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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ  

 

Наведено результати кореляційно-регресійного аналізу показників, які 
характеризують зволоження у вегетаційний період  
сільськогосподарських культур та їхню урожайність, що дозволило  
визначити доцільність зрошення рослин в зоні лісостепу на прикладі 
Черкаської області. 
 

Приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа  
показателей, которые характеризуют увлажнение в вегетационный  

период сельскохозяйственных культур и их урожайность, что позволило 
определить целесообразность орошения растений в лесостепной зоне на 
примере Черкасской области. 

 

The results of the cross-correlation regressive analysis of indexes which char-

acterize moistening in a vegetation period of agricultural cultures and their 

productivity are considered. The expedience of plants irrigation in the area of 

forest-steppe on the example of the Сherkasy area is determined. 

 
Україна вважається аграрною державою, що підтверджують статисти-

чні дані: в структурі земельної площі 71% займають сільськогосподарські зе-

млі, які забезпечують 10,9% у ВВП країни (станом на 2008 рік) [1], за раху-

нок виробництва аграрної продукції. Ситуація, в якій опинилась Україна на 

світових ринках після вступу в СОТ, дозволяє зробити припущення, що саме 

сільськогосподарський потенціал держави та постійно зростаючий світовий 

попит на  продукти харчування, визначають аграрний сектор найбільш пріо-

ритетним поміж інших напрямків розвитку економіки. Про це свідчать ви-

сновки продовольчої сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй 

ФАО – Україна належить до країн, які в майбутньому  стануть основними 

донорами продуктів харчування в світі. 

Черкаська область одна з провідних в Україні з виробництва продукції 

сільського господарства та харчової промисловості. За структурою господа-
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рювання область є індустріально-аграрною, а в структурі валової продукції 

близько 27% займає сільське господарство. У структурі сільськогосподарсь-

кого виробництва рослинництво складає 62%, тваринництво – 38%. Область 

відіграє важливу роль в системі народного господарства України як регіон з 

високорозвиненим сільським господарством, який характеризується високою 

культурою ведення землеробства та тваринництва. Площа сільськогосподар-

ських угідь – 1,5 млн га, тобто 3,5% угідь в Україні, в тому числі ріллі –            

1,3 млн га. По розораності сільськогосподарських угідь Черкаська область на 

рівні з Херсонською є лідером на Україні. Черкащина відрізняється від інших 

областей високим рівнем виробництва зерна (37,7 тис. тонн – виробництво в 

2010 р.), цукрового буряка (959 тис. тонн), соняшника (286,5 тис. тонн), ово-

чів і картоплі (50,4 і 6,3 тис. тонн відповідно). 

Дана область лежить в межах міжзонального екотону Правобережного Лі-

состепу та Степу. Площа її дорівнює 21 тис. км. Поверхня області в основно-

му рівнинна. Лівобережна її частина, що зайняти терасами Дніпра, низинна і 

місцями заболочена, правобережна, що знаходиться в межах Придніпровсь-

кої височини та частково Волино-Подільського плато, вища й порізана доли-

нами річок та озер. Черкаська область на півночі межує з Київською областю, 

що визначає її важливу торгівельно-економічну роль. 

Черкаська область належить до промислово розвинених економічних 

центрів, який може задовольняти не лише власні потреби у продукції с/г, а 

також частково попит інших регіонів. Одним з основних споживачів с/г про-

дукції Черкаської області є фізичні та юридичні особи Київської області. 

Вдале географічне розташування поблизу з таким містом не призводить до 

додаткових витрат на створення інфраструктури та доставку товару. Тобто 

відбувається максимальне завантаження існуючих потужностей з виробницт-

ва, переробки с/г продукції при мінімальних витратах на доставку до потен-

ційного споживача. На території Черкаської області розташовані крупні заво-

ди з переробки с/г продукції, такі як «Верес», «Чумак», «Фрау Марта», які 

виступають замовниками на вирощування овочів с/г підприємствами області.  

Об’єктивна оцінка забезпечення вологою критичних періодів вегетації 

орієнтує на необхідність застосування диференційованої технології при ви-

рощуванні сільськогосподарських культур та своєчасне вживання заходів для 

поліпшення умов зволоження ґрунту. Тому розвиток АПК на базі зрошуваль-

ного землеробства має велике значення для економіки України, зокрема зони 

Лісостепу. В умовах нерівномірного розподілу і дефіциту водних ресурсів 

особливої актуальності набуває процес зрошення. 

У межах України виділяється три природно-кліматичних зони: надлишко-

во зволожена лісова (25% території), недостатньо зволожена лісостепова 

(35%) і посушлива степова (40%)[2].  

З табл. 1 видно, що частка зрошуваних сільськогосподарських земель 

Черкаської області (1,8%) співпадає з часткою зрошуваних земель зони Лісо-

степу. Тому умовно можна вважати обраний регіон для дослідження – Черка-
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ську область, типовим для зони лісостепу у ведені зрошуваного землеробст-

ва. Це значить, що запропоновані автором у даній роботі рекомендації мо-

жуть бути використані в сільському господарстві на третині території Украї-

ни.  

Природні умови області визначають характер сільськогосподарського ви-

робництва, тому головним завданням землеробства є вирощування максима-

льної кількості зерна, цукрових буряків, овочів і кормових культур (кормових 

коренеплодів, кукурудзи на зелений корм і силос, однорічних та багаторічних 

трав на сіно і зелений корм тощо). 

Таблиця 1 

Розподіл зрошуваних земель України за природно-кліматичними зонами 

Природно-кліматичні 

зони України 

Загальна 

площа, га 

Площа земель сіль-

ськогоспо-

дарського призна-

чення, га 

Площа зро-

шуваних зе-

мель, га 

Частка зрошу-

ваних земель в 

загальній площі 

с/г земель, % 

Степ 241451 24986,9 2098,9 8,4 

Лісостеп 211270 19794,4 356,3 1,8 

в тому числі: 

Черкаська область 
20900 2106,7 63,2 1,8 

Полісся 150907 10700,0 10,7 0,1 

Разом  603628 55481,3 2465,9 4,4 

Для полегшення ведення сільськогосподарської діяльності вченими 

було здійснено агрокліматичне районування, в основу якого покладено тер-

мічні умови та вологозабезпеченість території за вегетаційний період.  

Існує досить багато різних методів оцінки території за ступенем забезпе-

чення вологою. При обґрунтуванні доцільності меліорації часто зустрічається 

в літературі показник – гідротермічний коефіцієнт. Для Черкаської області 

його розмір становить 1,2, за Сапожніковою С.А., це слабопосушлива зона. У 

більшості років умови зволоження є оптимальними для отримання високих 

врожаїв с/г культур, але ймовірність ризику посушливих років 0,25. Тобто 

кожен четвертий рік кількість опадів менша, ніж випаровування. 

За О.М. Костяковим [3], таким показником є коефіцієнт водного балансу. 

Зона, де коефіцієнт водного балансу більший одиниці – зона надмірного зво-

ложення; де k < 1 – зона недостатнього зволоження, де k коливається в межах 

одиниці (від 0,5 до 1,3) – зона нестійкого зволоження. В даному випадку Чер-

каська область знаходиться в центральній частині лісостепу з нестійким зво-

ложенням. Властивості водно-повітряного режиму в цій зоні є більш менш 

рівномірними. Характер водно-повітряного режиму ґрунту тут коливається і 
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в часі (в різні роки), і в просторі (в один рік в різних містах району), відпові-

дно до специфічних місцевих умов наближується то до зони надмірного, то 

недостатнього зволоження.  

Ще одним показником, що характеризує природну забезпеченість воло-

гою різних регіонів України є середній багаторічний коефіцієнт зволоження, 

введений у практику Інститутом гідротехніки і меліорації.  Аналіз дає підста-

ву вважати (К3 =0,7), що в умовах Черкаської області високопродуктивне ви-

рощування, особливо вологолюбних сільськогосподарських культур можливе 

тільки за умови додаткового штучного зволоження ґрунтів, тобто зрошення 

[3]. 

За термічними умовами область можна поділити на 2 агрокліматичні ра-

йони: теплий та помірно теплий. За ступенем зволоження обидва райони мо-

жна назвати недостатньо вологими. 

Гідрометеослужба Черкаської області до кожної з виділених агроклімати-

чних зон відносить: 

• перша агрокліматична зона характеризується як тепла, недостатньо 

зволожена. Безморозний період – 160-170 днів (Уманський, Тальнівський, 

Звенигородський, Катеринопільський, Кам'янський, Шполянський, Городи-

щенський, Корсунь-Шевченківський, Канівський, Смілянський, Черкаський, 

Чигиринський, Чорнобаївський, Золотоніський і Драбівський райони). 

• друга агроклиматична зона характеризується як помірно тепла, недо-

статньо зволожена. Безморозний період – 160-170 днів (Монастирищенський, 

Маньківський, Лисянський, Жашківський і Христинівський райони) [4].  

Вже із самих назв агрокліматичних зон можна зробити висновок, що ви-

рощування сільськогосподарських культур ведеться в умовах недостатнього 

природного зволоження.  

Для обґрунтування доцільності зрошення земель в умовах Черкаської 

області проведемо кореляційно-регресійний аналіз показників, що характери-

зують кількість опадів вегетаційного періоду та урожайність с/г культур за 

1955–2010 роки. Припустимо, що між кількістю опадів та урожайністю с/г 

культур існує зв'язок. Але потрібно зазначити, що, крім зволоження, на уро-

жайність рослин впливає багато інших факторів (наприклад температура, до-

брива, клімат). В даній роботі вони не розглядаються і при побудові моделі 

не будуть враховані. 

Виходячи з вищенаведеного, можна припустити, що існує лінійний 

зв’язок між двома факторами: кількість опадів за вегетаційний період (неза-

лежний фактор) та урожайністю (залежний фактор) за умови, що аналітичні 

дані обмежені (кількість опадів за вегетаційний період не більше 567 мм). З 

метою визначення характеру зазначеного вище зв’язку та оцінки його тісноти 

побудуємо статистичну модель однофакторної лінійної регресії. Функція од-

новимірної лінії регресії у випадку одної незалежної змінної описується рів-

нянням, яке має наступний вигляд: 
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bXaY +=
,    (1) 

де а, b – параметри рівняння одновимірної лінійної регресії; 

Х, Y – значення ознак.  

Параметри моделі для окремих видів сільськогосподарської продукції ви-

значимо скориставшись формулою 
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Кожна з побудованих функцій (таблиця 3) дозволяє нам зробити висновок 

на скільки центнерів в середньому зміниться урожайність, при зміні кількості 

опадів за вегетаційний період на одиницю (мм). Серед досліджуваних с/г ку-

льтур найбільша зміна урожайності під впливом опадів спостерігається у фу-

нкції овочів (при зростанні опадів на 1 мм урожайність зросте на                  

0,42 ц/га), а найменший вплив опади мають для кукурудзи (при зростанні 

опадів на 1 мм урожайність зросте на 0,035 ц/га).  До того ж, вільний член 

функції показує, якою буде урожайність при відсутності опадів. Для овочів – 

культури, яка найбільше реагує на кількість вологи, урожайність буде однією 

з найменших. Це свідчить про те, що зрошення може значно підвищити ефек-

тивність вирощування овочів в умовах Черкаської області. 

Для оцінки тісноти зв’язку між факторами моделі розрахуємо коефіцієнт 

кореляції: 
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де  r – коефіцієнт лінійної кореляції; 

yx,  – середні значення по кожній ознаці; 

x, y – значення ознак. 

Як видно з табл. 2, для кожної окремої функції значення коефіцієнта ко-

реляції різні і коливаються в межах від 0,31 до 0,73. Тобто існує наявність лі-

нійного зв’язку різної тісноти для кожної с/г культури. Для оцінки надійності 

коефіцієнта кореляції визначимо критерій значущості (tr): 
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де rS
 – похибка коефіцієнта лінійної кореляції; 

n – кількість пар ознак; 

n – 2 – ступінь свободи. 

Оскільки при tr  факт>tr теор 0,05 , то можна говорити про достовірний рівень 

значимості незалежної змінної на залежну змінну. В даному випадку для ма-
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сиву з 65 ознак теоретичне значення становить 2,0, що є меншим ніж фактич-

ні значення. 

З досліджуваних культур найбільше значення зволоження має на урожай-

ність овочів, про це свідчить коефіцієнт детермінації. Безпосередньо для ово-

чів відкритого ґрунту він становить 0,534, тобто 53,4% зміни урожайності за-

лежить від зволоження культур в вегетаційний період. Для інших с/г культур 

серед неврахованих в моделі факторів впливу лише 10-25% припадає на зво-

ложення. 

Таблиця 2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу залежності кількості опадів 

у вегетаційний період та урожайності сільськогосподарських культур 

Назва с/г куль-

тури 
Функція 

Коефіцієнт 

кореляції 

Критерій значущо-

сті коефіцієнта ко-

реляції 
Коефіці-

єнт детер-

мінації фактич-

ний 

теорети-

чний 

Озима пшениця у=0,05х+16,3 0,44 3,6 2,0 0,199 

Кукурудза на 

зерно 
у=0,035х+25,1 0,31 2,7 2,0 0,119 

Цукровий буряк у=0,19х+189,2 0,32 2,5 2,0 0,101 

Картопля  у=0,29х+38,5 0,51 4,3 2,0 0,257 

Овочі  у=0,42х+16,8 0,73 7,9 2,0 0,534 

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що саме періодич-

ний дефіцит природного зволоження на території Черкащини у поєднанні з 

високою забезпеченістю тепловими ресурсами, високою сонячною радіацією 

та родючими ґрунтами і є тією об'єктивною природною передумовою розвит-

ку зрошення земель. Тому гідромеліорацію слід розглядати як фактор істот-

ного підвищення продуктивності землеробства і зменшення залежності його 

від несприятливих кліматичних умов. З обраних для аналізу сільськогоспо-

дарських культур найбільший вплив зволоження у вегетаційний період має 

для овочів відкритого ґрунту. Це доводить, що зрошення є запорукою стійко-

го розвитку аграрного бізнесу в лісостеповій зоні України. 
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