
0

4,6·10

1,1·10

7,3·10-7

1,1·10-2

1,7·10-5

4,6·10-7

1

2,4·10-7

5,69·10-7

3,8·10-7

5,6·10-3

9,2·10-6

2,4·10-7

-7

-6

2-телім
0

-

8,7·10-7

2,5·10-8

6,01·10-7

1,2·10-2

-

1

-

4,5·10

3,1·10

6,4·10

-

1
5

2,5·10-5
5,08·10-6

6,3·10-6
1,2·10-6

1,3·10
17-телім
8,02·10-7
1,6·10-8

-3

1,5·10-5
3,1·10-6

5,0·10-1
3,1·10-1

-

-7

-8

-7

Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімдеріндегі
радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің болжанған шамасы АТЭХАГ
құжаттарында ұсынылған радионуклидтердің өту коэффициентін пайдаланады деп есептелген [85, 79]. Далалық аралас шөптердің өту коэффициенттерін
РҚЭИ мамандары зерттеліп жатқан аумақта ауыл шаруашылық өнімдерін
шығару барысында радионуклидтердің шоғырлану мүмкіндігін бағалау бойынша деректер алынды. Жылқы етіндегі радионуклидтердің құрамына болжау
жасау үшін өсімдіктен етке өтудің жəне қойлар мен ешкілердің сүтіндегі максималды коэффициенті алынды (5 т. "Зерттеліп жатқан аумақта шығарылатын
өнімнің радиациялық сипаттамаларын бағалау").
Тағамдық тізбек бойынша жасанды радионуклидтердің түсуінен келген
дозалық жүктемелерді бағалау барысында зерттеліп жатқан аумақтан өсімдік
шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерінде радионуклидтердің
шоғырлануының күтілген нəтижесі болжанды (6.5-6.8-кестелер).
6.5-Кесте
Топырақтың беткі қабатындағы жасанды радионуклидтердің
құрамының орташа мəні бойынша мал шаруашылығы өнімдеріндегі
радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің күтілген шамасы
Өнімнің түрі
Сүт
Ет (сиыр еті)

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
90
239+240
Cs
Sr
Pu
Ірі қара мал
1,3·10-1
1,8·10-1
1,3·10-5
2,8·10-1
5,1·10-1
7,9·10-5
137

Am

241

5,4·10-7
6,4·10-4
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Өнімнің түрі

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
90
239+240
Sr
Pu

Cs

137

Am

241

20% майлылықтағы қаймақ

2,1·10-2

3,1·10-2

2,1·10-6

1,2·10-7

Жартылай майлы ірімшік

7,8·10-2

1,1·10-1

7,8·10-6

3,6·10-7

Ет

3,5·10

2

3,7 ·10-4

3,1·10-3

Қымыз

8·10-1

1,7·10-1

6,2·10-4

4,3·10-5

1,1·10-3

1,1·10-5

2,2·10-5

Жылқы еті
-1

Қойлар
Ет (қой еті)

2·10-1
Үй құсы

Ет

2,3

1,3·10-2

-

-

Жұмыртқа

8,5·10-2

1,4·10-1

-

-

6.6-Кесте
Топырақтың беткі қабатындағы орташа мəні бойынша
зерттеліп жатқан аумақтан түскен жағдайда өсімдік шаруашылығы
өнімдеріндегі радионуклидтердің күтілген шамасы
Өнімнің түрі

Тиесілі белсенділік, Бк/кг
Cs

137

Sr

90

Pu

239+240

Am

241

Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ

3,1

20

1,1·10-3

1,9·10-4

2,7·10-4

3,8·10-4

3,5·10-4

6,3·10-4

Бұршақтұқымдастылар
Үрме бұршақ, асбұршақ

7,4·10-1

15

Жемісті көкөністер
Қызанақтар, қиярлар, пияз

1,6

15

Тамыртүйнекжемістілер
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Картоп

2,2

2,0

4,1·10-3

7,3·10-4

Қызылша, сəбіз
(тамыржемістілер)

2,2

13

7,0·10-3

6,9·10-4

6.7-Кесте
Топырақтың беткі қабатындағы жасанды радионуклидтердің
максималды мəні бойынша мал шаруашылығы өнімдеріндегі
радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің күтілген шамасы
Өнімнің түрі
Сүт
Ет (сиыр еті)
20% майлылықтағы қаймақ
Жартылай майлы ірімшік
Ет
Қымыз (сүт)
Ет (қой еті)

Тиесілі белсенділігі, Бк/кг
241
Pu
Am
Ірі қара мал
4,9·10-5
2,0·10-6
-4
2,9·10
2,4·10-3
9,8·10-4
1,5 ·10-6
-5
2,9·10
2,0·10-6
Жылқы еті
2,7·10-3
3,3·10-4
-5
5,5·10
3,8·10-6
Қойлар
8,3·10-5
4,0·10-5
239+240

6.8-Кесте
Трансуранды элементтер жоғары дəрежеде шоғырланған
аймақта жайылған жағдайда өсімдік шаруашылығы
өнімдеріндегі радионуклидтердің күтілген шамасы
Тиесілі белсенділігі, Бк/кг
241
Pu
Am
Жапырақты көкөністер
Орамжапырақ
4,3·10-3
7,2·10-4
Бұршақтұқымдастылар
Үрме бұршақ, асбұршақ
1,4·10-3
1,0·10-3
Жемісті көкөністер
Қызанақтар, қиярлар, пияз
1,3·10-3
2,4·10-3
Тамыртүйнекжемістілер
Картоп
1,5·10-2
2,7·10-3
Қызылша, сəбіз (тамыржемістілер)
2,0·10-2
2,6·10-3
Өнімнің түрі

239+240

Өсірілген жəне тағамға пайдаланылған азық-түліктер жалпы алғанда ҚР
тұрғындарына арналған негізгі азық-түлік өнімдерінің минималды нормаларына сəйкес келетіні негіз ретінде алынды [97]. ССП "солтүстік" аумағында шынайы жағдайда тұрғындардың өмір сүруін ескере отырып, азық-түлік өнімдерін
пайдалану нормасына өзгертулер енгізілді жəне тұрғындар тұтынатын жəне
шығаратын азық-түліктер таңдап алынды (6.9-кесте).
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6.9-Кесте
ССП солтүстік бөлігіндегі аумақта өсірілген жəне шығарылатын
азық-түлік өнімдерінің тұтынатын мөлшері
Өнімнің түрі
Үрме бұршақ, асбұршақ
Картоп
Аққауданды орамжапырақ
Сəбіз
Пияз
Қызанақтар
Қияр
Қызылша
Сиыр еті
Жылқы еті
Қой еті
Құс еті
Сүт, литр
20% майлылықтағы қаймақ
Қымыз, литр
Жартылай майлы ірімшік
Жұмыртқа, дана

6.1.1

Азық-түлік өнімдерін тұтыну нормасы, кг/жыл
11 жастағы бала
Cəби
Ер адам
Əйел адам
1
2,6
2
66,5
5
110,9
94,1
13,6
0,5
31,6
25
19,2
5
23
18,2
8,5
26
20,6
3,1
0,5
6,2
4,9
3,1
0,3
6,2
4,9
3,1
0,5
6,2
4,9
12,3
2
30
25
1,6
40
32
5,7
40
32
4,6
0,5
10
8
150
180
300
150
2,8
0,5
30
18
60
50
4,4
4,4
30
20
205
40
200
250

ССП солтүстік бөлігіндегі аумақта қызметкерлер мен
тұрғындардың түрлі жүріс-тұрысының сценарийіне
арналған дозалар есебі

ССП аумағының солтүстік аумағындағы қыстауларда тұратын тұрғындарға
түсетін дозалық жүктемені бағалау барысында төмендегі сценарийлер
қарастырылды:
1. Ауыл шаруашылық сценарийі (фермер, бақташы).
2. Тұрғын-үй сценарийі.
3. Ғылыми-зерттеу сценарийі.

6.1.1.1 Ауыл шаруашылық сценарийі
Аталған сценарийде ластанған аумақтағы 2 қызмет түрі қарастырылады.
1) Бұл сценарий ластанған аумақтан фермердің алған дозасын қарастырады.
Болжаммен, фермер ластанған телімде жұмыс уақытының бөлігін (8 сағат)
ғана өткізеді. Фермердің дозасы келесі болжаммен есептелді, бұл жерде ол
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физикалық еңбекпен, басқаша айтқанда жер жырту жəне одан да белсенділігі
төмен жұмыстармен (көктемгі-жазғы кезеңде) айналысады. Фермердің рөлінде
тек ересек ер адамды алып қараймыз. Болжаммен фермер, ластанған телімде
өсірілген жəне шығарылған, өсімдік жəне жануарлар өнімдерінің азығын пайдаланады.
Ластанған телімде жұмыс істейтін фермер үшін күтілетін жылдық тиімді
доза, келесі жолдармен алынған дозалар жиынтығымен көрінеді:
• Жерден сыртқы сəулелену;
• Теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену;
• Ластанған шаң бөлшектерінің ингаляциясынан ішкі сəулелену;
• Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену;
• Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену.
Жайдың ішінде белгілі бір уақыт бойында сыртқы сəулелену дозасы бұл
сценарийде ескерілген жоқ.
Аталған аумақтағы фермердің дозалық жүктемесі бағасының нəтижелері,
жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа мəнінің барысында
жəне топырақтың беткі қабатындағы трансуранды элементтердің шоғырлану
мəні 6.11-6.12.-кестелерде келтірілген.
2) Бұл сценарий, бақташының ластанған аумақта үй жануарларын бағу барысында алған дозасын қарастырады. Бақташының қыстағы жұмыс уақыты
(3 ай, желтоқсан-ақпан) шамамен: уақытының негізгі бөлігін далада өткізеді –
шамамен 12 сағ., оның ішінде 7–8 сағ. жануарларды күтуге кетеді. Түскі үзілісі
1–2 сағ., қалған – 2 сағ. жайды тазалауға жəне ауру жануарларды күтуге кетеді.
Қалған 10 сағат кешкі демалыс пен ұйқыға жұмсалады.
Күзгі-жазғы кезеңде бақташы өзінің барлық жарық күндегі уақытын далада
өткізеді, ол шамамен – 16–18 сағ. Жануарлар дамылдаған сəтте, бақташы да
демалады. Дайын тамақты ол өзімен бірге алып барады жəне астына плащпалатканы салады да 5–6 сағат жерге жатып демалады.
Күз келген уақыттан бастап, күннің ұзақтығы қысқарады да малдарды жайылымға 8-бен 17 сағ. уақыт аралығында (~9 сағат) жаяды. Түскі
тамаққа 1 сағат (13–14 сағ.) үзіліс жасайды, ол уақытта бақташы жерге отырып тамақтанады. Осындай тəртіп көктем уақытында (наурыз–сəуір) да
сақталады.
Ластанған телімде жұмыс жасайтын фермердің күтілген тиімді жылдық дозасы, төмендегі жолдармен алынған дозалардың жиынтығы ретінде беріледі:
• Жерден сыртқы сəулелену;
• Теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену;
• Ластанған шаң бөлшектерінің ингаляциясынан ішкі сəулелену;
• Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену;
• Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену.
171

Аталған аумақтағы фермердің дозалық жүктемесі бағасының нəтижелері,
жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа мəнінің барысында
жəне топырақтың беткі қабатындағы трансуранды элементтердің шоғырлану
мəні 6.11-6.12.-кестелерде келтірілген.

6.1.1.2 Тұрғын-үй сценарийі
Тұрғын-үй сценарийі ластанған телімде өмір сүріп жəне қызметпен
шұғылданып жатқан тұрғындарға арналған дозаны қарастырады. Аталған сценарийде келесілерді қарастырады:
• фермер жəне оның жанұясы ластанған аумақтағы үйде тұрады, мал
шаруашылығымен, қой шаруашылығымен айналысады, үй құстарын
өсіреді, өсімдік шаруашылығы өнімдерін (жапырақты өсімдіктер,
бұршақтұқымдастылар, жемісті көкөністер, тамыртүйнекжемістілер)
өсіреді;
• фермердің жанұясы 4 адамнан тұрады (ересек адамдар – 2; балалар –
бір жасқа дейін 1 бала, екінші балаға 11 жаста), олар зерттеліп жатқан
аумақтан өндірілетін өсімдік жəне жануар өнімдерінің тағамдарын пайдаланады;
• фермер үй жануарларын күтеді, малдарды жаюмен айналысады.
Фермердің əйелі үй шаруасымен айналысады, бақшаны суарады, жас
төлдер мен əлсіз жануарларды күтуге көмектеседі;
• 1 жасқа дейінгі бала əрдайым бақылауда болады жəне ашық жерде көп
уақыт өткізбейді;
• ересек адамдардың бақшадағы жұмыстарынан терімен бірге түсетін
ластанған топырақтан, балалармен ойнау барысында түсетін ластану
азырақ.
• жанұя мүшелерінің барлығы да теріге жабысқан ластанған топырақты
абайсызда ішке жұтады (Ластанған топырақтан байқаусызда жұту).
Аталған ластанған аумақта өмір сүріп жатқан тұрғындардың сəулелену
арасындағы уақыт 6.10-кестесінде келтірілген.
Ластанған аумақта тұрып жатқан фермер мен оның жанұясына арналған
күтілетін жылдық тиімді доза төмендегі əсер етуші жолдар бойынша алынған
дозалардың жиынтығымен беріледі:
• Жерден сыртқы сəулелену;
• Теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену;
• Ластанған шаң бөлшектерінің ингаляциясынан ішкі сəулелену;
• Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену;
• Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену;
• Жайларда өткізілген уақыт бойында ішкі сəулелену.
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6.10-Кесте
Тұрғын-үй сценарийі бойынша ластанудың əсер етуі
барысында өткізілген уақыт
Фактор

Өлшеу бірл.

Мəні

Бақта өткізілген уақыт

сағ/жыл

1100 (ересек адам/сəби)
1820 (бала)

"Бұзылған" жер телімінде өткізілген уақыт

сағ/жыл

Қолмен қазу жұмыстарын орындау немесе бақта
ойнау кезіндегі уақыт

сағ/жыл

Теріге жабысқан ластанған топырақпен бірге
өткізілген уақыт

сағ/жыл

Үйдің ішінде өткізілген уақыт

сағ/жыл

160 (ересек адам)
540 (бала)
160 (сəби)
120 (ересек адам)
180 (бала)
80 (сəби)
280 (ересек адам)
615 (бала)
240 (сəби)
7100 (ересек адам, сəби)
5610 (бала)

Аталған аумақта тұрғын-үй сценарийі бойынша фермер мен оның
жанұясына түсетін дозалық жүктемені бағалау бойынша, топырақтың беткі
қабатындағы трансуранды элементтердің жоғары мəнді шоғырлануы мен жасанды радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің орташа мəні барысындағы
нəтижелері, 6.11–6.12-кестелерінде келтірілген.

6.1.1.3 Ғылыми-зерттеу сценарийі (геологиялық барлау, ғылыми
зерттеулерді өткізу)
Зерттеліп жатқан аумақта төмендегі ғылыми жұмыс түрлері жүргізілуде:
• Аумақты геологиялық зерттеу;
• Аумақты ғылыми зерттеу.
Геологиялық зерттеу далалық маусым кезінде сəуір айынан қараша айына
дейін өткізіледі. Партия аумақта бірнеше күн қатарында орналасады. Жұмыс
уақытында далалық лагерь жайластырылады, күндізгі уақытта сағат 8-ден 20ға дейін таза ауада жұмыстар жасалады, түскі асқа үзіліс 1 сағат беріледі, ал
ыстық күндері үзіліс 3 сағатқа дейін ұзартылады, осыған сəйкес кешкі мезгілдегі
жұмыс уақыты ұзарады, ол күннің жарығының ұзақтығымен байланысты.
ССП аумағындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары жылына шамамен 9-10 ай
бойы жүргізіледі. Жолға шығу жұмасына бір күннен 3-5 рет іске асады немесе бірнеше күн вагонда тұрады. Сынамаларды іріктеп алу жұмысы техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау арқылы - қолғаптарда, респираторларда, ар173

найы киімдерде, дозиметрмен жүргізіледі. Азық-түлік өнімдері, ауыз су жəне
техникалық мақсаттағы су тасымалданады.
ССП аумағындағы жұмыстар лицензия жəне радиологиялық ілеспе жасау болған болған жағдайда ғана іске асады. Ғылыми-зерттеу жұмыстары
маусымдық сипатта, жұмыскерлер күні бойы ашық жерде таза ауада
жүретіндіктен, аэрозолдардың есебінен сыртқы ғана емес ішкі сəулеленуге де
ұшырайды.
Аталған сценарий бойынша жұмыс жасайтын адамдарға арналған доза –
бұл төмендегі жолдар бойынша дозалар жиынтығы:
• Жерден сыртқы сəулелену;
• Теріге түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену;
• Ластанған шаң бөлшектерінің ингаляциясынан ішкі сəулелену;
• Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі
сəулелену;
Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік өнімдерінен ішкі сəулелену.
Аталған аумақтағы ғылыми-зерттеу сценарийі бойынша жұмысшының
дозалық жүктемесін бағалау нəтижелері, жасанды радионуклидтердің тиесілі
белсенділігінің орташа мəнді шоғырлану барысындағы жəне топырақтың беткі
қабатындағы трансуранды элементтердің жоғары мəнде шоғырлануы 6.11–
6.12.-кестесінде келтірілген.
6.11-Кесте
Топырақтың беткі қабатындағы орташа мəнді шоғырлану
барысындағы қызметкерлер мен тұрғындардың жүріс-тұрысының
түрлі сценарийі бойынша күтілетін тиімді жылдық доза
Ауыл шаруашылық сценарийі
Сəулелену жолдары

Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл
Фермер

Бақташы

Ластанған топырақтың беткі қабатынан
сыртқы сəулелену

2,01·10-4

3,72·10-4

Теріге түскен ластанған топырақтан
сыртқы сəулелену

7,33·10-8

1,35·10-7

Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік
өнімдерінен ішкі сəулелену

1,16·10-1

1,16·10-1

Радионуклидтердің ингаляциялық
түсуінен ішкі сəулелену

6,66·10-3

1,23·10-3

Ластанған топырақтан байқаусызда
пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену

8,90·10-6

1,62·10-5

ССП ластанған аумақтарынан радионуклидтердің
ингаляциялық түсуінен қосымша ішкі сəулелену

2,4·10-3

4,4·10-3

Жиынтығы

1,19·10-1

1,22·10-1

174

Тұрғын-үй сценарийі
Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл
Сəулелену жолдары

Ер адам

Əйел
адам

бала

сəби

Ластанған топырақтың беткі қабатынан
сыртқы сəулелену

9,52·10-5 9,52·10-5 1,75·10-4 9,24·10-5

Теріге түскен ластанған топырақтан
сыртқы сəулелену

3,76·10-8 3,76·10-8 1,54·10-8 6,02·10-9

Жайдың ішіндегі сыртқы сəулелену

1,94·10-4 1,94·10-4 1,53·10-4 1,94·10-4

Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік
өнімдерінен ішкі сəулелену

1,16·10-1 9,03·10-2 4,99·10-2 6,75·10-3

Радионуклидтердің ингаляциялық
түсуінен ішкі сəулелену
Ластанған топырақтан байқаусызда пероралды
түсу арқылы ішкі сəулелену
ССП ластанған аумақтарынан
радионуклидтердің ингаляциялық
түсуінен қосымша ішкі сəулелену
Жиынтығы

2,0·10-3

2,0·10-3 1,28·10-3 2,47·10-4

2,64·10-5 2,64·10-5 5,72·10-5 1,40·10-4
6,0·10-3

6,0·10-3

4,2·10-3

8,2·10-4

1,24·10-1 9,86·10-2 5,44·10-2 8,24·10-3
Ғылыми-зерттеу сценарийі
Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл

Сəулелену жолдары

Геологиялық
зерттеу

Ғылыми зерттеу

Ластанған топырақтың беткі қабатынан
сыртқы сəулелену

5,96·10-5

6,62·10-5

Теріге түскен ластанған топырақтан
сыртқы сəулелену

2,17·10-8

2,41·10-8

Радионуклидтердің ингаляциялық
түсуінен ішкі сəулелену

1,33·10-3

1,66·10-3

Ластанған топырақтан байқаусызда
пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену

2,64·10-5

2,64·10-5

ССП ластанған аумақтарынан
радионуклидтердің ингаляциялық түсуінен
қосымша ішкі сəулелену

4,2·10-3

5,8·10-3

Жиынтығы

5,62·10-3

7,56·10-3
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6.12-Кесте
Топырақтың беткі қабатындағы трансуранды элементтердің жоғары
мəнде шоғырлануы барысында қызметкерлер мен тұрғындардың жүрістұрысының түрлі сценарийі бойынша күтілетін тиімді жылдық доза
Ауыл шаруашылық сценарийі
Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл
Сəулелену жолдары
Фермер
Бақташы
Ластанған топырақтың беткі қабатынан
-4
2,03·10
3,76·10-4
сыртқы сəулелену
Теріге түскен ластанған топырақтан
7,06·10-7
5,25·10-7
сыртқы сəулелену
Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік
1,81·10-1
1,81·10-1
өнімдерінен ішкі сəулелену
Радионуклидтердің ингаляциялық
1,41·10-2
2,61·10-2
түсуінен ішкі сəулелену
Ластанған топырақтан байқаусызда
2,56·10-5
4,66·10-5
пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену
Жиынтығы
1,95·10-1
2,07·10-1
Тұрғын-үй сценарийі
Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл
Сəулелену жолдары
Ер адам Əйел адам Бала
Сəби
Ластанған топырақтың беткі қабатынан
-6
-6
-6
1,18·10
1,18·10
2,18·10
1,15·10-6
сыртқы сəулелену
Теріге түскен ластанған топырақтан
1,46·10-7 1,46·10-7 5,99·10-8 2,34·10-8
сыртқы сəулелену
Жайдың ішіндегі сыртқы сəулелену
2,41·10-6 2,41·10-6 1,90·10-6 2,41·10-6
Ластанған аумақта өсірілген азық-түлік
1,81·10-1 1,14·10-1 5,36·10-2 3,77·10-3
өнімдерінен ішкі сəулелену
Радионуклидтердің ингаляциялық
4,22·10-2 4,22·10-2 2,71·10-2 5,21·10-3
түсуінен ішкі сəулелену
Ластанған топырақтан байқаусызда
6,67·10-5 6,67·10-5 1,45·10-4 3,53·10-4
пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену
2,03·10-1 1,36·10-1 8,78·10-2 1,79·10-2
Ғылыми-зерттеу сценарийі
Жылдық тиімді доза, мЗв/жыл
Сəулелену жолдары
Геологиялық зерттеу Ғылыми зерттеу
Ластанған топырақтың беткі қабатынан
8,22·10-7
7,40·10-7
сыртқы сəулелену
Теріге түскен ластанған топырақтан
8,41·10-8
9,34·10-8
сыртқы сəулелену
Радионуклидтердің ингаляциялық
2,81·10-2
3,51·10-2
түсуінен ішкі сəулелену
Ластанған топырақтан байқаусызда
6,67·10-5
6,67·10-5
пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену
Жиынтығы
2,82·10-2
3,52·10-2
Жиынтығы
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6.13-кестесінде 70 жыл бойы ССП "солтүстік" аумағындағы тұрғындарға
ауамен жəне тағаммен түсетін жасанды радионуклидтердің ингаляциялық
түсуі жəне ластанған топырақтың сыртқы сəулеленуден түскен дозалық
жүктемесінің жиынтығының өзгерісінің нəтижелері келтірілген.
6.13-Кесте
Орташа мəнде шоғырлану барысындағы тұрғындардың
жинақталған дозасы
Радионуклид

Доза, мЗв
1 жыл

5 жыл

15 жыл

25 жыл

50 жыл

70 жыл

Cs

3,26·10

1,44·10

3,26·10

4,23·10

5,11·10

5,27·10-1

Sr

1,11·10-1

4,90·10-1

1,10

1,43

1,72

1,77

Sm

7,37·10-4

3,36·10-3

8,08·10-3

1,10·10-2

1,44·10-2

1,53·10-2

Tc

2,59·10-4

1,20·10-3

2,98·10-3

4,17·10-3

5,70·10-3

6,20·10-3

4,08·10-3

1,89·10-2

4,70·10-2

6,58·10-2

9,00·10-2

9,77·10-2

137
90
151

99

239+240

Pu

-2

-1

-1

-1

-1

238

Pu

5,28·10-5

2,40·10-4

5,79·10-4

7,88·10-4

1,03·10-3

1,09·10-3

241

Pu

1,01·10-4

4,26·10-4

8,77·10-4

1,06·10-3

1,18·10-3

1,19·10-3

242

Pu

5,69·10-9

2,63·10-8

6,55·10-8

9,18·10-8

1,26·10-7

1,36·10-7

Am

4,69·10-3

2,16·10-2

5,34·10-2

7,44·10-2

1,01·10-1

1,09·10-1

1,53·10-1

6,80·10-1

1,54

2,01

2,44

2,53
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Жиынтығы

Өткізілген жұмыстарды бағалаудан, ССП "солтүстік" аумағында
шығарылатын жəне өсірілетін азық-түлік өнімдерінде орын алған 90Sr тағаммен
жəне ауамен бірге жасанды радионуклидтердің ішкі түсуінен сəулелену жəне
топырақтың беткі ластануының сыртқы сəулеленуінің жиналған дозасына
негізгі үлесті қосқанын көрсетеді.
Нəтижелерді талқылау
ССП "солтүстік" аумағында қызмет жүргізу жəне өмір сүру барысында
тұрғындар мен қызметкерлерге түсетін дозалық жүктемеге есептік баға беру
барысында төмендегі нəтижелер алынды:
1. Тұрғындардың дозалық жүктемесіне, зерттеліп жатқан аумақта
шығарылып жəне өсіріліп жатқан (94 %) азық-түлік өнімдерінен түскен
доза негізгі үлесті қосады. Ластанған шаң бөлшектерінің ингаляциясынан түскен ішкі сəулелену дозасы 5,6 % құрайды, топырақтың беткі
ластанған қабатынан сыртқы сəулелену дозасы 0,2 % құрайды, теріге
түскен ластанған топырақтан сыртқы сəулелену дозасы мен ластанған
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топырақтан байқаусызда пероралды түсу арқылы ішкі сəулелену дозасы
жылдық тиімді дозадан 0,02 % төмен емес пайызды құрайды.
2. Азық-түлік өнімдеріндегі 90Sr негізгі доза құраушы радионуклид болып
табылады. Төменде (6.14-кесте) 90Sr бойынша ССП аумағының солтүстік
бөлігіндегі тұрғындардың азық-түлік өнімдерінен алған тиімді жылдық
дозасының мəні, топырақтың беткі қабатындағы шоғырланудың орташа
мəні бойынша алынған.
6.14-Кесте
Негізгі доза құраушы 90Sr радионуклиді бойынша
азық-түлік өнімдерінен түсетін тиімді доза
Sr бойынша тиімді доза, мЗв/жыл

90

Өнімнің түрі
Өсімдік
шаруашылығы өнімі
Мал шаруашылығы
өнімі

Ер адам

Əйел адам

Бала (11 жас)

Сəби (1 жас)

0,1

0,08

0,04

0,003

0,018

0,004

0,002

0,003

Кестеде келтірілген мəндер бойынша, азық-түлік өнімдерінен 90Sr жылдық
тиімді дозасына мал шаруашылығы өнімдерін пайдалану барысында 11 %
жəне өсімдік шаруашылығы өнімдерін пайдалануда 82 % үлесін құрайды деген
қорытындыға келуге болады.
3. Зерттеліп жатқан аумақты ғылыми жəне геологиялық зерттеу барысында қызметкерлерге түсетін негізгі дозалық жүктемені ластанған
топырақтың ингаляциясынан түскен (98 %) ішкі сəулелену дозасы
түсіреді.
4. ССП көбірек ластанған аумағындағы телімдерде қосымша əсер етуден
түскен доза, ССП солтүстік бөлігіндегі тұрғындарға түскен дозалық
жүктеменің жиынтығына қомақты үлесін қоспайды.
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7-тарау
ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР
2008–2009 жылдар бойында, Павлодар облысының аумағында
орналасқан, жалпы аумағы 3000 км2 болатын бұрыңғы Семей сынақ
полигонының солтүстік бөлігінің аумағына кешенді радиоэкологиялық
зерттеулер жүргізілген болатын. Табиғи орта нысандары (топырақ-өсімдік
жамылғысы, су жəне ауа орталары, жануарлар əлемі) зерттеу нысандары
ретінде алынды. 2008-2009 жылдардағы қосымша зерттеулер бұдан бұрын
осы аумақта зерттелген радиологиялық зерттеулерді есепке ала отырып
орындалды.
Өткізілген зерттеулер нəтижесінде келесілер анықталды. ССП солтүстік
бөлігіндегі аумақтың табиғи орта нысандарындағы радионуклидтердің
құрамы, негізінен "Тəжірибе даласы" алаңында өткізілген үлгідегі
тəжірибелер мен ядролық сынақтарды өткізуге жəне "4а" алаңындағы
əскери радиоактивті заттектерді сынауға байланысты шартталған.
Аумақтың радионуклидті ластану мүмкіндігіне ұсынылған теориялық
бағалауынан, зерттеліп жатқан аумақтың радионуклидті ластануына жарылыс сəтіндегі қоршаған ортада ядролардың белсендірілуі нəтижесінде
пайда болған радионуклидтер қомақты үлес қосты деп айта алмаймыз.
Қазіргі уақытта ССП "солтүстік" аумағының екінші қайталай
ластануының ықтимал көздері болып табылатын радиоактивті ластанған
жергілікті телімдер болуы мүмкін, олар "Тəжірибе даласы" жəне "4а"
телімдерінде орналасқан жəне олардың топырақ-өсімдік жамылғысындағы
радионуклидтердің құрамы тығыз радиоактивті қалдықтармен (РАҚ) барабар, ал кейбір телімдерде – орташа РАҚ.
Табиғи ортадан іріктеп алынған сынамалардың радионуклидті талдамасынан, зерттеліп жатқан аумақтағы табиғи радионуклидтердің орташа
құрамы Қазақстанның топырағы үшін əдеттегі болып табылады, қандай
да бір геохимиялық ауытқулар байқалған жоқ.
Гамма-спектралды зерттелген талдамалардың ешбірінде, 137Cs жəне
241
Am басқа, қандай да бір жасанды радионуклидтер анықталған жоқ, осылай бола тұра 60Co, 152Eu радионуклидтерінің 1-2 Бк/кг-да аспайды.
Жалпы алғанда 137Cs жəне 90Sr радионуклидтерінің алаңның бойымен
таралуы біркелкі, алайда ƏРЗ ("4а") сынақ алаңдарына жақын жерде 90Sr
жоғары дəрежеде шоғырланғаны байқалады. 241Am таралуында жоғары
шоғырланған 6 аймақ анықталды.
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Аталған аумақтың топырағындағы 137Cs жəне 90Sr радионуклидтерінің
орташа шоғырлану мəні, ғаламдық түсулер аясының деңгейінде жатыр.
Аумақтардың экологиялық жағдайын сипаттайтын төмен деңгейдегі 137Cs
жəне 90Sr радионуклидтерінің максималды мəні "салыстырмалы қанағаттанарлық жағдай" ретінде, 2007 жылғы 31 шілдедегі № 653 "Аумақтың
экологиялық жағдайын бағалау критерийлерін бекіту туралы" ҚР Министрлер Кабинетінің Қаулысымен бекітілген, ядролық сынақтардың ұзақ өмір
сүретін өнімдерімен топырақтың беткі қабаттың ластану параметрлері
бойынша жіктеу критерийлеріне сəйкес. Осы критерийлерге сəйкес, зерттеу аумақтары топырағындағы 239+240Pu радионуклидінің құрамы бойынша
экологиялық жағдайы қанағаттанарлық аумақтарға жатады.
Зерттеліп жатқан аумақтың өсімдік жамылғысындағы радионуклидтердің
құрамы, 1994 жылғы 22 ақпандағы Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігінің тізбесіне енбеген, "Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрлігінің бақылауындағы нысандардағы
радионуклидтердің құрамының уақытша рауалы деңгейімен" бекітілген шамасынан аспайды. Жалпы алғанда, өсімдік жамылғысындағы радионуклидтердің
құрамы тұрғындар үшін еш қатер тудырмайды жəне ауыл шаруашылық
қызметінің белгілі бір түрлерін жүргізуге (сонымен қатар ауыл шаруашылық
жануарларын жаюға) жарамды деп табылады жəне қазіргі уақытта да, сонымен бірге шектелмеген уақытқа да жарамды болып табылады.
ССП сотүстік бөлігінде мекендейтін жабайы жануарлардың
ағзасындағы техногенді радионуклидтердің шоғырлануы, ССП жақын
сынақ алаңдарынан олардың жылыстауын ескерсек те, рауалы деңгейде
болады. Зерттеулер барысында алынған, кəсіптік жабайы жануарлардың
етіндегі радионуклидтердің шоғырлануының болжамдық шамасы, радионуклидтер құрамының рауалы мəнінен біршама төмен. Аң аулау нысаны болып табылатын жануарлардың етін пайдалану адамдар үшін радиациялық
тұрғыда еш қауіп тудырмайды.
Дайындалған материалдарда зерттеліп жатқан аумақта шығарылатын
өнімдердің радиациялық сипаттамасына болжамдық баға берілді. Мал
шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімдеріндегі жасанды
радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің болжанған шамасы, трансуранды элементтердің жоғары дəрежеде шоғырланған аймағынан алынған
жағдайда да рауалы деңгейден едəуір төмен.
Осылайша, аталған аумақта шығарылған азық-түлік өнімдеріндегі
радионуклидтердің күтілген құрамы, 2003 жылғы 11 маусымдағы №
447 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің
бұйрығымен бекітілген "Азық-түлік тағамдарының тағамдық құндылығы
мен қауіпсіздігіне гигиеналық талаптар" № 4.01.071.03 Санитарлық ережелер мен нормаларға сəйкес рауалы деңгейден аспайды.
Өткізілген зерттеулер нəтижесінен, жерүсті жəне жерасты суларындағы
радионуклидтердің құрамының деңгейі бойынша ССП "солтүстік" аумағы
берілген ұсыныстарды ескере отырып, ешқандай шектеусіз, шаруашылық
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қызметтің кез-келген түрімен айналыса алады деуге негіз бар. Зерттелген
аумақтағы сулардағы радионуклидтердің құрамы, Радиациялық қауіпсіздік
нормаларына сəйкес (РҚН-99), тұрғындарға арналған сумен жəне ауамен
түсу барысындағы араласу деңгейінен аспайды.
Зерттелген
аумақтың
шегіндегі
атмосфералық
ауадағы
радионуклидтердің құрамы, осы аумақта жүрген адам үшін адамға еш қауіп
тудырмайды. Атмосфераның радиоактивті ластануы, егер полигонның
радиациялық-қауіпті аумағында тұрған мезетте ауада үлкен көлемде шаң
көтерілген жағдайда (шаңды дауылдарда, техногенді шаңдануларда жəне
т.б.) ғана адамға қатер төндіруі мүмкін. Сонда да, осы алаңдардан тыс
жерлерге радиоактивтіліктің трансшекаралық таралуы, сонымен қатар
полигонның шекарасынан тыс жерлерге шығуы болмашы ғана жəне қазіргі
уақытта да, болашақта да еш қатер тудырмайды. Зерттелген аумақтың ауа
ортасындағы радионуклидтердің құрамы, Радиациялық қауіпсіздік нормаларына сəйкес (РҚН-99), тұрғындарға арналған ауамен түсу барысындағы
көлемді белсенділіктің рауалы деңгейінен аспайды.
Шаруашылық қызмет жүргізуге жəне тұруға зерттелген аумақтың
жарамдылығы жайлы соңғы түйін, аталған аумақта одан əрі тұратын
тұрғындар үшін дозалық жүктемені бағалау нəтижелеріне сүйенді.
Тұрғындарға арналған рауалы шекті доза 1 мЗв/жыл. құрайды. Тұрғындарға
арналған дозалық жүктемелерді бағалауды жүргізу нəтижесінде "табиғи
шаруашылық жүргізуші фермер" ластанған аумақтың шегінде "ең нашар"
сценарийі барысында, адамдарға арналған жылдық тиімді доза 0,3 мЗв
аспайды жəне Радиациялық қауіпсіздік нормаларына сəйкес (РҚН-99),
тұрғындарға арналған араласу деңгейінен аспайды.
Аумақты беру барысында келесілерді ескеру қажет, ССП аумағының
солтүстік бөлігіне зерттеу жүргізу нəтижесінде радиоактивті қалдықтарды
жер беткі көму ("могильник") жағдайлары анықталды. Көмілген аумақтағы
топырақ жамылғысының ластануы жергілікті телім шегінде рауалы
деңгейден жоғары. Аталған телім қазіргі уақытта ауыл шаруашылық айналысына берілмейді. Ауыл шаруашылық айналысына берілмейтін екінші
бір телім, бұл "4а" сынақ алаңының əскери радиоактивті заттектер өткізген
сынақ алаңдарының бір бөлігі. Алаңға жақын жатқан ара қашықтығы 2-ден
5 км-ге дейін болатын аумақта, 90Sr жоғары құрамы орын алған телімдер
кездеседі, олар бақылау аймағы ретінде қарастырылады.
Осылайша, екі телімнен басқа, зерттелген барлық телімдерді ҚР
нормативті базаларының қолда бар талаптарын ескере отырып, интегралды радиациялық параметрлердің таралуын бағалау нəтижелері бойынша,
ешбір шектеусіз пайдалануға болады.
Г-Қосымшасында полигонның солтүстік бөлігіндегі аумақта бөлінген
аймақтардың айналыс нүктелерінің координаттары кестеде көрсетілген.
Түсті блокта ауыл шаруашылығы айналысына беруге ұсынылған жерлердің
аумағының картасы жəне айналыс нүктелерінің орналасу карта-сұлбасы
берілген (7.1-7.2-суреттер).
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Аумақтарды ауыл шаруашылығы айналысына беру барысында төмендегі
ұсыныстарды ескеру қажет:
• "4а" əскери радиоактивті заттектер сыналған алаңның маңайында
санитарлық-қорғаныс аймағын құруды қарастыру қажет. Жақын арада
радиоактивті ластанған жергілікті телімдерге адамдар мен жануарлардың
енуін шектеу үшін физикалық тосқауылдар құру қажет. Кейіннен РАҚ
көму бекеттерінде радиоактивті қалдықтарды ұзақ уақыт бойы сақтау
үшін ластанған телімдерді алаңнан жылжыту үшін ластанған жерлерді
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу қажет;
• ауыл шаруашылық айналысына беруге ұсынылмайтын "4а" алаңының
аумағының шегінде, шаруашылық қызметке əрдайым бақылау жүргізу
қажет;
• берілетін жерлерге радионуклидтердің түсуіне алып келуі мүмкін жылыстау процесстерін бақылау үшін, радиациялық мониторинг жүйесін
құру қажет;
• ядролық сынақтар өткізілген жерлерден "солтүстік" аумақтың жерасты суларынан ластанған жерасты суларының түсу мүмкіндігін
бақылау үшін, сонымен қатар радиоэкологиялық жағдайдың дамуының
қолайсыз тенденциясының бастапқы сатысында жедел анықтау үшін,
орналасқан жері 4.4.3.-тармағында көрсетілгендей, қосымша бақылаушы
гидрогеологиялық бекеттер жабдықтау жəне оларды мониторингтің
ортақ мемлекеттік жүйесінің құрамына енгізу қажет.
• РАҚ жер беткі көмілген аумақтарға ("могильник") енуді шектеу бойынша қосымша шараларды жəне қорғаушы тосқауылдарды қалпына
келтіру жəне ескерту белгілерін қарастыру қажет, себебі "могильник"
аумағы радиоактивті ластану орын алған жерлерді беруге арналмаған.
Бұл аумақ, ССП солтүстік аумағының бөлігінде жатқанын ескерсек,
жақын арада аталған жербеткі көмілген РАҚ жою жұмыстарын жүргізу
қажет жəне осы аумақтарды ауыл шаруашылық айналысына беру бойынша жұмыстарды жүргізу қажет.
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Қысқартулар мен белгілердің тізімі
ҚР ҰЯО РМК
ЕМК
РҚЭИ
ГЗИ
ЖШС
ССП

Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы
Республикалық мемлекеттік кəсіпорын
Еншілес мемлекеттік кəсіпорын
Радиациялық қауіпсіздік жəне экология институты
Геофизикалық зерттеулер институты
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Семей сынақ полигоны

ШҚО
ХҒТО
ЧАЭС
ҒЗИ
ЭДҚ
γ–сəуле шығару
мЗв
мкЗв/сағ
мЗв/жыл
мР/сағ
β-бөлшек
бөлш/(мин*см2)
ТБ
Бк/кг
Ки
ЯС
кт ТЭ
РАҚ
ƏРЗ
ҚАА
ЯОЦ
ЖРН
ТРН
ДШ
ЖТШ

Шығыс-Қазақстан облысы
Халықаралық ғылыми-техникалық орталық
Чернобыль атом электр стансасы
Ғылыми-зерттеу институты
Эквивалентті доза қуаты
гамма-сəуле шығару
миллизиверт
микрозиверт сағатына
миллизиверт жылына
миллирентген сағатына
бета-бөлшек
квадрат сантиметрдің минутына бөлшегі
Тиесілі белсенділігі
беккерель килограмм
кюри
Ядролық сынақтар
килотонна тротилді эквивалентте
Радиоактивті қалдықтар
Əскери радиоактивті заттектер
құйылғыш авиациялық аспаптар
Ядролық отын циклы
Жасанды радионуклидтер
Табиғи радионуклидтер
Дозаның шегі
Жылдық түсу шегі
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СанЕж/еН
РҚН
РШШ
АД
ЭТКБ
КБ
РЖОКБ
ЫЕӨ
ЖҚҚ
Жк
Өк
мг-экв/л
Tм
υ
ББК
СББК
СБК
ССБ
АМ
жж.
ст.
б.
ұңғ.
б.
ПК
ҰММ
ІҚМ
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Санитарлық ережелер жəне нормалар
Радиациялық қауіпсіздік нормалары
Рауалы шекті шоғырлану
Араласу деңгейі
Эквивалентті тепе-теңдік көлемдік белсенділігі
Көлемді белсенділік
Рауалы жылдық орташа көлемді белсенділік
Ыдыраудың еншілес өнімдері
Жеке қорғаныс құралдары
Жинақтау коэффициенті
Өту коэффициенті
миллиграмм-эквивалент литрге
тераметр
жылдамдық
Батыстық басып кіру
солтүстік-батыстық басып кіру
Солтүстік басып кіру
солтүстік-солтүстік-батыс
ауа массалары
жылдар
станса
бұлақ
ұңғыма
бекет
пикет
Ұсақ мүйізді мал
Ірі қара мал

А қосымшасы
Зерттеулердің аспаптық-әдістемелік қамтамасыз
етілуі
Радиациялық қауіпсіздік жəне экология инстиуты бұрыңғы Семей сынақ
полигонының "солтүстік" аумағына кешенді жұмыстарды атом энергиясын
пайдалану саласында қызметтерді ұсыну құқығын (Мемлекеттік лицензия ГЛА
№ 001732, А.1-сурет), лицензияланған қызметтер мен жұмыстардың тізбесіне
сəйкес (А.2-сурет) жүргізді.

А.1-Сурет.

РҚЭИ Мемлекеттік лицензиясы
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А.2 -Сурет. РҚЭИ қызмет түрлерінің тізбесі
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Далалық зерттеулер
Далалық зерттеулер жүргізу үшін, мемлекеттік тексеруден өткен аспаптар
мен өлшеу құрылғылары пайдаланылды. Аспаптық өлшеулерге дайындық
осы аспаптарды пайдалану бойынша қатаң нұсқамаларға сəйкес жүргізілді.
Далалық жұмыстарды орындау барысында келесі өлшеу құралдары пайдаланылды.
РКС-01-СОЛО радиометр-дозиметрі
Аспап қоршаған ортаны, жұмыс орындарын, қондырғыларды жəне көлік
құралдарына кешенді радиациялық бақылау жасау үшін арналған.
Негізгі техникалық сипаттамалары:
• альфа-бөлшек ағымдарының тығыздығын өлшеу диапазоны 0,2-ден
105 бөлш/(мин•см2). Энергетикалық диапазоны 1-ден 8 МэВ дейін;
• өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі: ± 20%;
• бета-бөлшек ағымдарының тығыздығын өлшеу диапазоны 2-ден
105 бөлш/(мин•см2) дейін;
• энергетикалық диапазоны 0,06-ден 3 МэВ дейін;
• өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі: ± 20% дейін.
Сцинтилляционды детектрлеу блогы:
Гамма-сəуле шығару энергиясының диапазоны 20-дан КэВ 10,0-ге МэВ дейін.
Өлшеу диапазоны:
• эквивалентті доза қуаты, мкЗв/сағ. 0,05 ÷ 1•102 дейін;
• эквивалентті доза, мкЗв 0,05 ÷ 1•1010 дейін.
Өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі: ± 15%.
Газоразрядты детектрлеу блогы:
Гамма-сəуле шығару энергиясының диапазоны 40-тан 0 КэВ 3 МэВ дейін.
Өлшеу диапазоны:
• эквивалентті доза қуаты, мкЗв/сағ. 1•102 ÷ 1•106 дейін;
• эквивалентті доза, мкЗв 0,05 ÷1•108 дейін.
Өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі: ± 20%.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді [98].
МКС-РМ1402М дозиметр – радиометрі төменде келтірілгендерге
арналған:
• Н* гамма жəне рентгендік (фотондық) сəуле шығарудың амбиентті баламалы дозасының қуатын өлшеуге арналған (10);
• альфа жəне бета белсенді заттектермен беткі ластану дəрежесін өлшеу;
• фотонды, нейтронды, альфа жəне бета сəуле шығару (табу жəне
оқшаулау) тіркеу жолымен радиоактивті материалдарды іздестіру;
• нейтронды сəуле шығаруды тіркеу;
• гамма-сəуле шығарушы сцинтилляционды спекторларда зерттелетін
заттектің радионуклидті құрамын бағалау үшін жеке компьютерге
жіберу, жинақтау жəне сақтау.
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Негізгі техникалық сипаттамалары:
БД-01 гамма сəуле шығарудың детектрлендіру блогы.
Сезімталдылығы – 200 кем емес (имп/с)/(мкЗв/сағ). Жылдамдықты есептеу
индикациясының диапазоны 1-ден 14000-ге дейін имп/с. ЭДҚ өлшеу диапазоны
0,05-тен 40 мкЗв/сағ. дейін. Тіркеуші энергиялар диапазоны 0,06-ден 1,5 МэВ
дейін. ЭДҚ өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі (бұл жерде – ЭДҚ өлшенген мкЗв/сағ, А – коэффициент, 1 мкЗв/сағ. тең) ± (20+А/ ) %.
Қосымша қатысты дəлсіздік ± 20%.
БД-02 гамма сəуле шығарудың детектрлеу блогы.
Сезімталдылығы –30 кем емес (имп/с)/(мкЗв/сағ). Жылдамдықты есептеу
индикациясының диапазоны 1-ден 8000-ге дейін имп/с. ЭДҚ өлшеу диапазоны
0,06-дан 1,5 мкЗв/сағ.-қа дейін. Тіркеуші энергиялар диапазоны 0,06-ден 1,5-ге
МэВ дейін. Амплитудалы дискриминация каналының саны – 512. Желілер бойынша сцинтилляционды спектрлерді тіркеу бойынша энергетикалық шешімі
0,662 МэВ (137Cs) нашар емес – 10%. ЭДҚ өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі (бұл жерде ЭДҚ мкЗв/сағ, А – коэффициент, тең
2 мкЗв/сағ) ± (20+А/ ) %. Қосымша қатысты дəлсіздік ± 20%.
БД-05 гамма сəуле шығарудың детектрлеу блогы.
Ағымның тығыздығын өлшеу диапазоны (φ):
• альфа-сəуле шығару 1-ден 5*105 см-2*мин-1 дейін;
• бета-сəуле шығару 10-нан 106 см-2*мин-1 дейін.
Бета-сəуле шығарудың шектеуші энергияның тіркеуші диапазоны 0,15-ден
3,5 МэВ дейін.
Сезімталдылығы, кем емес:
• альфа- сəуле шығару үшін ( 239Pu бойынша) 2 имп.см2;
• бета- сəуле шығару үшін (90Sr+90Y бойынша) 0,5 имп.см2.
Индикация диапазоны жəне есептің жылдамдығы:
• альфа- сəуле шығару үшін 1-ден 25000 имп/с дейін;
• бета- сəуле шығару үшін 1-ден 14000 имп/с дейін.
Ағымның тығыздығын өлшеудің негізгі рауалы салыстырмалы дəлсіздігінің шегі:
• альфа- сəуле шығару 5,15 МэВ энергиясы барысында (239Pu) (бұл жерде φ
– ағымның өлшеу тығыздығы α-бөлшекте мин-1*см-2, А – коэффициенті,
тең 10 мин-1*см-2) ± (20+А/φ)%.
• бета- сəуле шығару 5,15 МэВ энергиясы барысында (90Sr+90Y) (бұл жерде φ - ағымның өлшеу тығыздығы β- сəуле шығаруда в мин-1*см-2, А –
коэффициенті, тең 100 мин-1*см-2) ± (20+А/φ)%.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді [99].
МКС-АТ6130 дозиметр – радиометрі
Аспап келесілерге: жұмыс беткі қабаттарының, терінің, арнайы киімнің жəне
жеке қорғаныс құралдарының радиоактивті ластануын бақылауға арналған.
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Гамма-сəуле шығару (қуаттың дозасы) жəне рентгендік сəуле шығарудың
амбиентті дозасының қуатын өлшеу диапазоны 0,1-ден мкЗв/сағ.-тан 10 мЗв/
сағ. дейін.
Гамма-сəуле шығару (доза) жəне рентгендік сəуле шығарудың амбиентті
дозасының қуатын өлшеу диапазоны 0,1 мкЗв-тен 100 мЗв-ке дейін.
Беткі қабаттан ластанған радиоактивті заттектермен шығарылатын бетабөлшектің ағымының тығыздығын өлшеу диапазоны 10-ден 104 бөлш/(мин*см2)
дейін.
Тіркеуші гамма-сəуле шығарудың энергиясының диапазоны 20 кэВ-дан
3 МэВ-ге дейін.
Бета-бөлшектің ағымының тығыздығын өлшеудің тіркеуші энергиясының
диапазоны 300 кэВ-ден 3,5 МэВ-ге дейін.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді [100].
ДКС-96 дозиметр-радиометрі төмендегілерге арналған:
• гамма-сəуле шығару жəне рентгендік сəуле шығарудағы үзіліссіз жəне
импульсты эквивалентті амбиентті дозасының қуатын жəне диапазонын
өлшеу;
• альфа-сəуле шығарушы жəне бета-сəуле шығарушы ағымның
тығыздығын өлшеу;
• гамма-сəуле шығарушы ағымның тығыздығын өлшеу;
• ұңғымалар мен сұйық ортада гамма-сəуле шығарушы экспозициялық
дозаның қуаты мен ағымның тығыздығын өлшеу;
GPS аспабымен географиялық координаттары байланысқан жергілікті
радиациялық түсіру.
Sr-90 +Y-90 радионуклидтерінің көздеріне арналған бета-сəуле шығарушы
ағымның тығыздығын өлшеу диапазоны, 3-тен 104 бөлш/(мин*см2) дейін
құрайды.
Бета-сəуле шығарушы энергия диапазоны 0,12-ден 3,0 МэВ-ге дейін.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді.
ДРГ-01Т1 дозиметр-радиометрі
Аспап гамма-сəуле шығарушы экспозициялық дозаның қуатын өлшеуге
арналған.
Жұмыстардың режімі:
• доза қуатын бірқабат өлшеу;
• іздестіру.
Экспозициялық доза қуатының өлшеу диапазоны:
• "Іздеу" режімінде 1 мкЗв/сағ.-тан 1 Зв/сағ.-қа дейін;
• Өлшеу режімінде 0,1 мкЗв/сағ.-тан 0,1 Зв/ сағ.-қа дейін.
Гамма-сəуле шығарушы энергия диапазоны 50 кэВ-тан 3 МэВ-ке дейін.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді.

189

СРП-68-01 дозиметр-радиометрі
Сцинтилляционды геологиялық барлау аспабы жергілікті радиометриялық
түсіру жұмыстарына арналған.
Экспозициялық доза қуатының өлшеу диапазоны 0-ден 30 мкЗв/сағ.-қа
дейін.
Өлшеулер пайдалану нұсқамасына сəйкес жүргізілді [101].
Сынамаларды іріктеп алу жəне далалық өлшеулерді орындау əдістемесі
Радиациялық параметрлерді өлшеу
Радиациялық параметрлерді өлшеу зерттеу желілерінің тораптық
нүктелерінде жүргізілді, сонымен қатар "іздеу" режімінде нүктелер арасында
өлшеулерді пайдалану нұсқамасына сəйкес жəне аумақтың гамма-аяны өлшеу
əдістемесіне сəйкес жүргізілді [102].
Топырақтың сынамаларын іріктеп алу
Топырақтың сынамаларын іріктеп алу зерттеудің барлық тораптық
желілерінде жүргізілді. Нүктелік сынамаларды іріктеп алу алаңы 100–200 см2,
тереңдігі 5 см құрады. Іріктеп алу алаңының ұлғаюы спектрометриялық жəне
радиохимиялық талдамаларды өткізу дəлдігінің талаптарымен шартталған.
Табиғи орта сынамалары жалпы жəне жергілікті ластану барысындағы
топырақтың сынамаларын іріктеп алу талаптарына сəйкес іріктелді жəне буыптүйілді [103].
Ауадағы радонның көлемді тепе-теңдік белсенділігін эквивалентті өлшеу
Радон мен торонның эвивалентті тепе-теңдік көлемді белсенділігін (ЭТКБ)
өлшеу Рамон-01 радонды мониторының көмегімен жүргізілді. Рамон – 01 радонды мониторы раддонның ЭТКБ экспрессті анықтауға арналған RaA, RaB
жəне RaC ыдыраудың еншілес өнімдері бойынша жəне радиохимиялық,
геологиялық жəне радиоэкологиялық зерттеулер жүргізу барысында ашық
жерде, жайларда жəне ауада торонның ЭТКБ спектрометриялық анықтау
мүмкіндігіне арналған.
Негізгі техникалық сипаттамалар:
ЭТКБ өлшеу диапазоны:
• радонда: 4-тен 5•105 Бк/м3-ге дейін;
• торонда: 8-ден 5•105 Бк/м3-ге дейін.
Өлшеудің негізгі рауалы дəлсіздігінің шегі 30 %.
Радонның эксхаляциясын өлшеу
Су буларының сынамаларын іріктеп алған жерлердегі топырақ ауасында радонның эксхаляциясын өлшеу [104]. Бұл өлшеулер топырақтың беткі
қабатынан немесе құмнан атмосфералық ауадан герметиктелген жəне беткі
қабатқа орналастырылған ыдысқа түсетін радонның жинақталуына негізделген
жəне ыдыстан одан кейін де ауа сынамасын алған уақытта радонның
жинақталуын анықтау мақсатында, ыдыстың көлемі мен жинақталу уақытын
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ескеретін формула бойынша эксхаляция мəнінен алынған мəндерді қайта есептеу мақсатында берілген.
Радонның эксхаляциясын өлшеу Рамон-радон-01 жəне РЗА-01-СОЛО
альфа-радиометр аспаптарының көмегімен жүргізілді.
Рамон-радон-01 222Rn - радонның көлемді белсенділігін түрлі ортада – ауада,
суда, топырақта, түрлі беткі қабаттағы радонның ағымын (эксхаляция) өлшеуге
арналған. Рамон-радон-01 аспабында камераға сынама алу, көлемі 2 л, одан əрі
ЫЕӨ электростатикалық тұнбасымен ауыспалы сүзгіш-нысана жəне альфарадиометрмен сыртқы сүзгіштің альфа-белсенділігін өлшеу пайдаланылады.
Ауа үрлегіш құрылығысының ауа шығынының көлемі: (1÷0,1) л/мин,
аспаптың қоректенуі желілік адаптер арқылы немесе біріге орнатылған аккумуляторлы батареядан іске асады, кернеуі 7,2 В жəне сыйымдылығы 1,5 А.
РЗА-01-СОЛО альфа-радиометрі ағымның тығыздығын өлшеуге жəне
альфа-бөлшектің беткі белсенділігін өлшеуге, сонымен қатар аналитикалық
сүзгіштер, жағындылар жəне басқа да нысандарды өлшеуге арналған.
Өлшеу диапазоны 0,2-ден 2*106 бөлш/(мин*см2) дейін, энергетикалық диапазоны 1-ден 8 МэВ-ге дейін, өлшеу уақыты 10 с.
Радонның эквивалентті тепе-теңдік көлемді белсенділігін өлшеу
Өлшеулер аспапты пайдаланудың нұсқамасына сəйкес жүргізілді, сонымен
қатар аумақтың радон қауіптілігінің ықтималдығын бағалау критерийлеріне
сəйкес жүргізілді [105, 106].
Ауа аэрозолдары мен су буларының сынамаларын іріктеп алу
Атмосфералық ауаның техногенді радионуклидтермен ластану дəрежесін
анықтау үшін, сынамаларды іріктеп алудың аспирационды əдісі пайдаланылды, аэрозолдың бірліктегі көлемінде шоғырлануы жайлы деректерді алуға
мүмкіндік берді.
Атмосфералық ауаның ластануын анықтау үшін, бірлік көлеміндегі
аэрозолдардың шоғырлануы жайлы деректерді алуға мүмкіндік беретін сынамаларды іріктеп алу əдісі пайдаланылды. Əдістің мəні сүзгіш арқылы
үлкен көлемде ауаны сорудан басталады, одан кейін сүзгіш талдамалау үшін
жəне деректер алу үшін зертханаға жіберіледі. Сорып алынатын ауаның
көлемі бір сынамаға зертханалық өлшеулер өткізу барысында пайдаланылатын спектрометриялық аппаратураның техникалық сипаттамасына қарай
есептелді.
Ауа аэрозолдарының сынамаларын іріктеп алу "JAP-50" ауа сынама алу
көмегімен іске асады. Аталған қондырғының өнімділігі 50–60 м3/сағ құрайды.
220 В желіден қоректенуі. Сүзгіш материал ретінде "Петрянова" матасы пайдаланылды. Пайдаланылатын сүзгіштің жұмыс беткі қабатының аумағы 250 см2
құрайды. Сорылған ауаның көлемі сорылған ауаның көлемі механикалық
есептегішпен анықталды (м3).
Сынамаларды іріктеп алу [107] сəйкес жасалды.
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Зертханалық зерттеулер
Бұрыңғы Семей сынақ полигонының солтүстік аумағындағы қоршаған
ортаның нысандарын талдамалау ҚР ҰЯО екі аналитикалық талдамасында жасалды: ҚР ҰЯО РҚЭИ радиохимиялық зерттеулер зертханасында жəне
ҚР ҰЯО ФИ инженерлік экология зертханасында жасалды. Радиохимиялық
зерттеулер зертханасының түрлі нысандардағы радиоактивті заттектердің
құрамын анықтауға қатысты сынақтарды іске асыратын зертханалардың
өзгерісінің жай-күйін бағалау туралы куəлігі бар № 12-09 25.09.2009 ж. (А.3сурет).

А.3-Сурет.

РҚЭИ зертханасындағы өзгерістің жай-күйі жайлы куəлік
жəне ЯФИ зертханасының аккредитациялаушы аттестаты

Инженерлік экология зертханасы ҚР Техникалық реттеудің мемлекеттік
жүйесіне техникалық толық құқылығына аккредитацияланды. Аккредитация
аттестатының: № KZ.7100000.06.09.00703 "5" қараша 2007 ж. (А.3-сурет).
Зертханалар метрологиялық тексеруден өткен қажетті техникалық
құралдармен жəне жабдықтармен жарақталған (А.4 – А.7-суреттер).
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А.4.-Сурет. Гамма-спектрометрді
тексеру туралы сертификат

А.5.-Сурет. Альфа-спектрометрді
тексеру туралы сертификат

А.6-Сурет. Бета-сəуле шығару
спектрометрін тексеру
туралы сертификат

А.7-Сурет.

Радон радиометрі
туралы сертификат

Барлық өлшеулер топырақ, су, атмосфералық ауа жəне өсімдіктің
сынамаларының талдамасы қолданыстағы МемСТ-ға, нормативтерге жəне ҚР
əдістемелік құжаттарына сəйкес орындалды.
193

Сынамаларды зертханалық талдамаларға дайындау
Топырақ
γ-спектрометриялық талдамаға топырақтың сынамаларын дайындау
төмендегі қатар бойынша МемСт 17.4.4.02-84 [108] сəйкес жүргізілді:
1. іске қосулар бөлімі (өсімдік жəне тастар) негізгі топырақ массасынан;
2. сынамаларды тұрақты салмаққа дейін кептіру;
3. сынаманы елеуіш арқылы елеу, ұяшықтарының диаметрі 1 мм;
4. топырақтың фракциясын ұсақтағышта ұсату >1 мм, оның массасы
сынаманың салмағынан 4–5 % құраған жоқ;
5. өлшеуге арналған өлшемді іріктеп алу жəне кварталау;
6. калибрленген геометрияны өлшеу үшін сауытқа өлшемді орналастыру;
7. γ-спектрометрде үлгіні өлшеу.
Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық талдамасына топырақтың сынамаларын дайындау төмендегі кесте бойынша жүргізілді:
1. іске қосулар бөлімі (өсімдік жəне тастар) негізгі топырақ массасынан;
2. сынамаларды тұрақты салмаққа дейін кептіру;
3. сынаманы елеуіш арқылы елеу, ұяшықтарының диаметрі 0,1 мм;
4. өлшемді іріктеп алу жəне кварталау;
5. муфелді пеште, 8 сағат бойы, 600 ºС температурасында, 90Sr құрамын
анықтау үшін, сынамадағы 239+240Pu құрамын анықтау үшін 650 ºС температурасында өлшемді күлдендіру жұмыстарын жүргізу.
6. 90Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық бөлінуі.
90

Су
Судың сынамалары сынама алынғаннан кейін 3 күн ішінде "көк лента" сүзгіші арқылы сүзгіден өтті жəне азотты қышқылмен рН=2–3 дейін
қышқылдандырылды.
γ-спектрометриялық талдамасына су сынамаларын дайындау төмендегі
тəртіппен жүргізілді:
1. калибрленген геометрияны өлшеу үшін сауытқа өлшемді орналастыру;
2. талдамаға арналған үлгідегі массаны өлшеу;
3. γ-спектрометрде үлгіні өлшеу.
Тритийге β-спектрометриялық талдама жасауға сынамаларды дайындау төмендегі кесте бойынша əдістемеге сəйкес [109] жүргізілді:
1. сцинтилляционды процестерді баяулатуға алып келетін кедергілер
болып табылатын қосындылар мен β-сəуле шығарушы радионуклидтерге кедергі келтіретін үлгілерді тазалауға арналған ротациялық
буландырғыштың көмегімен су сынамаларын дистилляциялау;
2. көлемі 5 мл болатын тазаланған үлгідегі аликвоталарды, арақатынасы
1:3 сцинтилляционды коктейльмен араластыру;
3. дайындалған үлгіні β-спектрометрде өлшеу.
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Sr радиохимиялық талдамасына су сынамаларын дайындауда көлемі
500 мл болатын тазаланған үлгідегі аликвоталарды іріктеп алу жəне оған 85Sr
аттестатталған белсенділігінің изотопты белгісін енгізумен қорытындыланды.
Бұдан əрі 90Sr радиохимиялық бөлінісін анықтау жəне оның судағы құрамын
анықтау жұмыстары жүргізілді.
239+240
Pu радиохимиялық талдамасына су сынамаларын дайындауда көлемі
500 мл болатын тазаланған үлгідегі аликвоталарды іріктеп алу жəне оған 242Pu
аттестатталған белсенділігінің изотопты белгісін енгізумен қорытындыланды.
Бұдан əрі 239+240Pu радиохимиялық бөлінісін анықтау жəне оның судағы құрамын
анықтау жұмыстары жүргізілді.
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Ауа
Ауа аэрозолдарының сынамаларын γ-спектрометриялық талдама
жасауға дайындауда табиғи жəне жасанды радионуклидтердің ауадағы
құрамын анықтауға арналған өлшеулер жүргізілген детектордың диаметрінен
үлкен емес цицлиндрдің диаметрі геометриясына арнайы пресстеуші
құрылғымен ауаның белгілі бір көлемі сорылған сүзгішті пресстеу арқылы
жасалған.
90
Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық талдамасына ауа аэрозолдарының сынамасын дайындау төмендегі кезеңдерден тұрады:
1. сүзгішті өлшеу;
2. сүзгішті 2 бөлікке бөлу (90Sr жəне 239+240Pu талдамасына арналған);
3. муфелді пеште, 5–6 сағат бойы, 550 ºС температурасында, 90Sr талдама
жасауға арналған сүзгіштің əрбір бөлігін күйдіру жəне күлдендіру жəне
239+240
Pu құрамын анықтау үшін 650 ºС температурасында сүзгіштің сынамаларын күлдендіру жұмыстарын жүргізу;
4. 90Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық бөлінісі.
Өсімдік
Өсімдік сынамаларын дайындау жұмыстары Бақылау əдістері бойынша
əдістемелік нұсқауларға сəйкес іске асты [110], Радиациялық гигиена саласында санитарлық-эпидемиологиялық стансалардың жұмыстары бойынша
аспаптық-əдістемелік нұсқаулар [111].
γ-спектрометриялық талдамаға өсімдік сынамаларын дайындау
төмендегі кесте бойынша өткізілді:
1. Ағын сумен, содан соң дистиллденген сумен жуу;
2. Сынаманы ет тартқышта үгіту;
3. Сынаманы кептіргіш шкафта 100–110 ºС температурасында кептіру;
4. Муфелді пеште 450–500 ºС температурасында дүркін-дүркін араластыра
отырып, электр плиткасында күйдіру жəне күлдендіру (егер күлдің түсі
ақ немесе ақ-сұр түске айналса, күлдендіру аяқталған деп есептеледі,
дайын күл ұнтақтəрізді түрге дейін үгітіледі, күлдендіру коэффициент
есептеледі);
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5. Калибрленген геометрия үлгісіндегі жай;
6. γ-спектрометрдегі үлгіні өлшеу.
Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық талдамасына өсімдік сынамаларын
дайындау төмендегідей:
1. Кептіргіш шкафында 100-110 °С температурасы барысында сынамаларды кептіру;
2. Муфелді пеште 450–500 ºС температурасында дүркін-дүркін араластыра
отырып, электр плиткасында күйдіру жəне күлдендіру (егер күлдің түсі
ақ немесе ақ-сұр түске айналса, күлдендіру аяқталған деп есептеледі,
дайын күл ұнтақтəрізді түрге дейін үгітіледі, күлдендіру коэффициент
есептелді);
3. 90Sr жəне 239+240Pu радиохимиялық бөлінуі.
90

Зертханалық талдамаға аспаптық-әдістемелік суреттеу
γ-спектрометриялық зерттеулер сынамасы
Қоршаған
ортаның
сынамаларындағы
гамма-сəуле
шығарушы
радионуклидтердің құрамын анықтау үшін "Canberra" фирмасынының гаммаспектрометриялық қондырғысы қолданылды. Анықтау шегі дайындалған
препараттың жəне өлшеу уақытына байланысты есептелді.
Спектрометрлерді энергетикалық калибреу үшін стандартты γ-көздерінің
кешені пайдаланылды (ОСГИ), геометрияны калибрлеу үшін құрамында 137Cs,
152
Eu, 241Am радионуклидтері бар арнайы мəндегі көлемді белсенділік шарасы
(АМКБШ) пайдаланылды.
Өлшеулер гамма-спектрометрдегі ҚР №5.06.001.98 өлшеулерді орындау
əдістемесіне сəйкес жүргізілді [112].

β-спектрометриялық зерттеулер сынамасы

Су сынамаларындағы 3Н құрамын анықтау TriCarb-2900 сұйық-сцинтилляционды спектрометрді пайдалану арқылы, ISO 9698:1989 (Е) халықаралық
стандартына сəйкес жүргізілді [109]. Дайындалған есептік үлгіні өлшеу уақыты
120–180 минутты құрады. Үлгідегі өшіру түзеткіші 133Ва сыртқы стандартының
көмегімен анықталды. Quanta Smart бағдарламасының көмегімен 3Н тиесілі
белсенділігінің есебі жəне спектрді өңдеу іске асты.
Қоршаған ортаның нысандарында 90Sr құрамын анықтау жəне радиохимиялық бөлінісі
Қоршаған ортада стронций-90 анықтау (топырақтың, судың, ауа
аэрозолдарының жəне өсімдіктердің) TriCarb бета-спектрометрін пайдалана отырып, аттестатталған əдістемелік нұсқаулар мен нұсқауларға сəйкес
жүргізілді [113, 114]. Зерттеліп жатқан сынамалардан 90Sr анықтау шегі, алынған
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ауаның көлемі (ауаның сынамаларына арналған) мен өлшеу уақытының талдамасы үшін алынған өлшемдер массасының есебінен жасалды.
Қоршаған орта сынамаларының 90Sr құрамын анықтауға жасалған
радиохимиялық талдамасы əдісінің мəні, зерттеліп жатқан нысандағы 90Sr
тиесілі белсенділігі - 90Y еншілес радионуклидімен анықталады. 90Sr химиялық
шығуы – изотопты 85Sr трассерінің енгізілген белгісінің белсенділігін
γ-спектрометриялық өлшеумен анықталады. 90Y химиялық шығуы - Y тұрақты
ұстанғышының енгізілген мөлшерінің құрамын анықтаудың салмақты əдісімен
анықталады. Талдамалар жүргізу барысында стронций ерітіндіге айналады,
одан соң көптеген химиялық операциялар өткізу жолдарымен кедергі келтіретін
радионуклидтер гидроқышқылымен, сілтілік жер металлдарымен тұндыру
жұмысы жүргізіледі. Химиялық тұндыру нəтижесінде 90Sr ерітіндіде қалады,
ол 14–16 тəулік өткен соң 90Y еншілес тепе-тең қалыпқа түседі. Сынамадағы
90
Sr белсенділігін анықтау, TriCarb сұйық- сцинтилляционды спектрометрінде
черенковскийлік сəуле шығару бойынша ерітіндіде 90Y тиесілі белсенділігін
тура өлшеу жолдарымен жүргізіледі. TriCarb сұйық-сцинтилляционды
спектрометрі черенковский есебі режімінде өлшеулер жүргізу, басқаша
айтқанда коктейль-сцинтилляторды қоспастан сұйық үлгідегі черенковскийлік
сəуле шығару бойынша тіркеу мүмкіндігіне ие. 0-ден 30 кэВ-ге дейінгі диапазонда тіркеу тиімділігі талдамалатын үлгілердің тұздық құрамына байланысты
50-60% құрайды.
Қоршаған ортаның нысандарында 239+240Pu құрамын анықтау жəне
радиохимиялық бөлінісі
Қоршаған ортада плутоний изотоптарының құрамын анықтауға жасалған
радиохимиялық талдамасының сынамасы радиохимиялық əдістемеге сəйкес
жасалды [115]. Альфа-спектрометрлік өлшеулер Canberra шығарылған альфаспектрометрлік өлшеулер жүргізілді. Нəтижелерді өңдеу альфа-спектрометрге
арналған Canberra фирмасы əзірлеген, Genie-2000 бағдарламалық қамтамасыз
етілген пакеттің көмегімен əзірленді. Зерттеліп жатқан сынамаларда 239+240Pu
анықтау шегі алынған ауаның көлемі (ауаның сынамаларына арналған) мен
өлшеу уақытының талдамасы үшін алынған өлшемдер массасының есебінен
жасалды.
Бұл əдіс плутоний фракциясын радиоактивті емес сынамалар
макроқұрауыштарынсыз алуға мүмкіндік береді. Плутонийдің жалпы
химиялық шығуы аталған əдістеме бойынша 30-65% аралықта құбылады. Бұл
əдіс радионуклидтердің альфа-спектрометриялық препараттардың алғашқы
ерітіндісінен сілтілендіру негізінде дайындалған жəне толық қышқылдық
ыдыраудың көмегімен сынамадан ерітіндіге өтуіне негізделген. Бұл əдіс плутоний радионуклидінің изотопты белгісінен - 242Pu трассеріне енгізу жолымен
жоғалтуларды қарастырады.
Плутоний изотоптарының радиохимиялық бөлінуінің барлық процесі
төмендегі сатылардан тұрады:
1. Минералды қышқылдардың қоспаларының үлгілерін толық ыдырауы;
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2. Ионды алмасу шайырларын пайдалану
радиохимиялық тазалау жəне бөлу;
3. Альфа-радиоактивті препараттарды дайындау.

арқылы

плутонийді

Алынған фракция электролитиялық жолмен түсіру арқылы, аумағы
450 мм2 болатын, Х18Н10Т маркалы тот баспайтын беттік болаттан жасалған
металл төсемге (пластина) түсірілді. Осылайша жасалған препарат альфаспектрометрде өлшенді.
Нормаланған шамаларға қатысты өлшеулердің сезімталдылығының
жеткіліктілігі
Пайдаланылған əдістемелер анықтау шегіне жетуге мүмкіндік берді, олар
өз кезегінде нормативті құжаттар бойынша бекітілген шамадан бірқатар төмен
(А.1-кесте).
А.1-Кесте
Топырақтағы, судағы, ауадағы жəне өсімдіктегі
зерттеліп жатқан радионуклидтердің құрамының
жəне минималды детектрленетін тиесілі белсенділіктің (МДТБ)
нормаланған шамаларының (НШ) мəні
137
Cs
Тиесілі
белсенділікті
өлшеу бірлігінің НШ МДТБ
нысаны

Топырақ, Бк/кг 15 [60]
Су, Бк/кг

11 [58]

Ауа, Бк/м

Am

НШ

Өсімдік, Бк/кг

74 [62]

Pu

90

239+240

МДТБ

НШ

МДТБ

НШ

МДТБ

0,2

-

0,6

9 [60]

0,06

2,7 [60]

0,2

0,3

0,69 [58]

0,08

5 [58]

0,1

0,56 [58]

0,5

0,002

2,7 [58]

0,001 0,0025 [58] 0,002

1

111 [62]

0,02

27 [58] 0,014 0,0029 [58]

3

Sr

241

0,7

-

-

0,01

Зертханалық талдаманың нәтижелерінің сапасын
бақылау
Зертханаларда талдамалардың нəтижелерінің сапасын бақылауды
қамтамасыз ету жүйесі əзірленген жəне жұмыс жасап тұр. Оның негізгі бөлігі
ретінде өлшеу құралдарын тексеру, сынақ жабдықтарын аттестаттау, негізгі
жəне көмекші жабдықтардың ЖДЖ, əдістемелердің өзектілігі, аттестатталған
əдістемелерді пайдалану.
Екі зертханада да қоршаған ортанының сынамаларымен жұмыс істеудің
технологиялық регламенті қолданыста. (А.8 – А.10-суреттер).
А.8-Сурет.
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Радиациялық зерттеулер жəне экожүйелерді қалпына келтіру бөлімінде

А.9-Сурет.

қоршаған ортаның сынамаларымен (топырақпен) жұмыс істеудегі
технологиялық регламенті
Радиациялық зерттеулер жəне экожүйелерді қалпына келтіру бөлімінде

қоршаған ортаның сынамаларымен (сумен) жұмыс істеудегі
технологиялық регламенті
А.10 -Сурет. Радиациялық зерттеулер жəне экожүйелерді қалпына келтіру бөлімінде
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қоршаған ортаның сынамаларымен (өсімдікпен) жұмыс істеудегі
технологиялық регламенті

Регламентке сəйкес, онымен бірге жұмыстың барлық сатысында сынамаларды бақылау жұмыстары жүргізіледі – оны іріктеп алған сəттен бастап,
өзгерістердің нəтижелерін алғанға дейін. Барлық процедураларды сақтау
сынамаларды олардың белсенділігіне байланысты бөлу жəне жұмыстың
нəтижесінде ластанған сынамалардың өтуіне жол бермеу.
ҚР ҰЯО РҚЭИ радиохимиялық зерттеулер зертханасында қолданыстағы
"Зертхана ішілік бақылауды өткізу бойынша нұсқамаларға" сəйкес алынған
нəтижелердің сапаларын жедел бақылау жүргізілді. Ол жеке бір бақылау сынамасы үшін алынған (шығарушы бақылау), бақылау өлшемдерінің негізінде
іске асады немесе жұмыс сынамасының қайталама талдамасы үшін алынған
(ұқсастық бақылау). Осылайша, ұқсастық бақылау жұмыс сынамаларымен бір
серияда – əрбір 10 сынама үшін жүргізіледі. Нəтижелердің шығарғыштығын тексеру үшін сынама қайта талдамаланады (əрбір 20-шы сынама). Зертханааралық
сынама бекітілген кестеге сəйкес тоқсан сайын 1 рет жүргізіледі. Одан басқа,
сынамалардың тазалығын бақылауға жəне сынамалардың қайшылама ластануын болдырмау үшін сынамалардың əрбір партиясында "бос" сынама пайдаланылады, ол дистиллденген судың негізінде дайындалады.
Бақылаудағы сынамалардың нəтижелерінің талдамасынан, талдамалардың
нəтижелерінің орташа дəлсіздігі 12% аспайды (А.2-кесте, А.11 – А.16-суреттер).
А.2-Кесте
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Зертханалық талдамалардың нəтижелерінің шығарғыштығы
жəне ұқсастығын бақылаудың нəтижелері
Орташа ауытқу, %
Талдаманың түрі
Сынамалардың тиесілі белсенділігі –
10 Бк/кг-ға дейін
Сынамалардың тиесілі белсенділігі –
10 до 100 Бк/кг-ға дейін

Гаммаспектрометриялық
талдама

90
239+240
Sr
Pu
радиохимиялық радиохимиялық
анықтау
анықтау

10,3

10,5

12,3

5,8

11,8

7,6

А.11 -Сурет. Тиесілі белсенділігі 1-10 Бк/кг болатын топырақтың қайталама гамма-

спектрометриялық сынамаларының нəтижелері
А.12-Сурет. Тиесілі белсенділігі 10-1000 Бк/кг болатын топырақтың қайталама

гамма-спектрометриялық сынамаларының нəтижелері
А.13-Сурет. Тиесілі белсенділігі 1-10 Бк/кг болатын топырақтың 239+240Pu құрамына
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қайталама радиохимиялық сынамаларының нəтижелері
А.14-Сурет. Тиесілі белсенділігі 10-1000 Бк/кг болатын топырақтың 239+240Pu

құрамына қайталама радиохимиялық сынамаларының нəтижелері
А.15-Сурет. Тиесілі белсенділігі 1-10 Бк/кг болатын топырақтың 90Sr

құрамына қайталама радиохимиялық сынамаларының нəтижелері
А.16-Сурет. Тиесілі белсенділігі 10-1000 Бк/кг болатын топырақтың 90Sr құрамына
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қайталама радиохимиялық сынамаларының нəтижелері

Бос сынамалардың талдамасының нəтижелері минималды детектерленетін
белсенділікте жатыр – барлық сынамалардан 70% аса (А.17 – А.18-суреттер).
А.17-Сурет. Топырақтың құрамындағы 239+240Pu (ТБДМ=0,2 Бк/кг) анықтау

бойынша радиохимиялық талдама жүргізу барысындағы бос
сынамалардың талдамасының нəтижелері
А.18-Сурет. Топырақтың құрамындағы 90Sr (ТБМД=0,6 Бк/кг) анықтау бойынша
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радиохимиялық талдама жүргізу барысындағы бос сынамалардың
талдамасының нəтижелері

Зертханааралық бақылау нəтижелерінен, нəтижелердегі ауытқу 13 % аспайтынын көрсетеді (А.19 - сурет).
А.19-Сурет. Топырақтың құрамына гамма-спектрометриялық зертханааралық

салыстыру талдамасының нəтижелері
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Гранитті төмен етекті таулар
Қауымдастықтар сериясы:
аршалылар (Juniperus sabina),
Петрофитті аралас шөптілер (Thymus marschalliana, Ephedra distachya, Carex pediphormis, Patrinia intermedia, Potentilla acaulis),
Аралас шөпті – суық жусанды – шымқабатты астық тұқымдасты (Stipa kirgisorum, Helictotrichon desertorum, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Centhaurea sibirica, Hieracium echioides) бұталарымен (Caragana pumila, Spiraea hypericifolia) шыңдар мен баурайларда;
суық жусанды – бетегелі -тырсықты (Stipa sareptana, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Artemisia frigida, Iris
scariosa),
шыңдар мен далалардағы шоқылар арасындағы төмен беткейлерде
Биік жүйекті жəне төбешікті ұсақ шоқылар
Граниттер шығатын
Қауымдастықтар сериясы:
Петрофитті аралас шөптілер -шиыршықты-қарағанды (Caragana pumila, Spiraea hypericifolia, Patrinia intermedia, Sedum hybridum,
Orostachys spinosa,Veronica pinnata) шыңдарда;
боз- бетегелі-тырсықты (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia frigida, Carex supina, Galim ruthenicum)
баурайларда
Қауымдастықтар сериясы:
Петрофитті аралас шөптілер -шиыршықты-қарағанды (Caragana pumila, Spiraea hypericifolia, Patrinia intermedia, Sedum hybridum,
Orostachys spinosa,Veronica pinnata) шыңдарда;
боз- бетегелі-тырсықты (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia frigida, Carex supina, Galim ruthenicum)
баурайларда
Қауымдастықтар кешенінде бірлескен:
Қара жусандылар (Artemisia pauciflora)
Көкпектілер (Atriplex cana) шоқылар арасындағы сортаңды төмен беткейлерде
кейде тасбүйіргенді (Nanophyton erinaceum) шоқылар арасындағы эрозияланған төмен беткейлерде

ССП солтүстік бөлігіндегі топырақ-өсімдік кешенінің карта-кестесіне түсінік сөздер

Б қосымшасы
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Қауымдастықтар сериясы:
Петрофитті аралас шөптілер -шиыршықты-қарағанды (Caragana pumila, Spiraea hypericifolia, Patrinia intermedia, Sedum hybridum,
Orostachys spinosa,Veronica pinnata) шыңдарда;
боз- бетегелі-тырсықты (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia frigida, Carex supina, Galim ruthenicum)
баурайларда
Микробелдікті қауымдастықтармен қатар бірлескен:
a) құрақты (Phragmites australis)
b) айрауықты (Calamagrostis epigeios)
c) мия-қияқты (Leymus angustus, Glycyrrhiza uralensis)
d) жоңышқалы-сортаңды-қоңырбасты (Poa trivialis, Medicago falcata, Galatella biflora), шоқылар арасындағы жайылымдық төмен
беткейлерде
Кварциттер шығатын
Қауымдастықтар сериясы:
Тау жусанды- шымқабатты астық тұқымдасты – суық жусанды (Artemisia frigida, Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Ajania fruticulosa, Ephedra distachya, Veronica pinnata, Patrinia intermedia) шыңдарда
бетегелі-бозды (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Ephedra distachya, Galatella tatarica) қарағанмен (Caragana pumila) баурайларда
шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
Төмен ұсақшоқылы
Кварциттер шығатын
Қауымдастықтар сериясы:
шымқабатты астық тұқымдасты - суық жусанды (Artemisia frigida, Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Ephedra distachya, Veronica pinnata, Patrinia intermedia) шыңдарда
бетегелі-бозды (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Ephedra distachya, Galatella tatarica) қарағанмен (Caragana pumila) жəне тобылғы
(Spiraea hypericifolia) баурайларда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
Сұр кварциттер шығатын
Қауымдастықтар сериясы:
қылша- шымқабатты астық тұқымдасты - суық жусанды (Stipa sareptana, Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Ephedra
distachya) шыңдарда
жусанды - шымқабатты астық тұқымдасты (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia frigida, Artemisia austriaca,
Kochia prostrata, Carex supina) баурайларда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
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Қауымдастықтар кешенінде бірлескен:
Бұталы - петрофитті аралас шөптілер (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania fruticulosa, Caragana pumila,
Atraphaxis frutescens) шыңдарда;
қараған - жусанды-тырсықты (Stipa capillata Caragana pumila, Artemisia frigida),
жусанды- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana),
суық жусанды (Artemisia frigida)
Шыңдарда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
Қауымдастықтар сериясымен бірлескен:
Бұталы - петрофитті аралас шөптілер (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania fruticulosa, Caragana pumila,
Atraphaxis frutescens) шыңдардың басында;
қараған- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata Caragana pumila, Artemisia frigida),
жусанды- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana),
суық жусанды (Artemisia frigida)
Шыңдарда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
Қауымдастықтар кешенінде бірлескен:
жіңішке жусанды (Artemisia gracilescens)
қара жусанды (Artemisia pauciflora)
қараматаулы (Camphorosma monspeliaca)
көкпектілі (Atriplex cana) шоқылар арасындағы топырағы сор-сазды төмен беткейлерде
Қауымдастықтар сериясымен бірлескен:
Бұталы - петрофитті- аралас шөптілер (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania fruticulosa, Caragana pumila,
Atraphaxis frutescens) топырағы аз қиыршық тасты шыңдарда;
қараған- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata Caragana pumila, Artemisia frigida),
жусанды- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana),
суық жусанды (Artemisia frigida)
Шыңдарда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
Кейде қауымдастықтың экологиялық қатарымен бірлескен:
Бұталы - аралас шөптілер – астық тұқымдасты (Poa stepposa, Festuca valesiaca, Leymus angustus, Achillea asiatica, Medicago falcata,
Spiraea hypericifolia, Caragana pumila) шоқылар арасындағы топырағы жайылымдық-талшынды төмен беткейлерде

Граниттер шығатын
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Қауымдастықтар сериясымен бірлескен:
Бұталы - петрофитті аралас шөптілер (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania fruticulosa, Caragana pumila,
Atraphaxis frutescens) топырағы аз қиыршық тасты шыңдарда;
қараған- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata Caragana pumila, Artemisia frigida),
қараған- бетегелі-тырсықты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana),
суық жусанды (Artemisia frigida) баурайларда жəне шоқылар арасындағы далалы төмен беткейлерде
қауымдастықтың экологиялық қатарымен бірлескен:
шилі (Achnatherum splendens)
жыңғылды (Halimodendron halodendron),
жусанды-қияқты (Leymus angustus, Artemisia nitrosa) шоқылар арасындағы галофитжайылымды төмен беткейлерде
Делювиальді-пролювиальді жазықтықтар
шымқабатты астық тұқымдасты далада (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Galatella tatarica, Ephedra distachya),
кейде қараған (Caragana pumila) жəне тобылғы (Spiraea hypericifolia) араласқан.
шымқабатты астық тұқымдасты далада (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Galatella tatarica, Ephedra distachya).
Қауымдастықтар кешенінде бірлескен:
Жіңішке жусанды (Artemisia gracilescens)
көкпектілі (Atriplex cana) шоқылар арасындағы топырағы сортаңды төмен беткейлерде
шымқабатты астық тұқымдасты далада (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Galatella tatarica, Ephedra distachya).
Микробелдікті қауымдастықтармен қатар бірлескен:
а)жоңышқалы-бетегелі (Festuca valesiaca, Medicago bifurca),
б)аралас шөпті-бидайықты (Agropyron cristsatum, Potentilla impollita, Galium ruthenicum),
в)миялы-қияқты (Leymus angustus, Glycyrrhiza uralensis) шоқылар арасындағы далалы-жайылымдық төмен беткейлерде
шымқабатты астық тұқымдасты далада (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Galatella tatarica, Ephedra distachya),
кейде қараған (Caragana pumila) жəне тобылғы араласқан (Spiraea hypericifolia)
Микробелдікті қауымдастықтармен қатар бірлескен:
ақсоралы (Suaeda prostrate)
галмионды (Halimione verrucifera)
қараматаулы (Camphorosma monspeliaca)
ақ мамықтылар (Puccinellia distans)
құрақты (Phragmites australis)
шилі (Achnatherum splendens)
миялы-қияқты (Leymus muiticaulis, Glycyrrhiza uralensis) шоқылар арасындағы кеуіп жатқан су қоймаларындағы төмен беткейлерде
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Өзеннің алқабындағы өсімдіктер
Қауымдастықтың экологиялық-динамикалық қатары: бұталы-теректі (Poipulus nigra, Salix cinerea, Rosa majalis)→аралас шөптіастық тұқымдасты (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis, Glycerrhiza uralensis )→ галофитті аралас шөптіастық тұқымдасты (Aeluropus litoralis, Puccinellia dolicholepis, Limonium gmelinii, Plantago salsa)→ жыңғыл-галимионды (Halimione verrucifera, Achnatherum splendens, Halimodendron halodendron)→қияқты-жусанды (Artemisia nitrosa, Leymus angustus) ағын
сулардың алқабының бойымен
Ертістің алқап асты террассасының өсімдіктері
Аралас шөпті - шымқабатты астық тұқымдасты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Galatella tatarica,Medicago bifurca) далалы қалыпты
талшынды топырақта, кейде аралас шөпті – астық тұқымдасты – бұталы кешенді (Spiraea hypericifolia, Rosa acicularis, Festuca
valesiaca, Bromus inermis, Galium ruthenicum, Medicago romanica) тұқымдастылар жайылымдық-талшынды тұздалмаған топырақта
Ертістің алқап асты террассасында
Қауымдастықтар кешені: жусанды - шымқабатты астық тұқымдасты (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia compacta) далалы
қалыпты талшынды топырақта жəне жусанды-көкпектілі (Atriplex cana, Artemisia nitrosa) талшынды сортаң топырақта Ертістің
алқап асты террассасында
Қауымдастықтар кешені: шымқабатты астық тұқымдасты-жусанды (Artemisia gracilescens, A.pauciflora, Festuca valesiaca, Psathyrostachys juncea) қауымдастықтар талшынды сортаң топырақта жəне галофитті аралас шөпті- астық тұқымдасты (Puccinellia dolicholepis, L.angustus, Leymus paboanus, Aeluropus litoralis, Saussurea amara, Limonium gmelinii) қауымдастық сортаң жəне сортаң топырақта
Ертістің алқап асты террассасында
Тұзды көлдер
Сарсазанды (Halocnemum strobilaceum) жəне өсімдіксіз телімдер
Антропогенді туынды өсімдіктер
Қауымдастықтың демутациялық сериялары (қалпына келтіру): арам шөпті азжылдық топтастықтар (Avena fatua, Lactuca altaica, Artemisia sieversiana, Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius) → тамыратпалы арам шөптердің топтары жəне көпжылдық
тамырсабақтылардың (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Artemisia procera, Artemisia austriaca) топтары → шымқабатты астық
тұқымдасты-жусанды қауымдастықтар (Artemisia marschalliana, A. dracunculus, Agropyron cristatum, Festuca valesiaca)→ аралас
шөпті-жусанды-шымқабатты астық тұқымдасты қауымдастықтар (Agropyron cristata, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Artemisia
sublessingiana, A.marschalliana, Medicago rоmanica) ауыл шаруашылық пайдаланысындағы жерлерде
Топтастықтар мен қауымдастықтар Elaeagnus oxycarpa, Rosa majalis, Vexibia alopecuroides, Ciclochena xantifolia, Chenopodium album,
Leymus angustus) қатысуымен кенттенген аумақтар маңайында
Топтастықтардың келесі қатысуымен: бөрте жусанмен (Artemisia austriaca), сыпырғы жусанмен (Artemisia scoparia), ақмия (Vexibia
alopecuroides), сыпырғы изен (Kochia scoparia Сиверс изені (Kochia siversiana), ақ алабота (Chenopodium album), түкшелі торғайыт
(Climacoptera brachiata), ебелек (Ceratocarpus arenarius) қыстақтардың жанында

Ертіс жағалауының аккумулятивті жазықтығы
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Нүктелер
№

Г.1-Кесте
Ауыл шаруашылығы айналысына беруге ұсынылған "солтүстік"
аумағының аймақтарындағы белгіленген айналыс нүктелерінің
координаттары

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Географиялық координаттары
Шығыстық бойлығы
Солтүстік ендігі
°
'
''
°
'

''

ССП "солтүстік" аумағының шектеусіз пайдалануға берілетін бөлігі
77
14
12
50
34
77
10
43
50
36
77
6
58
50
38
77
3
51
50
39
77
4
43
50
39
77
5
46
50
40
77
6
18
50
41
77
7
0
50
42
77
7
23
50
42
77
7
57
50
42
77
8
42
50
43
77
9
10
50
44
77
10
12
50
44
77
10
35
50
45
77
11
8
50
45
77
11
43
50
45
77
12
41
50
46
77
13
52
50
47
77
14
20
50
47
77
15
2
50
48
77
15
20
50
48
77
15
52
50
49
77
16
15
50
49
77
16
44
50
49
77
17
7
50
50
77
17
38
50
50

25
20
32
34
59
35
13
3
24
53
33
0
45
2
27
52
30
3
19
12
33
2
22
44
6
25

Нүктелер
№
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

°
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

Географиялық координаттары
Шығыстық бойлығы
Солтүстік ендігі
'
''
°
'
18
17
50
50
18
53
50
51
19
42
50
51
20
59
50
53
21
34
50
53
22
26
50
53
23
19
50
54
24
15
50
54
25
12
50
54
26
13
50
54
27
56
50
54
28
16
50
54
29
1
50
54
30
42
50
54
31
5
50
54
32
59
50
54
34
2
50
54
34
36
50
54
35
39
50
55
36
27
50
55
37
28
50
55
38
24
50
55
39
24
50
55
40
28
50
55
41
41
50
55
42
54
50
55
44
2
50
55
45
43
50
55
46
49
50
55
47
39
50
55
48
23
50
55
50
7
50
54
51
15
50
54
52
2
50
54
52
55
50
54
53
28
50
53
54
31
50
53
55
34
50
52
57
3
50
52
57
34
50
52

''
57
22
60
1
19
44
7
20
31
45
53
53
57
55
55
51
47
55
8
19
33
34
34
36
39
28
16
3
6
11
6
57
52
48
14
54
20
44
16
7
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Нүктелер
№
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
10
101
102
103
104
105
106

222

°
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

Географиялық координаттары
Шығыстық бойлығы
Солтүстік ендігі
'
''
°
'
58
52
50
51
59
46
50
51
0
41
50
51
1
30
50
50
2
14
50
50
3
24
50
50
4
51
50
50
6
25
50
50
7
12
50
50
7
41
50
50
8
6
50
50
8
55
50
49
9
39
50
49
9
50
50
49
10
16
50
49
10
29
50
49
11
21
50
49
12
53
50
49
14
10
50
48
15
11
50
48
15
36
50
48
16
14
50
47
17
29
50
47
18
11
50
47
18
25
50
46
18
40
50
45
18
58
50
45
20
0
50
44
20
58
50
44
21
49
50
44
22
59
50
44
23
50
50
43
24
52
50
43
25
33
50
44
26
6
50
44
27
29
50
44
27
28
50
44
27
28
50
45
27
29
50
45
27
9
50
46

''
43
25
11
58
45
35
24
13
14
14
9
58
49
49
50
48
43
6
45
23
16
56
21
1
23
53
10
51
33
16
6
58
59
1
3
11
32
8
34
8

Нүктелер
№
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

°
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

П1
П2
П3
П6
П5
П4
П1

77
77
77
77
77
77
77

Географиялық координаттары
Шығыстық бойлығы
Солтүстік ендігі
'
''
°
'
27
43
50
46
28
26
50
46
28
10
50
46
28
38
50
47
29
34
50
47
29
58
50
47
30
14
50
46
41
20
50
41
40
59
50
41
41
2
50
38
41
21
50
37
40
47
50
36
Кезеңдік бақылау аймағы
40
58,6
50
35
44
57,8
50
38
50
23,2
50
35
46
31,4
50
35
43
41,3
50
36
43
16,0
50
35
40
58,6
50
35

''
25
45
59
37
17
3
50
53
38
36
40
16
9,8
41,9
25,0
19,4
14,3
13,4
9,8

Г.2 -Кесте
Ауыл шаруашылығы айналысына беруге ұсынылмаған аймақтардың
айналыс нүктелерінің координаттары
Нүктелер
№

Географиялық координаттары
Шығыстық бойлығы
°

'

П4
П5
П6

77
77
77

43
43
46

М7
М8
М9
М 10

78
78
78
78

18
19
19
18

''
°
"4а" ал. аумағы (ƏРЗ)
16,0
50
41,3
50
31,4
50
"Могильник" аумағы
47,4
50
12,8
50
11,8
50
46,3
50

Солтүстік ендігі
'

''

35
36
35

13,4
14,3
19,4

42
42
42
42

35,0
34,4
18,4
19,0
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Әдебиеттер
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
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