
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідження базувалися на радіоекологічних принципах вивчення присут-

ності, розподілу та міграційних процесів радіонуклідів у компонентах біоценозів 
зрошуваних масивів [Гудков, 1991; Перепелятников, 1999; Кутлахмедов, 2003] з 
використанням класичних методик радіометричних аналізів. Вивчено фактори 
формування радіаційної ситуації на території цих зрошуваних масивів і особли-
вості накопичення 90Sr та 137Cs сільськогосподарськими культурами на зрошува-
них ділянках в період з 1988 по 1999 рр., а 3Н – по 2001 р. Для кожного зрошува-
ного масиву досліджувалися проби води і донних відкладень із магістральних 
каналів та з водоймищ системи, а також з річок, водами яких наповнюються 
водоймища цих зрошувальних систем, − Інгулець, Дніпро, Південний Буг, Арбу-
зинка, Мертвовод. Досліджено також проби ґрунту та сільськогосподарських 
культур (озима пшениця, люцерна, морква, буряк, томати, огірки), що вирощува-
лися на зрошуваних угіддях цих масивів. Усі дослідження виконані в Миколаїв-
ській науково-дослідній лабораторії з проблем радіаційної безпеки населення 
“Ларані”. Радіометрія 90Sr виконувалась на установці УМФ-1500 через визначен-
ня ізотопу 90Sr по рівноважному вмісту дочірнього 90I, мінімально-детектована 
активність 90Sr складала 4 Бк/кг при тривалості експозиції 1000 сек. Гама-
спектрометричні дослідження зразків проб на вміст 137Cs проводились за допо-
могою спектрометричної установки АМА-03Ф з напівпровідниковим детекто-
ром ДГДК-125В; мінімально-детектована активність 137Cs при експозиції 18000 
сек. складала 1 Бк/кг. Радіометрія проб 3Н виконувалася на рідинно-
сцинтиляційній установці „БЕТА-2” у безкалійних кюветах „Оptіfase” при вико-
ристанні рідинного сцинтилятору „Optіfase Hіsafe-3” (мінімально-детектована 
активність 3Н – 10 Бк/л), а також на радіометричній установці “Quantulus-
1020” (мінімально-детектована активність 3Н – 3 Бк/л). У роботі використані 
дані аналізів вмісту хімічних речовин у воді, які отримані в НДЛ “Ларані” та в 
Миколаївській обласній санітарно-епідеміологічній станції. Визначення та оцін-
ка розмірів дозового навантаження на людину внаслідок потрапляння радіонук-
лідів в організм із зрошуваними сільськогосподарськими культурами проведено 
за існуючою в галузі радіаційної безпеки методикою розрахунку еквівалентної 
дози випромінювання через сумарне річне надходження радіонуклідів до органі-
зму людини [Кутлахмедов, 2003; публікація №60 МКРЗ].  

Дані натурних досліджень обробляли загальноприйнятими методами матема-
тичної статистики [Кучеренко та ін., 2001; Ферстер, 1983; Мостеллер, 1982] за 
допомогою програмного забезпечення Excel Microsoft та Statistika 5.5. 
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