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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

УДК 631.6:626.86

ОЦІНКА СУЧАСНОГО ГІДРОГЕОЛОГО-
МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ 

КАХОВСЬКОГО ЗРОШУВАНОГО МАСИВУ
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
В. Г. Найдьонов, кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААН

Надано оцінку просторової мінливості наслідків зрошення щодо 
рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод та стан агроіригацій-
них навантажень на зрошувані землі. Встановлено зв’язок площ під-
топлених зрошуваних земель з величиною водоподачі на зрошення. 
Визначені закономірності надають можливість прогнозувати подаль-
ші зміни гідрогеолого-меліоративного стану земель за гідрогеологіч-
ними показниками під впливом багаторічного зрошення, своєчасно 
приймати оптимальні управлінські рішення щодо попередження де-
градаційних процесів на зрошуваних землях.

Ключові слова: зрошувані землі, гідрогеолого-меліоративний 
стан, рівень ґрунтових вод.

Постановка проблеми. Зрошувані масиви і ландшафти 
України є складними природно-меліоративними геосистема-
ми з різним ступенем антропогенного впливу. Трансформація 
стану земель в межах зрошуваних масивів як процес геоеколо-
гічних перетворень довкілля за умов інтенсивного гідротехніч-
ного будівництва та зрошення земель може відбуватися як у 
напрямі покращення, так і погіршення. Негативні прояви та-
кої трансформації діагностуються як деградація земель. Вона 
тісно пов’язана з порушенням екологічної рівноваги природ-
них масивів, дестабілізацією геологічних і ґрунтотворних про-
цесів, ступенем адаптованості агроіригаційного впливу [1-5].
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Метою дослідження є оцінка сучасного стану меліорова-
них земель за напрямами розвитку гідрогеологічних процесів 
в умовах Каховського зрошуваного масиву (ЗМ).

Основні завдання дослідження спрямовані на діагнос-
тику та оцінку просторової мінливості наслідків зрошення 
щодо рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод; стану 
агроіригаційних навантажень на зрошувані землі.

Матеріали і методи досліджень. Методи оцінки стану 
зрошуваних земель за напрямами розвитку гідрогеологічних 
процесів ґрунтуються на науково-методичних засадах еколо-
го-меліоративного моніторингу зрошуваних земель, водогос-
подарського моніторингу, згідно з Відомчими будівельними 
нормами ВБН 33-5.5-01-97 «Організація ведення еколого-ме-
ліоративного моніторингу». Базовою інформацією для здій-
снення оцінки зрошуваних земель за напрямами розвитку 
гідрогеологічних процесів є матеріали Каховської гідрогеоло-
го-меліоративної експедиції та водогосподарської служби в 
системі Держвод-агентства України. Система спостережень в 
дослідженнях була організована на регіональному рівні мо-
ніторингових досліджень [3, 4].

Об’єкт дослідження – процеси просторової і часової мін-
ливості гідрогеолого-меліоративних процесів на землях Кахов-
ського зрошуваного масиву в сучасних умовах господарювання.

Результати досліджень. Ґрунтові води є одним із ви-
значальних елементів гідрогеолого-меліоративного стану зро-
шуваних та прилеглих до них земель. Несприятливий режим 
ґрунтових вод зумовлює розвиток деградаційних процесів: 
(заболочення, підтоплення, вторинне засолення і осолонцю-
вання ґрунтів) та потребує інженерних, агромеліоративних та 
агротехнічних заходів їх поліпшення. Визначення ефективних 
меліоративних заходів ґрунтується на чіткому уявленні про 
формування та динаміку ґрунтових вод.

Режим ґрунтових вод (ГВ). Гідрогеолого-меліоративний 
стан зрошуваних земель на території Каховського зрошува-
ного масиву Херсонської області значною мірою визначаєть-
ся гідрогеологічними умовами водоносних горизонтів зони 
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активного водообміну, тобто водоносних горизонтів (зверху 
вниз) у четвертинних відкладеннях, у пісках пліоцену й у 
вапняках неогену, що залягають на регіональному водоупорі 
нижньосарматських глин.

Одним з методів, що дозволяють перейти до регіональних 
узагальнень на основі всього обсягу існуючої інформації про ре-
жим рівней ґрунтових вод (РГВ), є використання узагальнених 
даних по зрошуваному масиву. Оцінка динаміки зміни площ з 
глибиною залягання рівнів ґрунтових вод розглядалася за та-
кими категоріями: площі з глибиною залягання ґрунтових вод 
менше 1,0, 1,0-1,5, 1,5-2,0, 2,0-3,0 м та більше 5,0 м.

На нашу думку, узагальнюючим регіональним показником 
динаміки РГВ може бути середньозважена величина ГВ. Се-
редньозважена глибина залягання рівнів ґрунтових вод роз-
раховується за формулою:

Нсрзв = (S1H1 + S2H2 + S3H3 + ... + SnHn) / ΣS, (1)

де S1 – площа земель за глибиною залягання РГВ менше 1,0 м, 
га; H1 – глибина залягання РГВ<1,0 м; S2 – площа земель з гли-
биною залягання РГВ 1,0-1,5 м, га; H2 – глибина залягання 
РГВ=1,0-1,50 м; S3 – площа земель з глибиною залягання РГВ 
1,5-2,0 м, га; H3 – глибина залягання РГВ 1,5-2,0 м; ... Sn – пло-
ща земель (при глибині залягання РГВ більше 5,0 м), га; Hn – 
глибина залягання РГВ=5,0 м.

Зміни в умовах водогосподарювання, що сталися після 
1991 р., виразилися, зокрема, в скороченні водоподачі на зро-
шувані землі, вплинули на баланс ґрунтових вод зрошуваних 
територій і в цілому на їх рівні по Каховському зрошуваному 
масиву. За період, охоплений дослідженнями (1990-2010 рр.), 
на Каховському зрошуваному масиві спостерігається незна-
чна, але стала тенденція до зменшення площ з глибиною за-
лягання рівнів ґрунтових вод менше 1,0 м, у середньому на 
14 га у рік; з глибиною залягання рівнів ґрунтових вод 1,0-
1,5 м на 50 га у рік, площі з РГВ 1,5-2,0 м – на 51 га; з РГВ 
2,0-3,0 м – на 286 га; з РГВ 3,0-5,0 м – на 337 га у рік (рис. 1).
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Роки

y = -14,055x + 245,15 - <1 м y = -286,01x + 5914 - 2,0-3,0 м
y = -50,544x + 946,19 - 1,0-1,5 м y = -337,32x + 15457 - 3,0-5,0 м
y = -51,808x + 1745,9 - 1,5-2,0 м y = 1785,4x + 229250 - >5 м

Рис. 1. Розподіл зрошуваних та прилеглих до них земель за 
глибиною залягання рівнів ґрунтових вод Каховського зрошуваного 

масиву Херсонської області (дані Каховської ГГМЕ)

Відповідно збільшується площа з глибиною залягання РГВ 
більше 5,0 м – 1785 га на рік, що підтверджується лінійними 
рівняннями регресії (рис. 1). У сучасних умовах господарюван-
ня простежується тенденція до формування субавтоморфного 
(від лат. «sub» – під, находження знизу, під чим-небудь, біля чо-
го-небудь) та автоморфного режиму ґрунтових вод. Динаміку 
середньозваженої величини ґрунтових вод наведено на рис. 2. 
Фактичні значення середньозважених рівнів ґрунтових вод 
здебільшого знаходяться нижче критичних глибин залягання 
ГВ, але спостерігається незначна стала тенденція до зниження 
рівнів ґрунтових вод зі швидкістю, в середньому, 0,006 м/рік.

Дослідженнями на Каховському масиві виявлено наяв-
ність «реставраційних природних процесів», коли за рахунок 
перевищення сумарного випаровування над інфільтраційним 
живленням ґрунтові води можуть знижуватися до рівнів, що 
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регламентуються фільтраційними втратами з іригаційної ме-
режі, і знаходитися нижче критичних глибин.

Рис. 2. Динаміка середньозваженої величини рівнів 
ґрунтових вод на Каховському зрошуваному масиві

Підтвердженням таких «реставраційних процесів» знижен-
ня техногенного навантаження на зрошувані площі (водопода-
ча зменшилася від 1000270 тис. м3 в 1990 р. до 369600 тис. м3 
у 2010 р., тобто в 2,7 рази) є дані про динаміку площ, підто-
плених зрошуваних земель (рівень ґрунтових вод менший за 
2,0 м) на Каховському масиві (табл.). Регресійну модель фор-
мування площ підтоплених зрошуваних земель наведено у ви-
гляді формули (2):

Y = 50,578 + 0,003X1 + 2,615X2 + 13,547X3, (2)

де X1 – водоподача на зрошення, тис. м3; X2 – сума опадів 
за рік, мм; X3 – середньорічна температура повітря за вегета-
ційний період, 0С.

Множинний коефіцієнт кореляції регресійної моде-
лі (R = 0,95) вказує на тісний зв’язок між РГВ та факторами 
впливу. Множинний коефіцієнт детермінації (R2 = 0,932) вка-
зує, що 93,2% варіації РГВ в умовах Каховського зрошуваного 
масиву формується за рахунок вивчаємих факторів, що під-
тверджує значущість цих факторів у формуванні моделі. Роз-
рахований рівень значущості αр = 0,00009 < 0,05 підтверджує 
значущість R2. Абсолютне відхилення складає 9,41%.
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Дисперсійним аналізом результатів досліджень встановле-
но, що на формування РГВ в умовах Каховського зрошува-
ного масиву максимально впливає водоподача на зрошення 
(дольова участь фактора – 45,1%) та сума опадів (26,5%). Се-
редньорічна температура повітря має обернений зв’язок з 
формуванням РГВ (дольова участь фактора – 21,6%) (рис. 3).

Рис.3. Структура частки впливу факторів на формування режиму 
рівнів ґрунтових вод Каховського зрошуваного масиву

Такими чином, за багаторічний період спостережень ви-
явлено зв’язок площ підтоплених зрошуваних земель з ве-
личиною водоподачі на зрошення: скорочення водоподачі 
спричиняє зменшення площ підтоплених зрошуваних земель 
з певними відхиленнями в ту або іншу сторону, які пов’язані з 
динамікою річних сум атмосферних опадів.

Виявлені позитивні з гідрогеологічної точки зору природні 
чинники, що властиві для Каховського зрошуваного масиву 
за останні 20 років, в поєднанні з оптимізацією водоподачі на 
зрошення і заходами щодо штучного відведення поверхневих і 
ґрунтових вод (в першу чергу – закритий горизонтальний дре-
наж у комплексі з іншими ландшафтно-меліоративними захо-
дами) спроможні забезпечити регулювання балансу ґрунтових 
вод, оптимізацію еколого-меліоративного режиму на масиві і 
стабільну підтримку задовільного гідрогеолого-меліоративного 
стану зрошуваних та прилеглих до них земель.

Мінералізація і хімічний склад ґрунтових вод Кахов-
ського зрошуваного масиву. Аналіз матеріалів досліджень 
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свідчить, що мінералізація ґрунтових вод до 1 г/дм3 спостері-
гається майже на 76 га (близько 3,0% від обстеженої площі). 
Мінералізацію ґрунтових вод 1-3 та понад 3 г/дм3 (хлоридно-
го складу) у 2010 р. зафіксовано на площі 1353 га (53,45%) а 
понад 5 г/дм3 (сульфатного і гідрокарбонатного складу) дещо 
більше ніж на 454 га (1,77%). Найбільше зрошуваних земель 
з мінералізацією ґрунтових вод понад 5 г/дм3 зосереджено в 
Новотроїцькому і Чаплинському районах Каховського ЗМ.

Таблиця
Динаміка площ зрошуваних земель з РГВ, меншим за 2 м,

водоподачі на зрошення і суми атмосферних опадів
на Каховському зрошуваному масиві (за даними КГГМЕ)

Роки
Площі з РГВ 
менше за 

2 м, га

Водоподача 
на 

зрошення, 
тис. м3

ГМС «Нова Каховка»

Сума опадів 
за рік, мм

Середньорічна 
температура за 

вегетаційний період, °С

1990 805 1000270 444,9 17,5

1995 1441 517619 440,6 18,4

1998 9312 404896 407,3 19,1

2000 745 230800 390,2 18,6

2001 896 109476 369,2 19,0

2002 713 188000 435,6 19,4

2003 1460 217646 391,0 18,4

2004 2420 136687 779,6 17,6

2005 2580 264700 462,6 19,3

2006 2861 289895 367,8 18,9

2007 951 536870 373,5 20,4

2008 781 398575 414,8 18,8

2009 834 379600 468,8 19,2

2010 2537 369600 646,3 20,4

Висновки та пропозиції:
1. Аналізом багаторічних даних зміни рівнів ґрунтових 

вод на Каховському зрошуваному масиві в Херсонській облас-
ті виявлено незначну, але сталу тенденцію до зниження рів-
нів ґрунтових вод. Це свідчить про наявність «реставраційних 
природних процесів», коли за рахунок перевищення сумарно-
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го випаровування над інфільтраційним живленням ґрунтових 
вод вони можуть знизитися до рівнів критичних глибин.

2. Визначено зв’язок площ підтоплених зрошуваних зе-
мель з величиною водоподачі на зрошення: зменшення водо-
подачі спричинює зменшення площ підтоплених з певними 
відхиленнями в ту або іншу сторону, які пов’язані з динамікою 
річних сум атмосферних опадів. Формування режимів ґрунто-
вих вод залежить від геологічних, гідрогеологічних, кліматич-
них, водогосподарських умов, технічного стану зрошувальних 
систем і рівня їх експлуатації.

3. Визначені закономірності і моделі надають можливість 
прогнозувати подальші зміни гідрогеолого-меліоративного 
стану за гідрогеологічними показниками під впливом багато-
річного зрошення і дренажу в зоні досліджень, своєчасно при-
ймати оптимальні управлінські рішення щодо попередження 
деградаційних процесів.

Перспективи подальших досліджень: моделювання та про-
гнозування процесів трансформації зрошуваних земель за гід-
рогеологічними показниками; адаптація режимів зрошення 
до сучасного гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних 
земель; формування інформаційної бази даних для просторо-
вих геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій) під-
тримки прийняття оптимальних управлінських рішень.
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