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У роботі представлені результати натурних досліджень хімічного складу та якості під-
земних вод (ґрунтових та артезіанських) в басейні річки Барабой, з 1967 року відбувається 
зрошування сільськогосподарських масивів за рахунок вод річки Дністер. Ці води подають-
ся в мережу водосховищ і каналів Нижньодністровської зрошувальної системи. Фільтрацій-
ні втрати вод зі зрошувальних масивів і водогінно-каналізаційних мереж населених пунктів 
поповнюють запаси підземних (ґрунтових) вод, збільшуючи потрапляння в них розчинених 
речовин з товщ осадових гірських порід, що призводить до зростання концентрацій окремих 
інгредієнтів хімічного складу  поверхневих і підземних вод в басейні р. Барабой. Показано, 
що ґрунтові води збагачені сполуками азоту, містять також високі концентрації хлоридів, 
сульфатів, кальцію та магнію. Мінералізація, токсичність та ступінь забруднення підземних 
вод зростають по довжині р.Барабой. Ґрунтові води, які потрапляють в русло р.Барабой, за 
своїм хімічним складом не задовольняють рибогосподарським вимогам, погіршуючи якість 
вод у водоймах, де ведеться рибництво. Артезіанські води, які використовуються для гос-
подарсько-питного водопостачання, визнані «посередньо, обмежено придатними, небажаної 
якості» по вмісту магнію. Окрім того, після 50 річної експлуатації у артезіанських водах 
знайдені сполуки азоту і фосфору, які у 60-ті роки минулого сторіччя не виявлялися. Зроб-
лений висновок про негативний вплив тривалого донорського зрошування на якість підзем-
них вод і необхідність додаткової обробки води артезіанських водоносних горизонтів сар-
матського ярусу, які використовуються для централізованого водопостачання. 

Ключові слова: донорське зрошування, фільтрація, підземні води, показники якості во-
ди, ступінь забруднення. 

 
1. ВСТУП    

  

Одеська область знаходиться в агрокліматич-
ній зоні Південного степу. Успішний розвиток 
сільського господарства в умовах посушливого 
клімату потребує зрошувального землеробства. 
Малі та середні річки області, розташовані у 
межиріччях Дунай-Дністер, Дністер-Південний 
Буг є маловодними і не здатними забезпечити 
водою потреби сільського господарства [1]. На 
початку XXI сторіччя ситуація погіршилася че-
рез регіональні зміни клімату, які призвели до 
зневоднення території Північно-Західного При-
чорномор’я. Нестача прісної води для цілей 
зрошування ще з 70-х років минулого сторіччя 
компенсується водами річок-донорів (Дунаю, 
Дністра). Для перекиду води великих річок на 
значні відстані була побудована велика кількість 
зрошувальних систем: Дунай-Дністровська; Бєл-
город-Дністровська; Нижньодністровська; Трої-
цько-Граденицька та інші. Зрошування та 
пов’язане із ним різке зростання надходження 
води на водозбори малих та середніх річок ви-
кликає зміни ґрунтоутворюючих процесів, вод-

но-сольового режиму ґрунтів, природного режи-
му ґрунтових вод та їх хімічного складу [2]. Під-
няття рівня ґрунтових вод є загальною тенденці-
єю для всіх зрошуваних масивів України [3]. 
Останнє є особливо важливим для сільських 
населених пунктів Одеської області, які тради-
ційно розміщувалися у пониженнях рельєфу, 
близько до поверхні залягання ґрунтових вод. У 
товщі лесоподібних осадових гірських порід 
степової зони є великі запаси легкорозчинних 
солей, сульфатів і хлоридів натрію, магнію та 
кальцію. При обводненні ці солі можуть перехо-
дити у рухомий розчинений стан і надходити у 
водоносні горизонти. Зрошування також сприяє 
виносу значної частини азотистих з’єднань за 
межі діючого шару ґрунту. В умовах зрошування 
відбувається надходження дренажних вод із 
зрошуваних водою річки-донора масивів до 
ґрунтових і частково до артезіанських вод, що 
може суттєво вплинути на їх якість.  
Метою роботи є виявлення наслідків впливу 

донорського зрошування на якість підземних вод 
річок Північно-Західного Причорномор’я 
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Вплив зрошування на якість підземних вод в Південно-степовій зоні України (на прикладі р.Барабой)  
 

 

(на прикладі однієї з таких річок).  
Об’єктом дослідження є водозбір річки Ба-

рабой, який знаходиться в умовах донорського 
зрошування водами р. Дністер.  
Предметом дослідження є зміни якості під-

земних вод на водозборі р. Барабой в результаті 
багаторічного зрошування. Ця річка є складовою 
Нижньодністровської зрошувальної системи 
(НДЗС) на площі 38 тис га зрошуваних земель. 
Задачі роботи полягають в аналізі та уза-

гальненні результатів польових досліджень яко-
сті підземних вод (проведених працівниками 
ОДЕКУ) та оцінок установлення тенденцій змін 
якості підземних вод у минулому та у сучаснос-
ті. 

   
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Річка Барабой є малою річкою із площею во-
дозбору 652 км2, недостатньо вивченою у гідро-
логічному відношенні. За моделлю «клімат 
стік», розробленою в ОДЕКУ, були визначені 
характеристики природного (непорушеного гос-
подарською діяльністю) річного стоку [4]. 
В результаті розрахунків установлено, що норма 
річного природного стоку складає 7,6 мм. Ця 
цифра відповідає даним обласного управління 
технічною експлуатацією малих річок [3], згідно 
з якими значення річної норми природного стоку 
дорівнює 7,56 мм. За розрахунками побутового 
річного стоку виявлено, що внаслідок надхо-
дження зворотних вод із масивів, які зрошують-
ся водами річки-донора (Дністра), середній бага-
торічний стік річки може збільшуватися на 20-
50 % в залежності від  відносної площі зрошу-
вання, яка суттєво змінювалася у різні роки. Для 
оцінки наслідків донорського зрошування зада-
валися різні значення відносних площ зрошу-
вання, які відповідали фактичним і змінювалися 
від 8 % до  23 % від загальної площі водозбору. 
Отже, хоч донорське зрошування позитивно 
впливає на кількісні характеристики стоку річки, 
воно впливає на хімічний склад та якість повер-
хневих та підземних вод.  

Гідрохімічний режим р. Барабой слабко ви-
світлений у науковій літературі. У роботі [5] 
міститься опис басейну р. Барабой (станом на 
1956 р.) та характеристики її режиму, визначені 
за річками-аналогами. Узагальнені гідрохімічні 
показники р. Барабой наведені в її паспорті за 
1992 рік [6], який вже застарів і потребує онов-
лення. Окремі гідрохімічні і гідробіологічні по-
казники Барабойського водосховища наведені у 
монографії Пилипенка Ю. В. [7]. 

Вода річки Дністер, яка використовується для 

наповнення Санжейського та Барабойського 
водосховищ, побудованих в руслі річки, згідно 
літературних даних [2], відноситься до категорії 
низько мінералізованих, слабко лужних, і по 
відношенню одно- та двохвалентних катіонів 
визнана придатною для зрошування чорноземів. 
За даними роботи [8] на початку XXI сторіччя у 
період з березня по жовтень мінералізація 
р. Дністер змінювалася в межах 430-648 мг/дм3. 
У 2000 році виявлено збільшення мінералізації 
на 200-240 мг/дм3 у порівнянні із даними у 1952-
1954 роках. Переважаючим катіоном є кальцій з 
концентрацією 46-70 мг/дм3. Переважаючим 
аніоном є гідрокарбонат, вміст якого у воді змі-
нюється в інтервалі 195,2 – 275 мг/дм3. Дніст-
ровська вода вважається такою, яка не потребує 
поліпшення хімічного складу. Згідно із матеріа-
лами роботи Шевченка Т. О. [9] мінералізація 
Барабойського водосховища, яке наповнюється 
водами Дністра,  становить 501 мг/дм3, клас су-
льфатний, група Mg, тип II, а Санжейського во-
досховища – 1629 мг/дм3, клас сульфатний, гру-
па Na, тип II, відповідно. Якість води Санжейсь-
кого водосховища не відповідає вимогам до іри-
гаційних вод, згідно з якими мінералізація не 
повинна перевищувати 1000 мг/дм3. 

Згідно із гідрохімічним картуванням річка 
Барабой належить до Дністровсько-Бузького 
гідрохімічного поля степової зони. Перші від 
поверхні водоносні горизонти знаходяться в 
четвертинних еолово-делювіальних відкладен-
нях (суглинки, леси, супіски) з мінералізацією 
2068 мг/дм3 і є сульфатно-кальцієво-натрієвими. 
Підземні води сарматських відкладень (вапняки, 
піски) мають мінералізацію 1067 мг/дм3 і відно-
сяться до хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатних 
змішаного катіонного складу [10].  

За даними паспорта річки Барабой [6], верхні 
водоносні горизонти (верховодка) з глибиною 
залягання менше 10 м розташовані у алювіально-
делювіальних четвертинних відкладеннях,. Во-
довмісними породами є лесоподібні суглинки та 
супіски. Нижче, на глибинах від 10 до 50 м, роз-
ташовуються ґрунтові води понтичних, неогено-
вих і меотичних відкладень, які залягають в то-
вщах пісків, вапняків, алевролітів. Живлення 
зазначених горизонтів відбувається за рахунок 
інфільтрації атмосферних опадів, фільтрації з 
поверхневих водних об’єктів, перетоку з інших 
горизонтів. Розвантажуються такі водоносні 
горизонти в долину річки. Їх вода використову-
ється для наповнення криниць для забезпечення 
господарсько-побутових потреб населення.  

Для централізованого водопостачання вико-
ристовуються артезіанські (напірні) води сар-
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матських водоносних горизонтів, глибина заля-
гання  яких більше 50 м. Водовмісними порода-
ми є вапняки, піски. Область живлення таких 
водоносних горизонтів знаходиться у місцях 
виходу порід на денну поверхню. Водоносні 
горизонти в алювіально-делювіальних четвер-
тинних відкладеннях вважаються незахищеними 
від забруднення, в понтичних, неогенових і мо-
тичних відкладеннях – умовно захищеними і 
незахищеними. Напірні води в сарматських во-
доносних горизонтах приймаються захищеними 
від забруднення. Мінералізація підземних вод 
може коливатись у значних межах, досягаючи на 
значних глибинах 11 г/дм3. Сполуки нітритного і 
нітратного азоту виявлені в більшості водонос-
них горизонтів, окрім сарматського. Обсяги ви-
користання підземних вод в басейні р. Барабой 
для промислового і комунально-побутового во-
допостачання щорічно знижуються [6, 11]: в 
1985 р. обсяг водозабору складав 1,431 млн. м3, 
в 1991 – 1,405 млн. м3, в 2012 р. – 0,73 млн. м3.     

Оцінка якості вод р. Барабой в створі 
с. Барабой [15] на основі даних регулярного гід-
рохімічного моніторингу стану р. Барабой в 
створі с. Барабой, який виконувався спеціаліста-
ми Одеської гідрогеолого–меліоративної експе-
диції Одеського обласного управління водних 
ресурсів (ОГГМЕ ООУВР) за 2000-2010 рр., по-
казала, що за рибогосподарськими показниками 
по методу комбінаторного індексу забруднення 
(КІЗ) за розглянутий період якість вод відповіда-
ла найгіршому IV класу якості («дуже брудна»), 
вода найбільше забруднена азотом нітритним і 
СПАР. Оцінка за методом індексу забруднення 
води (ІЗВ) показала, що за 2000–2010 рр. спосте-
рігалось погіршення якості вод р. Барабой від ІІІ 
класу якості («помірно забруднена») до VI класу 
(«дуже брудна»), що свідчить про порушення 
екологічних параметрів вод річки і характеризує 
її стан як «екологічний регрес». Дослідження  
зв’язків між окремими гідрохімічними показни-
ками за допомогою кореляційного аналізу [15] 
дозволило виділити 19 статистично значущих 
залежностей (переважно - між головними іона-
ми), які дають можливість використовувати їх в 
наукових розрахунках. Особливістю гідрохіміч-
ного режиму р.Барабой в сучасний період є зна-
чний вплив інтенсивної господарської діяльнос-
ті, яка докорінно змінила природний режим во-
дотоку. У [16] було встановлено, що в період з 
2000 по 2010 рр. за даними моніторингу ОГГМЕ 
ООУВР вода р.Барабой належить до хлоридного 
класу, групи кальцію-магнію, ІІІ типу. За показ-
ником мінералізації, який зростав від 
1707 мг/дм3 (2003 р.) до 3139 мг/дм3 (2010 р.) 

води р. Барабой є «солонуватими». Екологічна 
оцінка якості вод р. Барабой [17] показала, що в 
2000-2010 рр. за середніми значеннями гідрохі-
мічних показників якість води річки відносились 
до перехідного стану в межах ІІ – ІІІ класів якос-
ті (за станом «дуже добрі – задовільні», за чисто-
тою «досить чисті – слабо забруднені»). Виявле-
но, що за максимальними значеннями показни-
ків з 2000 р. стан річки погіршився на 11 % і 
відповідав ІІІ класу якості (за станом «задовільні 
– посередні», за чистотою «слабо – помірно за-
бруднені»), що наочно свідчить про тенденцію 
до погіршення екологічного стану р. Барабой в 
періоди, коли з природних і антропогенних при-
чин відбувається забруднення води. В 2011–
2015 рр. гідроекологічний стан р. Барабой зберіг 
тенденцію до погіршення [18].    

Гідрохімічний режим і гідроекологічний стан 
р. Барабой та розташованих в межах її басейну 
штучних водойм досліджувався протягом 2009-
2018 рр. спеціалістами кафедри гідроекології та 
водних досліджень ОДЕКУ в межах виконання 
низки НДР [11-13]. В [14] наводяться результати 
сезонних гідрохімічних зйомок у 2009–2010 рр., 
які були проведені в басейні р. Барабой на ство-
реній мережі з 20 станцій та виконаний аналіз 
отриманих гідрохімічних показників.   

Аналіз якості води у створених в басейні 
р. Барабой водосховищах за даними як ОГГМЕ 
ООУВР, так і ОДЕКУ за період з 2000 по  
2017 рр. дозволив установити, що у Барабойсь-
кому водосховищі якісний стан води кращий, 
ніж у Санжейському. Це зумовлено тим, що роз-
ташоване в нижній частині р. Барабой Санжей-
ське водосховище приймає до себе усі забруд-
нюючі речовини, які надходять з водозбору, а 
також є акумулятором дренажних технологічних 
скидів з І черги НДЗС [19].  Барабойське водо-
сховище [20] має досить великі розміри (довжи-
на 5,2 км, середня глибина 6,26 м, площа дзерка-
ла 382 га, об’єм води 24 млн. м3) і наповнюється 
безпосередньо з р. Дністер. Якість води в ньому 
залежить від інтенсивності штучного водообмі-
ну. Санжейське водосховище [21] має незначні 
розміри (довжина 3,8 км, середня глибина 
1,18 м, площа дзеркала 67 га, об’єм во-
ди 0,763 млн. м3), що обмежує можливості його 
самоочищення [22]. 

Оцінка якості вод у зазначених досліджува-
них водосховищах, установлена за методом КІЗ 
[23] згідно з рибогосподарськими нормами ГДК, 
дозволила установити наступне. За даними ОГ-
ГМЕ ООУВР (за 2001–2013 рр.) рівень питомого 
забруднення ПКІЗ у Барабойському водосховищі 
склав 2,61 бали (ІІІ-а клас якості вод  «бруд-
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на»); у Санжейському водосховищі ПКІЗ  
4,93 бали (IV-а клас якості вод – «дуже брудна»). 
За даними ОДЕКУ (період 2009-2017 рр.) в ці-
лому для Барабойського водосховища рівень 
питомого забруднення ПКІЗ становив 3,52 бали 
(ІІІ-б клас якості вод  «брудна»); у Санжейсь-
кому водосховищі ПКІЗ - 5,56 балів (IV-б клас 
якості вод – «дуже брудна»). Речовинами ЛОЗ, 
які найбільше забруднювали воду, виявились 
азот нітритний у Барабойському водосховищі, 
азот нітритний і азот амонійний – у Санжейсь-
кому. Якість води у Санжейському водосховищі 
гірша за якість води у Барабойському водосхо-
вищі в 1,9 разів за даними ОГГМЕ ООУВР і в 
1,6 разів – за даними ОДЕКУ. Однією з причин 
погіршення якості вод у Санжейському водосхо-
вищі є розвантаження високомінералізованих 
підземних вод, значна частина яких формується 
в результаті донорського зрошування. 

 
3. ОПИС ОБ′ЄКТА  

 

НДЗС розпочала свою роботу у другій поло-
вині ХХ ст. (з 1967 р.  І черга, з 1984 р. – ІІ чер-
га [19]) для зрошування сільськогосподарських 
земель Овідиопольського та Біляївського райо-
нів Одеської області. Зрошуються, головним 
чином, зернові, овочеві, кормові культури. Дніс-
тровська вода подається на поля головною насо-
сною станцією (ГНС), розташованою у селі Ма-
яки. В системі працює низка насосних станцій 
для підкачування води (НСП) [2]. Зрошувальна 
система складається з бетонних і залізобетонних 
каналів внутрішньогосподарських закритих тру-
бопроводів і лоткових каналів. На міжгосподар-
ських каналах реалізується міжб’єфне каскадне 
регулювання витрат та рівнів води за допомогою 
автоматичних регулюючих засобів гідравлічної 
та електричної дії. На річці  створені два водо-
сховища, які наповнюються водами Дністра: 
Барабойське та Санжейське [24]. Водозабір з 
Дністра відбувається існуючою ГНС (головною 
насосною станцією) вода подається  у Барабой-
ське водосховище. З Барабойського водосхови-
ща вода накачується насосною станцією у канал 
МК-2 і далі у розподільну мережу ІІ черги 
НДЗС. Передбачена автоматизація розподілу 
води з регулюванням б’єфів магістрального ка-
налу та акумуляцією аварійно-скидних вод для 
повторного використання. Також передбачено 
скидання вод з системи в Санжейське водосхо-
вище, з якого (за умови регулярних промивок) 
також здійснюється забір води на зрошування [2, 
19]. Режим водогосподарського використання 
Барабойського та Санжейського водосховищ 

викладені у відповідних нормативних виданнях 
[25, 26].    

Моніторинг якості води в басейні р. Барабой 
здійснюють: ОГГМЕ ООУВР (ГНС р. Дністер-
с. Маяки; Барабойське і Санжейське водосхови-
ща; р. Барабой – с. Барабой), Біляївською та Ові-
диопольською районними санітарно-
епідеміологічними станціями. Дані спостере-
жень друкуються у відомчих щорічних звітах.  

 
4. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Дослідження гідрохімічних показників підзе-
мних (ґрунтових) вод в басейні р.Барабой здійс-
нювалось співробітниками ОДЕКУ у 2010 – 2018 
рр. у місцях розвантаження ґрунтових вод на 
берегах водойм та водотоків (джерела). Для ана-
лізу їх якості було обрано 4 станції: джерела біля 
селищ Миколаївка (1), Петродолинське (2), Но-
воградівка (3), правий берег Санжейського водо-
сховища (4), (рис. 1, табл. 1). Роботи проводи-
лись за загальноприйнятими методиками польо-
вих і лабораторних досліджень [27, 28]. Отрима-
ні результати по станціям наведені в табл. 2.  

Оцінка якості ґрунтових вод виконувалась по 
методу комбінаторного індексу забруднення  
[23] за рибогосподарськими нормами ГДК (тому, 
що ґрунтові води приймають участь у наповнен-
ні водойм, де ведеться рибництво, яке відно-
ситься до провідних користувачів водних ресур-
сів р. Барабой протягом усього року, на відміну 
від сезонності використання вод для зрошуван-
ня). Метод КІЗ дозволяє класифікувати якість 
води за гідрохімічними показниками, виділити 
пріоритетні забруднювальні речовини на основі 
класифікацій: за ознаками повторюваності випа-
дків забруднення; за кратністю перевищення 
нормативів ГДК; за характером забрудненості 
води окремими хімічними речовинами. По кож-
ній речовині обчислюються узагальнені оцінні 
бали (Si), сума яких відповідає показнику КІЗ 
(комбінаторний індекс забрудненості). Показни-
ки, для яких бал Si ≥ 11, відносять до лімітуючих 
ознак забруднення (ЛОЗ), які є найбільшими 
забруднювальними речовинами, погіршують 
якість води до категорії «неприпустимо брудна». 
За питомим комбінаторним індексом забруднен-
ня (ПКІЗ) встановлюється клас якості води.  

Також в даній роботі здійснювалась оцінка 
придатності напірних (артезіанських) вод для 
господарсько-питного використання на прикладі 
артезіанської свердловини № 2097, розташованої 
в межах с. Барабой, на базі літературних та на-
турних даних, за нормативними методиками, 
наведеними в [29, 30].  
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Рис. 1 – Розташування станцій відборів проб у місцях виходу ґрунтових вод в басейні р. Барабой 
 

Таблиця 1 – Характеристики станцій спостережень за якістю ґрунтових вод в басейні р. Барабой 
 

Координати GPS  
(система WGS 84) 

№ 
станції 

Найменування Місце розташування 
Широта Довгота 

2-в 
Балка Ставкова, 

селище Миколаївка, джерело  
ґрунтових вод в ставок №3 

Правий берег ставка     
навпроти селища 

Миколаївка 
46º38'49,4'' 30º17'2,9'' 

8-б 
Гирло балки без назви, правого  
притоку річки Барабой в межах  

селища Петродолинське 

0,7 км на захід від центру    
селища Петродолинське 

46º25'81'' 30º23'55'' 

11-а 
Джерело ґрунтових вод біля  

селища Новоградівка 

0,38 км на південний захід 
від центру селища        

Новоградівка, джерело 
ґрунтових вод, 
правий берег 
річки Барабой 

46º21'42'' 30º28'54'' 

14-д 
Джерело ґрунтових вод на березі 
Санжейського водосховища 

Правий берег  водосхо-
вища, 0,18 км на півден-
ний захід від  переїзду 

46º18'53'' 30º29'95'' 

 
 
5. ОПИС І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  
 

В результаті аналізу отриманих гідрохімічних 
даних (табл. 2) по станціям було установлено, 
що ґрунтові води, які розвантажуються вздовж 
р. Барабой,  мають неоднорідні гідрохімічні по-
казники. Матеріали досліджень подані у вигляді 

дробу: в чисельнику – середньоарифметичне 
значення показника, в знаменнику – мінімальне і 
максимальне значення. Ґрунтові води протягом 
року мають велику прозорість (більше 42 см), 
без кольору, за показником рН - нейтральної чи 
слабко лужної реакції. Висока змінність значень 
окисно-відновного потенціалу еН і органолепти-  
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Таблиця 2 – Гідрохімічні показники ґрунтових вод в басейні р. Барабой (2010 – 2018 рр., дані ОДЕКУ) 

 

Показник 
Ґрунтові води в ставок  
біля с. Миколаївка 

Ґрунтові води в  
с. Петродолинське 

Ґрунтові води в  
с. Новоградівка 

Ґрунтові води в  
Санжейське  
водосховище 

Т. °C 
9,60              

8,10-12,9 
2,88 

0-5,42 
8,52 

3,12-10,6 
6,83 

4,30-14,1 

Прозорість, см >42 >42 >42 >42 

Колір, шкала без кольору без кольору без кольору без кольору 

Кольоровість, º 
26 

0-100 
27 

10-44 
21 

0-40 
41 

22-60 

рН 
7,65 

6,83-8,20 
7,97 

7,45-8,64 
7,52 

7,30-7,76 
7,64 

7,44-8,08 

еН, мв 
-16,8 

-79,0…+48,0 
-20,8 

-152…+130 
-0,60 

-136…+131 
26,6 

-64…+145 
Запах, бали 0-3 0-5 0-5 0-2 

Смак, бали 1-3 1-5 1-4 1-5 

Пінистість - - - - 

Загнивання - - - - 

Стабільність, % >80 >80 >80 >80 

Сухий  
залишок, г/дм3 

7,12 
5,70-13,3 

4,60 
1,70-6,30 

5,30 
2,50-6,00 

9,50 
5,15-10,9 

Прожарений  
залишок, г/дм3 

5,49 
4,16-9,49 

3,90 
1,40-5,50 

4,50 
2,20-5,10 

7,60 
4,40-9,40 

Валовий вміст  
органіки у воді, % 

21,9 
14,4-34,2 

15,6 
12,3-22,0 

14,2 
10,6-19,8 

19,4 
11,4-35,5 

Загальна твердість,  
мг-екв/дм3 

39,4 
15,6-98,6 

41,4 
18,7-58,5 

34,0 
19,9-51,5 

53,3 
28,4-86,8 

Са2+, мг/дм3 
262 

160-387 
351 

63,1-904 
394 

83,2-431 
517 

131-927 

Mg2+, мг/дм3 
326 

92,4-964 
267 

127-423 
208 

38,8-374 
309 

98,5-630 

Na++K+, мг/дм3 
421 

163-679 
165 

21-308 
566 

469-662 
750 

691-808 

HCO3
-, мг/дм3 

281 
235-366 

362 
168-735 

312 
122-531 

396 
168-882 

SO4
2–, мг/дм3 

642 
33,0-2185 

417 
17,2-1350 

444 
21,8-1398 

763 
168-2231 

Cl–, мг/дм3 
441 

320-709 
727 

603-895 
848 

488-1010 
1667 

1097-2260 

NO2
–, мгN/дм3 

0,50 
0,0-2,80 

0,097 
0,0-0,31 

0,074 
0,0-0,16 

1,91 
0,022-12,9 

NO3
–, мгN/дм3 

10,1 
2,80-35,3 

6,20 
0,08-30,1 

18,4 
0,38-82,3 

18,9 
0,42-82,3 

NH4
+, мгN/дм3 

21,8 
0,10-68,7 

16,5 
0,0-64,0 

18,7 
0,0-62,2 

25,7 
0,0-94,1 

PO4
3–, мгP/дм3 

0,05 
0,0-0,11 

0,063 
0,0-0,19 

0,063 
0,0-0,275 

0,164 
0,0-0,96 

БСК5 мгО/дм3 
5,90 

1,00-28,3 
3,30 

0,0-9,20 
4,40 

1,10-7,60 
4,00 

0,0-9,38 
Сапрофітні бактерії,  

тис кл/см3 
3,13 

0,797-10,4 
1,06 

0,41-1,52 
0,93 

0,315-1,70 
0,66 

0,265-1,20 
Хронічна  

токсичність, % 
12,6 

3,6-44,8 
46,3 

1,00-112 
57,1 

8,00-284 
102 

20,1-302 

Гостра токсичність, I 
0,67 

0,0-1,96 
0,42 

0,05-0,68 
0,34 

0,0-0,88 
0,59 

0,0-0,83 
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чних показників (запах, смак) вказує на різний 
механізм перебігу фізико-хімічних процесів фо-
рмування складу і властивостей таких вод протя-
гом року. Вмісту речовин СПАР (передусім, 
сапоніну) за показником «пінистість» в усіх 
джерелах виходу ґрунтових вод не виявлено. 
Рівень вмісту органічних речовин, які схильні до 
легкого розкладу з утворенням сірководню, згід-
но показників «загнивання» та «стабільність» 
визнаний допустимим.  

Мінералізація ґрунтових вод по всім станціям 
дослідження була дуже високою (сухий залишок 
за середніми значеннями складав від 4,6 г/дм3 

до 9,5 г/дм3). Різниця між сухим і прожареним 
залишком дає уявлення про валовий вміст у 
ґрунтових водах розчинених органічних речо-
вин, переважно сполук гумусового типу.  

В ґрунтових водах по окремим станціям вміст 
органіки змінювався за середніми значеннями 
від 14,2 % до 21.9 %. Концентрації головних 
іонів у ґрунтових водах вздовж р. Барабой де-
монструють злагоджену тенденцію зростання. 
Виражене збільшення по середнім значенням 
характерне для хлорид-іону (з 441 мг/дм3 
до 1667 мг/дм3), решта показників зростає, в 
проміжних станціях – біля с. Петродолинське і 
Новоградівка окремі концентрації мають тенде-
нцію до «просідання» внаслідок посилення жив-
лення водоносних горизонтів ґрунтових вод 
більш прісними водами р. Дністер, що подають-
ся на зрошувальні масиви.   

Вміст в ґрунтових водах р. Барабой біогенних 
речовин, а саме сполук азоту і фосфору, досить 
різко змінюється. По мінімальним показникам  
для більшості станцій фіксується аналітичний 
нуль, по максимальним значенням виявлені ви-
сокі концентрації, що особливо виражене для 
азоту амонійного. В цілому, мінімальним є вміст 
фосфатів (від 0,05 мг/дм3 до 0,164 мг/дм3 по се-
реднім значенням). Більше всього в ґрунтових 
водах азоту амонійного (від 16,5 мг/дм3 до 
25,7 мг/дм3). Переважання азоту амонійного над 
іншими сполуками азоту свідчить про погіршен-
ня санітарного стану ґрунтових вод в басейні 
річки Барабой  через їх забруднення. В усіх ви-
падках, а особливо для нітратного азоту і фосфа-
тів, вираженою є тенденція до зростання їх кон-
центрацій вздовж течії р. Барабой. Забрудненість 
ґрунтових вод в басейні р. Барабой органічними 
речовинами за показником БСК5 досить висока і 
по середнім значенням показника зменшується 
по довжині річки з 5,9 мгО/дм3 в джерелі біля 
с. Миколаївка до 4 мгО/дм3 в джерелі на березі 
Санжейського водосховища.     

Важливим аспектом вивчення ґрунтових вод 
в басейні р. Барабой є дослідження їх бактеріа-
льної забрудненості і токсичності. В [2] містять-
ся подібні дослідження щодо поверхневих вод, 
які є джерелом зрошування в Одеській області, 
там же  зазначено, що дослідження такого спря-
мування є досить актуальними і перспективни-
ми. Аналіз отриманих нами даних показав, що 
вміст сапрофітних бактерій, які є показниками 
забрудненості вод, по середнім значенням 
вздовж течії знижувався від 3,13 тис кл/см3 в 
джерелі біля с. Миколаївка до 0,66 тис кл/см3 в 
джерелі біля Санжейського водосховища. Висо-
кий вміст сапрофітних бактерій в ґрунтових во-
дах р. Барабой і їх велика сезонна динаміка є 
індикатором свіжого антропогенного забруднен-
ня і пояснюється високим рівнем забрудненості 
цих вод біогенними сполуками і органічними 
речовинами, в мінералізації яких беруть участь 
сапрофітні мікроорганізми, відігріваючи роль 
«екосистемних санітарів».   

Проведені дослідження на фітотоксичність 
ґрунтових вод дали змогу отримати, що хронічна 
токсичність для кожного джерела в окремі сезо-
ни по екстремальним значенням змінюється від 
рівня «нетоксична» (всі станції) до рівня «вель-
ми токсична» (джерела біля с. Петродолинське, 
с. Новоградівка, Санжейського водосховища).  
За середніми значеннями показника хронічної 
токсичності можна зробити висновок про зрос-
тання ступеня токсичності ґрунтових вод вздовж 
течії р. Барабой з рівня «нетоксична» (12,6 % в 
джерелі біля с. Миколаївка) до рівня «вельми 
токсична» (102 % в джерелі біля Санжейського 
водосховища). Таким чином, при тривалому 
контакті з живою істотою ґрунтові води в басей-
ні р. Барабой є в більшості випадків токсичними 
і становлять певну небезпеку при їх використан-
ні. Гостра токсичність, яка характеризує вплив 
води на живу істоту при нетривалому контакті, 
в усіх станціях вивчення ґрунтових вод по сере-
днім значенням показників свідчить про «серед-
ній ступінь» забрудненості таких вод (показник 
гострої токсичності I змінювався від 0,3 до 0,67). 
Сезонна динаміка показника I висока: по мініма-
льним значенням в окремі сезони в більшості 
станцій гостра токсичність ґрунтових вод може 
бути «відсутня» і не виявлятись (показник 
I < 0,1), по максимальним значенням в усіх стан-
ціях виявлений «сильний ступінь» забруднення 
(показник I > 0,71).  

Оцінка результатів забрудненості ґрунтових  
надавалася на базі використання рибогосподар-
ської ГДК, оскільки р. Барабой та її водойми 
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широко використовуються для потреб рибницт-
ва. Результати оцінки якості ґрунтових вод в 
басейні р. Барабой за методом КІЗ в період з 
2010 по 2018 рр. наведені в  табл. 3-4.  

Аналіз отриманих даних показав, що для всіх 
станцій з 11 гідрохімічних показників для 10 
відзначаються випадки перевищень ГДК різної 
кратності, тому всюди показник комплексності 
забруднення К становив 91 %.  

Рівень забруднення всіх джерел ґрунтових 
вод відповідав IV класу якості вод («дуже бруд-
на»), в найгіршому стані знаходиться джерело 

біля Санжейського водосховища (показник ПКІЗ 
склав 8,1 бали), в кращому стані знаходиться 
джерело біля с. Петродолинське (ПКІЗ складав 
6,18 балів). На усіх станціях найнижчий рівень 
забруднення установлений по фосфатам.  

Речовинами ЛОЗ, які найбільше забруднюють 
ґрунтові води, в усіх випадках були азот нітрит-
ний і амонійний, за якими фіксується «характер-
на забрудненість високого і дуже високого рів-
ня», а якість води оцінюється як «неприпустимо 
брудна». 

 
 
 

Таблиця 3 – Статистично узагальнена оцінка якості ґрунтових вод в басейні р. Барабой (рибогосподарські норми ГДК) по 
методу КІЗ за даними ОДЕКУ у 2010-2018 рр. 
 

Ґрунтові води, які розвантажуються в ставок біля с. Миколаївка 
n = 11,  n' = 10,  K = 90,9%,  КІЗ = ∑Si = 78 балів, ПКІЗ = ∑Si/n = 7,1 балів; клас якості - IV в) – «дуже брудна» 
Показник БСК5 [∑M] [NO2

-] [NO3
-] [NH4] [Pmin] [Ca2+] [Mg2+] [Na++К+] [SO4

2-] [Cl-] 
ГДК (мг/дм3) 2,25 1000 0,02 9,1 0,39 1 180 40 170 100 300 

Ni 8 8 7 7 7 6 6 6 2 4 4 
NГДК  5 8 6 2 6 0 3 6 1 2 4 

Hi=100*NГДК/Ni,% 62,5 100 85,7 28,6 85,7 0 50 100 50 50 100 
Оцінний бал 4 4 4 2 4 1 3 4 3 3 4 
Ki=Ci/CГДК 2,6 7,13 234 1,1 55,8 0,05 1,46 8,14 2,47 6,4 1,47 
Оцінний бал 2 2 4 1 4 1 1 2 2 2 1 
Узаг. бал Si 8 8 16 2 16 1 3 8 6 6 4 

Ґрунтові води в с. Петродолинське 
n = 11,  n' = 10,  K = 90,9%,  КІЗ = ∑Si = 68 балів, ПКІЗ = ∑Si/n = 6,18 балів; клас якості - IV б) – «дуже брудна» 

Показник БСК5 [∑M] [NO2
-] [NO3

-] [NH4] [Pmin] [Ca2+] [Mg2+] [Na++К+] [SO4
2-] [Cl-] 

Ni 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 4 
NГДК  4 7 6 1 6 0 4 7 1 2 4 

Hi=100*NГДК/Ni,% 57,1 100 85,7 14,3 87,5 0 57,1 100 50 50 100 
Оцінний бал 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 4 
Ki=Ci/CГДК 1,45 4,61 48,7 0,68 42,3 0,06 1,95 6,68 0,96 4,2 2,42 
Оцінний бал 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 
Узаг. бал Si 4 8 12 2 12 1 4 8 3 6 8 

Ґрунтові води в с. Новоградівка 
n = 11,  n' = 10,  K = 90,9%,  КІЗ = ∑Si = 77 балів, ПКІЗ = ∑Si/n = 7 балів; клас якості вод - IV в) – «дуже брудна» 

Показник БСК5 [∑M] [NO2
-] [NO3

-] [NH4] [Pmin] [Ca2+] [Mg2+] [Na++К+] [SO4
2-] [Cl-] 

Ni 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 4 
NГДК  6 7 6 3 6 0 6 6 2 2 4 

Hi=100*NГДК/Ni,% 85,7 100 85,7 42,8 85,7 0 85,7 85,7 100 50 100 
Оцінний бал 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 
Ki=Ci/CГДК 1,97 5,29 37 2,02 47,9 0,06 1,6 5,2 3,3 4,4 2,8 
Оцінний бал 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 
Узаг. бал Si 4 8 12 6 12 1 4 8 8 6 8 

Ґрунтові воді , які розвантажуються в Санжейське водосховище 
n = 11,  n' = 10,  K = 90,9%,  КІЗ = ∑Si = 89 балів, ПКІЗ = ∑Si/n = 8,1 балів; клас якості - IV г) – «дуже брудна» 
Показник БСК5 [∑M] [NO2

-] [NO3
-] [NH4] [Pmin] [Ca2+] [Mg2+] [Na++К+] [SO4

2-] [Cl-] 
Ni 8 8 7 7 7 7 7 7 2 4 4 

NГДК  6 8 7 2 5 0 6 7 2 3 4 
Hi=100*NГДК/Ni,% 75 100 100 28,5 71,4 0 85,7 100 100 75 100 

Оцінний бал 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 
Ki=Ci/CГДК 1,72 9,5 954 2,1 65,8 0,16 2,87 7,73 4,4 7,6 5,6 
Оцінний бал 1 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 
Узаг. бал Si 4 8 16 4 16 1 8 8 9 8 8 
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Таблиця 4 – Зведені результати оцінки якості ґрунтових вод в басейні р. Барабой (рибогосподарські норми ГДК) по методу 
КІЗ за даними ОДЕКУ у 2010-2018 рр. 

 

n n′ K,% КІЗ ПКІЗ Клас якості ЛОЗ 
Ґрунтові води, які розвантажуються в ставок біля с. Миколаївка 

11 10 90,9 78 7,1 ІV в - дуже брудна Азот нітритний та амонійний 
Ґрунтові води в с. Петродолинське 

11 10 90,9 68 6,18 ІV б - дуже брудна Азот нітритний та амонійний 
Ґрунтові води в с. Новоградівка 

11 10 90,9 77 7,0 ІV в - дуже брудна Азот нітритний та амонійний 
Ґрунтові воді, які розвантажуються в Санжейське водосховище 

11 10 90,9 89 8,1 ІV г - дуже брудна Азот нітритний та амонійний 
 
Середньозважена кратність перевищення 

ГДК по азоту нітритному коливалась від 37 ГДК 
(джерело біля с. Новоградівка) до 954 ГДК (дже-
рело біля Санжейського водосховища); по азоту 
амонійному кратність перевищень ГДК зміню-
валась від 42,3 ГДК (джерело біля 
с. Петродолинське) до 65,8 ГДК (джерело біля 
Санжейського водосховища). Досить високим 
був рівень забруднення, визначений по головним 
іонам і мінералізації.  

Вплив донорського зрошування за рахунок р. 
Дністер на гідрохімічні показники джерел ґрун-
тових вод в межах басейну р. Барабой та повер-
хневих водних об’єктів добре можна простежити 
за табл. 5. Так, за багаторічними даними води 
річки Дністер (с. Маяки) відносяться до гідрока-
рбонатного класу, групи кальцію, ІІ типу і мають 

мінералізацію 0,464 г/дм3. Води Барабойського 
водосховища, яке напряму наповнюється з 
р. Дністер (ГНС с. Маяки) мають дещо більшу 
мінералізацію (0,554 г/дм3), але вже відносяться 
до сульфатного класу, групи магнію, ІІ типу. 
Води Санжейського водосховища і нижньої час-
тини р. Барабой відносяться до сульфатного кла-
су, групи натрію, ІІ типу і мають в 4 рази більшу 
мінералізацію (2,17 г/дм3 і 2,42 г/дм3) порівняно з 
водами р. Дністер.  

Зростання мінералізації вод Барабойського і 
Санжейського водосховищ і р. Барабой в нижній 
течії пояснюються поступовим накопиченням в 
руслі р. Барабой високо мінералізованих ґрунто-
вих вод «місцевого притоку».  

 

 
 

Таблиця 5 – Середні концентрації головних іонів у ґрунтових водах (2010-2018 рр., дані ОДЕКУ) та в інших водних 
об’єктах (2000-2017 рр., дані ОГГМЕ ООУВР), класифікація за критеріями іонного складу та мінералізація вод (г/дм3) 

 

Концентрації головних іонів, мг-екв/дм3 
Класифікація за  
критеріями  

іонного складу 
Водний 
об’єкт 

Ca2+ Mg2+ Na++К+ HCO3
- SO4

2- Cl- Клас Група Тип 

Мінералі-
зація, 
г/дм3 

Ґрунтові води,  
с. Миколаївка 

10,0 12,0 8,00 4,60 12,4 13,4 S Mg ІІІ 5,49 

Ґрунтові води, 
с. Петродолинське 

15,0 13,0 7,17 5,93 20,5 8,68 Cl Ca ІІІ 3,90 

Ґрунтові води, 
 с. Новоградівка 

15,0 13,0 10,0 5,11 23,9 9,24 Cl Ca ІІІ 4,50 

Ґрунтові води, 
Санжейське 
водосховище 

25,8 25,4 18,0 6,49 47,0 15,9 Cl Ca ІІІ 7,60 

р. Дністер - 
с. Маяки 

3,06 2,04 1,00 3,20 1,11 2,17 C Ca ІІ 0,464 

Барабойське 
водосховище 

2,75 3,22 2,00 2,41 1,67 4,00 S Mg ІІ 0,554 

Санжейське 
водосховище 

9,28 10,0 14,0 3,83 10,6 18,9 S Na ІІ 2,17 

р. Барабой - 
с. Барабой 

10,6 11,2 16,5 4,30 12,3 21,0 S Na ІІ 2,42 
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Таблиця 6 – Середні показники кратності перевищень ГДК (риб-госп) по сполукам азоту і фосфору в ґрунтових водах в 
басейні р. Барабой (2010-2018 рр., дані ОДЕКУ) 
 

Показник [NO2
-] [NO3

-] [NH4] [Pmin] 
ГДК (мг/дм3) 0,02 9,1 0,39 1 
Ґрунтові води,  
с. Миколаївка 

234 1,10 55,8 0,05 

Ґрунтові води, с. 
Петродолинське 

48,7 0,68 42,3 0,06 

Ґрунтові води, 
с. Новоградівка 

37,0 2,02 47,9 0,06 

Ґрунтові води, 
Санжейське 
водосховище 

954 2,10 65,8 0,16 

 
Аналіз іонного складу ґрунтових джерел в ба-

сейні р. Барабой показує, що в зонах розташу-
вання зрошувальних масивів НДЗС (джерела 
біля с. Петродолинське, с. Новоградівка, Сан-
жейського водосховища) ґрунтові води відно-
сяться до хлоридного класу, групи кальцію, ІІІ 
типу і збільшують свою мінералізацію з 3,9 до 
4,5 г/дм3 порівняно з територіями поза межами 
впливу зрошувальних масивів (джерело біля 
с. Миколаївка за іонним складом відноситься до 
сульфатного класу, групи магнію, ІІІ типу, має 
мінералізацію 5,49 г/дм3).   

Оцінка рівня біогенного забруднення джерел 
ґрунтових вод в басейні р. Барабой (табл. 6) у 
вигляді середньо багаторічних коефіцієнтів кра-
тності перевищень рибогосподарських норм 
ГДК показала, що вздовж течії р. Барабой зазна-
чені коефіцієнти в усіх випадках мають тенден-
цію до збільшення. За вмістом фосфатів переви-
щень ГДК не виявляється. За сполуками азоту 
тенденція до збільшення рівня забрудненості 
вздовж течії р. Барабой порушується в джерелах 
біля с. Петродолинське і с. Новоградівка, які 
зазнають впливу підпору вод з Барабойського 
водосховища і масивів І черги НДЗС.     

Вплив антропогенного забруднення, насампе-
ред зворотних вод з сільськогосподарських ма-
сивів, на якість артезіанських вод розглядався на 
прикладі свердловини № 2097, розташованої на 
околиці с. Барабой на лівому березі однойменної 
річки.  

За даними паспорту [31], зазначена свердло-
вина була пробурена в червні 1965 р. на глибину 
94 м у верхньо-сарматський водоносний гори-
зонт. Протягом багатьох десятиліть вода сверд-
ловини постійно використовується громадою 
села Барабой для задоволення господарсько-
питних потреб. Візуально стан об’єкта є задові-
льним, санітарна зона огороджена і в цілому 
зберігається. Моніторинг режиму і якості артезі-
анських вод в верхньо-сарматському горизонті 

проводиться ще на 2 свердловинах (с. Василівка, 
с. Доброолександрівка) з 1986 р. 

За даними спостережень [6], вода досліджу-
ваного горизонту є хлоридно-гідрокарбонатно-
натрієвою, мінералізація змінюється у межах 0,4 
- 1,3 г/дм3, виявлені сліди нітратів, нітритів, за-
гальна твердість становить 3,8 мг-екв/дм3, рН 
дорівнює 7,7. Горизонт вважається захищеним 
від забруднення.   

Порівняння даних про характеристики хіміч-
ного складу артезіанської води, наведених у пас-
порті річки Барабой, паспорті свердловини та 
отриманих нами (табл. 7) показало їх добру уз-
годженість за більшістю показників.  

Вода є нейтральною за показником рН, про-
зорою, без сторонніх смаків і запаху. Однак, у 
ній було виявлено зменшення вмісту сульфатів, 
з’явилися сполуки азоту і фосфати, які раніше не 
спостерігались, що може бути обумовлене ан-
тропогенним впливом.   

Аналіз відповідності артезіанської води 
досліджуваної свердловини господарсько-
питним вимогам ДСаНПіН 2.2.4.-171-10 [29] 
показав, що  за санітарно-хімічними показника-
ми вода відповідає умовам нормативного доку-
менту, але за епідеміологічними (колі форми) 
вимогами – не відповідає (табл. 8). З погляду 
фізіологічної повноцінності мінерального складу 
питної води (табл. 9) у артезіанській воді сверд-
ловини в с. Барабой є відхилення по натрію і 
калію і по мінералізації. Вживання такої води 
без обробки загрожує споживачам гіпертензією,  
а також сечокам`яною хворобою та порушення 
стану водно-сольового обміну людини [32]. 

Для установлення придатності досліджуваної 
води для централізованого питного водопоста-
чання було проаналізовано відповідність гідро-
хімічних показників артезіанської води у смерд-
ловині с. Барабой вимогам [30] (табл. 10). Вияв-
лено, що майже по всім показникам переважає 1 
клас якості води (тобто, «відмінна, бажана  
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Таблиця 7 – Гідрохімічні показники свердловини № 2097 

 

Показники 
Паспорт свердловини 

(09.07.1965) 
Паспорт р. Барабой 

(1991 р.) 
Дані ОДЕКУ 
(28.02.2016) 

Загальна твердість, мг-екв/дм3 3,0 3,8 3,83 
Na++K+, мг/дм3 160 - 109 
Са2+, мг/дм3 44 - 17 
Mg2+, мг/дм3 10 - 36,7 

Сухий залишок, мг/дм3 580 400-1300 571 
SO4

2–, мг/дм3 111 - 12,5 
Cl–, мг/дм3 120 - 124 

NO2
–, мгN/дм3 - сліди 0,065 

NO3
–, мгN/дм3 - сліди 2,79 

NH4
+, мгN/дм3 - - 0,663 

PO4
3–, мгP/дм3 - - 0,202 

 
Таблиця 8 – Відповідність артезіанської води свердловини № 2097 господарсько-питним вимогам ДСаНПіН 2.2.4.-171-10. 

 

Показники 
Нормативи для питної води з 

колодязів та каптажів  
джерел 

Паспорт свер-
дловини 

(09.07.1965) 

Дані ОДЕКУ 
(28.02.2016) 

Загальні колі форми,  УО/100см3 <1 <3 - 
Запах, бали ≤3 0 0 

Мутність, н.о.к. ≤3,5 0 0 
Ph 6,5-8,5 7,7 7,7 

Загальна твердість, мг-екв/дм3 ≤7,0 3,0 3,83 

SO4
2–, мг/дм3 ≤500 111 12,5 

Сухий залишок, мг/дм3 ≤1500 580 571 
Cl–, мг/дм3 ≤350 120 124 

NO2
–, мгN/дм3 ≤3,3 - 0,065 

NO3
–, мгN/дм3 ≤50 - 2,79 

NH4
+, мгN/дм3 ≤2,6 - 0,663 

 
Таблиця 9 – Оцінка фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води свердловини № 2097 у с. Барабой 

 

Показники Нормативи 09.07.1965 28.02.2016 
Загальна твердість, мг-екв/дм3 1,5-7,0 3,0 3,83 

Na++K+, мг/дм3 4-40 160 109 
Са2+, мг/дм3 25-75 44 17 
Mg2+, мг/дм3 10-50 10 36,7 

Сухий залишок, мг/дм3 200-500 580 571  
 

якість»). Але за показником мінералізації був 
установлений 2 клас якості води («добра, прийн-
ятної якості»), а по магнію якість води у сучас-
ності (2016 р.) дійшла до 4 класу – («посередня, 
обмежено придатна, небажаної якості»). 

 
6. ВИСНОВКИ  

 

Дослідження якості підземних вод в басейні 
р. Барабой Одеської області, у межах якого на 
протязі багатьох десятиліть проводиться донор-
ське зрошування сільськогосподарських масивів 
водами р. Дністер, показало існування значних 

змін. Через фільтрацію додаткових вод, які на-
дійшли до басейну через зрошувальну мережу, 
піднявся рівень ґрунтових вод і сформувалися 
джерела їх виходу на берегах річки та водойм. 
Установлене зростання вмісту хлору та токсич-
ності ґрунтових вод по довжині водозбору.  

На всіх станціях виявлене забруднення по 
сполукам азоту, головним іонам, яке виражаєть-
ся у великих значеннях кратності перевищень  
рибогосподарських норм ГДК. Це вказує на шкі-
дливість впливу ґрунтових вод, які розвантажу-
ються у водойми,  на якість води і ризик нане- 
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Таблиця 10 - Оцінка відповідності вод свердловини № 2097 у с. Барабой вимогам ДСТУ  4808:2007 (класи якості води) 

 

Показники 09.07.1965 28.02.2016 
Запах, бали 1 1 

Забарвленість, º 1 1 
Мутність, н.о.к. 1 1 

Мінералізація, мг/дм3 2 2 

Загальна твердість, мг-екв/дм3 1 1 

SO4
2–, мг/дм3 1 1 

Cl–, мг/дм3 1 1 

Mg2+, мг/дм3 2 4 

 
сення збитків існуючим рибним господарствам. 

Отримані результати оцінки якості ґрунтових 
вод на досліджуваних станціях дають підстави 
розглядати ці джерела як важливий фактор 
впливу на гідрохімічний режим і якість вод річ-
ки Барабой та її водойм, який необхідно врахо-
вувати при розробці заходів по оптимізації су-
часного гідроекологічного стану річки Барабой в 
цілому. Якщо висока мінералізація та значний 
вміст у воді головних іонів можуть бути поясне-
ні природними чинниками, то висока біогенна 
забрудненість ґрунтових вод є наслідком надхо-
дження до водоносних горизонтів промислових, 
побутових і зворотних вод з сільськогосподарсь-
ких масивів. Забруднення носить не тимчасовий, 
а постійний характер.  

Порівняльний аналіз даних по свердловині 
№ 2097, які відносяться до 1965 та 2016 років, 
дозволив зробити висновки про  погіршення 
якості її води через  появу у хімічному складі 
води нітритів, нітратів, амонію та фосфатів, які у 
минулому не спостерігались. За санітарно-
хімічними показниками вода відповідає умовам 
нормативного документу, але за епідеміологіч-
ними (колі форми)  не відповідає. З погляду 
фізіологічної повноцінності мінерального складу 
питної води  у артезіанській воді свердловини в 
с. Барабой є відхилення по натрію, калію, міне-
ралізації. Оцінка придатності досліджуваної 
води для централізованого питного водопоста-
чання згідно [30] показала, що по магнію  якість 
води відноситься  до 4 класу – («посередня, об-
межено придатна, небажаної якості») . Вживання 
вод з підвищеним вмістом магнію загрожує мо-
жливому розвитку таких хвороб як: синдром 
дихальних паралічів і серцевої блокади та шлун-
ково-кишкового тракту. Тому не рекомендовано 
застосовувати досліджувану свердловину в якос-
ті джерела централізованого питного водопоста-
чання для громади с. Барабой без вживання ком-
плексу технологічних заходів щодо поліпшення 

складу води. Поліпшення складу води і викорис-
тання свердловини як джерела централізованого 
питного водопостачання може бути забезпечене 
доочищенням води шляхом модернізації сверд-
ловини (встановлення відповідного обладнання 
для знезараження та обробки води) або альтер-
нативою може бути застосування водоспожива-
чами локальних систем для доочистки води. Для 
оброблення води потрібне її знезаражування із 
застосуванням одного з таких реагентів: хлор, 
гіпохлорит, діоксин хлору, хлорамін, а також 
можливе знезаражування ультрафіолетовим 
опроміненням у комбінації з О3, Н2О2, оброблен-
ня озоном і фільтрування з коагулюванням. У 
перспективі має бути передбаченою очистка 
фільтруванням через біологічно активоване ву-
гілля або через повільні фільтри, а також очи-
щення і знезаражування іншими реагентами і 
способами, дозволеними СЕС МОЗ України. 
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The article presents the results of in-situ studies of the chemical composition and quality of un-
derground  (subsoil and artesian) water within the basin of the Baraboy River where irrigation of 
agricultural areas using the water resources of the Dniester River has been carried out since 1967. 
These water resources are fed into the network of reservoirs and channels of the Lower Dniester 
Irrigation System. Filtration losses of water from irrigation areas and water supply and sewage 
systems of settlements replenish the reserves of underground (subsoil) waters increasing the in-
gress therein of dissolved substances from the sedimentary rocks which leads to increase in the 
concentrations of certain ingredients included in chemical composition of surface and underground 
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waters within the basin of the Baraboy River. It is shown that groundwater is enriched with nitro-
gen compounds containing high concentrations of chlorides, sulfates, calcium and magnesium. 
Mineralization, toxicity and degree of contamination of underground water increase along the 
length of the Baraboy River. The chemical composition of the groundwater coming to the riverbed 
of the Baraboy River does not meet the fishing requirements and worsen the water quality of fish 
farming water bodies. The results of assessment of groundwater quality at the stations under study 
give reason to consider these sources of groundwater as an important factor affecting the hydro-
chemical regime and the quality of the water of the Baraboy River and its reservoirs which should 
be taken into account when developing the recommendations for optimization of the current hy-
droecological state of the Baraboy River as a whole. If high mineralization and significant content 
of principle ions in groundwater can be explained by natural factors, the high level of contamina-
tion by biogenic substances is resulted from entering of industrial, domestic and return waters 
from irrigated areas into aquifers. Such contamination is not a temporary but a permanent phe-
nomenon. In terms of magnesium content artesian waters used for utility and drinking water sup-
ply are recognized as «mediocre, suitable with limitations and having undesirable quality». In ad-
dition, after 50 years of operation compounds of nitrogen and phosphorus were found in artesian 
water, and this was not a case in 1960s of the last century. A conclusion on the negative effect of 
long-term donor irrigation on the quality of underground water and on the need for additional 
treatment of water of artesian aquifers of the Sarmatian Stage used for centralized water supply 
was made. 

Keywords: donor irrigation, filtration, underground water, water quality indicators, degree of 
contamination. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДОНОРСКОГО ОРОШЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮГО-СТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ Р.БАРАБОЙ, ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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В работе представлены результаты натурных исследований химического состава и каче-
ства подземных (грунтовых и артезианских) вод в бассейне реки Барабой, где с 1967 года 
производится орошения сельскохозяйственных массивов за счет вод реки Днестр. Эти воды 
подаются в сеть водохранилищ и каналов Нижнеднестровской оросительной системы. 
Фильтрационные потери вод из оросительных массивов и водопроводно-канализационных 
систем населенных пунктов пополняют запасы подземных (грунтовых) вод, увеличивая по-
падания в них растворенных веществ из толщ осадочных горных пород, что приводит к 
росту концентраций отдельных ингредиентов химического состава в поверхностных и под-
земных водах в бассейне реки Барабой. Показано, что грунтовые воды обогащены соедине-
ниями азота, содержат высокие концентрации хлоридов, сульфатов, кальция и магния. Ми-
нерализация, токсичность и степень загрязнения подземных вод увеличиваются по длине 
р.Барабой. Грунтовые воды, которые попадают в русло реки Барабой, по своему химиче-
скому составу не удовлетворяют требованиям рыбного хозяйства, ухудшая качество вод в 
водоемах, где ведется рыбоводство. Артезианские воды, которые используются для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, признаны «посредственно, ограничено пригодными, 
нежелательного качества» по содержанию магния. Кроме того, после 50 летней эксплуата-
ции в артезианских водах найдены соединения азота и фосфора, которые в 60-е годы про-
шлого столетия не выявлялись. Сделан вывод о негативном влиянии длительного донорско-
го орошения на качество подземных вод и необходимость дополнительной обработки воды 
артезианских водоносных горизонтов сарматского яруса, которые используются для цен-
трализованного водоснабжения. 

Ключевые слова: донорское орошение, фильтрация, подземные воды, показатели каче-
ства воды, степень загрязнения. 
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