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2.1. ГІДРОГЕОЛОГОМЕЛІОРАТИВНІ УМОВИ 
МАСИВІВ ЗРОШЕННЯ  

 

В  ГЕОЛОГІЧНІЙ будові Причорноморської западини беруть 
участь утворення від докембрійських кристалічних порід до 

четвертинних. У зоні інтенсивного водообміну поширюються ґрунто-
ві, а також вільні або напірні міжпластові води. Широтна зональність 
за ступенем вологості території, особливості її рельєфу і будови при-
водять до того, що в межах Причорноморської западини ґрунтові во-
ди мають суцільний або спорадичний, в основному в південній части-
ні, розвиток. 

Хімічний склад і мінералізація ґрунтових вод поверхневих відкла-
день характеризуються значним різноманіттям. Однак, у відповіднос-
ті з широтною кліматичною зональністю, спостерігається загальне 
закономірне підвищення їх мінералізації і зміна хімічного складу з 
півночі на південь. 

У товщині дочетвертинних відкладень на Причорноморській запа-
дині майже повсюдно розвинутий головний водоносний горизонт у 
середньо-, верхньосарматських і мезотичних відкладеннях. За хіміч-
ним складом води неогенових відкладень, за виключенням приморсь-
ких ділянок, прісні (мінералізація до 1 г/л) і є придатними для водно-
го забезпечення і зрошення. 

У природних умовах режим ґрунтових вод формується під впли-
вом кліматичних факторів у залежності від ступеня дренажу терито-
рії, глибини залягання ґрунтових вод і фільтраційних властивостей 
водомістких порід. У цих умовах, враховуючи надто незначний роз-
мір бокового відтоку ґрунтових вод у масових відкладеннях на ділян-
ках водного розподілу, у витратній частині їх балансу при глибині 
менше 5 м переважають випаровування, а глибше − вертикальний 
перетік через роздільний шар континентальних або морських глин. 
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Особливості геологічної будови, геоморфологічних і гідрогеологі-
чних умов окремих ділянок зрошуваної території визначають гідро-
геолого – меліоративну обстановку на зрошуваних масивах і направ-
леність її змін під впливом зрошення. 

Ґрунтовий покрив території, де відчувається потреба в зрошенні, 
характеризується великою неоднорідністю, яка зумовлена специфі-
кою геоморфологічних і гідрологічних умов окремих її районів.  

У степовій зоні ґрунтовий покрив змінюється від чорноземів зви-
чайних на півночі до темно-каштанових і каштанових ґрунтів на пів-
дні. Чорноземи звичайні за потужністю гумусного профілю поділя-
ються на потужні, середньо- та малопотужні. Перші мають гумусний 
профіль від 85 до 120 см. Чорноземи з середньою потужністю гумусу 
найбільш поширені в степовій зоні України. Потужність їх гумусного 
профілю коливається в межах 70-85 см, вміст гумусу складає 5-6%. 
Як і попередній підтип, ці ґрунти мають приємні для рослин водно-
фізичні властивості. Чорноземи звичайні малопотужні мають потуж-
ність профілю менше 73 см, вміст гумусу − 4-5%. Вони є менш при-
ємними для рослин за водно-фізичними властивостями. Крім цього, 
велика розпиленість та згущення перехідного горизонту знижує їх 
ірригаційні якості. Для цих чорноземів характерна наявність водороз-
чинних солей у нижніх рівнях з глибини 4-6 м, а також гіпсу. Чорно-
земи південні займають південну частину степової зони України. На 
різницю від звичайних, південні чорноземи є малогумусними. В ірри-
гаційному відношенні важливою особливістю цих ґрунтів є наявність 
в них акумуляцій водорозчинних солей на глибині 2,5-3,0 м. Їх про-
філь характеризується щільністю перехідного горизонту, що пов’яза-
но з важким його механічним складом і впливом водорозчинних со-
лей, які надходять з атмосферних опадів. Ці негативні в агрономічно-
му та ірригаційному відношенні властивості чорноземів південних 
ближче до півдня підсилюються. Темно-каштанові ґрунти за будовою 
і властивостями наближаються до чорноземів південних і відрізня-
ються від них лише більш близьким до поверхні заляганням солей, 
підвищеною щільністю перехідного горизонту, наявністю поглинання 
натрію в нижніх рівнях. Гумусу в цих ґрунтах менше за 3%. Агроно-
мічні ірригаційні якості їх також невисокі. Водорозчинні солі 
(переважно сульфати натрію), а також гіпс у каштанових солонцюва-
тих ґрунтах виявляються з глибини 1,0-1,5 м. Поглиненого натрію у 
верхніх горизонтах чимало. 

У Південному Степу велику поширеність мають неглибокі, за-
мкнуті або відкриті до півдня поди, які відіграють роль приймачів вод 
поверхневого стоку. У подах формуються лугово-чорноземні, дерно-
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во-глеєві осолоділі або солонцюваті глеєві ґрунти. Подові ґрунти від-
різняються поганими фізичними властивостями: високою щільністю в 
сухому стані і великою в’язкістю у вологому.  

На території зрошуваних масивів Південного Степу регіону виді-
лено 3 типи ґрунтоутворення: чорноземельний, лужно-
чорноземельний і луговий. Домінуючим є чорноземельний тип. Най-
більш приємним меліоративним станом на масиві характеризуються 
ґрунти першої грунтово-меліоративної групи. Площа групи складає 
до 44% від загальної площі зрошуваних земель. У групу входять чор-
ноземи, де ґрунтові води залягають на глибині 5-10 м. За агрохімічни-
ми і водно-фізичними властивостями це найбільш добрі ґрунти маси-
ву. Вони мають високу потенційну родючість, є придатними під зро-
шення усіх районованих сільськогосподарських культур. Спосіб зро-
шення – дощування з інтенсивністю дощу 0,3-0,4 мм/хв.  

У другу грунтово-меліоративну групу виділені ґрунти з більш ни-
зьким заляганням ґрунтових вод (3-4 м), які займають 45% від загаль-
ної площі. Зрошення викликає змикання ґрунтових і зрошувальних 
вод, що призводить до вторинного засолення і заболочування. Для 
попередження цього, крім профілактичних засобів, потрібно будівни-
цтво дренажу. Ґрунти є придатними під зрошення усіх районованих 
сільськогосподарських культур. 

Ґрунти пологих схилів, де рівні ґрунтових вод залягають на глиби-
ні 5-10 м і займають 2,5% площі, віднесені до третьої грунтово-
меліоративної групи і представлені чорноземами звичайними. Для 
упередження подальшого змиву ґрунтів необхідно дотримуватися 
профілактичних та протиерозійних засобів, зрошування дощуванням 
проводити з інтенсивністю 0,3-0,4 мм/хв. 

До четвертої групи віднесені чорноземи звичайні (7%), які розта-
шовані на схилах, де близько до поверхні (3-5 мм) залягають ґрунтові 
води. Крім профілактичних та протиерозійних засобів, необхідно бу-
дівництво дренажу, зрошування дощуванням 0,3-0,4 мм/хв. В умовах 
зрошення ґрунти придатні під усі районовані сільськогосподарські 
культури.  

До п’ятої групи (1,5%) включені незасолені і слабосолоні ґрунти 
днищ балок і улоговин. Ці високородючі ґрунти придатні під усі сіль-
ськогосподарські культури.  

 
 
 

2.2. ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ 
МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
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