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ОСНОВНІ  ПРИЧИНИ  НЕГАТИВНОГО  ВПЛИВУ  ЗРОШУВАННЯ  

ТА  НАПРЯМКИ  ЕКОЛОГІЗАЦІЇ  ПОЛИВНИХ  ҐРУНТІВ 
 

Наведені основні причини негативного впливу зрошування земель на 

продуктивність поливних ґрунтів і шляхи забезпечення взаємообумов-

леної цілісності природних компонентів при геосистемному підході та 

впровадженні техногенних заходів. 
 

Principal reasons of negative influence of irrigation on the productivity of 

soils and technogenic measures which provide unity of natural components at 

the landscape analysis of the systems are resulted. 
 

Степова зона України представлена чорноземними й каштановими ґрун-

тами, а в місцях високого залягання рівня мінералізованих ґрунтових вод – 

солонцями й солончаками. Чорнозем – продукт степової зони, багатої 
трав’яною рослинністю, яка в умовах регіону формує ґрунт і визначає його 

потенційну родючість. Проте, степові землі знаходяться в несприятливих, для 
стабільного сільськогосподарського виробництва, кліматичних умовах і пот-
ребують різних видів меліорацій на значних площах. Так, перспективний 

фонд зрошування досягає 10 млн. га, фізичних і хімічних меліорацій –          

12 млн. га, зокрема гіпсування – 4 млн. га [4]. 

Меліорація земель – це заходи з підвищення продуктивності ґрунтів, 
прискорення інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та понов-
лення властивостей природних компонентів, порушених людиною в процесі 
природокористування. Меліоративні заходи направлені на забезпечення умов 
ґрунтоутворення і можуть бути поділені на три групи: 

- поліпшення будови, складу й властивостей ґрунтів (окультурення малоп-

родуктивних земель, підвищення їхньої продуктивності); 
- повернення агрофізичних властивостей і родючості порушених ґрунтів, 
забезпечення умов їхнього ґрунтоутворення (рекультивація, натуралізація); 

- створення оптимальних ґрунтових режимів у складних природних умовах 

регіонів (осушування, зрошування земель тощо). 

Одним із вагомих факторів інтенсифікації сільськогосподарського вироб-

ництва в посушливій зоні країни є зрошування земель. Воно зумовлює зміни 

в соціальній й економічній структурі суспільства, сприяє забезпеченню пок-
ращання умов життя людей. 

Основною метою зрошування є значне підвищення продуктивності біоти. 

Саме біота забезпечує життя людини й одночасно є, як і людина, невід’ємним 

компонентом природи. Зрошування, як один з меліоративних заходів ком-
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плексного впливу на різні природні компоненти, перетворює природні геоси-

стеми у керовані агро-іригаційні ландшафти. 

Природний ландшафт (геосистема) в географічному розумінні – це одно-

рідна ділянка суші, в межах якої природні компоненти (вода, ґрунт, рельєф, 

клімат, рослинність і тваринний світ) утворюють взаємозв’язану і взаємоо-

бумовлену цілісність. 
Для забезпечення необхідного підвищення продуктивності біоти в приро-

дній геосистемі слід в її функціонування впроваджувати відповідні меліора-
тивні заходи, що позитивно впливають на природні компоненти, тобто пе-
рейти на комбіновану природно-техногенну систему. 
Взаємозв’язок природних компонентів, що функціонують при геосистем-

ному підході й техногенному впливі (наприклад, зрошуванні земель) можна 
зобразити у вигляді схеми (рисунок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок. Схема взаємозв’язків природних компонентів й елементів іригаційного 
впливу, що функціонують при природо-техногенному підході 

 

Розглядаючи схему взаємозв’язків природних компонентів, що функціо-

нують при природо-техногенному підході, можна відмітити, що зрошування 
має прямі зв’язки тільки з біотою, ґрунтами і гідросферою. Однак, названі 
компоненти природи, в свою чергу, взаємопов’язанні як між собою, так і з 
останніми компонентами природи. Взаємозв’язки між природними компоне-
нтами коригуються з впровадженням зрошування. 
Зрошування впливає на біоту (її продуктивність), на ґрунти (зміну режи-

мів родючості), поверхневі та підземні води (зміну режимів), а також на ат-
мосферу (кліматичні умови) та літосферу (геологічну будову). Ступінь впли-

ву на окремі компоненти залежить від конструктивних особливостей зрошу-
вальних систем, техніки і технології водорозподілу й поливу, рівня агротех-

ніки й агрохімічного забезпечення та інших факторів. 
Зрошувальна система – це складна структура, що виникає внаслідок дії 

техніки і природи, і її слід розглядати як природо-техногенну систему зі 
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складним утворенням, коли режими природної і технічної системи значною 

мірою визначаються матеріально-енергетичними ресурсами й інформаційни-

ми зв’язками, а їхня сукупність має властивості цілого. Методика визначення 
таких структур базується на тому, що вони розглядаються як єдине ціле, але з 
наступним виділенням їхніх складових, аналізом взаємодії між останніми та 
визначенням шляхів управління ними. 

У даній роботі системний аналіз застосовується при визначенні умов і 
наслідків функціонування геотехнічних систем іригаційного призначення в 
степовій зоні країни. Об’єктами дослідження є зрошувальні системи, побудо-

вані у 50-60 рр. минулого століття і на сьогодні технічно застарілі, та більш 

удосконалені системи з протифільтраційним облицюванням провідної мере-
жі, закритою внутрішньогосподарською мережею і широкозахватною дощу-
вальною технікою, що забезпечують підвищення ефективності зрошення та 
забезпечують екологічний стан довкілля. 
Безумовно, більш негативні екологічні ситуації виникають на перших. На 

других системах протиріччя між природними і технічними компонентами не 
мають антагоністичного характеру, а при високій культурі зрошуваного зем-

леробства функціонування систем практично безконфліктне. 
Проте там, де недостатньо враховують природні умови і нові зв’язки, що 

виникають при переході на геотехногенні системи, де економлять на компле-
ксних заходах, які в нових умовах забезпечують стійкість екосистем, з часом 

затрати на екологічні заходи можна порівнювати з прибутком від зрошення. 
Аналіз отриманих ефектів і негативних наслідків визначає стратегію на 

новому етапі соціально-економічного розвитку суспільства. Ця стратегія 
зорієнтована на досягнення високих результатів за допомогою інтенсивних 

методів господарювання і включає найголовніші на сьогодні питання – збе-
реження природи (середовища життя людини) і раціональне використання 
природних компонентів та їхніх ресурсів. 
Зрошуванням в Україні охоплено понад 2 млн. га земель. Основний фонд 

зрошуваних земель знаходиться в степовій зоні країни (північний степ – 

31 %, південний – 29 %, сухий – 25 %). Більшість поливних ґрунтів (понад 

65 %) представлені чорноземами (опідзолені, типові, потужні і південні). 
Основним джерелом води для зрошення є Дніпро і його водосховища; 

широко використовуються води річок Дунаю, Південного Бугу, Дністра, 
Сіверського Дінця, малих річок і водоймищ. Значний об’єм для зрошення 
становлять дренажно-скидні, шахтні й стічні води (водовідведення). 
Більшість джерел води для зрошення мають загальну мінералізацію мен-

шу 1 г/л. Їхній хімічний склад переважно гідрокарбонатно-кальцієвий і змі-
шаний за катіонами. Співвідношення активності іонів Na

+
 i Ca

++
 не переви-

щує одиниці, а вміст іонів Cl
-
 менше 10 мг·екв/л. Згідно іригаційної оцінки 

дані води можна вважати придатними для зрошення. 
Що стосується використання малих річок і водойм на місцевому стоці, які 
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в більшості випадків служать приймачами значних об’ємів водовідведення, 
то внаслідок їхнього забруднення, останні мають деякі іригаційні показники, 

котрі перевищують допустимі значення. Такі води кваліфікують як "обмеже-
но придатні", а деякі як "непридатні" для поливу через можливість хімічного, 

фізичного й біологічного забруднення ґрунтів. Ці води потребують покра-
щання якості за рахунок проведення низки меліоративних заходів. Проте, на 
сьогодні практично відсутні інші способи утилізації стічних вод, тому їхня 
значна частина і надалі буде спрямовуватись для поливу ґрунтів. 
У степовій зоні зрошування має найбільший вплив на ґрунтові режими, 

ґрунтоутворюючі процеси і родючість ґрунтів. За високої культури зрошува-
ного землеробства, відповідних властивостей й оптимальних водних режимів 
ґрунтів, можна тривалий час підтримувати і навіть підвищувати їхню родю-

чість. Проте, досить часто умови ґрунтоутворення зазнають негативних змін, 

що зумовлені зрошенням земель. 
Такий стан пояснюється низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. До 

об’єктивних причин можна віднести: зміна кліматичних умов і підвищення 
інтенсивності несприятливих природних явищ; зміна форм й умов господа-
рювання, що призводить до порушення основ агротехніки; збільшення площ 

широкорядних культур; енергетична й економічна криза; світова тенденція 
до інтенсивнішого використання продуктивності ґрунтів. До суб’єктивних 

причин слід віднести: недосконалість зрошувальних і дренажних систем, 

дощувальної техніки й технології проведення поливів; низький рівень екс-
плуатації зрошувальної системи (особливо внутрішньогосподарської мережі) 
й недотримання прогресивної технології землеробства. 

Розглянемо фактори негативного впливу зрошування на ґрунти. Зага-
льну дію, що чинить вода на ґрунти можна розділити на фізичну, хімічну і 
біологічну. 
Фізична дія полягає в деградації родючого шару ґрунту в результаті вино-

су фільтраційними потоками мінеральних й органічних речовин (суфозії), 
руйнування ґрунтових агрегатів краплинами штучного дощу, механічного 

ущільнення верхнього й підорного шару (в т.ч. меліоративною технікою) та 
підвищення інтенсивності водної ерозії. 
Хімічна дія водних меліорацій складніша. Полив земель навіть прісною 

водою може призвести до несприятливих наслідків. Такі процеси відбува-
ються у результаті розчинення солей у ґрунтовому профілі та їхній вимив. Зі 
зменшенням мінералізації ґрунтових розчинів їхній хімічний склад змінюєть-
ся, зменшується ємність поглинання ґрунтового комплексу, збільшується 
вміст іонів Na

+
, виникає залуження ґрунту, що погіршує його структуру і 

родючість. 
Полив прісною водою може призвести і до засолення ґрунтів, особливо в 

степових районах, де по глибині ґрунтового розрізу є горизонти водорозчин-

них солей. При зрошенні ці сольові профілі розчиняються поливними вода-
ми, а при наступному випаровуванні солі капілярним током піднімаються до 
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поверхні землі, що призводить до вторинного засолення ґрунтів. 
У процесі поливу земель, з неглибоким заляганням рівня ґрунтових вод 

(РГВ), фільтраційні втрати поповнюють запаси ґрунтових вод, рівень підні-
мається і солі проникають у кореневий горизонт. 
Зрошувальні води часто містять мінеральні й органічні речовини. При по-

ливі вони вступають у реакцію з ґрунтовими розчинами: іони Na
+
 заміщають 

у ґрунтовому поглинальному комплексі іони Ca
++

, які вимиваються при по-

ливі. Це призводить до солонцювання і зниження родючості ґрунтів. Крім 

того, підвищується загальна мінералізація ґрунтових розчинів. 
У формуванні родючості ґрунту важливу роль відіграють мікроорганізми, 

які реагують на наявність вологи в ґрунті. Тому при зрошуванні земель слід 

визначитись з водно-повітряним режимом, який забезпечив би оптимальні 
умови мікробіологічних процесів і сприятливий біохімічний стан ґрунту. 
Найзначніший негативний вплив зрошення земель на ґрунти зумовлений 

підйомом рівня ґрунтових вод і зміною природних автоморфних умов ґрун-

тоутворення на напівгігроморфні і гігроморфні. Площа підтоплених земель у 
країні з глибиною залягання РГВ менше 2 м становить понад 3 % площі зро-

шення. Ще 3...4 % мають нестійкий гідромеліоративний стан (РГВ на глибині 
2…3 м). 

Причини погіршення екологічних умов зрошуваних земель і втрати 

продуктивності поливних ґрунтів можна звести до наступного: 

1. Проектування й експлуатація зрошувальних систем направлені виклю-

чно на отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Зміни 

екологічного стану території зрошування практично не враховувалися і не 
прогнозувалися. Подача води здійснювалася залежно від водоспоживання 
культур без врахування деградації ґрунтів і їхнього збереження як основного 

компонента природного середовища. 
2. Поливні норми встановлювалися за різницею значень найменшої воло-

гоємності (НВ) розрахункового шару ґрунту та передполивного вологозапасу 

(70…75 % НВ). Таке визначення призвело до переполивів і значних фільтра-
ційних втрат зрошувальної води. Згідно [1] оптимальні умови ґрунтоутво-

рення створюються у ґрунті при його вологості 70 % НВ. 

3. Аналіз складових водного балансу при зрошуванні земель показує, що 

відношення середніх зрошувальних норм до сум природних опадів за вегета-
ційний період культур становить 1,0…1,5 і більше. Це говорить про те, що 

сумарне надходження вологи в ґрунт при традиційному зрошуванні в 2-3 

рази більше середньорічної суми природних опадів. Таке становище радика-
льно змінює природні умови ґрунтоутворення, призводить до утруднення 
аерації і зниження окисно-відновлюваного потенціалу ґрунту. 

4. Низькі коефіцієнти корисної дії зрошувальних систем (побудованих у 
60-70 рр. минулого століття) призвели до значних втрат поливної води на 
фільтрацію з провідної мережі та в процесі проведення поливів, погіршення 
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меліоративного стану поливних ґрунтів, створення великих об’ємів непроду-
ктивних скидів зрошувальних вод у водоприймачі. 

5. Підвищення продуктивності і культури праці при зрошуванні зумовило 

застосування дощування на всіх поливних землях (крім рисових масивів). 
Упровадження важких широкозахватних дощувальних машин (ШДМ), що 

характеризуються великими витратами води, значною миттєвою інтенсивніс-
тю дощу, нерівномірністю поливу по довжині машини (Кн=0,6…0,7), призво-

дить до ущільнення поливних ґрунтів, поверхневих і глибинних стоків поли-

вних вод як по площі поливу, так і по глибоких коліях від опірних візків 
ШДМ. 

6. При дощуванні середньоструменевими насадками потужність падаючих 

краплин дощу на ґрунти досягають 18 Дж/м2
 і більше. Такий полив руйнує 

верхній (2…3 см) шар ґрунту, викликає закупорку шпарин, погіршення агро-

водно-фізичних властивостей, збільшує процес водної ерозії, сприяє утво-

ренню іригаційної кірки та, як наслідок, знижує продуктивність поливних 

ґрунтів. 
7. Перезволоження зрошуваних земель призводить як до підняття РГВ, так 

і значної зміни якісного складу солей і сольового профілю. При цьому, в 
більшості випадків, зростає загальна токсична лужність і вміст водорозчин-

ного натрію, внаслідок чого зменшується відношення Ca
++

 до Na
+
, відбува-

ється солонцювання ґрунтів. 
8. На рисових сівозмінах домінує намивний режим ґрунтоутворення. На-

копичення ґрунтових матеріалів проходить в результаті осідання з поливних 

вод мінеральних й органічних елементів. Застійний водний режим на чеках 

сприяє розвитку анаеробних процесів, що призводить до утворення алювіа-
льно-дернових і болотних ґрунтів. 

9. Застосування дренажу, як основного меліоративного заходу боротьби з 
підтопленням і заболоченням зрошуваних земель, призвело до прискореного 

промивного режиму верхніх шарів ґрунту. На більшій частині дренованої 
площі впроваджений вертикальний дренаж, який для забезпечення понижен-

ня РГВ до критичного значення (2,5…3,0 м) на міждренній ділянці із сверд-

ловини відкачує природні (мінералізовані) води з глибини 15…20 м і більше. 
Це призводить до значного збільшення об’єму й погіршення якості водовід-

ведення й утворення вкрай нерівномірного залягання рівня ґрунтових вод на 
поливних землях, що негативно впливає на продуктивність ґрунтів. 

10.  При дренуванні зрошуваних земель фільтраційними потоками води з 
верхніх шарів ґрунту виносяться гумус, біогенні й кальцієвмісні речовини в 
результаті чого погіршується родючість і продуктивність ґрунтів. Крім того, з 
дренажно-скидними водами виносяться залишкові форми хімічних добрив і 
пестицидів, що зумовлює фізичне, хімічне і бактеріологічне забруднення вод, 

евтрофікацію та значне погіршення рекреаційних і рибопродуктивних ресур-

сів водоприймачів, в першу чергу заток Чорного й Азовського морів. 
11.  На дренованих землях (особливо при вертикальному дренажу) утво-
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рюється боковий внутрішньоґрунтовий стік, яким із активного шару ґрунту 

виносяться продукти біогенезу і мінеральні речовини, відбувається глибинна 
водна ерозія. Такий водний режим ґрунтоутворення називають ерозійно-

промивним. 

12.  На зрошуваних землях із глибоким заляганням РГВ боковий внутріш-

ньоґрунтовий стік вологи практично відсутній. Але при поливах значними 

нормами утворюється періодичний вертикальний відтік вологи з ґрунтового 

профілю в нижчерозміщені горизонти. Режим ґрунтоутворення в цьому ви-

падку – промивний автоморфний, який забезпечує винос всіх розчинних 

продуктів ґрунтоутворення. 
13.  Практично всі негативні наслідки погіршення родючості ґрунту 

пов’язані з втратою гумусу. У сприятливих природно-господарських умовах 

мінералізація органічних речовин завжди випереджує і забезпечує гумусоут-
ворення. Інше спостерігається на поливних ґрунтах. Отримання високих 

врожаїв при зрошуванні призводить до від’ємного балансу органічних речо-

вин у ґрунті, у результаті він виснажується, вміст гумусу щорічно зменшу-
ється на 3…6 %, і через 5…7 років іригації врожаї зменшуються, відбувають-
ся й інші несприятливі зміни. 

14.  Вирощування сільськогосподарських культур призводить до збіль-
шення відношення біологічної маси, що витрачається з ґрунту та біомаси, що 

повертається у ґрунт (поживні рештки, органічні добрива тощо). Це відно-

шення становить 1,4…1,6, що значно вище, ніж на богарних землях і гово-

рить про виснаження поливних ґрунтів і необхідність внесення підвищених 

норм органіки. Але в зв’язку з економічною кризою, зміною форми господа-
рювання об’єм органічних добрив у сільськогосподарському виробництві 
значно зменшився. 

15.  Поливи в жаркий період дня призводять до значних втрат води на ви-

паровування і втрат сонячної енергії (тепла), що надходить на поливну ділян-

ку. При цьому спостерігаються опіки листків, утворюється іригаційна кірка, 
що негативно впливає на продуктивність рослин. 

16.  Пізньоосінні вологозарядкові та промивні поливи призводять не тіль-
ки до втрат вод місцевого стоку на поливних ділянках, а й до погіршення 
режимів ґрунтоутворення в результаті закупорки ґрунтових шпарин криста-
лами льоду, що утворюються ранньоосінніми заморозками. 

Аналізуючи причини погіршення стану зрошуваних земель і втрат їхньої 
родючості, можна рекомендувати наступні напрямки екологізації поливних 

ґрунтів: 
1. Зміна підходу до визначення режимів зрошення сільськогосподарсь-

ких культур. В основу розрахунку слід покласти не забезпечення водоспожи-

вання культур, а оптимальні водно-повітряні умови утворення та збереження 
продуктивності поливних ґрунтів. 

2. Упровадження сучасних інженерно досконалих зрошувальних систем 
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з високими коефіцієнтами корисної дії, використання води і землі, автомати-

зованими системами водорозподілу, що повинні забезпечувати стійкість гео-

іригаційного ландшафту. 
3. Заміна потужної, габаритної, важкої техніки дощування з низьким ко-

ефіцієнтом сезонного використання, значною енерго- і металоємністю, низь-
кою якістю поливу на сучасні ґрунтозберігаючі малогабаритні, легкі дощува-
льні установки і пристрої та впровадження нетрадиційних способів поливу 
(краплинного, мікродисперсного). 

4. Заміна вертикального дренажу на горизонтальний забезпечить управ-
ління гідромеліоративним станом на поливних землях, покращить умови 

ґрунтоутворення і значно зменшить об’єм дренажно-скидних вод, чим пок-
ращить рекреаційні умови, рибопродуктивність водоприймачів та їхній еко-

логічний стан. 

5. Збільшення площі бобових і злакових трав у сівозмінах та часткове 
їхнє використання на сидератні добрива сприятиме відновленню гумусу, 
надходженню у ґрунт органічних речовин. 

6. Відмова від проведення поливів у жаркий період дня призведе до зме-
ншення втрат зрошувальної води на випаровування, не порушуватиме біоло-

гічних особливостей водоспоживання сільськогосподарських культур. Крім 

того, перехід на поливи у вечірній і нічний час зменшить затрати коштів на 
енергоресурси. 

7. Відмова від пізньоосінніх вологозарядкових і промивних поливів під-

вищить коефіцієнт використання вод місцевого стоку, забезпечить аерацію 

активного шару ґрунту в осінньо-зимовий період та умови розпаду органіч-

них речовин, зменшить інтенсивність водної ерозії ґрунтів при сніготаненні. 
Упровадження наведених заходів при зрошуванні земель створить більш 

стійкі взаємозв’язки, забезпечить взаємообумовлену цілісність природних 

компонентів, що функціонують при геосистемному підході і техногенних 

впливах при зрошуванні земель. Такий підхід підвищить економічну ефекти-

вність агросистем і зменшить навантаження на геосистеми, забезпечить стій-

кість єдиної природно-техногенної системи. 
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