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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Ерозію ґрунтів відносять до
найнебезпечніших деградаційних процесів, вона завдає значних економічних та
екологічних збитків державі. Винос органічних речовин і поживних елементів,
погіршення фізичних властивостей ґрунту внаслідок ерозійних процесів призводить
до неухильного зниження продуктивності земельних ресурсів – основного засобу
виробництва у землеробстві. Адже на еродованих землях у середньому на 10 – 60 %
зменшується врожайність сільськогосподарських культур, зростають витрати на
обробіток ґрунту, мінеральні добрива тощо.
У процесі дослідження проаналізовано наукові підходи відомих учених за
напрямами: Кондратьєва К.Я., Романової О.Н. (моделювання кліматичних умов
схилових земель); Полупана М.І., Тихоненко Д.Г., Сурмача Г.П., Лісецького Ф.М.
(особливості схилового ґрунтогенезу та його діагностика); Виноградова Б.В.,
Карманова І.І.,
Ачасова А.Б.
(дистанційне
зондування
агроландшафтів);
Мірцхулави Ц.Є., Кузнєцова М.С., Булигіна С.Ю., Куценко М.В. (моделювання
потенційних втрат ґрунту внаслідок злив), Буракова В.І., Тараріки О.Г., Швебса Г.І.
(впровадження моделей систем землеробства на ерозійно-небезпечних
агроландшафтах); Путятіна В.П. (оптимізація сільськогосподарського виробництва).
Актуальність роботи, її наукова та практична значущість полягають у
необхідності оптимізації ерозійних процесів на сільськогосподарських землях з
метою створення екологічно збалансованих і високопродуктивних агроландшафтів.
Цього можливо досягти шляхом дослідження структури ґрунтового покриву
схилових земель, аналізу підходів до встановлення ступеня еродованості ґрунту та
ерозійної небезпеки сільськогосподарського угіддя. Це дасть можливість
обґрунтувати як просторову структуру угідь, так і оптимізувати антропогенне
навантаження на них при проєктуванні ерозійно-стійкого агроландшафту як
передумови раціонального землекористування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
за темою дисертаційної роботи виконано протягом 2006 – 2020 рр. у лабораторії
охорони ґрунтів від ерозії відповідно до планів науково-дослідних робіт ННЦ
«Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у рамках
виконання НТП УААН 01 «Родючість, охорона й екологія ґрунтів» (2006 – 2010 рр.)
за завданнями 01.02.01-021.Ф «Розробити теоретичні засади та комп’ютерну
технологію оцінювання ерозійної небезпеки та ґрунтозахисної оптимізації
агроландшафтів України» (№ ДР 0106U004781) та 01.02.01-098 «Розробити
прикладні засади протиерозійного нормування антропогенного навантаження на
ґрунти» (№ ДР 0108U003323); ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне
використання ґрунтів» (2011 – 2015 рр.) за завданнями 01.00.04.01.Ф «Розробити
теоретичні основи формування системи охорони земель від ерозії в Україні»
(№ ДР 0111U002959) та 01.00.04.06.П «Розробити систему геоінформаційнотехнологічного забезпечення заходів з охорони ґрунтів від ерозії з урахуванням
регіональних особливостей» (№ ДР 0111U002960); ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси:
прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» (2016 – 2020 рр.) за
завданнями 01.02.01.01.Ф «Розробити науково-методичні засади оцінки проявів
ерозійних процесів та мінімізації ризиків їх розвитку на сільськогосподарських
землях України» (№ ДР 0116U000586) та 01.02.01.02.Ф «Розробити систему
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інформаційного забезпечення комплексної оптимізації протиерозійних заходів при
створенні сучасних сталих землекористувань» (№ДР 0116U000587).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – удосконалення теоретичних
та методичних підходів до діагностики схилового ґрунтогенезу для оптимізації
ерозійно-небезпечних агроландшафтів Лівобережного Лісостепу України.
Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:
• дослідити вплив материнських і підстильних порід на формування
неоднорідності ґрунтового покриву схилових земель;
• розробити алгоритм прогнозування просторового розподілу значень
гідротермічного коефіцієнта Г.Т. Селянінова з наступним залученням
діагностичних показників КВАГ і КПНГ для виявлення структури ґрунтового
покриву схилових земель;
• провести аналіз класифікацій еродованості ґрунтів унаслідок водної ерозії та
визначити можливість встановлення ступеня змитості через співвідношення
потужності ґрунтових горизонтів;
• дослідити просторовий розподіл параметрів структурного стану ґрунту під
впливом орографічних факторів;
• дослідити можливість використання магнітної сприйнятливості ґрунту як
діагностичного критерію ступеня його змитості (еродованості);
• визначити особливості картографування структури сільськогосподарських угідь
дистанційними методами;
• дослідити особливості застосування вегетаційних індексів для встановлення
відкритості поверхні ґрунту та провести аналіз катенарної структури на основі
показників та індексів, розрахованих за даними багатоспектрального сканування
з метою картографування вмісту гумусу у схилових ґрунтах дистанційними
методами;
• проаналізувати наявні підходи до встановлення ступеня ерозійної небезпеки для
сільськогосподарських угідь на схилах;
• обґрунтувати методичні підходи до проєктування агроландшафту на ерозійнонебезпечних землях за використання математичної оптимізації.
Об’єкт дослідження – схиловий грунтогенез агроландшафтів.
Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи до діагностики
схилових земель.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань
використано такі методи: інформаційно-монографічний, абстрактно-логічний – для
теоретичного узагальнення підходів до діагностики схилового ґрунтогенезу
ерозійно-небезпечних агроландшафтів; польовий, лабораторно-аналітичний – для
визначення морфологічних, окремих фізичних i хімічних показників ґрунту;
розрахунково-конструктивний – для
розрахунку
кліматичних,
ґрунтових,
спектральних, ерозійних показників ґрунтового покриву, економічних та
екологічних показників; картографічний – для створення картографічних матеріалів
властивостей ґрунтів і синтетичних картосхем; математичного моделювання,
статистичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний, багатовимірний,
геостатистичний аналізи) – для встановлення залежностей і зв’язків між показниками
ґрунтового покриву, кліматичними та геоморфологічними факторами, економічними
й екологічними показниками сільськогосподарського виробництва.
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Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі:
вперше:
• запропоновано методичний підхід до виявлення структури ґрунтового покриву на
підставі її зв’язку з поширенням майданчиків річкових терас;
• обґрунтовано алгоритм прогнозування ГТК з наступним застосуванням
діагностичних
показників
КВАГ
і
КПНГ
для
камерального
(рекогносцирувального) встановлення структури ґрунтового покриву схилових
земель
(еколого-генетичної,
агровиробничої),
розмежування
статусів
«ксероморфні» та «еродовані» ґрунти;
• запропоновано алгоритм використання співвідношення потужності генетичних
горизонтів і вмісту гумусу в них для діагностики еродованості схилових ґрунтів на
основі аналізу онтогенезу профілю ґрунтів чорноземного ряду;
• обґрунтовано концептуальну алгоритмізацію використання показника магнітної
сприйнятливості ґрунту для діагностики ерозійного процесу – ступеня
еродованості та водно-ерозійної структури ґрунтів чорноземного ряду;
• обґрунтовано вибір груп полів під сівозміни шляхом комбінаторної оптимізації,
який враховує ерозійно-небезпечний агроландшафт згідно зі сформованими
сценаріями зв’язків ступеня еродованості (геоморфологічного положення) з
екологічними та економічними показниками;
дістало подальшого розвитку:
• встановлення особливостей просторового розподілу параметрів фракційного
складу макроагрегатів, водостійкості структури та мікроагрегованості ґрунту на
різних елементах схилу та на схилах різної експозиції;
• напрацювання методичних підходів до картографування вмісту гумусу за даними
багатоспектрального сканування (з урахуванням особливостей схилових ґрунтів).
Практична значення отриманих результатів. Результати дослідження
використано у розробці методичних рекомендацій з оптимізації функціонування
агроландшафтів і складання планів протиерозійних заходів. Методичні підходи,
розроблені автором, можуть бути використані під час передпольового та
камерального етапів великомасштабної ґрунтової зйомки.
Практичну значущість та новизну здобутих результатів підтверджено
розробленим за участі здобувача нормативним документом України
ДСТУ 7904:2015 «Якість ґрунту. Метод визначення потенційної загрози ерозії під
впливом дощів», який було застосовано як у власних дослідженнях, так і у
виробничих умовах, що підтверджено відповідними актами КП «Облземпроект» у
господарствах Харківської області, від 25.06.2015 р. та СТОВ «Колос 2000»
Чугуївського району Харківської області, від 15.12.2015 р.
Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в
обґрунтуванні проблеми, визначенні мети, формулюванні завдань і методології
досліджень, розробці методик, плануванні та проведенні польових і лабораторних
досліджень. Здобувач особисто проаналізував наукову літературу, провів
математико-статистичну обробку здобутих результатів, сформовав та обґрунтував
основні положення та висновки. Публікації за темою дисертації підготовлено
самостійно та у співавторстві.
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати
доповідалися, обговорювалися і були опубліковані у матеріалах: Міжнародної
науково-практичної конференції і IV з’їзду ґрунтознавців Білорусі “Плодородие
почв – основа устойчивого развития сельского хозяйства” (м. Мінськ, 26-30 липня
2010 р.); Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Грунтовоагрохімічні основи розвитку сучасного агровиробництва“ (м. Харків, 2009), VIII з’їзду
Громадської організації “Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків”
(м. Житомир, 5-9 липня 2010 р.); ІV Міжнародної наукової конференції “Проблемы
природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и
сопредельных странах” (м. Бєлгород, 11-14 жовтня 2010 р.); Всеукраїнської науковопрактичної конференції “Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні”
(м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р.); Міжнародної наукової конференції
“Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища” (м. Київ, 1720 жовтня 2012 р.);
V Міжнародної
наукової
конференції
“Проблемы
природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и
сопредельных странах” (м. Бєлгород, 28-31 жовтня 2013 р.); ІХ з’їзду Громадської
організації ”Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків” (м. Миколаїв,
30 червня – 4 липня 2014 р.); XXІ Міжнародної науково-практичної конференції
“Екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018” (м. Харків, 18-20 квітня
2018 р.); ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука –
виробництво – 2019” (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано
26 наукових праць, з яких 10 (6 одноосібно) – у фахових виданнях України, 1 стаття у
зарубіжному виданні, 10 публікацій у матеріалах конференцій та з’їздів, 1 державний
стандарт України, 1 методична рекомендація, 1 науково-методичний посібник та 2
статті у журналах, якими додатково відображено наукові результати дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу,
5 розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 261 найменування (з
них 19 робіт латиницею) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 184
сторінки, із них 123 сторінки основного тексту. Робота містить 33 таблиці і 44 рисунки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА СХИЛОВІ ЗЕМЛІ (огляд літератури)
Подано короткий огляд результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних
науковців з питань структурних елементів формування екологічно-сталих
агроландшафтів на схилових землях.
ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводили протягом 2006-2020 років на території умовного полігону
в межах південно-східної та центральної частин Харківського та північно-західної
частини Чугуївського районів Харківської області, на схилових ділянках, ґрунтовий
покрив яких належить до катенарного ряду ґрунтів чорноземного типу (Рис. 1). Було
закладено 78 ґрунтових розрізів і відібрано152 проби з орного шару ґрунту.
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Рис. 1 Місцерозташування ділянок
дослідження:
1 – Введенська селищна рада;
2 – Роганська селищна рада;
3 – Циркунівська селищна рада
Примітка: 35 – чорнозем типовий
важкосуглинковий

Аналітичні дослідження виконували в лабораторії інструментальних методів
дослідження ґрунтів (свідоцтво про атестацію № 100-1794/2005 від 31.05.2005 р.,
№ 100-2959/2008 від 04.08.2008 р., № 100-4141/2011 від 04.08.2011 р., № 100153/2014 від 01.08.2014 р., свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0104/2017 від 01.08.2017 р.) та лабораторії охорони
ґрунтів від ерозії Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н. Соколовського». У пробах ґрунту визначали: вміст гумусу в
ґрунті (за ДСТУ 4289:2004); вміст вологи (за ДСТУ ISO 11465:2001); структурноагрегатний склад ґрунту у модифікації Н.І. Саввінова (за ДСТУ 4744:2007);
гранулометричний склад (за ДСТУ 4730:2007); питому магнітну сприйнятливість
ґрунту за допомогою капамістка KLY-2; коефіцієнт агрегованості за Бейвером і
Роадесом у модифікації С.Ю. Булигіна та Ф.М. Лісецького на основі прямого
обрахунку (під мікроскопом) кількості мікроагрегатів і неагрегованих елементарних
ґрунтових часток.
Для дослідження використовували такі картографічні матеріали: топографічна
карта (масштаб 1:10 000, на основі якої побудовано цифрову модель рельєфу та
модель крутості схилів, до якої застосовано кластерний аналіз і територію
дослідження поділено на елементи схилу); карта ґрунтів (масштаб 1:25 000); дані
багатоспектрального сканування (БСС) Landsat-7 ETM+ (L7 ETM+).
Математичну обробку даних досліджень проведено за допомогою програми
“Міcrosoft Excel” методами параметричної статистики.
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ФАКТОРІВ СХИЛОВОГО
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ
Аналіз зв’язку поширення ґрунтотворних порід у межах долин малих
річок Лівобережного Лісостепу України зі структурою ґрунтового покриву
схилових земель. Перша частина дослідження включала визначення поширення
майданчиків річкових терас із притаманними їм шарами відкладів і виявлення
зв’язку між їхньою структурою та структурою ґрунтового покриву досліджуваної
території. З метою розв’язання поставленої задачі було сформовано алгоритм
автоматизованого пошуку висотних меж терас річкових долин (Рис. 2 а, б).
Виявлені висотні межі терас річкових долин дозволили встановити просторові
границі трьох масивів класифікаційних одиниць ґрунтового покриву:
(1) майданчики надзаплавних терас (третя і вище) на яких залягає чорнозем
типовий; (2) друга надзаплавна тераса, ґрунт – лучно-чорноземний (засолений) і
(3) заплава, ґрунти – алювіальні.
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а

б

в

Умовні позначення: A, Б, В, Г – лінії закладання розрізів (по ймовірних середніх лініях
стоку)

Рис. 2
сформована
виміряними
формулою –

Картограми: а – висотних рівнів розміщення терас річкових долин,
ручним способом; б – за запрограмованим алгоритмом; в – різниці між
значеннями потужності ґрунтового профілю та розрахованими за
потужність грунтового профілю, см = ГТК×98.0+9.0

Друга частина дослідження полягала в окресленні вірогідної просторової
структури залягання материнської та підстильної порід на схилі шляхом
розрахунку різниці між фактичним значенням потужності ґрунтового профілю та
визначеним через змодельований показник гідротермічних умов денної поверхні
ґрунтового покриву. На узагальненій картограмі (розраховані значення різниці
потужностей виокремлено у 3 групи за допомогою кластерного аналізу)
відображено ймовірну структуру відкладів схилового ряду (Рис. 2 в), для якої
характерними є: елювіальні нашарування на вододілі, елювіально-делювіальні ‒ у
верхній частині схилу, зменшення потужності нашарувань елювіальних відкладів ‒
у центральній частині та відкладення делювію ‒ у нижній частині схилу. За
окресленою вище літологічною структурою можна стверджувати таке, при
взаємодії двох факторів і процесу: уступи терас, схили – плащеподібний покрив
ґрунтово-лесової фації – схилова денудація (соліфлюкційний, делювіальний
процеси), формуються шаруваті літологічно-однорідні та неоднорідні товщі
четвертинних відкладів. Неоднорідні товщі формують умови для більш стійкого
утримання капілярної – (підвішеної, підпертої та посадженої) вологи, завдяки чому
формують потужні за глибиною ґрунтові профілі. Однорідні товщі четвертинних
відкладів характеризуються меншою вологоємністю, що призводить до
формування коротшого за потужністю ґрунтового профілю за інших рівних умов.
Формування алгоритму прогнозування гідротермічного коефіцієнта для
встановлення структури ґрунтового покриву схилових земель. Прогнозування
структури ґрунтового покриву схилових земель частково можливе за допомогою
аналізу просторового розподілу кліматичного фактора.
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У дослідженні використано розрахунок гідротермічного
Г.Т. Селянінова, елементами котрого були такі залежності:
Rc = (S c + Dc )  (1 − A) − Fc ,

коефіцієнта
(1)

де Rc – радіаційний баланс, МДж/(м ×год);
2

S c – потік прямої сонячної радіації на похилу поверхню, Дж/м2;
Dc – потік розсіяної сонячної радіації на похилу поверхню, Дж/м2;
Fc – потік ефективного випромінювання з похилої поверхні, Дж/м2;
A – альбедо;

( Rc − 415, 723)
,
(2)
0,5066
де  t – сума додатних температур повітря за період активної вегетації між датами переходу її
t =

через 10С весною та восени, С;
Pc = P  e −0.002i ,

(3)

де P , Pс – відповідно кількість опадів за вегетаційний період, яка приходиться на ділянку вододілу
та схилу, мм;
e – основа натуральних логарифмів;
i – крутість схилу в проміле. Дану залежність використано для схилу, для підніжжя застосовано
балансовий розрахунок об’єму стоку;
P 10
(4)
ГТК = с
t

Верифікацію знайдених значень ГТК проводили шляхом порівняння їх із
вологістю ґрунту за масою у пробах, відібраних по трьох середніх лініях стоку у
верхній, середній та нижній частинах схилу у метровій товщі ґрунту через кожні
10 см (два рази за вегетаційний період – 6.06 і 30.07). За результатами кореляційного
аналізу виявлено статистично достовірний зв'язок між значеннями змодельованими
та одержаними в польових умовах для перших двох глибин.
З метою виділення ймовірних меж ґрунтових ареалів проаналізовано та
використано діагностичні показники: коефіцієнт відносної акумуляції гумусу (КВАГ)
і коефіцієнт профільного нагромадження гумусу (КПНГ). Для цього взято значення
вмісту гумусу та гранулометричного складу за горизонтами для 73 ґрунтових розрізів
і 70 ґрунтових проб з шару 0-30 см. Дані були апроксимовані застосовуючи лінійну
функцію, яка доводить про наявність прямого зв'язку використаних діагностичних
показників із ГТК. Кутовий коефіцієнт знайденого лінійного рівняння залежності
КВАГ від ГТК тотожний до наведеного у “Класифікація ґрунтів України”
(М. Полупан та ін., 2005), а вільний член рівняння приблизно на 20 % менший, що
можна пояснити процесом дегуміфікації (Рис. 3 а). Але застосування КПНГ
неможливе з причин нетотожності сукупності елементарних ґрунтових процесів
(Рис. 3 б), під дією яких формуються плакорні та схилові ґрунти. Загальними рисами
цих процесів є слабка ув’язка катенарної зміни вмісту гумусу та потужності профілю,
зміна пропорцій горизонтів ґрунтового профілю у бік зростання потужності
гумусового горизонту, а також латеральна диференціація глинистої фракції.
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б

а

Умовні позначення: В – вододіл; ВС – верхня частина схилу; СС – середня частина
схилу; НС – нижня частина схилу

Рис. 3 Графіки залежностей КВАГ, КПНГ і вмісту гумусу (%) у профілі від
гідротермічних (орографічних) умов: а – графіки залежностей КВАГ і ГТК: за
літературними даними – пунктир сірим кольором, за результатами досліджень –
суцільна лінія чорна; б – графіки залежностей КПНГ та вмісту гумусу (%) у профілі
від орографічного положення
Наведений алгоритм дає можливість: камерально встановити екологогенетичну та агровиробничу приналежність ґрунту; розмежувати статус ґрунту
ксероморфний – еродований.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ҐРУНТІВ
ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ
Особливості застосування класифікації еродованості ґрунтів унаслідок
водної ерозії. Адекватне застосування класифікації еродованості ґрунтів унаслідок
водної ерозії не є досяжним з причини складного просторового розподілу на схилі
факторів ґрунтоутворення, поєднання впливу яких призводить до формування
“схилоземів”. Тобто, не є достовірно можливим обґрунтувати вихідні модальні
характеристики ґрунту для визначеної території, ступінь зміни яких унаслідок
антропогенного впливу, можна було б оцінити.
На основі узагальнювального аналізу літературних джерел щодо
пропорційних співвідношень потужності генетичних горизонтів профілю ґрунту
були встановлені такі особливості (табл. 1).
Таблиця 1
Онтогенез профілю чорнозему типового
Вік профілю ґрунту
Співвідношення потужності
генетичних горизонтів H : Hp : Ph

1000 років

2300 років

Повноголоценовий вік

1,9 : 1 : 1

1:1:2

1 : 1 : 1,5

Вміст гумусу у горизонтах H : Hp 1

3,89 : 3,22
1,2 : 1,0

5,31 : 3,06
1,7 : 1,0

4,12 : 2,83
1,5 : 1,0

Примітка:
1
– У верхньому рядку – вміст гумусу, %, у нижньому рядку – частка у співвідношенні за вмістом.
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Середнє значення співвідношення потужностей генетичних горизонтів
схилових ґрунтів подібне до 1000-річних – 2 : 1 : 1 (де співвідношення потужностей
перших двох горизонтів має часто відтворюване значення 2 : 1, частка нижнього
перехідного горизонту змінюється у глибоких до середньоглибоких від більше 1
через 1 до менше 1 у вузькому діапазоні).
Якщо взяти за основу класифікацію С.С. Соболева з її значеннями у вигляді
частки зменшення потужності окремих генетичних горизонтів, і порівняти з іншими
класифікаціями, де зменшення потужності профілю ґрунту відтворено у відсотках, то
можна встановити співвідношення потужностей горизонтів, які є граничними для
еталонних схилових ґрунтів. Класифікація Г.П. Сурмача передбачає співвідношення
потужностей
горизонтів H : Hp = 1,5 : 1;
класифікація
М.М. Заславського –
H : (Hp+Ph) = 1:1;
класифікація
С.В. Наумова – H : Hp : Ph = 2 : 1 : 2.
Тобто,
спостерігаються пропорційні співвідношення, характерні як для схилових, так і для
плакорних ґрунтів.
Для даного дослідження було взято потужність генетичних горизонтів 73
ґрунтових профілів та вміст гумусу у них. Розраховано гідротермічний коефіцієнт
Г.Т. Селянінова та встановлено приналежність місць закладення розрізів до елементів
схилу.
Для проведення статистичного аналізу (використано кластерний аналіз –
метод К-середніх) вибірку попередньо було поділено на три групи: (1) профілі, які
складаються з трьох горизонтів (H + Hp + Ph) (усередині цю групу розділено за
потужністю нижнього перехідного горизонту та значенням ГТК на два підкласи –
для першого відповідно 35 см і 0,88 та другого – 19 см і 0,83; усередині два умовно
виділені підкласи відсортовано за відношенням потужності гумусованого профілю
до потужності гумусованої частини породи, за запасами гумусу у профілі ґрунту та
за відношенням умісту гумусу в гумусовому горизонті до його вмісту у верхньому
перехідному горизонті); (2) профілі складаються з двох горизонтів (H + HP); (3)
профілі намитих ґрунтів (Рис. 4).

Рис. 4 Морфометрія та розподіл гумусу в ґрунтовому профілі (цифра означає
запаси гумусу у профілі ґрунту (т/га)
На основі вищенаведеного аналізу запропоновано алгоритм діагностики
еродованості ґрунтів на схилах, базований на врахуванні співвідношення
потужностей генетичних горизонтів і розподілу вмісту гумусу за горизонтами.
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Особливості просторового розподілу показників структурного стану ґрунтів
залежно від орографічних умов. Вивчення полів неоднорідностей фізичних
характеристик ґрунту є актуальним для прогнозування процесів водної ерозії ґрунту,
ведення точного землеробства тощо. Немає сумнівів у присутності загальних рис
упливу закономірностей орографічного розподілу водного та теплового режимів на
поле фізичної неоднорідності ґрунту, можливо вирівняної дією агрозаходів на
вихідний стан катенарного ряду ґрунтів сільськогосподарського використання.
В дослідженні використано 116 проб ґрунту із шару 0-30 см (відбирання
проводили протягом серпня-вересня) на 17 ймовірних середніх лініях стоку за
горизонталями із перепадом висот між ними 5 м. Для аналізу взято структурноагрегатний склад, коефіцієнт агрегованості Бейвера-Роадеса в модифікації
С.Ю Булигіна і Ф.М. Лісецького, вміст гумусу для всіх відібраних проб. Структурноагрегатний склад ґрунту аналізували за такими інтегрованими показниками: сума
агрегатів різних діаметрів; коефіцієнт структурності ( К стр. ); середньозважений діаметр
ґрунтових агрегатів ( d c ); сума водостійких агрегатів ( в0.25 , в 0.25−5 ); коефіцієнт
водостійкості макроагрегатів ґрунту ( Кв 0.25 , Кв 0.25−5 , Кв 0.25−1 ); середньозважений діаметр
водотривких агрегатів ( d в ); коефіцієнт агрегованості ( К А ). Для місць відбору проб
ґрунту проведено розрахунок радіаційного балансу, гідротермічного коефіцієнта
Г.Т. Селянінова та встановлено приналежність їх до елементів схилу.
Можливий вплив чинників структуроутворення на просторовий розподіл
досліджуваних показників було доведено за допомогою дисперсійного аналізу їх
значень за елементами схилу (табл. 2):
• першим чинником є розподіл вологи, який вплинув на диференціацію
фракційного складу макроагрегатів, визначених сухим просіюванням ‒
оптимальними є параметри на вододілі та нижній частині схилу, задовільні – на
верхній і середній частинах схилу, незадовільні – на підніжжі схилу.
• другим чинником є вміст гумусу (котрий зумовлюється більшою мірою
твердим
стоком,
меншою
–
гідротермічними
умовами
процесу
гумусонакопичення↔мінералізації). Вміст водостійких агрегатів, визначений мокрим
просіюванням і коефіцієнт мікроагрегованості нечітко контролюються вмістом
гумусу. Найгірші умови для структуроутворення виявлено у середній частині схилу з
максимальним нахилом поверхні.
Таблиця 2
Розподіл достовірно значущих параметрів структурно-агрегатного стану
за елементами схилу
Вміст
Елемент
гумусу,
схилу 1
%
В (0,8)
4,64
ВС (2,4)
3,83
СС (4,4)
3,36
МСС (7,0) 2,69
НС (2,6)
3,64
ПС (1,4)
3,54

Вміст агрегатів, %
> 5 0,25- < 1
мм 5 мм мм
40,6 55,8 20,5
51,4 45,9 13,6
51,6 45,5 13,8
48,7 48,4 15,3
43,9 52,5 15,5
58,3 39,6 8,64

К стр.

3,38
2,43
2,34
2,50
3,09
2,20

d c , в 0.25−5 , К в 0.25−5 ,
%
мм
(α=0,17)
4,74 70,5
1,31
5,75 70,6
1,67
5,74 69,4
1,71
5,46 59,2
1,23
5,09 68,4
1,32
6,30 64,8
1,75

Кв 0.25−1

,
(α=0,19)
2,55
3,95
4,30
2,26
3,11
4,83

Rc ,
dв , К А ,
ГТК
мм %
мДж/(м2×рік)
1,94
2,08
2,08
3,00
2,21
2,70

78,5
71,4
73,5
61,5
69,1
67,6

0,86
0,82
0,78
0,76
0,83
1,03

1820
1824
1797
1714
1827
1826
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Примітки:
1. 1 – у дужках кут нахилу поверхні, °;
2. α – рівень значущості становить менше 0,05, крім визначених у першому рядку;
3. Частини схилу: В – вододіл; ВС – верхня; СС – середня; МСС – середня з максимальним
нахилом поверхні; НС – нижня; ПС – підніжжя;
4. Забарвлення чарунок таблиці: темно-сіре – “низьке” значення досліджуваного показника; без
маркування – “проміжне”; світло-сіре – “високе”.

Обґрунтування використання питомої магнітної сприйнятливості ґрунту
як діагностичного показника еродованості (змитості) ґрунту. Класифікаційні
схеми визначення ступеня змитості (еродованості) ґрунту базуються на таких
діагностичний критеріях: двох класичних – потужність гумусового профілю
(ґрунтового профілю) і вміст гумусу та альтернативних – вміст біофільних сполук
(елементів) і ґрунтових параметрів, які вони зумовлюють. Однозначно встановити
потужність шару змитого ґрунту за допомогою вищезазначених класифікаційних
схем можливо лише застосувавши їх до певного (одиничного) елементарного
ґрунтового ареалу (ЕГА) та розподілу значення ґрунтового показника, що
використовується як діагностична ознака, яку за профілем можна представити у
вигляді строгої монотонної функції. Розподіл факторів та умов ґрунтоутворення на
схилі формує поєднання комбінацій ЕГА зі складно-зумовленим сполученням
ґрунтових показників (потужність ґрунтового профілю, співвідношення горизонтів,
розподіл за профілем біофільних сполук (елементів)), тобто ці класифікаційні схеми
можуть констатувати лише антропогенно-природну структуру ґрунтового покриву
схилу.
Одним з альтернативних показників для встановлення ступеня змитості
(еродованості) ґрунту, який нівелює певним чином вади вищенаведених схем
(працемісткість, витратність), може виступити величина магнітної сприйнятливості
(МС) ґрунту.
Для дослідження було відібрано 77 проб ґрунту з шару 0-20 см (Рис. 5). На
досліджуваній ділянці були відсутні ускладнення галоморфної або гідроморфної
природи. У відібраних пробах установлено питому МС, вміст гумусу та розраховано
індекс ерозійної небезпеки (за М.В. Куценко, 2012).
На основі кореляційного та регресійного аналізів досліджено можливість
прямого використання МС ґрунту як діагностичного критерію змитості. Даний
показник з високою вірогідністю пов’язаний як з антропогенно-природним
розподілом вмісту гумусу ( r = 0.87; R 2 = 0.76 ), так і з індексом ерозійної небезпеки
( r = 0.87; R 2 = 0.75 ). Завдяки встановленій лінійній залежності (на основі обмеженої
вибірки) між умістом гумусу та МС ґрунту можливе безпосереднє використання
схем установлення змитості на основі зменшення вмісту гумусу (за
Заславським М.М., Наумовим С.В. – існує лінійна залежність між зменшенням
вмісту гумусу та потужністю ґрунту, за Швебсом Г.І. – параболічна).
Для обґрунтування можливої ерозійної структури ґрунтового покриву схилу
було проаналізовано просторовий розподіл значень МС орного шару ґрунту
(Рис. 5 а). Дані розділено на класи МС ґрунту (метод кластеризації: міра відстані –
евклідова, правило об’єднання – незважене попарне середнє) в середині 3 діапазонів
індексу ерозійної небезпеки 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-2,5 (Рис. 5 б).
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Рис. 5 Обґрунтування ерозійної структури на основі просторового розподілу
МС ґрунту: а – точкові значення МС ґрунту; б – класи МС ґрунту (10-9м3/кг) для
індексу ерозійної небезпеки (середнє значення МС ґрунту ± стандартне відхилення
(кількість значень у класі)):
• 0,47 - 1,0: 1. 855±10.4 (2); 2. 794±7.4(8); 3. 757±8.5 (8);
• 1,0 - 2,0: 4. 750±16.6(16); 5. 703±7.5(5); 6. 675±6.7(5); 7. 646±8.8(6); 8. 593±12.1(5);
• 2,0 - 2,5: 9. 673±0.0(1); 10. 621±9.0(8); 11. 589±4.8(5); 12. 563±9.8(6); 13. 503±4.8 (2)

Примітки:
1. Статистично однакові вибірки позначені відповідним забарвленням;
2. Шкала оцінки ерозійної небезпеки земель: 0,0-0,5 – ерозійно-безпечні землі; 0,5-1,0 –
умовно ерозійно-безпечні землі; 1,0-1,5 – допустимо ерозійно-небезпечні землі; 1,5-2,0 –
ерозійно-небезпечні землі; > 2,0 – надмірно ерозійно-небезпечні землі.

Діапазон індексу ерозійної небезпеки 0,5-1,5 характеризують 2-4 класи МС
ґрунту, середні значення яких 794-750×10-9м3/кг. За вище наведеною класифікацією
ці ґрунти можна віднести до слабозмитих. Строката структура діапазону індексу
ерозійної небезпеки 1,5-2,0 указує на наявність струмкової ерозії. Середні значення
класів (4-8) 750-593×10-9м3/кг, тобто ґрунт на ділянках з мінімальними значеннями
можна віднести до середньозмитого. Діапазон 2,0-2,5 індексу ерозійної небезпеки
характеризує середньозмиті з середнім значенням класів (10, 11) 621-503×10-9м3/кг
та намиті ґрунти (12 клас) – 563×10-9м3/кг.
Особливості
картографування
структури
сільськогосподарського
використання земель дистанційними методами. Використання БСС
сільськогосподарських земель дає можливість формування просторового шару
інформації про структуру посівів, стан поверхні ґрунту тощо, як інформаційної
основи для моделювання екологічно-сталого високопродуктивного агроландшафту.
Для дослідження використано архівні дані зйомки космічним апаратом
L7 ETM+ на 16.07.2001 року та дані з книги історії полів і сівозмін стаціонару
Харківського НАУ.
За результатами статистичного аналізу значень альбедо (у видимих та
інфрачервоних ділянках спектру) рослинного покриву досліджені посіви поділено
на дві групи: сільськогосподарська рослинність у стані вегетації та стернові залишки
рослин (Рис. 6 а). Так, рослинність у стані вегетації демонструє істотну відмінність
від кривої чорного пару (стерні) на ділянці 3-го та 4-го каналу зйомки, де можна
спостерігати різке сходження кривої.
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Умовні позначення: ρ 3 – ρ 5, ρ 7 – значення альбедо за каналами зйомки; 1 – пшениця
озима (горох), стерня; 2 – чорний пар; 3 – цукрові буряки, змикання рядків, соняшник,
цвітіння, та кукурудза на зерно, цвітіння; 4 – вико-овес, стерня; 5 – пшениця яра та ячмінь,
повна стиглість

Рис. 6
Спектральні
особливості
сільськогосподарських
посівів:
а – криві спектрального альбедо полів досліджуваного полігону; б – результат
кластерного аналізу даних БСС з поділом на 5 класів
На підставі дисперсійного аналізу значень спектрального альбедо посівів
встановлено групу інформативних діапазонів зйомки – 3, 4 та 7 канали, котрі були
використані для числової таксономії інформації космічного зображення полігону з
використанням кластерного аналізу (метод К-середніх) з послідовним збільшенням
кількості встановлюваних класів під час дискретизації БСС даних (див. Рис. 6 б).
Особливості картографування дистанційними методами вмісту гумусу у
ґрунтах схилових земель. Багатофакторність формування космічного зображення
під упливом як природних факторів (вологість, уміст органічної речовини, сполук
заліза та солей, гранулометричний та агрегатний склад ґрунту) так і антропогенних
(вид та якість агротехнічних операцій), а також структура ґрунтового покриву
схилових земель та їх сільськогосподарське використання зумовлює точність
інтерпретації гумусового стану ґрунту дистанційними методами.
В ході дослідження було відібрано 153 проби ґрунту з шару 0-30 см і
визначено в них уміст гумусу. Для дослідження використано: архівні дані зйомки
космічним апаратом L7 ETM+ на 16.07.2001 року; дані з книги історії полів і
сівозмін стаціонару Харківського НАУ.
Для встановлення ділянок з відкритою ґрунтовою поверхнею проведено аналіз
таких вегетаційних індексів (ВІ) (для вибору ВІ прийнято такі критерії: поширеність,
вільний член рівняння лінії ґрунту приймає довільне значення, діапазон значень у
межах – [- 1;1], крім GEMI – [0;1]): нормалізований різницевий ВІ – NDVI ;
перпендикулярний ВІ – PVI ; ґрунтовий скоригований (ГС) ВІ – SAVI ; трансформований
ГС ВІ – TSAVI ; модифікований ГС ВІ – MSVI 2 ; індекс глобального моніторингу
навколишнього середовища – GEMI ; стійкий до впливу атмосфери ВІ – ARVI .
Рівняння лінії ґрунту було побудовано на основі ділянки чорного пару
(стаціонар Харківського НАУ) –  NIR = 2.79  RED − 0.10 . На основі значень PVI, який
враховує локальні особливості спектральних характеристик досліджуваних ґрунтів,
побудовано маску для досліджуваної території в межах його значень – < 0,02, у
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межах досліджуваних полів і проведено кластерний аналіз (метод К-середніх)
узявши до нього всі діапазони. У результаті збільшення кількості класів доведено
виділення послідовно:
• агрофону – чорний пар, стерня тощо, в границях навколо нульового значення PVI
(при порівнянні виділених класів загальної території полігону зі стаціонаром
Харківського НАУ);
• відмінності в якості технологічних операцій з обробітку ґрунту (лущення, оранка,
т.п.) і впливу орографічних умов на структуру ґрунтового, або
рослинно-ґрунтового покриву (тобто наближення до виділення елементарних
ґрунтових ареалів).
Для доведення структури ґрунтової катени виокремлені класи відсортовано за
елементами схилу та розраховано, за використання середнього значення альбедо для
класів, такі показники: індекс умісту оксидів заліза  3 1 , де  i – альбедо i
діапазону L7 ETM+; індекс вмісту залізистих мінералів  5  4 ; індекс вмісту
глинистих мінералів  5  7 ; індекс вмісту закисного заліза  2 1 ; температура
поверхні T = K 2 / ln(( K1 / L ) + 1) , де T – абсолютна температура, К; K1 , K 2 –
калібрувальні константи, які відповідно дорівнюють 666,09 та 1282,71.
Проаналізувавши значення ВІ (табл. 3) можна сформувати такий висновок:
направленість і форма ізовегетаційних ліній, що зумовлюється вибором ВІ, –
значенням кутового коефіцієнта та вільного члена рівняння лінії ґрунту та підбором
змінних L та X (для коригування фонового впливу ґрунту – тобто зсуву точки
перетину ізовегетаційних ліній), визначає результат оцінки проєктивного покриття
ґрунту рослинним покривом. Тобто виділення ділянок із відкритою ґрунтовою
поверхнею на основі ВІ є ймовірнісною процедурою, що в подальшому буде
впливати на інтерпретацію структури ґрунтового покриву, його властивостей (вміст
гумусу, гранулометричний склад тощо).
Таблиця 3
Значення ВІ, індексу вмісту оксиду заліза, глинистих, залізистих мінералів і температури
поверхні для класів, визначених на основі дискретизації зображення полігону
Частина схилу
В
В
В, ВС
ВС
СС
ВС, СС, НС
ВС, СС, НС
СС, НС, ПС
Всі елементи схилу
Всі елементи схилу

NDVI
SAVI,
за DN NDVI L = 1

-0,17
-0,04
-0,05
-0,08
-0,13
-0,09
-0,06
-0,15
-0,10
-0,14

0,24
0,37
0,37
0,34
0,28
0,33
0,36
0,26
0,32
0,27

0. 24

0. 37

0. 37

0. 34

0. 28

0. 33

0. 36

0. 26

0,08
0,17
0,16
0,18
0,14
0,16
0,18
0,15
0,14
0,12

PVI
0. 08

0. 17

0. 16

0. 18

0. 14

0. 16

0. 18

0. 15

0,00
0,02
0,02
0,00
-0,01
0,00
0,01
-0,02
0,01
0,00

TSAVI MSAVI2 GEMI ARVI
0

0. 02

0. 02

0

- 0. 01

0

0. 01

- 0. 02

0,02
0,08
0,08
0,01
-0,04
0,02
0,05
-0,09
0,04
0,00

0. 02

0. 08

0. 08

0. 01

- 0. 04

0. 02

0. 05

- 0. 09

0,08
0,18
0,17
0,19
0,15
0,17
0,18
0,15
0,14
0,12

0. 08

0. 18

0. 17

0. 19

0. 15

0. 17

0. 18

0. 15

0,37
0,49
0,47
0,51
0,47
0,49
0,50
0,48
0,45
0,43

0. 37

0. 49

0. 47

0. 51

0. 47

0. 49

0. 5

0. 48

0,42
0,45
0,46
0,32
0,25
0,34
0,38
0,19
0,39
0,33

0. 42

0. 45

0. 46

0. 32

0. 25

0. 34

0. 38

0. 19

Вміст
гумусу,
%

2
1

3 5 5
1  4  7

4,26
3,91
4,41
3,91
3,34
3,27
3,52
3,29
3,71
4,55

0,81
0,89
0,88
0,96
0,97
0,93
0,93
1,02
0,89
0,89

0,75
0,86
0,83
1,04
1,07
0,98
0,96
1,19
0,86
0,90

1,45
0,91
0,96
0,83
0,93
0,86
0,81
0,91
1,06
1,05

1,22
1,81
1,71
1,93
1,76
1,90
1,91
1,86
1,62
1,68

t,
С°

33,1
31,7
31,7
29,5
30,5
29,4
29,4
30,4
32,1
31,2

Примітки:
1. Частини схилу: В – вододіл; ВС – верхня; СС – середня; НС – нижня; ПС – підніжжя;
2. Забарвлення чарунок таблиці: світло-сіре – низьке значення, сіре – середнє, темно-сіре – високе
значення розрахованого показника.
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Проаналізувавши ландшафтний розподіл значень індексів умісту оксиду
заліза, глинистих, залізистих мінералів і температури поверхні, розрахованих для
класів, визначених на основі дискретизації зображення полігону можна
сформувати такі висновки (див. табл. 3):
•
розподіл значень індексу вмісту оксиду заліза (закисного заліза) і глинистих
мінералів окреслює характерну закономірність міграції заліза та вторинних
мінералів з елювіального до акумулятивного ландшафту (влив рослинного
покриву на значення наведених індексів вмісту нівелюється порівнянням їх з
однаковими значеннями NDVI для різних елементів схилу; зважаючи на значний
вплив умісту гумусу на відбивні властивості ґрунту, можна стверджувати, що
висновки про розподіл сполук заліза, зроблені на основі їх індексів, не завжди
коректні, але завдяки зв’язку між цими компонентами ґрунту, вони можуть бути
цілком достовірними);
•
зниження температури денної поверхні у підпорядкованих ландшафтах
можливо спричинено вищою вологістю ґрунтової маси та більш важким
гранулометричним складом (що можливо можна простежити за співвідношенням
 5  7 ), і що логічно тягне за собою збільшення вмісту гігроскопічної вологи.
На основі класифікації космічного знімку і значень індексів умісту оксиду
заліза, глинистих мінералів, температури поверхні та ВІ можна довести як
катенарну структуру ґрунтового покриву досліджуваних схилових земель, так і
характерні ознаки сільськогосподарського використання. Ці чинники закономірно
можуть спотворювати результати дистанційної індикації вмісту гумусу.
В ході роботи було проаналізовано такий алгоритм підвищення точності
індикації вмісту гумусу: 1 – проведення кластерного аналізу з використанням
діапазонів, в яких відсутній вплив вмісту гумусу (тобто 5-7 L7 ETM+), на основі
припущення, що в знайдених класах діють більш прості зв’язки між умістом
гумусу та значенням спектрального альбедо; 2 – пошук залежності між
спектральним альбедо (в трьох діапазонах – 2 – 4, де присутній вплив вмісту
гумусу) та вмістом гумусу в межах класу (принцип побудови рівнянь за
Б.В. Виноградовим); 3 – побудова карти прогнозованого вмісту гумусу (значення
вмісту гумусу визначається за отриманою залежністю для класу, а у разі
відсутності такої залежності – за рівнянням, яке було виведене без поділу на класи).
Використовуючи вище наведений алгоритм удалося підвищити точність
прогнозування вмісту гумусу за коефіцієнтом детермінації від 0,18 до 0,28
(загальний коефіцієнт детермінації розраховано як відношення суми добутків
коефіцієнтів детермінації на площі окремих класів до загальної площі полігону)
відносно загального рівняння без класифікації. Використовуючи всі діапазони у
кластерному аналізі, при розділенні на 3 класи (виділення агрофону) отримали
загальний коефіцієнт детермінації, що становить 0,11, а при розділенні на 11
класів залежності усередині класів не виявлено.
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ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІІ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ АГРОЛАНДШАФТИ
Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки схилових
угідь. На етапі еколого-економічного обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь
у розробці проєкту землеустрою агроформування інженер-землевпорядник повинен
установити ступінь ерозійної небезпеки угідь. Цей показник можна визначити двома
способами: на основі кута нахилу поверхні угіддя з послідуючим установленням
приналежності його до технологічної групи, або за допомогою математичної
моделі – рівнянь, які описують водну ерозію ґрунту під впливом зливи.
Приналежність угіддя до тієї чи іншої технологічної групи визначено за таким
алгоритмом: 1) побудова цифрової моделі рельєфу на основі топографічної карти та
похідної від неї – моделі крутості схилів; 2) розрахунок частотного розподілу
значень кутів нахилу для окремих угідь за групами – 0-1 °,1-3 °, 3-5 °;
3) встановлення технологічної групи на основі співвідношення значень часток площ
вище зазначених груп у межах угіддя. Для розрахунку потенційних втрат ґрунту
внаслідок зливи використано ДСТУ 7904 : 2015, в розрахунковій основі якого
знаходиться гідромеханічна модель Ц.Є. Мірцхулави. Верифікацію цієї моделі на
дослідному полігоні проводили за допомогою методу обліку змиву згідно з
результатами обмірювання водо-рівчаків.
Для об’єктивного врахування втрат було взято до уваги фактор водноерозійної небезпеки сівозміни – С (значення для польової та ґрунтозахисної сівозмін
Харківської області відповідно становить – 0,62 та 0,52) та фактор ґрунтозахисних
заходів – Р (значення для обробітку поперек схилу становить – 0,75). Результати
визначення величин потенційних втрат ґрунту внаслідок зливи для технологічних
груп свідчать, що методика з урахуванням кута нахилу поверхні угіддя не може
забезпечити збереження ґрунтового покриву досліджуваного агроландшафту
(Рис. 7).

а

б
Рис. 7 Середнє значення та довірчий інтервал ( p = 0.95 ) потенційних втрат

ґрунту

для

технологічних

груп

угідь

досліджуваного

агроформування:

а – для чорного пару (середнє значення ± довірчий інтервал; максимальне значення
(кількість змінних) – 1 а – 3,8±0,6; 5,7 (n=13); 1 б – 5,9±1,0; 7,6 (n=11); 2 а – 6,7 (n=1);
б – з урахуванням ґрунтозахисної дії сівозміни та обробітку ґрунту – 1 а – 2,3±0,4; 3,5
(n=13); 1 б – 2,8±0,5; 3,5 (n=11); 2 а – 2,6 (n=1)
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За припустимої норми втрат ґрунту для чорноземів типових 2,0 т/га,
розраховані середні значення перевищують цю величину для всіх технологічних груп.
Головне, на що потрібно звернути увагу – розмах значень потенційних втрат та різні
перевищення середніх значень над допустимою нормою втрат ґрунту. Основні
причини – різні інтервали значень кутів нахилу для технологічних груп, їхній
нелінійний вплив та ігнорування довжин схилів (або, гідрологічно коректно, –
ігнорування площ водозборів).
Обґрунтування та вирішення сценаріїв ґрунтозахисної оптимізації
просторового розміщення сівозмін. Під час розробки проєкту землеустрою, на етапі
еколого-економічного обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь постає задача з
ґрунтозахисної оптимізації просторового розміщення сівозмін господарства.
Можливим інструментом у виконанні поставленого завдання є комбінаторна
оптимізація. Використання цього методу для вибору груп полів під сівозміни
ґрунтується на припущенні, що культура (сівозміна) має максимальну економічну
ефективність та менші екологічні наслідки виробництва при певному
геоморфологічному знаходженні її в агроландшафті.
В даному дослідженні проводилося моделювання за двома сформованими
сценаріями що враховують зв’язок ступеня еродованості з індикативними
економічними та екологічними показниками сівозміни: 1 – збільшення витрат на
добрива та паливно-мастильні матеріали зі зростанням ступеня еродованості; 2 –
зниження врожайності сільськогосподарських культур на еродованих ґрунтах.
Для дослідження було взято 3 контрастні за ґрунтозахисними властивостями
сівозміни, рекомендовані для Лісостепової частини Харківської області,
грунтозахисний коефіцієнт котрих відповідно становить – 0,61; 0,52; 0,51.
В процесі проведення оптимізації розраховувалися екологічні (баланс гумусу,
величина потенційної втрати ґрунту внаслідок зливи), економічні (повна собівартість,
рівень рентабельності, чистий прибуток) показники сівозмін (Рис. 8 а, б). Поділ на
види – нееродовані, слабо-, середньо-, сильноеродовані виконано за розрахованими
значеннями потенційних утрат ґрунту відповідно – < 2, 2-5, 5-10, > 10 т/га щорічно.
Остаточно економічні та екологічні показники було розраховано при поєднанні
з параметрами полів (кут нахилу, площа, вміст гумусу) за використання
комбінаторної оптимізації. У результаті цієї процедури проходить розподілення полів
між запропонованими сівозмінами, яке дає оптимальні значення індикативних
показників при заданих екологічних обмеженнях. Оптимізоване просторове
розміщення сівозмін наведене на Рис. 8 в (пошук проводився за цільовою функцією
максимізація рівня рентабельності виробництва за першого сценарію).
В ході опрацювання цих сценаріїв встановлено:
• що більш прибуткові культури значною мірою знижують врожайність при
зростанні еродованості;
• наявність залежності між ґрунтозахисним коефіцієнтом рослини та рівнем
рентабельності і чистим прибутком, відповідно обернено пропорційне та прямо
пропорційне (тому ліпший результат оптимізації використання еродованих земель
виявлено в результаті застосування цільової функції на основі оцінки за рівнем
рентабельності ніж за чистим прибутком);
• слабоеродовані землі характеризуються низькою економічною рентабельністю, а
середньоеродовані є збитковими.
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а

б

в

Рис. 8. Елементи алгоритму ґрунтозахисної оптимізації просторового
розміщення сівозмін: а – значення індикативних показників сівозмін за першого
сценарію (1 – нееродовані; 2 – слабоеродовані; 3 – середньо та сильноеродовані); б –
значення індикативних показників сівозмін за другого сценарію (1 – нееродовані; 2 –
слабоеродовані; 3 – середньоеродовані); в – оптимізоване просторове розміщення
сівозмін за цільовою функцією, максимізація рівня рентабельності виробництва за
першого сценарію

ВИСНОВКИ
Проведене дисертаційне дослідження стосувалося теми управління ерозійнонебезпечними агроландшафтами, а саме двох її компонентів – просторової структури
родючості схилових земель і граничних рівнів антропогенного навантаження на них
за сільськогосподарського використання. Ці компоненти вивчалися через
дослідження особливостей схилового грунтогенезу, методології класифікації
еродованості ґрунту, підходів до встановлення ступеня потенційної ерозійної
небезпеки агроландшафту, економіко-екологічного впорядкування ерозійнонебезпечних агроландшафтів. На основі досліджень сформульовано такі висновки:
1. Взаємний просторовий (топологічний) аналіз структури майданчиків річкових
терас і ґрунтового покриву забезпечує більш обґрунтоване встановлення меж
чорноземів типових (III і вищі тераси), лучно-чорноземних (засолених) (ІІ
тераса) та алювіальних ґрунтів (заплава).
2. Встановлено, що на структуру ґрунтового покриву схилу можуть впливати
гідрологічні властивості шаруватих літологічно-однорідних і неоднорідних
товщ ґрунтоутворювальної та підстильної порід.
3. За використання алгоритму прогнозування ГТК Г.Т. Селянінова разом із
показниками КВАГ і КПНГ виявлено структуру ґрунтового покриву схилових
земель (еколого-генетичну та агровиробничу) та розмежовано статус ґрунту
«ксероморфний» і «еродований».
4. За сукупного аналізу онтогенезу профілю ґрунтів чорноземного ряду та
статистики співвідношень потужностей генетичних горизонтів схилових
ґрунтів чорноземного ряду доведено, що співвідношення Н : Нр : Рh має вигляд
– 2 : 1 : 1.
5. Просторовий розподіл за елементами та експозиціями схилу показників
водостійкості структури ґрунту та коефіцієнта мікроагрегованості
обумовлений гідротермічним режимом через гумусонакопичення, а
фракційний склад макроагрегатів – розподілом вологи по схилу.
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6. Кореляція між магнітною сприйнятливістю ґрунту, вмістом гумусу та індексом
ерозійної небезпеки дозволяє аналогічне застосування схем установлення
ступеня змитості (еродованості) на основі зменшення вмісту гумусу.
Експресність методу отримання значень цього показника забезпечує
обґрунтування водно-ерозійної структури ґрунтового покриву схилових земель
за рахунок більш щільної мережі точок відбирання проб.
7. Підтверджено практичну доцільність застосування кластерного аналізу даних
багатоспектрального
сканування
для
визначення
структури
сільськогосподарських посівів. Найбільш інформативними діапазонами
L7 ETM+, які ідентифікують рослинно-ґрунтовий покрив, є 3, 4 та 7.
8. Встановлено ймовірнісний характер процедури виділення ділянок з відкритою
ґрунтовою поверхнею на основі вегетаційних індексів.
9. Аналіз просторового розподілу значень показників індексу вмісту оксиду
заліза, індексу глинистих мінералів, температури поверхні та вегетаційних
індексів, розрахованих на основі даних багатоспектрального сканування дав
змогу обґрунтувати як катенарну структуру ґрунтового покриву схилових
земель, так і характерні ознаки сільськогосподарського використання.
10. Для зменшення впливу природно-антропогенної структури схилових земель
під час картографування вмісту гумусу неконтактним методом запропоновано
проводити пошук залежності між гумусом та спектральним альбедо у середині
однорідностей,
виявлених
у
результаті
кластеризації
даних
багатоспектрального сканування з використанням діапазонів, де відсутній
вплив органічної речовини.
11. Віднесення угіддя до технологічної групи має ознаки якісної процедури, яка
не дає можливості обґрунтованому застосуванню сівозмін та агротехнічних
заходів на угіддях ерозійно-небезпечних агроландшафтів.
12. Розроблено сценарії, що сполучають показник ступеня еродованості
(геоморфологічного положення) угіддя з цільовими екологічними та
економічними показниками сівозміни, які за використання комбінаторних
методів дозволяють проводити ґрунтозахисну оптимізацію просторового
розміщення сівозмін.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
Установам, які здійснюють контроль стану ґрунтів (Державній установі
«Інститут охорони ґрунтів України», регіональним службам мережі
Держгеокадастру,
Департаментам
агропромислового
розвитку
облдержадміністрацій) з метою реалізації програм у сфері оцінки, охорони,
моніторингу та раціонального використання ґрунтів запропоновано у своїй
практичній діяльності використовувати напрацьовані у роботі елементи
картографування та діагностики еродованості ґрунтового покриву схилових земель.
Крім того, землекористувачам різної організаційно-правової форми господарювання
пропонується впровадження елементів системи ґрунтозахисного агроландшафту на
основі врахування прийомів комбінаторної оптимізації щодо вибору площ під
сівозміни на ерозійно небезпечних агроландшафтах з метою підвищення
економічної ефективності та скорочення негативних екологічних наслідків
сільськогосподарського виробництва.
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АНОТАЦІЯ
Назарок П.Г. Комплексна діагностика схилового ґрунтогенезу для
оптимізації ерозійно-небезпечних агроландшафтів Лівобережного Лісостепу
України. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських
наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. – Національний
науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”,
Харків, 2021.
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню диференціації факторів
схилового ґрунтогенезу і просторовому розподілу значень окремих показників
схилових земель з використанням як контактних, так і неконтактних методів
дослідження, що дає можливість встановити структуру схилових земель (екологогенетичну, агровиробничу) та обґрунтувати оптимальне антропогенне навантаження
на встановлені елементи агроландшафту при проєктуванні ерозійно-стійкого
агроландшафту.
Побудова карти висотних меж майданчиків річкових терас дала змогу
уточнити структуру ґрунтового покриву річкової долини. Встановлено, що на
структуру ґрунтового покриву схилу можуть мати вплив гідрологічні властивості
шаруватих товщ ґрунтоутворювальної та підстильної порід. Використання
алгоритму прогнозування ГТК Г.Т. Селянінова з показниками КВАГ і КПНГ дало
змогу обґрунтувати екологічну та агровиробничу структуру ґрунтового покриву
схилових земель. Доведено, що за сукупного аналізу онтогенезу профілю ґрунтів
чорноземного ряду та статистики співвідношень потужностей генетичних
горизонтів схилових ґрунтів чорноземного ряду співвідношення Н : Нр : Рh має
вигляд – 2 : 1 : 1. Просторовий розподіл за елементами та експозиціями схилу
показників структурно-агрегатного складу ґрунту обумовлений гідротермічним
режимом. Значення показника магнітної сприйнятливості ґрунту дає можливість
встановлення ступеня змитості (еродованості) ґрунту. Аналіз просторового
розподілу значень індексів розрахованих на основі даних БСС дав змогу встановити
катенарну структуру ґрунтового покриву схилових земель. Обґрунтовано алгоритм
ґрунтозахисної оптимізації просторового розміщення сівозмін на основі сценаріїв,
що пов’язують еродованість з індикативними показниками сівозміни.
Ключові слова: агроландшафт, схилові ґрунти, гідротермічні умови, ерозія
ґрунту, ґрунтовий профіль, магнітна сприйнятливість ґрунту, дистанційне
зондування ґрунту, дистанційне зондування сільськогосподарських угідь, екологотехнологічні групи земель, гідромеханічна модель ерозії Ц.Є. Мірцхулави,
оптимізація розміщення сільськогосподарських угідь.
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АННОТАЦИЯ
Назарок П.Г. Комплексная диагностика склонового почвообразования для
оптимизации эрозионно-опасных агроландшафтов Левобережной Лесостепи
Украины. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 06.01.03 – агропочвоведение и агрофизика. – Национальный
научный центр “Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского”,
Харьков, 2021.
Диссертационная работа посвящена исследованию дифференциации факторов
склонового почвообразования и пространственному распределению значений
отдельных показателей склоновых земель с использованием как контактных, так и
неконтактных методов исследования, что дает возможность установить структуру
склоновых земель (эколого-генетическую, агропроизводственную) и обосновать
оптимальную антропогенную нагрузка на установленные элементы агроландшафта
при проектировании эрозионно-стойкого агроландшафта.
Построение карты высотных границ площадок речных террас позволило
уточнить структуру почвенного покрова речной долины. Установлено, что на
структуру почвенного покрова склона могут иметь влияние гидрологические
свойства слоистых толщ почвообразующей и подстилающей пород. Использование
алгоритма прогнозирования ГТК с показателями КОАГ и КПНГ позволило
обосновать структуру почвенного покрова склоновых земель (эколого-генетическую,
агропроизводственную) и разграничить статусы «ксероморфные» и «эродированые»
почвы. Доказано, что при совместного анализе онтогенеза профиля почв
черноземного ряда и статистики соотношений мощностей генетических горизонтов
склоновых почв черноземного ряда соотношение Н : Нр : Рh имеет вид – 2 : 1 : 1.
Пространственное распределение по элементам и экспозициями склона показателей
структурно-агрегатного состава почвы обусловлено гидротермическим режимом.
Корреляция между магнитной восприимчивостью почвы, содержанием гумуса и
индексом эрозионной опасности позволяет аналогичное применение схем
определения степени смытости (эродированности) на основе уменьшения содержания
гумуса. Анализ пространственного распределения значений индексов, рассчитанных
на основе данных МСС, позволил обосновать как катенарную структуру почвенного
покрова склоновых земель, так и характерные признаки сельскохозяйственного
использования, что было учтено в предложенном алгоритме картографирования
содержания гумуса склоновых земель при использовании данных космической
съемки. Обоснована почвозащитная оптимизация пространственного размещения
севооборотов на основе сценариев связи эродированности (геоморфологического
положения) с их экономическими и экологическими показателями при использование
комбинаторной оптимизации.
Ключевые слова: агроландшафт, склоновые почвы, гидротермические
условия, эрозия почвы, почвенный профиль, магнитная восприимчивость почвы,
дистанционное
зондирование
почвы,
дистанционное
зондирование
сельскохозяйственных
угодий,
эколого-технологические
группы
земель,
гидромеханическая модель эрозии Ц.Е. Мирцхулавы, оптимизация размещения
сельскохозяйственных угодий.
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SUMMARY
Nazarok P.G. Comprehensive Diagnostics of Slope Soil Genesis for
Optimization of Erosion-Dangerous Agrolandscapes of the Left-Bank Forest Steppe
of Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript.
The thesis of a dissertation for competition of scientific degree of the candidate of
agriculture sciences on a specialty 06.01.03 – agriculture soil science and agrophysics.
– National Scientific Center “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research
named after O.N. Sokolovsky”, Kharkiv, 2021.
The dissertation work is devoted to the study of the differentiation of the factors of
formation of soil slope and the spatial distribution of the values of individual indicators of
slope lands using both contact and non-contact research methods, which makes it possible
to establish the structure of slope lands (ecological-genetic, agricultural) and substantiate
the optimal anthropogenic load on the established elements of the agricultural landscape
by designing an erosion-resistant agricultural landscape.
The construction of a map of the height boundaries of river terraces made it possible
to clarify the structure of the soil cover of the river valley. It is established that the
structure of the soil cover of the slope can be influenced by hydrological properties of
layered deposits of soil-forming and bedrock. Using the hydrothermic coefficient
forecasting algorithm joint with the coefficients relative accumulation of humus and
profile accumulation of humus made it possible to substantiate the ecological and
agricultural structure of the soil cover of the sloping lands. In a joint analysis of the
ontogenesis of the profile of chernozem soils and statistics of the ratio of the thickness of
the genetic horizons chernozem soils of the slopе, it is proved that the ratio H: Hp: Ph has
the form – 2 : 1 : 1. The spatial distribution by elements and exposures of the slope of the
indicators of the structural and aggregate composition of the soil is due to the
hydrothermic conditions. The value of the indicator of magnetic susceptibility of the soil
makes it possible to establish the soil erosion degree. The analysis of the spatial
distribution of the values of the indices calculated on the basis of the MSS data made it
possible to establish the cathenar structure of the soil cover of the sloping lands. The
algorithm of soil protection optimization of spatial distribution of crop rotations is
substantiated on the basis of scenarios that link the soil erosion degree with indicative crop
rotation indicators.
Key words: agrolandscape, slope soils, hydrothermic conditions, soil erosion, soil
profile, magnetic susceptibility of soil, remote sensing of soil, remote sensing of
agricultural land, ecological and technological groups of lands, hydromechanical model of
erosion by T.E. Mirtskhulava, optimization of placement of agricultural land.

