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Морфоструктурні дослідження в межах ОріховоПавлоградської
зони
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При детальних дослідженнях в південній частині ОріховоПавлоградської шовної зони на базі космічних знімків було
проведено структурне дешифрування з виділенням лінеаментів та дугоподібних елементів рельєфу, а структурно
геоморфологічне дешифрування дозволило виділити геоморфологічні аномалії. З урахуванням геологічної будови
вздовж всієї ОріховоПавлоградської зони розлому зафіксована значна кількість тіл ультрабазитів, з якими може бути
пов’язаний і кімберлітовий магматизм, осередки якого зафіксовані геофізичними дослідженнями. Виділено прогнозні
осередки кімберлітового магматизму та виявлено комплекс геоіндикаційних ознак морфоструктури над прогнозним
палеовулканом в жерлах якого були виверження ультрабазитів. Геоіндикаційні ознаки морфоструктури представлені:
розширенням та звуженням заплави; зміщенням русла річки; збільшенням глибини врізу русла; спрямленими ділянками
русла; дискордантним простяганням лівих притоків річки Молочної; збільшенням звивистості її русла; заболоченими
ділянками заплави перед морфоструктурою; інтенсивним розвитком яружнобалкової сітки на правобережжі річки
Молочної; локалізацією піщаних масивів на аномально розташованій другій надзаплавній терасі річки Молочної;
водороїни та численні артезіанські колодязі в заплаві. Це дозволило побудувати геоіндикаційну схему, виділити
прогнозну Мелітопольську морфоструктуру та зробити прогноз на пошуки корисних копалин. Формування цієї
морфоструктури може бути пов’язане з палеовулканом, вивержені породи якого представлені, можливо, ультрабазитами
та кімберлітами. Породи цих комплексів можуть бути перспективними на пошуки алмазів, гідротермальних та
метасоматичних сульфідних (поліметалічних) рудопроявів та покладів заліза, нікелю, міді, свинцю та цинку. Методика
проведення геоіндикаційних досліджень буде використана в комплексних дослідженнях по всій Оріхово
Павлоградській шовній зоні.
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Вступ
Пошук корисних копалин — одна з нагальних
проблем України. Морфоструктурні та неотек
тонічні методи досліджень застосовують з метою
пошуку різних видів мінеральних ресурсів [3]. На
нашу думку на території Українського щита
найбільш раціонально їхнє проведення в межах ок
ремих шовних зон. Морфоструктурні дослідження
проведені нами в ОріховоПавлоградській зоні, мо
жуть бути використані в розробці комплексу методів
при пошуку корисних копалин.
Методика та результати досліджень
Територія досліджень розташована в нижній ча
стині долини річки Молочна. На базі космічних
знімків (КЗ) Landsat8 (рис. 1 а), радарної топогра
фічної зйомки SRTM (рис. 1 б), цифрової моделі
рельєфу (рис. 1 в) та топографічних карт різного
масштабу проведено структурне дешифрування та
виділена Мелітопольська морфоструктура (рис. 1 г).
З урахуванням геологічних даних виявлено ком
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плекс ознак, які вказують на наявність морфострук
тури, що відповідає припіднятому блоку фундамен
ту, або палеовулкана в породах фундаменту. Останнє
припущення базується на тому, що досліджувана
ділянка розташувана у зоні субмеридіонального
Молочанського розлому ОріховоПавлоградської
зони, вздовж якого закладена долина р. Молочна, яка
прорізає морфоструктуру. Про активність Моло
чанського розлому свідчать артезіанські колодязі в
долині річки, дебіти яких підтримуються розгруз
кою тріщинних вод фундаменту по розлому (дже
рела підземних вод в районі музею Кам’яна Моги
ла) (рис. 2).
Русло р. Молочної надзвичайно звивисте та за
болочене, а у межах морфоструктури — спрямлене
і врізане до 3–4 м. Правобережні та лівобережні при
токи річки Молочна мають дугоподібну форму. Пра
вобережні — короткі, у плані мають дихотомічну
форму , їхні схили та правобережні схили р. Молоч
на ускладнені сучасними ерозійними процесами —
молодими ярами та зсувами. Це свідчить про підви
щену неотектонічну активність ділянки, розташова
ної північніше с. Терпіння, де виділяється окремий
блок. Можливо, це — одне з жерл палеовулкана. Тут
виділяється невелика морфоструктура, яка, на нашу
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Рис. 1. Мелітопольська морфоструктура.
а — КЗ Landsat8; б — радарна топографічна зйомка (SRTM); в — цифрова модель рельєфу; г— схема структурного дешифрування

Рис. 2. Геоіндикаційна схема Мелітопольської морфоструктури.
1 — ОріховоПавлоградський розлом, 2 — Молочанський розлом, 3 — лінеаменти, 4 —дугоподібні елементи рельєфу, 5 — розширення
заплави, 6 — звуження заплави, 7 —зміщення русла, 8 — вріз русла, 9 — спрямлені ділянки русла, 10 — дискордантне простягання
долини річки, 11 — збільшення звивистості русла, 12 — заболочені ділянки заплави, 13 — зона розвитку ярів, 14 — піщані масиви, 15 —
прогнозні осередки кімберлітового магматизму, 16 — водороїни, 17 — артезіанські колодязі

думку, ускладнює північну частину великої Мелі
топільської морфоструктури (див. рис. 1 г, 2).
Спрямлене русло р. Молочна зміщується до за
ходу і підмиває правий берег, огинаючи складнену
бугристими пісками пліоценову терасу. Тут запла
ва суха, вузька. Перетнувши урочище Стара Бер
дянська Дача, заплава ріки розширюється, спрям
лене русло зміщується на схід — до лівого берега,
потім — до правого. Далі за течією заплава зву

жується і знову розширюється. Річка оминає буг
ристі піски пліоценової тераси, русло врізається
та утворює уступ 2–4 м, заплава знову звужується.
Це свідчить про високу неотектонічну активність
морфоструктури.
Лівобережні притоки р. Молочна — Курошани,
Юшанли та Арабка при впадінні в р. Молочну ма
ють дискордантне простягання, при цьому заплава
р. Молочної різко звужується, а русло річки Арабка
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зникає, що свідчить про підвищення її базису ерозіїї.
Те ж саме відбувається і в дельті р. Курошани, запла
ва якої перед піднятою ділянкою заболочена (див.
рис. 2). На лівобережжі р. Курошани перша надзап
лавна тераса складена пісковиками [5].
Відомо, що у межах ДніпровськоДонецької запа
дини над неотектонічно активними глибинними
структурами (НовоТроїцька, Сагайдацька, Качалі
вська та ін.) розвинуті масиви еолових пісків.
Мелітопольська морфоструктура, на нашу думку,
розташована над багатожерловим палеовулканом.
В кальдері одного з північносхідних жерл розташо
вані масивні брили пісковиків, які збереглися під час
розмиву завдяки метасоматичним процесам в жерлі
вулкана та призвели до окварцювання пісковиків
(рис. 3) [2].

з палеовулканом, вивержені породи якого представ
лені, можливо, ультрабазитами та кімберлітами. По
роди цих комплексів можуть бути перспективними
на пошуки алмазів, гідротермальних та метасоматич
них сульфідних (поліметалічних ) рудопроявів та
покладів заліза, нікелю, міді, свинцю та цинку.
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Рис. 3. Мелітопольська морфоструктура. Накопичення пісковиків
в районі музею Кам’яна Могила

За даними геологогеофізичних досліджень вздовж
усієї ОріховоПавлоградської зони розлому зафіксо
вана значна кількість тіл ультрабазитів, з якими може
бути пов’язаний і кімберлітовий магматизм [4]. Саме
за цими даними на західній околиці селища Новобог
данівка та на лівобережжі р. Молочна поблизу східної
околиці м. Мелітополь, як раз в зоні впливу Оріхово
Павлоградського розлому, виділено прогнозні осеред
ки кімберлітового магматизму, тіла яких фіксуються
дугоподібними елементами рельєфу.
Мелітопольська морфоструктура, за даними кар
ти загального сейсмічного районування (ЗСР78),
знаходиться у межах Кримської ізосейсти потужні
стю в 5 балів [1].
Висновки
Геоіндикаційне дешифрування космічних знімків
дозволило виділити прогнозну Мелітопільську мор
фоструктуру в південнозахідній частині Оріхово
Павлоградської шовної зони. Формування цієї мор
фоструктури, на думку авторів, може бути пов’язане
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОРЕХОВОПАВЛОГРАДСКОЙ ЗОНЫ
З. М. Товстюк, Т. А. Ефименко
При детальных исследованиях в южной части ОреховоПавлоградской шовной зоны на базе космических снимков
было проведено структурное дешифрирование с выделением линеаментов и дугообразных элементов рельефа, а
структурногеоморфологическое дешифрирование позволило выделить геоморфологические аномалии. С учетом
геологического строения вдоль всей ОреховоПавлоградской зоны разлома зафиксировано значительное количество
тел ультрабазитов, с которыми может быть связан и кимберлитовый магматизм, очаги которого зафиксированы
геофизическими исследованиями. Выделены прогнозные очаги кимберлитового магматизма и определен комплекс
геоиндикационных признаков морфоструктуры над прогнозным палеовулканом, в жерлах которого были извержения
ультрабазитов. Геоиндикационные признаки морфоструктуры представлены: расширением и сужением поймы;
смещением русла реки; увеличением глубины вреза русла; спрямленными участками русла; дискордантным
простиранием левых притоков реки Молочной; увеличением извилистости ее русла; заболоченными участками поймы
перед морфоструктурой; интенсивным развитием овражнобалочной сети на правобережье реки Молочной;
локализацией песчаных массивов на аномально расположенной второй надпойменной террасе реки Молочной;
водороинами и многочисленными артезианскими колодцами в пойме. Это позволило построить геоиндикационную
схему, выделить прогнозную Мелитопольскую морфоструктуру и сделать прогноз на поиски полезных ископаемых.
Формирование этой морфоструктуры может быть связано с палеовулканом, изверженные породы которого
представлены, возможно, ультрабазитами и кимберлитами. Породы этих комплексов могут быть перспективными на
поиски алмазов, гидротермальных и метасоматических сульфидных (полиметаллических) рудопроявлений и
месторождений железа, никеля, меди, свинца и цинка. Методика геоиндикационных исследований будет использована
в комплексных исследованиях по всей ОреховоПавлоградской шовной зоне.
Ключевые слова: ОреховоПавлогорадская зона, Мелитопольская морфоструктура, морфоструктурные исследования,
структурное дешифрирование, геоиндикационная схема, палеовулкан
MORPHOSTRUCTURAL INVESTIGATIONS WITHIN THE ORIHOVOPAVLOGRAD ZONE
Z. M. Tovstuk, T. A. Yefimenko
This detailed investigation was conducted for the South part of the OrikhovoPavlograd suture zone by using satellite imagery.
At the first stage, the imagery were used to extract lineaments and arcuate relief elements. Further, geomorphological anomalies
were highlighted by means of structural and geomorphological analysis of the study area. The significant number of ultrabasite
bodies were distinguished alongside the entire OrikhovoPavlograd suture zone with allowance for the geological structure.
The sites of kimberlite magmatism defined according to geophysical investigations can be associated with ultrabasite bodies.
Prognostic sites of kimberlite magmatism were allocated and complex of morphostructural geoindication features were educed
above the prognostic paleovolcano that had erupted ultrabasites. The geoindicators of morphostructures are: the spreading
and narrowing of a floodplain; displacement of a stream bed; deeping of the stream bed plunging depth; straightened reach of
the stream bed; discordant course of the left tributaries of the Molochna river; augmentation of the stream bed meandering;
floodplain marshy parts at the beginning of morphostructures; intense developing of a ravinegully network on the right side
of the Molochna river; localization of sand massifs on the anomalously located second terrace of the Molochna river flood
plain; rills and numerous artesian wells within the floodplain. These indicators has made it possible to construct a geoindication
scheme, distinguish the prognostic Melitopol morphostructure and make a prognosis for mineral exploration. The formation
of this morphological structure can be ascribed with a paleovolcano, which igneous rocks are ultrabasites and kimberlites.
Rocks of these complexes can be prospective evidence for diamond, iron, nickel, copper, lead and zinc deposits exploration.
Hydrothermal and metasomatic sulphide (polymetallic) mineral occurrences can be explored as well. The procedure of
geoindication investigation will be applied for integrated exploration throughout the entire area of the OrekhovoPavlograd
suture zone.
Keywords: OrihovoPavlogradzone, Melitopol morphostructure, morphostructural studies, structural decryption, geoindicative
scheme, paleovolcano
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