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АНОТАЦІЯ
Назарок П.Г. Комплексна діагностика схилового ґрунтогенезу для
оптимізації ерозійно-небезпечних агроландшафтів Лівобережного Лісостепу
України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і
агрофізика» (Сільськогосподарські науки). – Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН,
Харків, 2021.
Значна частка земель, які використовуються у сільськогосподарському
виробництві України належать до схилів. Для їхнього оптимального, тобто
економічно-ефективного та екологічно безпечного використання необхідні
знання з геоморфології, гідрології, кліматології та структури ґрунтового
покриву (виходячи з напряму даного дослідження), що в цілому дасть
уявлення про структуру агроландшафту. Система землеробства на ерозійнонебезпечних землях передбачає сегментацію території на елементи за
ступенем ерозійної деградації ґрунтів і можливому їх використанню, тобто
виділення ділянок з

подібним

антропогенним навантаженням

щодо

застосування сівозмін, заходів агротехніки, добрив і пестицидів тощо.
Актуальність роботи, її наукова та практична цінність полягає у
напрацюванні діагностичних підходів до аналізу структури ґрунтового
покриву схилових земель через дослідження особливостей розподілу
факторів, умов їхнього генезису та застосування математичних моделей
ерозійного процесу для оптимізації антропогенного навантаження на
виділені елементи агроландшафту при проєктуванні ерозійно-стійкого
агроландшафту, як передумови раціонального землекористування.
Дисертаційну роботу виконано у лабораторії охорони ґрунтів від ерозії
та дистанційних методів дослідження відповідно до планів науководослідних

робіт

ННЦ

«Інститут

ґрунтознавства

та

агрохімії

імені
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О.Н. Соколовського» у рамках виконання НТП УААН 01 «Родючість,
охорона і екологія ґрунтів» (2006-2010 рр.), ПНД НААН 01 «Родючість,
охорона і раціональне використання ґрунтів» (2011-2015 рр.) ПНД НААН 01
«Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та
управління» (2016-2020 рр.).
Для

вирішення

використовували
польовий,

задач,

окреслених

у

дисертаційній

інформаційно-монографічний,

лабораторно-аналітичний,

картографічний, математичного

роботі,

абстрактно-логічний,

розрахунково-конструктивний,

моделювання і

статистичний

методи

досліджень.
Дослідження проводили на схилових землях шляхом закладання
розрізів і відбору поверхневих проб ґрунту на різних елементах та
експозиціях

схилу.

У

пробах

ґрунту

визначали:

вміст

гумусу,

гранулометричний склад, вологість, структурно-агрегатний склад, питому
магнітну

сприйнятливість.

картографічні

матеріали:

Для

дослідження

топографічні

та

використовували
ґрунтові

карти,

такі
дані

багатоспектрального сканування.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що уперше було:
 запропоновано методичні підходи обґрунтування структури ґрунтового
покриву схилових земель на основі встановленого зв’язку з межами
поширення

майданчиків

річкових

терас,

сумісного

використання

алгоритму прогнозування ГТК та діагностичних показників КВАГ і
КПНГ;
 проведено обґрунтування альтернативних

методичних підходів до

класифікації еродованості ґрунтів на основі аналізу особливостей
онтогенезу профілю ґрунтів чорноземного ряду, використання показника
магнітної сприйнятливості ґрунту;
 обґрунтовано

катенарну

структуру

ґрунту

та

особливості

сільськогосподарського використання на основі показників та індексів,
розрахованих за даними багатоспектрального сканування з наступним їх
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врахуванням при формуванні алгоритму визначення вмісту гумусу у
схилових ґрунтах на основі даних космічної зйомки;
 обґрунтовано

ґрунтозахисну оптимізацію просторового розміщення

сівозмін за сформованими сценаріями зв’язку ступеня еродованості
(геоморфологічного

положення)

з

екологічними

та

економічними

науковим

дослідженням

показниками сільськогосподарського виробництва.
Дисертаційна

робота

є

закінченим

діагностичних підходів щодо аналізу ґрунтової структури схилів через
вивчення особливостей розподілу факторів, умов їхнього генезису та
застосуванням

математичних

моделей

ерозійного

процесу

з

метою

оптимізації антропогенного навантаження на схилові землі.
Першим напрямом дослідження був аналіз методичних підходів до
обґрунтування структури ґрунтового покриву схилових земель. У ході
дослідження було побудовано карту меж майданчиків річкових терас з
притаманними їм шарами відкладів з наступним установленням зв’язку їх зі
структурою ґрунтового покриву досліджуваної території. Це дало змогу
обґрунтовано встановити просторові межі трьох масивів ґрунтового покриву:
чорноземів типових (III та вищі тераси), лучно-чорноземних (засолених) (ІІ
тераса) та алювіальних ґрунтів (заплава).
Застосування в якості предиктора потужності ґрунтового профілю
схилових

ґрунтів

змодельованого

гідротермічного

коефіцієнта

Г.Т. Селянінова дало змогу обґрунтувати ймовірну структуру відкладів
схилового

ряду

(елювіальні

нашарування

на

вододілі,

елювіально-

делювіальні відклади у верхній частині, зменшення потужності нашарувань
елювіальних відкладів у центральній частині та відкладення у нижній частині
схилу

делювію)

та

наявність

шаруватих

літологічно-однорідних

і

неоднорідних товщ четвертинних відкладів. Неоднорідні товщі формують
умови для утримання капілярно-підвішеної, -підпертої, -посадженої видів
капілярної вологи, тобто формують потужні за глибиною ґрунтові профілі.
Однорідні товщі відкладів характеризуються меншою вологоємністю, що
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призводить до формування коротшого за потужністю ґрунтового профілю за
інших рівних умов.
Для обґрунтування структури ґрунтового покриву схилових земель у
процесі дослідження сформовано та верифіковано алгоритм розрахунку ГТК
з наступним використанням його з класифікаційними показниками КВАГ і
КПНГ, що дає можливість камеральному встановленню еколого-генетичного,
агровиробничого

статусу

ґрунту;

розмежуванню

статусу

ґрунту

ксероморфні – еродовані.
В ході досліджень проведено аналіз просторового розподілу показників
фізичного стану ґрунту та доведено, що розподіл за експозиціями та
елементами схилу параметрів водостійкості структури ґрунту і коефіцієнта
мікроагрегованості зумовлюються гідротермічним режимом через умови
гумусонакопичення. Розподіл за елементами схилу фракційного складу
макроагрегатів,

визначених

сухим

просіюванням,

контролюється

гідротермічним режимом через розподіл вологи.
Другим напрямом дослідження був аналіз методик встановлення
ступеня змитості (еродованості) ґрунтового покриву. За сумісного аналізу
особливостей онтогенезу профілю ґрунтів чорноземного ряду, літературних
джерел з статистики співвідношень потужностей генетичних горизонтів
схилових ґрунтів чорноземного ряду та отриманих результатів можна
стверджувати, що співвідношення потужностей генетичних горизонтів
Н : Нр : Рh схилових ґрунтів чорноземного ряду має вигляд 2 : 1 : 1. Це
припущення значно полегшує логіку використання класифікації змитості
(еродованості), де критерієм виступає зменшення потужності ґрунтового
профілю та має потенціал до практичного застосування.
Використавши

статистичний

зв'язок

показника

магнітної

сприйнятливості ґрунту з індексом ерозійної небезпеки, а також із умістом
гумусу, який детермінується розподілом гідротермічного режиму, можна
аналогічно

застосовувати

схеми

встановлення

ступеня

змитості

(еродованості) на підставі зменшення вмісту гумусу. Завдяки експресності та
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нижчій вартості методики визначення даного показника, є можливість
обґрунтувати вірогідну водно-ерозійну структуру схилу завдяки більш
щільній сітці відбору ґрунтових зразків.
У

роботі

приділено

значну

увагу

використанню

матеріалів

багатоспектрального зондування зі штучних супутників Землі на схилових
землях. Підтверджено високу ефективність застосування кластерного аналізу
даних

багатоспектрального

сканування

для

індикації

структури

сільськогосподарських посівів. Найбільш інформативними діапазонами
Landsat 7 ETM+, які ідентифікують рослинно-ґрунтовий покрив, є 3, 4 та 7.
Досліджено імовірнісний характер процедури виділення ділянок із відкритою
ґрунтовою

поверхнею

на

основі

вегетаційних

індексів.

На

основі

класифікації космічного знімку та значень індексів вмісту оксиду заліза,
глинистих мінералів, температури поверхні та вегетаційних індексів
проаналізовано як катенарну структуру ґрунтового покриву досліджуваних
схилових земель, так і характерні ознаки їх сільськогосподарського
використання. Потенційним шляхом зменшення впливу вище наведених
природно-антропогенних факторів формування неоднорідностей космічного
знімку для побудови карти більш точного прогнозу вмісту гумусу є пошук
залежностей у середині однорідностей, знайдених у результаті класифікації
багатоспектрального зображення за використання діапазонів, де відсутній
вплив умісту органічної речовини; у випадку відсутності такої залежності
застосовуємо рівняння, яке було виведене без поділу на класи.
Прикладним аспектом роботи є напрацювання методичних підходів до
формування екологічно сталого агроландшафту. Проаналізовано процедуру
віднесення угіддя до технологічної групи. Встановлено ознаки якісності
даної процедури яка не дає можливість обґрунтованого застосування
сівозміни та агротехнічних заходів для ерозійно-безпечного використання
угіддя. На противагу цьому гідромеханічна модель ерозії враховує базові
гідрометеорологічні, геоморфологічні, гідрологічні та ґрунтові показники, які
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визначають величину потенційних втрат ґрунту і дають можливість
приймати зважені ґрунтоохоронні проєктні рішення.
Обґрунтовано ґрунтозахисну оптимізацію просторового розміщення
сівозмін на основі сценаріїв зв’язку еродованості (геоморфологічного
положення) з їхніми економічними та екологічними показниками за
використання комбінаторної оптимізації. В ході опрацювання даних
сценаріїв встановлено:
 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.
Практичне значення та новизну отриманих результатів підтверджено
публікацією нормативного документу ДСТУ 7904:2015 «Якість ґрунту.
Метод визначення потенційної загрози ерозії під впливом дощів» який був
застосований як у власних дослідженнях так и при провадженнях у
виробничих умовах.
Ключові слова: агроландшафт, схилові ґрунти, гідротермічні умови,
ерозія ґрунту, ґрунтовий профіль, магнітна сприйнятливість ґрунту,
дистанційне

зондування

ґрунту,

дистанційне

зондування

сільськогосподарських угідь, еколого-технологічні групи земель, гідромеханічна

модель

ерозії

сільськогосподарських угідь.

Ц.Є. Мірцхулави,

оптимізація

розміщення
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Nazarok P.G. Comprehensive Diagnostics of Slope Soil Genesis for
Optimization of Erosion-Dangerous Agrolandscapes of the Left-Bank ForestSteppe of Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript.
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A significant share of lands, which are used in agricultural production in
Ukraine, belongs to the slopes. For their optimal, i.e cost-effective and
environmentally safe use, knowledges of geomorphology, hydrology, climatology
and soil structure are required (based on the direction of this study), which in
general will give an idea of the structure of the agrolandscape. The system of
agriculture on erosion-hazardous lands provides segmentation of the territory into
elements according to the degree of erosion degradation of soils and their possible
use, i.e allocation of areas with similar anthropogenic load for crop rotations,
agricultural measures, fertilizers and pesticides etc.
The relevance of the work, its scientific and practical value is to develop the
diagnostic approaches to the analysis of the structure of the soil cover of sloping
lands through the study of the features of the distribution of factors, the conditions
of their genesis and the use of mathematical models of the erosion process to
optimize anthropogenic load on the allocated elements of agrolandscape during the
erosion-resistant agrolandscape, as the preconditions of rational land use.
The dissertation was performed in the Laboratory of Soil Protection Against
Erosion and Remote Sensing Methods in accordance with the Plans of Research
Works (PRW) of NSC “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research
named after O.N. Sokolovsky” within the implementation of PRW NAAS
01”Fertility, Protection and Ecology of Soils" (2006-2010), PRW NAAS 01
“Fertility, Protection and Rational Use of Soils” (2011-2015), PRW NAAS 01
“Soil Resources: Development Forecast, Balanced Use and Management” (20162020).
To solve the problems outlined in the dissertation, there were used
information-monographic,

abstract-logical,

field,

laboratory-analytical,

computational, cartographic, mathematical modeling and statistical research
methods.
The research was carried out on sloping lands by soil profile cut and soil
sampling at different elements and exposures of the slope. In soil samples were
determined: humus content, particle size distribution, moisture, structural and
aggregate

composition,

specific

magnetic

susceptibility.

The

following
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cartographic materials were used for the study: topographic and soil maps,
multispectral scanning data.
The scientific novelty of the obtained results is that for the first time there
were:
 proposed methodological approaches to substantiate the structure of the soil
cover of sloping lands on the basis of the established connection with the
boundaries of river terraces, joint use of forecasting algorithm the hydrothermic
coefficient of Selianynova and diagnostic indicators - coefficient relative
accumulation of humus (СRAH) and coefficient of profile accumulation of
humus (CPAH);
 carried out substantiation of alternative methodological approaches to the

classification of soil erosion based on the analysis of the features of the
ontogenesis of the soil profile of the chernozem soils, the use of the indicator of
magnetic susceptibility of the soil;
 substantiated the catenary association of the soil and features of agricultural use
on the basis of indicators and indices calculated according to multispectral
scanning data with their subsequent consideration at formation of algorithm of
definition of humus content in sloping soils on the basis of space survey data;
 substantiated soil protection optimization of spatial distribution of crop rotations
according to the formed scenarios of connection of degree of erosion
(geomorphological position) with ecological and economic indicators of
agricultural production.
The dissertation is a completed research of diagnostic approaches to the
analysis of soil structure of slopes through the study of the distribution of factors,
conditions of their genesis and the use of mathematical models of erosion
processes to optimize anthropogenic load on sloping lands.
The first direction of research was the analysis of methodological
approaches to substantiate the structure of the soil cover of sloping lands. During
the study, a map of the boundaries of river terraces with their inherent layers of
sediments was constructed, followed by their connection with the structure of the
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soil cover of the study area. This made it possible to establish reasonably the
spatial boundaries of three massifs of soil cover: typical chernozems (III and
higher terraces), meadow-chernozem (salinity) (II terrace) and alluvial soils
(floodplain).
Application of the simulated hydrothermic coefficient of Selianynova as a
predictor thickness of the soil profile of slope soils made it possible to substantiate
the probable structure of deposits of slope (eluvial deposits on the watershed,
eluvial-deluvial deposits in the upper part, decrease in the thickness of eluvial
deposits in the central part and deluvial deposits in the lower part of the slope).
Heterogeneous parent-material horizon form the conditions for the retention of
capillary-suspended, capillary-supported, capillary-planted types of capillary
moisture, ie to the formation longer of thickness of the soil profile. Homogeneous
parent-material horizons are characterized by lower moisture content, which leads
to the formation of a shorter soil profile in thickness, other things being equal.
To substantiate the structure of the soil cover of sloping lands in the process
of research the algorithm of calculation of hydrothermic coefficient of Selianynova
was formed and verified with its subsequent use with classification indicators
СRAH and CPAH, which allows at cameral work to establish ecological-genetic,
rural status of soil; delimitation of soil status xeromorphic – eroded.
In the course of research the analysis of spatial distribution of indicators of
physical condition of soil is carried out and it is proved that distribution on
exposures and elements of a slope of parameters of water tolerance of soil structure
and microaggregation coefficient are caused by a hydrothermic conditions because
of humus accumulation conditions. The distribution on the elements of slope of the
fractional composition of macroaggregates, determined by dry sieving, is
controlled by the hydrothermic conditions through the distribution of moisture.
The second direction of the study was the analysis of methods for
establishing a degree of erosion of the soil cover. In a joint analysis of the
peculiarities of the ontogenesis of the profile of chernozem soils, literary sources
on the statistics of the ratio of the genetic horizons of chernozem soils of the slope
and the results can be argued that the ratio of the thickness of genetic horizons
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H : Hp : Ph chernozem soils of the slope has a form 2 : 1 : 1. This assumption
greatly facilitates the logic of using the classification of erosion of soil, where the
criterion is reducing the soil profile and has the potential for practical application.
Using the statistical relationship of magnetic susceptibility of the soil with
the erosion hazard index, as well as with the humus content, which is determined
by the distribution of the hydrothermic conditions, it is possible to apply schemes
similarly to determine the degree of erosion based on reducing the humus content.
Due to the expressiveness and lower cost of the method for determining this
indicator, it is possible to substantiate the probable water-erosion structure of the
slope due to the use of a denser grid of soil samples.
The paper pays considerable attention to the use of materials of
multispectral remote sensing from artificial satellites of the Earth on sloping lands.
The high efficiency of cluster analysis of multispectral scanning data to indicate
the structure of agricultural crops was confirmed. The most informative ranges of
Landsat 7 ETM +, which identify vegetation and soil cover, are 3, 4 and 7. The
probabilistic character of the procedure of allocation of plots with open soil surface
on the basis of vegetation indices was investigated. Based on the classification of
the space image and the values of indices of iron oxide content, clay minerals,
surface temperature and vegetation indices, both the cathenar structure of the soil
cover of the studied sloping lands and the characteristic features of their
agricultural use were analyzed. A potential way to reduce the influence of the
above natural and anthropogenic factors in the formation of heterogeneities of the
space image to build a map of a more accurate forecast of humus content is to
search for dependencies in the middle of homogeneities found in the absence of
such a dependence, we apply the equation, which was derived without division into
classes.
An applied aspect of the work is the development of methodological
approaches to the formation of ecologically sustainable agricultural landscape.
The procedure of assigning the land to the technological group is analyzed. The
signs of quality of this procedure are established, which does not allow reasonable
application of crop rotation and agrotechnical measures for erosion-safe use of
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land. In contrast, the hydromechanical model of erosion takes into account the
basic hydrometeorological, geomorphological, hydrological and soil indicators,
which determine the magnitude of potential soil losses and make it possible to
make informed soil-protective design decisions.
Soil protection optimization of spatial distribution of crop rotations on the
basis of scenarios of degree of erosion (geomorphological position) with their
economic and ecological indicators using combinatorial optimization is
substantiated. During the processing of these scenarios it is established:
 more profitable crops reduce yields significantly with increasing degree of
erosion of soil cover;
 the presence of a dependence on the soil protection factor of the plant and the
level of profitability and net profit, respectively inversely proportional and
directly proportional. Therefore, a better result of optimizing the use of eroded
lands was found as a result of applying the objective function based on the
assessment of the level of profitability than net profit;
 slightly eroded lands are characterized by low economic profitability, and
medium-eroded ones are unprofitable.
The practical significance and novelty of the obtained results was confirmed
by the publication of the normative document DSTU 7904: 2015 "Quality of the
Soil. Method of Determining Potential Threat of Erosion under the Influence of
Rains" which was applied both in own studies, and in the proceedings under
production conditions.
Keywords: 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 T.E. Mirtskhulava, optimization of placement of
agricultural land.

17

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.................................................................. 19
ВСТУП ................................................................................................................... 20
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА СХИЛОВІ ЗЕМЛІ (огляд літератури) ....................... 27
РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ......................... 37
2.1 Об’єкти досліджень .................................................................................... 37
2.2 Природні умови об’єктів досліджень ....................................................... 39
2.2.1 Кліматичні умови .................................................................................. 39
2.2.2 Геологічні, геоморфологічні умови..................................................... 42
2.2.3 Ґрунтові умови ....................................................................................... 51
2.2.4 Рослинний покрив ................................................................................. 53
2.3 Методика проведення дослідження .......................................................... 55
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ФАКТОРІВ
СХИЛОВОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ ................................................................ 63
3.1 Аналіз зв’язку поширення ґрунтотворних порід у межах долин малих
річок Лівобережного Лісостепу України зі структурою ґрунтового покриву
схилових земель ................................................................................................. 63
3.2 Формування алгоритму прогнозування гідротермічного коефіцієнта для
встановлення структури ґрунтового покриву схилових земель ................... 71
РОЗДІЛ 4 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ҐРУНТІВ
ЕРОЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ........................................ 79
4.1 Особливості застосування класифікації еродованості ґрунтів унаслідок
водної ерозії ........................................................................................................ 79
4.2 Особливості просторового розподілу показників структурного стану
ґрунтів залежно від орографічних умов .......................................................... 87
4.3 Обґрунтування використання питомої магнітної сприйнятливості
ґрунту як діагностичного показника еродованості (змитості) ґрунту ......... 98
4.4 Особливості картографування структури сільськогосподарського

18

використання земель дистанційними методами ........................................... 104
4.5 Особливості картографування дистанційними методами вмісту гумусу
у грунтах схилових земель .............................................................................. 112
РОЗДІЛ 5 ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ АГРОЛАНДШАФТИ . 123
5.1 Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки схилових
угідь ................................................................................................................... 123
5.2 Обґрунтування та вирішення сценаріїв ґрунтозахисної оптимізації
просторового розміщення сівозмін ................................................................ 133
ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 146
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 149
ДОДАТКИ ............................................................................................................ 173
ДОДАТОК А Державний стандарт україни ..................................................... 174
ДОДАТОК Б Акти впровадження науково−дослідної роботи ....................... 177
ДОДАТОК В Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості
про апробацію і впровадження результатів дисертації ................................... 180

19

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АЛ – агроландшафт;
БСС – багатоспектральне сканування;
ГІС – геоінформаційна система;
ГМЕ – гідромеханічна модель ерозії;
ЕТГ – еколого-технологічна група;
КА – космічний апарат;
ГТК – гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова;
КВАГ – коефіцієнт відносної акумуляції гумусу;
КМОТ – контурно-меліоративна організація території;
КПНГ – коефіцієнт профільного накопичення гумусу;
МС – магнітна сприйнятливість ґрунту;
ЦМР – цифрова модель рельєфу.
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ВСТУП
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
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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
геоінформаційно-технологічного 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 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:
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 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 ерозійно-небезпечних землях за використання математичної
оптимізації.
Об’єкт дослідження – схиловий грунтогенез агроландшафтів.
Предмет

дослідження – теоретичні

та

методичні

підходи

до
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діагностики схилових земель.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання
завдань використано такі методи: інформаційно-монографічний, абстрактнологічний – для теоретичного узагальнення підходів до діагностики схилового
ґрунтогенезу ерозійно-небезпечних агроландшафтів; польовий, лабораторноаналітичний – 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.
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

агровиробничої),

схилових

розмежування

земель

(еколого-генетичної,

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;
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 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»
15.12.2015 р.

Чугуївського

району

Харківської

області,

від
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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.
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,
конференції

26-30

липня

молодих

2010 р.);

учених

Міжнародної

науково-практичної

“Грунтово-агрохімічні

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
науково-практичної

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,

17-20 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”
Міжнародної

(м. Харків,

науково-практичної

18-20

конференції

квітня

2018 р.);

“Екологія,

ХХІІ

охорона
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навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта –
наука – виробництво – 2019” (м. Харків, 17-18 квітня 2019 р.).
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 таблиць і 44 рисунки.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА СХИЛОВІ ЗЕМЛІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Однією з гарантій продовольчої безпеки держави є збереження та
підтримка основного засобу виробництва сільськогосподарської продукції –
ґрунтового покриву у стані, що максимально відповідає вимогам до
вирощування культурних рослин [35, 44, 109, 195] та виконання ним ряду
критичних функцій – біосферних, літосферних тощо [46, 47, 67].
При використанні ландшафту для виробництва сільськогосподарської
продукції можливо формування умов для протікання таких негативних
сценаріїв як, агрофізична деградація (яка включає дегуміфікацію – зміну
кількісного та якісного складу органічної речовини ґрунту) та ерозія, яка
виникає внаслідок зливи. Для запобігання цим негативним сценаріям у
практику

землеробства

введено

диференціювання

технології

сільськогосподарського виробництва в залежності від встановленого для
конкретного агроландшафту граничного антропогенного навантаження. Це
навантаження можна продиференціювати на складові щодо обробітку ґрунту,
балансу органічної речовини, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, дії
злив

тощо.

Нормування

антропогенного

навантаження

стосовно

землеробства означає, перш за все, обґрунтування максимально допустимої
розораності території, оптимальної структури земельних угідь та екологоекономічної оптимізації сівозмін. На практиці захист ґрунтів від ерозії, як
правило, полягає в застосуванні ґрунтозахисних сівозмін і протиерозійних
споруд для змитих ґрунтів, які вже значною мірою втратили родючість.
Найбільш очевидним і логічним вирішенням проблеми регулювання
антропогенного навантаження в залежності від кутів нахилу і складності
рельєфу,

тобто

ерозійного

навантаження,

є

типізація

земель

за

технологічними групами [136, 151, 152]. Така типізація передбачає виділення
на ріллі трьох технологічних груп земель за кутами нахилу та визначення для
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них ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур
(табл. 1.1). Попри те, що технологічні групи земель враховують тільки один
фактор ерозії, а саме нахил поверхні, вони являють собою першу важливу
спробу регулювання антропогенного навантаження на сільськогосподарські
землі з метою їх захисту від негативних дій ерозії.
Таблиця 1.1
Поділ схилових земель на технологічні групи [за 151, 152]
Номер
групи

Опис

І

землі розташовані на схилах
крутістю до 3 °. На цих
землях розміщуються польові
сівозміни з максимальним, за
потреби, насиченням
просапними культурами

ІІ

ІІІ

Підгрупи

Можливий ступінь
еродованості ґрунту

І а - рівнинні землі крутістю до
1 °, на які немає обмеження у
повнопрофільні
виборі напряму обробітку й
посіву
І б - схилові землі крутістю 13 °, де обов'язковий є обробіток повнопрофільні та
та посів поперек або під
слабоеродовані
допустимим кутом до схилу
ІІ а - схили крутістю 3-5°, без
слабо- та
землі розташовані на схилах
улоговин; розміщують зерносередньоеродовані
крутістю 3-7 °. На цих землях
трав'яні сівозміни
розміщуються ґрунтозахисні
ІІ б - схили крутістю 5-7°, а
сівозміни з виключенням
також ускладнені улоговинами
розміщення чорного пару,
середньо- та
схили 3-5°; розміщують
просапних та інших ерозійносильноеродовані
травопільні ґрунтозахисні
нестійких культур
сівозміни
землі розташовані на схилах
крутістю понад 7 °,
деградовані і малопродуктивні
землі, господарське
використання яких є
екологічно небезпечним та
сильноеродовані
економічно неефективним.
Вони підлягають
трансформації у природні
кормові угіддя або лісові
насадження

Але така типізація є значною мірою схематичною та не точною, бо
далеко не завжди вдається виділити суцільні масиви земель з мінімальнооптимальною необхідною площею для господарських цілей з певними
діапазоном значень кутів нахилу. З іншого боку, окрім кутів нахилу, на
можливість виникнення ерозії ще більшою мірою впливає довжина,
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подовжня та поперечна кривизна схилів та площі водозборів, від значень
показників яких залежить потужність водних потоків, які в даній типізації не
враховуються, як і вплив існуючих протиерозійних заходів постійної дії.
На сьогодення напрацьовано значну кількість моделей процесу ерозії
ґрунту. Їх аналіз наведено в роботах М.С. Кузнєцова, О.Г. Рожкова,
Г.П. Глазунова [95, 96], О.О. Світличного, С.Г. Чорного, Г.І. Швебса [182].
Багато сучасних наукових робіт присвячено вдосконаленню USLE та його
інтеграції в ГІС-технології [86, 199, 218, 246, 258, 260]. При цьому певна
увага приділяється більш досконалому врахуванню параметрів рельєфу. Так,
прагнучі врахувати просторову диференціацію стоку, Г.А. Ларіонов та інші
ввели коефіцієнти конвергентності та дивергентності [111]. Для поздовжніх
профілів (прямий – 1, випуклий – 1,25-1,5, увігнутий – 0,5-0,75) та для
поперечних

профілів

(поперечно-прямий – 1,

поперечно-випуклий – 0,8,

поперечно-увігнутий – 1,2) [182]. Складну проблему становить створення
цифрової моделі рельєфу, здатної адекватно у просторі враховувати
поверхневий стік води.
З 1985 року в США розробляється Проєкт водної ерозії Департаменту
сільського господарства 86, 247. Його мета – створення технології прогнозу
водної ерозії. У спеціальній літературі ця технологія відома під абревіатурою
WEPP.

Головним

досягненням

WEPP-технології

є

намагання

диференційованого моделювання процесів ерозії. Безумовним кроком уперед
є врахування впливу на ерозію співвідношень фактичних витрат наносів та
енергетичних можливостей водних потоків. Використання цієї моделі дуже
ускладнюється великою кількістю параметрів та необхідністю калібрування,
яке практично можна здійснювати тільки у США [218].
Широко відомими є Європейська модель водної ерозії EUROSEM та її
модифікований варіант MMF (Morgan – Morgan – Finney) [253, 254]. Це
просторово схематизована модель, що дає змогу прогнозувати змив ґрунту та
гідрограф стоку для кожної зливи із заданими параметрами. Водозбірні
басейни в цій моделі наближені до паралелограмів.
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Нещодавно модель дощової ерозії розробив Ю.П. Сухановський [197,
198]. Вона спирається на ймовірнісний підхід прогнозування ерозії,
принципи якого були закладені Ц.Є. Мірцхулавою [131, 132, 133].
У

практиці

використовують

проєктування
не

складні

протиерозійних
моделі,

а

заходів

розрахункові

в

Україні
формули

Ц.Є. Мірцхулави, Г.І. Швебса та USLE з незначною кількістю параметрів [84,
95, 114]. Просторова мінливість параметрів цих формул істотно ускладнює їх
практичне застосування. Важливою особливістю процесу прискореної ерозії
є його дискретність у просторі та часі. Природна дискретність, що зумовлена
внутрішніми закономірностями ерозії, ускладнюється штучною дискретністю
господарювання. Головна проблема полягає не в розробці нових моделей
ерозії, а в адекватному і технологічно досконалому інформаційному
забезпеченні існуючих, найбільш надійних розрахункових методик, що вже
успішно використовуються на практиці.
Об’єктивно склалось 2 стратегії регулювання ерозійних процесів –
балансова та енергетична [94, 100, 107, 108, 112, 116, 181, 184]. Балансова
вперше була запропонована американськими вченими [74]. Управління у
даному випадку здійснюється на основі прогнозу темпів змиву (за
геоморфологічними, ґрунтовими та параметрами зливи у бальних одиницях)
для досягнення нормальної ерозії шляхом цілеспрямованого підбору
відповідних протиерозійних заходів. В основу такого управління було
покладено універсальне рівняння втрат ґрунтів Уішмейера-Сміта або USLE.
Вдосконалюючи цю стратегію, Г.І. Швебс [227] розробив логікоматематичну модель раціонального використання ерозійно-небезпечних
ґрунтів. Він запропонував вирішувати проблему на системному рівні. Логікоматематична модель Г.І. Швебса враховує диференційовані зміни родючості
ґрунтів за профілем і базується на понятті оптимальної величини родючості
ґрунту. Вона формалізує загальну концепцію управління, але не вирішує
проблеми.
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Головне протиріччя полягає у невідповідності між величинами
швидкості нормальної ерозії і точністю прогнозу інтенсивності ерозії. Згідно
з дослідженнями Є.Є. Альбертса та Ф. Гідея [3], похибки при прогнозуванні
змиву за допомогою моделі WEPP можуть сягати 190 %. У колишньому
СРСР та пострадянських країнах найбільш поширеною з моделей ерозії
визнана гідромеханічна модель Ц.Є. Мірцхулави [95]. Останні дослідження
грузинських вчених довели, що ця модель дає істотно завищені результати
прогнозу змиву [36]. В середньому таке завищення становить 133 %.
Самостійну проблему складає визначення норм ерозії ґрунту. Так за
даними З.В. Пацукєвіч, О.М. Геннадієва, М.І. Герасимової [163], швидкості
нормальної ерозії змінюються від 0,1 до 1,0 мм/рік. У цьому питанні
протилежні результати отримали, з одного боку, С.Г. Чорний [223, 224], а з
іншого, М.С. Кузнєцов та Д.Р. Абдулханова [93]. За С.Г. Чорним допустимі
втрати ґрунту збільшуються із збільшенням ступеню їх змитості, а за
М.С. Кузнєцовим

та

М.М. Заславського

Абдулхановою,

[55]

щодо

навпаки.

недоцільності

Тому

зауваження

застосування

поняття

“нормальної ерозії” при проєктуванні протиерозійних заходів є цілком
слушним. Автор запропонував прагнути до повного запобігання ерозії через
невідповідність між нормативними значеннями ерозії й точністю її прогнозу.
Головні складнощі стратегії застереження ерозії, яка базується на
енергетичному підході, полягають у неможливості точного прогнозу
швидкостей потоків і певній умовності понять: “нерозмивна швидкість”,
”розмивна швидкість”, ”критерій протиерозійної стійкості схилів”. Ці
показники

залежать

від

мутності

потоків,

прогноз

якої

лишається

проблематичним. Треба зазначити, що повністю запобігти ерозії неможливо
вже тому, що неможливо врахувати на практиці реальну диференціацію її
чинників у просторі та у часі.
Таким

чином,

“нормальну

ерозію“

досягти

неможливо

через

неможливість точного прогнозування цього процесу. Інший шлях вирішення
проблеми полягає в визначенні та регулюванні допустимих значень
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швидкостей водних потоків. Такі швидкості значно легше прогнозувати, ніж
змив ґрунту.
Виходячи

з

вище

названого

проблема

прогнозу

ерозійно-

акумулятивних процесів є невирішеною. Про це свідчить існування сотень
різних формул для визначення параметрів цих процесів. Проблема полягає не
тільки у складності процесів ерозії, а й в участі у руйнуванні ґрунтового
покриву інших процесів екзогенного рельєфоутворення. Тому багаторічні
спостереження за ерозійно-акумулятивними процесами за допомогою
стокових майданчиків мають значення тільки для інтегрованої оцінки темпів
руйнування ґрунтів екзогенними процесами рельєфоутворення і втрачають
свою цінність при складанні математичних моделей ерозії. Інтегрований
характер інформації у просторі, у часі і взагалі у функціонуванні ерозійноденудаційних систем дуже ускладнює пошук зав’язків між чинниками та
процесами ерозії.
Практично неможливо досягти врівноваженого балансу гумусу через:
неможливість прогнозу змиву з детальністю і точністю, що кількісно
відповідає нормам змиву; проблематичність визначення самих цих норм;
технологічну неможливість досягнення адекватної у просторі компенсації
втрат гумусу. В зв’язку з цим, у задачах ґрунтозахисної оптимізації
землеустрою доцільно використовувати замість складової втрат гумусу за
рахунок ерозії (при встановленні його балансу), ґрунтозахисний коефіцієнт
сівозміни (культури) для не допущення прискореної ерозії. Для ерозійнобезпечних земель обмеження по балансу гумусу слід використовувати без
зазначеної складової [104].
Успіх доцільно шукати не в обґрунтуванні типових проектів
землеустрою, навіть з максимально можливим врахуванням природносільськогосподарського

районування,

а

в

розробці

технології

землевпорядкування, здатної максимальною мірою враховувати місцеве
різноманіття факторів ерозії й існуючих протиерозійних заходів. Найбільш
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раціональним і перспективним в цьому відношенні є точне землеробство
[121].
Виходячи з вище зазначених фактів для формування надійних значень
показників

балансових

(енергетичних)

систем

рівнянь

та

значень

ефективності протиерозійних заходів необхідний моніторинг ерозійної
небезпеки земель і штучне регулювання антропогенного навантаження у
зворотній пропорції з цією небезпекою для упередження прискореної ерозії
[38, 126, 128]. Моніторинг ерозійної небезпеки земель проводиться з метою
своєчасного виявлення зміни ризику ерозії земель за рахунок змін
властивостей ґрунтів, складу сівозмін і технологій зрощування культур. На
теперішній

момент

функція

моніторингу

зводиться

до

фіксування

негативних, явищ не виконання заходів щодо належного використання
ґрунтів, а не в якості регуляторного механізму зворотного зв’язку для
формування ефективної протиерозійної системи охорони ґрунтів.
На теперішній час обґрунтовано достатню кількість проектних рішень
щодо

впровадження

ґрунтозахисних

агроландшафтів

з

контурно-

меліоративною організацією землеробства (КМОТ) для території України
[53, 57, 63, 90, 101, 103, 115, 119, 151-153, 171, 203]. Основними
розробниками даних систем є М.М. Заславський [55, 56], А.М. Каштанов [7073], Ф.Т. Моргун [136], М.К. Шикула [230], О.Г. Тараріко [155, 201, 202],
І.П. Здоровцов

[58],

Г.І. Швебс

[182,

226],

В.І. Бураков

[18,

19],

Г.П. Дубинський [49], А.М. Третяк [208], В.М. Кривов [88] тощо.
Основними відмінними рисами цих КМОТ є:
 диференційоване використання орних земель з урахуванням ґрунтоволандшафтних факторів;
 застосування адаптивної до ґрунтово-ландшафтних факторів структури
посівних площ, сівозмін та технології обробітку ґрунту;
 системне

використання

організаційних,

агротехнічних,

агролісомеліоративних протиерозійних заходів і гідротехнічних споруд
для захисту ґрунтів від ерозії, накопичення вологи на схилових
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ділянках і ерозійно-безпечного відведення надлишку поверхневого
стоку в гідрографічну мережу.
Система протиерозійних заходів охоплює всю водозбірну площу і в
загальному розбивається на логічні агроландшафтні одиниці:
 вододільні привододільні землі з ухилом в межах 0.5-1 ° – нееродовані,
слабоеродовані землі призначенні для максимального насичення
просапними культурами;
 схилові землі з ухилом до 3 ° – слабозмиті ґрунти, призначені для
культур суцільної сівби із деяким насиченням багаторічними травами;
 схилові землі з ухилом 5-7 ° зі слабо-, середньозмитими ґрунтами і є
місцем для зерно-трав’яних сівозмін;
 землі з ухилом більше 7 ° використовуються під природні угіддя.
На всій території агроландшафту створюється контурно розміщена
система робочих ділянок і полів сівозмін, відокремлених між собою
системою простих гідротехнічних лінійних споруд, суміщених з вузькими 13-рядними лісовими смугами на всіх елементах рельєфу. В умовах контурносмугової організації території лісові смуги розміщують у комплексі з
водозатримувальними валами і водопоглинальними канавами. Це сприяє
взаємному підсиленню водорегулювальної ролі цих елементів протиерозійної
системи. Останні є каркасом агроландшафту, що визначає напрям обробітку
ґрунту, сівби сільськогосподарських культур та інших польових робіт. При
цьому, витримується паралельність контурних рубежів, а якщо це
неможливо, організовують системи коригуючих клинів. Напрямок контурних
рубежів (каркасу) створюється таким чином, щоб талі та зливові води
повільно стікали уздовж схилу до рубежу, одночасно всмоктуючись у ґрунт,
а надлишок їх безпечно відводився на фланги робочих ділянок у спеціально
створену інфраструктуру стоку, у вигляді спеціально обладнаних водотоків,
якими стік відводиться у систему малих ерозійних ставочків та гідрографічну
мережу. Виділяють рубежі двох порядків. До рубежів першого порядку з
постійними стокорегулюючими елементами, що закладаються на межах
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підсистем ерозійної геоситеми, відносяться лісосмуги, вали, вали-канави та
ін.

Рубежами

другого

порядку

є

вали-тераси,

прохідні

для

сільськогосподарських машин і знарядь, що закладаються за необхідності
між рубежами першого порядку. Ширина робочих ділянок, а значить і
відстань між земляними гідроспорудами, суміщеними з лісосмугами,
розраховується на 10-% забезпеченість змиву ґрунту і на 20-% забезпеченість
втрат ґрунту від дефляції, за відповідними моделями. Найважливішими
факторами, які визначають вибір

моделі ґрунтозахисної контурно-

меліоративної системи землеробства для тих чи інших ґрунтово кліматичних умов, є кількість опадів у твердому та рідкому вигляді,
інтенсивність злив, тривалість й інтенсивність сніготанення, геоморфологічні
умови території.
Вибір набору культур зумовлюється необхідною ґрунтозахисною
властивістю рослин у сівозміні, вимогою до ефективного використання
вологи на схилі, здатністю до відновлення родючості ґрунту (зокрема,
підтримання

бездефіцитного

балансу

гумусу,

азотфіксації

тощо),

допустимого зниження родючості на еродованих ділянках та невисокій
витраті

хіміко-техногенних

ресурсів

(для

максимізації

замкнутості

біогеохімічного кругообігу в сформованій агросистемі) [9].
На схилових землях всі види обробітку ґрунту, сівби чи посадки,
проводять упоперек схилу, а за складного рельєфу – за контурами меж полів,
робочих ділянок, лісосмуг, що дає можливість на 30 – 40 % зменшити стік
талих і дощових вод, змив ґрунту, втрати поживних речовин, підвищити
накопичення продуктивної вологи в ґрунті.
Ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту передбачають застосування
протиерозійної

техніки

і

знарядь,

які

забезпечують

попередження

переущільнення ґрунту, руйнування й розпилення ґрунтових агрегатів, а
також сприяють накопиченню на поверхні поля рослинних решток,
поліпшенню агрофізичних властивостей ґрунту, що забезпечує підвищення
його протиерозійної стійкості та водопроникливості, накопичення вологи,
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поліпшення водно-повітряного режиму та підвищення продуктивності
культур, які вирощуються [178]. Також використовуються щілювання та
кротування ґрунтів й інші заходи, що забезпечують максимально можливе
всмоктування води у ґрунт.
Складною проблемою залишається адаптація сучасного землеробства в
Україні до умов ускладненого рельєфу. Контурно-меліоративна система
землеробства, попри безперечні переваги перед традиційною, не знайшла
широкого застосування в сучасній організації землеробства. У практиці
землевпорядкування

на

ускладненому

рельєфі

не

вдається

досягти

паралельності довгих сторін сільськогосподарських технологічних ділянок
горизонталям на всій території господарства. Окрім того істотною
перешкодою для КМОТ є невпорядковане розпаювання земель в Україні, яке
здійснено без врахування вимог такої організації.
Висновки до розділу 1:
З вище наведеного літературного огляду ми можемо зробити такий
висновок: актуальною задачею при проведенні організаційно-господарського
впорядкування агроландшафту є класифікація земель за однотипністю та
інтенсивністю прояву ерозійної деградації ґрунтів і можливому їх
використанню, тобто зваженому розподіленні антропогенного навантаження
на ландшафт при його використанні у сільськогосподарському виробництві.
Це можливо досягти шляхом дослідження структури схилових земель через
вивчення особливостей розподілу факторів, умов їхнього генезису та
застосуванням математичних моделей ерозійного процесу з послідуючим
моніторингом прийнятих проєктних рішень.
Результати досліджень за цим розділом викладено у наступних працях
[79, 80, 89, 105, 158, 240]
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РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Об’єкти досліджень
Основний полігон дослідження знаходиться на території Введенської
та Роганської селищних рад, розміщених у Харківському та Чугуївському
районах Харківської області та додатковий – на території Циркунівської
селищної ради Харківського району Харківської області. Вони включають
такі територіальні частини:
1. землі господарства на території Введенської селищної ради Чугуївського
району (СТОВ “Колос 2000”);
2. дослідне поле Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, Роганська селищна
рада, Харківського району;
3. землі

господарства

на

території

Циркунівської

селищної

ради,

Харківського району (ТОВ”Відродження”).
На

території

досліджуваних

полігонів

було

проведено

такі

дослідження:
1 територіальна частина:
- Закладено 46 ґрунтових розрізів і відібрано 75 проб ґрунту з шару 0-30 см
(рис. 2.1);
- виконано морфологічний опис профілів ґрунтів;
- у відібраних зразках ґрунту визначали фізичні та хімічні показники;
- проведено 2-х кратне спостереження за вологістю в метровому шарі ґрунту
(6.06, 30.07 2008 р).
- опрацьовано на основі ГІС місце розташування розрізів і точок
спостереження, карту ґрунтів й топографічну карту.
2 територіальна частина:
- Закладено 32 ґрунтових розрізи (рис. 2.2);
- виконано морфологічний опис профілів ґрунтів;
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- у відібраних пробах ґрунту визначали фізичні та хімічні показники;
- опрацьовано на основі ГІС місце розташування розрізів і точок
спостереження, карту ґрунтів і топографічну карту.

Умовні позначення: - розріз,
- точка відбору,
- точка спостереження;
карта-підкладка значення нормалізованого вегетаційного індексу відповідно від
сірого до зеленого від 0.1 до 0.8

Рис. 2.1 Картосхема розміщення ґрунтових розрізів і точок відбору

Умовні позначення: 88 – чорноземи глибокі, середньогумусні незмиті,
намиті, слабозмиті та їх комплекси важкосуглинкові на лесових породах;
– місця
закладання розрізів

Рис. 2.2 Територія дослідного поля Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва
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3 територіальна частина:
- відібрано 77 проб з орного шару ґрунту та встановлено в них вміст гумусу,
значення показника магнітної сприйнятливості (рис. 2.3);
- опрацьовано на основі ГІС місце точок відбору ґрунтових зразків і
топографічну карту.

Умовні позначення: схема відбирання проб і картограма крутості схилів у
градусах. Ґрунти – чорноземи типові глибокі середньогумусні

Рис. 2.3 Територія дослідного поля в межах Русько-Тишківської
селищної ради
2.2 Природні умови об’єктів досліджень
2.2.1 Кліматичні умови

Дослідження проводились у межах південно-східної і центральної
частин Харківського та північно-західної частини Чугуївського районів
Харківської області.
Згідно

з

фізико-географічним

районуванням

[211],

територія

досліджень належить до Лісостепової зони Харківської схилово-височинної
області. За ґрунтово-екологічним районуванням [165], полігон розташовано в
межах лісостепової помірно зволоженої підзони зимово-сильно-холодної
фації. Основні агрокліматичні показники представленні у таблицях ( 2.1, 2.2,
2.3).
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Таблиця 2.1
Основні кліматичні показники, характерні для полігону дослідження [87, 204]
Показники

I

II

III

Середня місячна та річна
-7,3 -6,1 -1,3
температура повітря, °C
-6,6 -6,9 -3,5
Середня декадна 1 декада
температура
2 декада
-7,1 -6,0 -1,9
повітря, °C
3 декада
-7,5 -5,3 1,8
Середній максимум температури
-3,8 -3,2 2,7
повітря, °C
Абсолютний максимум
3,7 3,8 12
температури повітря, °С
Середній мінімум температури
-10,1 -9,7 -4,3
повітря, °C
Абсолютний мінімум
-22,5 -21,3 -14,7
температури повітря, °С
Середня температура поверхні
-8 -7 -2
ґрунту, °С
Середня максимальна
-3 -2 5
температура поверхні ґрунту, °С
Абсолютна максимальна
11 11 26
температура поверхні ґрунту, °С
Середня мінімальна температура
-11 -12 -6
поверхні ґрунту, °С
Абсолютна мінімальна
-38 -39 -35
температура поверхні ґрунту, °С
Кількість опадів за місяць і рік, мм 36 30 33
Середня добова кількість опадів
2,1 2,1 2,6
за місяць, мм
Кількість днів з опадами більше
15,9 14,5 12,9
0,1 мм за місяць
Середня місячна температура
ґрунту на глибині 5 см, °С
Середня місячна температура
ґрунту на глибині 10 см, °С
Середня місячна температура
ґрунту на глибині 15 см, °С
Середня місячна температура
ґрунту на глибині 20 см, °С

IV

V

Місяці
VI VII VII IX

X

XI XII

Рік

8,3 15,3 19,2 20,9 19,8 14,2 6,9 1,3 -3,9 7,3
5,7 13,7 18,3 20,5 20,6 16,6 9,1 2,8 -1,7
7,9 15,6 19,1 21,3 20,3 14,1 7,2 1,7 -4,0
11,2 16,7 20,4 21,2 18,4 11,8 5,1 -0,8 -4,9

-

13,3 21,3 24,8 26,4 26,7 19,9 11,6 3,9 -1,3 11,8
22,8 28,4 31,2 32,9 32,7 28,2 20,2 12,4 6,4 34,1
3,2 9,2 12,9 14,7 13,5 8,5 3,0 -1,7 -6,9 2,7
-3,9 1,6 6,1 9,6 7,4

1

-4,7 -11,3 -18,8 -25,6

9

18

23

26

23

15

7

0

-5

8

23

36

43

45

42

31

18

5

-2

20

46

57

61

62

61

53

40

25

13

62

1

7

11

14

12

6

1

-3

-8

1

-15

-8

-3

3

-1

-7

-20 -29 -32 -39

38

48

68

65

51

34

44

42

39

3,5 4,4 5,3 5,5 5,7 3,8 4,3 2,9 2,4

528
-

10,0 9,8 9,8 10,3 8,6 7,7 10,5 12,2 14,5
16,8 21,6 24,1 22,5 15,8 7,7
16,3 21,3 23,6 22,4 16,3 8,4
15,7 20,5 23,2 22,2 16,5 8,6
15,4 20,3 23 22,2 16,7 8,8

За зливовою небезпекою територія належить до зони помірної зливової
активності підзони 2f, яка має наступні характеристики (табл. 2.4).
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Таблиця 2.2
Періоди переходу температури через визначенні границі, характерні для
полігону дослідження [87]
Дата переходу середньодобової температури
повітря через визначенні границі та число днів з
температурою, яка перевищує ці границі
Сума середніх добових температур повітря вище
0, 5, 10 и 15 °С
Дата першого та останнього заморозку в повітрі
та тривалість без морозного періоду

-5
3 III17 XII
288

0
22 III17 XI
239

-

3165

Температура, ºС
5
10
15
7 IV- 24 IV- 14 V24 X
2X
11 IX
199
160
119
3070

2775

2225

20
1 VII15 VII
44
-

25 IV±15 – 6 X±11, 162

Таблиця 2.3
Радіаційний баланс та його складові характерні для полігону дослідження [34]
Складові
балансу мДж/м2
Пряма радіація
Розсіяна
Сумарна
Ефективне
випромінювання
Радіаційний баланс
Альбедо
Схилення сонця

Місяці
I
II
III IV V VI VII VIII IX
X
29,3 58,6 117,2 180,0 288,9 351,7 351,7 305,6 201,0 83,7
67,0 96,3 171,7 209,3 263,8 268,0 284,7 205,2 175,8 113,0
96,3 154,9 288,9 389,4 552,7 619,6 636,4 510,8 376,8 196,8

XI
37,7
54,4
92,1

За рік
XII
16,7 2022
50,2 1959
67,0 3982

41,3 66,0 99,62 110,8 144,9 158,6 159,6 141,6 121,4 94,64 65,4 21,49

-

12,6 8,4 79,5 196,8 297,3 343,3 355,9 272,1 180,0 62,8 0,0 16,7 1767
56 52 38 21 20 19 19 19 20 20 29 43
24
-20,7 -12,9 -1,5 10,0 19,0 23,1 21,0 13,4 2,6 -9,0 -18,5 -23,0
-

Таблиця 2.4
Типові характеристики злив, характерних для полігону дослідження [17]
Параметри типових злив різноманітної ймовірності перевищення
Tmax , хв.
I max , мм/хв.
1%
5,50

5%
3,00

10% 20% 30% 40% 50% 1% 5% 10% 20%
2,00 1,70 1,53 0,93 0,85 100
60
35
26
Плювіограми типових злив різної забезпеченості
I 0, 2 T
I 0, 4 T
I 0, 6 T
I 0, 7 T
I 0,3 T
I 0,5 T
I max , мм/хв. Tmax , хв. I 0,1 T
5,50
100,00 1,43 2,48 3,26 3,84 4,27 4,59 4,83
3,00
60,00 0,78 1,35 1,78 2,10 2,33 2,50 2,63
2,00
35,00 0,52 0,90 1,19 1,40 1,55 1,67 1,76
1,70
26,00 0,44 0,77 1,01 1,19 1,32 1,42 1,49
1,53
22,00 0,40 0,69 0,91 1,07 1,19 1,28 1,34
0,93
20,00 0,24 0,42 0,55 0,65 0,72 0,78 0,82
0,85
18,00 0,22 0,38 0,50 0,59 0,66 0,71 0,75
max

max

max

max

max

max

max

30% 40% 50%
22
20
18
I 0,8 Tmax

I 0,9 Tmax

ITmax

5,00
2,73
1,82
1,55
1,39
0,85
0,77

5,13
2,80
1,87
1,59
1,43
0,87
0,79

5,23
2,85
1,90
1,62
1,45
0,88
0,81

Примітки:
1. I max – максимальна інтенсивність зливи, мм/хв.;
2. Tmax – максимальна тривалість зливи, хв.;
3. IT – інтенсивність зливи на певний момент часу, мм/хв.
max
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Річний розподіл напрямку вітру має наступний характер: в осінньозимово-весняний період переважають вітри східного та південно-східного
напрямків, у літній – західного та північно-західного напрямків [76].
2.2.2 Геологічні, геоморфологічні умови

Відповідно до геоморфологічного районування території України,
полігон

дослідження

розташований

у

геоморфологічній

підпровінції

“Палеогенова рівнина” на південно-західній окраїні Середньоросійської
височини [215].
Річкова та балкова система розчленовує територію на великі вододіли з
широкими ерозійними плато. У геоморфологічному відношенні полігон
знаходиться в межах правобережного плато Сіверського Донця, де врізалася
долина його правої притоки р. Уди та р. Роганки (лівобережна притока
р. Уди). Долини річок розчленували відроги Середньоросійської височини на
хвилясті вододільні плато (плакори), витягнуті в субмеридіональному
напрямку, тобто з півночі на південь. Це створює характерний для річкових
геоекосистем цього регіону рисунок долинного ландшафту, а саме: всі
річкові долини мають асиметричний профіль. Праві крутосхили, як правило,
порізані ярами та балками, а терасовані лівобережжя характеризуються
своєю виположеністю й рівнинністю.
У

тектонічному

відношенні

район

дослідження

належить

до

Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). У складі геологічних порід, що
заповнюють товщу западини, є майже повний комплекс відкладів палеозою,
мезозою та кайнозою (табл. 2.5) [10].
Найдавнішою, встановленою в ДДЗ палеозойською системою є
девонська. Це піщано-глинисті, карбонатні, вулканогенні та соленосні
відклади.

Кам’яновугільна

система

представлена

піщано-глинистими,

місцями вугленосними відкладами, нижче котрих у розрізі зростає роль
карбонатних порід. Пермська система представлена строкатоколірними
глинами та алевролітами, менш численні піщаники з прошарками вапняків та
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ангідридів, вище котрих залягають карбонатні та соленосні відклади.
Тріасова система складена піщано-глинистими відкладами, юрська –
переважно піщано-глинистими відкладами, які містять місцями шари та лінзи
бурого вугілля. Крейдова система утворена в нижній своїй частині піщаноглинистими відкладами, а у верхній – крейдяно-мергельною товщею [34].
Таблиця 2.5
Геохронологічна шкала фанерозою [250]
Ера
Кайнозой

Період (система)
Четвертинний Q
Неогеновий N
Палеогеновий P

Мезозой
Палеозой

Епоха (відділ)
Голоцен
Плейстоцен
Пліоцен N2
Міоцен N1
Олігоцен P3
Еоцен P2
Палеоцен P1

Крейдовий K
Юрський I
Тріасовий T
Пермський P
Кам’яновугільний С
Девонський D
Силурійський S
Ордовицький О
Кембрійський Е

Палеоген

і

неоген

представлений

Завершення, млн. років тому
Продовжується зараз
0,0117
1,806 (2,588)
5,332
23,03
33,9±0,1
55,8±0,2
65,5±0,3
145,5±4,0
199,6±0,6
251,0±0,4
299,0±0,8
359,2±2,5
416,0±2,8
443,7±1,5
488,3±1,7

бучацькими,

київськими,

харківськими, берекськими, полтавськими свитами (табл. 2.6, 2.7).
Таблиця 2.6
Схема стратиграфії палеогену, неогену (міоцен) [160]
Відділ
Міоцен
Олигоцен
Эоцен
Палеоцен

Підвідділ
Верхний
Нижний + Средний
Верхний
Средний
Нижний
Верхний
Нижний

Свити (умовні скорочення)
Полтавська (pt)
Берекська (br)
Харківська (hr)
Київська (kv)
Бучацька (bc)
Канівська (kn)
Лузанівська
Сумська
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Таблиця 2.7

Назва

Голоценовий
Причорноморський
Дофінівський
Бузький
Витачівський
Удайський
Середній
Прилуцький
Тясминський
Кайдацький
Дніпровський
Ранній
Завадівський
(нижній)
Тилігульский
Лубенський
Сульскьий
Мартоношський
Приазовський
Пізній
Широкінський
(верхній) Іллічівський
Крижанівський
Березанський
Береговський
Сіверський
Середній Богдінівський
Кизил’ярський
Ярковський
Айдарський
Севастопольський
Оскольський
Ранній
Любимівський
(нижній) Салгірський
Іванківський
Бельбекський
Знаменський
Одеський
Інгулецький
Євпаторійський

Індекс
hl
рс
df
bg
vt
ud
pl
ts
kd
dn
zv
tl
lb
sl
mr
pr
sh
il
kr
br
bv
sv
bd
kz
jr
aj
st
os
lm
sg
iv
bl
zn
od
in
ep

10
22
30
50
60
70
100
115
175
250
370
470
650
700
920
1000
1290
1400
1610
1900
2430
2640
2820
2910
3110
3320
3790
3990
4140
4240
4650
-

10
12
8
20
10
10
30
15
60
75
120
100
180
50
220
80
290
110
210
290
530
210
180
90
200
210
470
200
150
100
410
-

Тераси
річкових
долин

Основні
підрозділи
Пізній
(верхній)

Пліоцен

Неоген

Антропоген, або четвертинний

Період
(система)

Тривалість,
тис. років

Загальна шкала

Палеозоноортоетапи
(стратиграфічні горизонти)

Вік нижніх
границь, тис.
років

Стратиграфічна схема пізнього кайнозою [27]
Палеоклімат
і палеоландшафти
зон
1

2

3 4

заплава
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Міоцен

Примітка:
Типи
палеоклімату:
1 – субтропічний,
2 – помірний,
перегляціального лесоуторення, 4 – материкового зледеніння.

3–
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Бучацька світа (загальною потужністю 45 м) складається з пісків
кварцових, глауконітово-кварцових із прошарками кремнієвих піщаників. У
воді цієї світи міститься до 15-20 мг/дм3 хлору і 1-4 мг/дм3 солей заліза.
Водотривким горизонтом для бучацького водоносного горизонту виступають
глини, за їх відсутності відбувається витік вод бучацької свити в крейдяні
породи.
Київська світа (загальною потужністю 35 м) представлена наступними
відкладами (знизу вгору): фосфоритоносними пісками, київським мергелем і
київським наглинком. Пісок середньозернистий, рідше крупнозернистий,
вохристо-жовтий, сірувато-зелений з жовтими і вохристими розводами; часті
фосфоритові конкреції, стяжіння лімоніту та піриту; основну масу складають
частинки

діаметром

0,25–0,05

мм. Мергель

представлений

зеленою

сланцевою карбонатною глиною з прошарками піску та залізистомарганцевих конкрецій. Породи київського ярусу завершує наглинок
(потужністю до 2 м, іноді 10 м) важкого гранулометричного складу й
інтенсивно блакитного забарвлення.
Харківська світа (загальною потужністю 40-50 м) супроводжується
глауконітовими пісками, глинами тощо. У складі мінералогічних фракцій
піску переважають глауконіт і кварц. Залягають піщаники окремими лінзами,
потужністю до 2 м. У місцях виходу піщаників спостерігаються зсуви. Глини
харківського ярусу містять глауконіти та кварц, уламки мусковіту і
помережені

вохристими

залізистими

плямами.

Дуже

часто

у

цих

відкладеннях трапляються опокоподібні блідо-зелені глини. Водоносний
горизонт харківського ярусу сильно дренований, приурочений до нижньої
тріщинуватої товщі піщаників; водотривким горизонтом є київський
наглинок.
Берецька світа залягає на плакорах у вигляді шаруватих зеленуватосірих, ясно-сірих, сірих, вохристо-жовтих кварцових пісків із прошарками
пісковиків і темно-зелених глин (до 30 м).
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Полтавська світа завершує третинні відклади. Вона представлена, як
правило, білими, сірими, жовтими (знизу) каолінізованими пісками з
прошарками пісковиків і лінзами чорних вуглистих глин (до 27 м), вище яких
залягають строкаті глини [34, 69, 205].
Зародження долинних ландшафтів синхронізується з тим періодом
пізньокайнозойського педолітогенезу, коли морський режим поступився
субконтинентальному. Саме тоді на території однієї з найбільших рівнин
світу – Східно-Європейської (Руської) рівнини почали формуватися зональні
та азональні ґрунти. На Харківщині початок утворення річкової мережі був
приурочений до відступу Харківського моря, останнього з олігоценових
морів. Полтавська світа перекрита зверху потужними верствами так званих
червоно-бурих глин. Ці глини нині отримали статус реліктів пліоценового
грунтолітогенезу, який відбувався в умовах тодішнього субтропічного
палеоклімату, завдяки якому тут сформувалися червоноземні та буроземні
автоморфні та синхронні їм темнозабарвлені гідроморфні (заплавні) ґрунти
доплейстоценового віку. Червоно-буроколірна формація скрізь на вододілах і
високих (неогенових) терасах перекрита лесоподібними суглинками з
похованими в них викопними ґрунтами плейстоцену [205].
Викопні ґрунти пліоцен-плейстоцену утворюють чіткий еволюційний
ряд від субтропічних червоноземів до суббореальних ґрунтів. Відклади
холодних етапів у позальодовиковій зоні представлені сірими, бурими і
палевими глинами пліоцену та плейстоцену, а також лесовими породами
плейстоцену [41].
Алювій кожної надзаплавної тераси відкладався в два етапи: нижній
горизонт, розвинутий переважно у вузьких похованих долинах, – у теплу
палеокліматичну фазу, а верхній, поширений на всій площі даної тераси, - в
наступну (в плейстоцені – холодну, в пліоцені – помірну, помірно-холодну).
Завдяки такій особливості здебільшого трапляються розрізи лише з алювієм
верхнього горизонту.
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Річка Роганка, прорізаючи лівобережну частину долини р. Уди (землі
Харківського НАУ), поділяє їх на дві ландшафтно різні частини: східну
низинно-лівобережну та західну нагірно-правобережну. В.І. Сидоренко [110,
205]

виділяє

тут

високі

тераси

–

одну

пізньопліоценову

і

три

ранньоплейстоценові тераси долини р. Уди:
Крижанівсько-іллічівська (ІХ, новохарківська, остання пліоценова, kril) тераса, яка сформувалася останньою в пізньому пліоцені, знаходиться на
крайньому сході навчгоспу, де вона підіймається над урізом води в р. Уди на
65-70 м, а її площадка місцями розширюється >2,5 км. Потужність ґрунтоволесового цикліту, яким перекрито 20-метровий kr-il алювій, коливається від
15 до 25 м. Нижче цієї пліоценової тераси сформовані плейстоценові тераси,
з яких у навчгоспі найбільш помітними є:
Широкінсько-приазовська (VIII, бурлуцька, перша плейстоценова, shpr) тераса – у центральній частині господарства, трикілометровою смугою
височить над р. Уда на 55-60 м. Її лесово-ґрунтовий пакет потужністю біля
27 м перекриває sh-pr алювій, товща якого сягає 15-20 м.
Мартоношсько-сульська

(VII,

гуньківска,

mr-sl)

тераса

р. Уди

витягнулася південно-західніше від sh-pr тераси досить помітною смугою
шириною до 2 км, яка піднята на 40-50 м над урізом річки. Субаеральні
відклади (mr-sl) тераси досягають потужності 10-17 м і містять у своїй товщі
флювіогляціальні відклади епохи дніпровського зледеніння, представлені
шаруватими пісками. У їх підошві залягає 10-13 м товща мартоношського
(знизу) та сульського (зверху) алювію – свідка mr-sl етапу ґрунтолітогенезу, з
яким пов’язане зародження даного терасового рівня.
Лубенсько-тилігульська (VI, таганська, lb-tl) тераса р. Уди знаходиться
на крайньому південному заході навчгоспу, де її ширина досягає 2-2,5 км.
Поверхня тераси сильно еродована і має добре помітний нахил у бік річки
Уди, у зв'язку з чим її висота над урізом ріки коливається від 20 до 40 м. У
товщі лесових відкладів зменшеної потужністю (до 12 м) також широко
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представлені піщані відклади, синхронні часу дніпровського зледеніння. У її
підошві залягає lb-tl (5-9 м) алювій.
З цими давніми терасами р. Уди цілком закономірно синхронізуються
більш молоді (пізньоплейстоценові), врізані в них тераси р. Роганки:
Прилуцько-удайська

(ІІІ,

трубізька,

однолесова,

pl-ud)

тераса

спостерігається окремими масивами по обидві її боки, досягаючи місцями
р. Роганки. Ширина її 400-500 м і висота над урізом річки 10-12 м.
Потужність лесу не перевищує 5-6 м, але накладені місцями поверх
лесовидних

суглинків

делювіально-пролювіальні

відклади,

створюють

враження значно більшої її потужності, яка підстилається pl-ud алювієм (79 м).
Вітачівсько-бузька (vt-bg) тераса, відома як борова (піщана) в долинах
Уди, Сіверського Дінця та інших річок, тут складена лесоподібними
суглинками, що є типовим для малих річок басейну Сіверського-Дінця. Її
висота над рівнем р. Роганки не перевищує 7-10 м. Потужність лесоподібних
відкладів близько 6-7 м (у їх підошві лежить vt-bg алювій в 6-7 м).
Дофінівсько-причорноморська (висока заплава) (df-pč) тераса також
розташована по обох берегах р. Роганки – її ширина сягає 250 м, а висота над
урізом води 4-5 м; алювіальні відклади df-pč віку (5-8 м) перекриті сучасними
делювіально-пролювіальними відкладами.
Голоценова (сучасна або заплавна, лучна) (hl) тераса р. Роганки
шириною 0,5-1 км височить над урізом води на 2-4 м, маючи потужність
алювію від 4 до 9 м [205, 206].
Але при цьому варто зважати на ту обставину, що далеко не всі ці
тераси є чітко вираженими в сучасному рельєфі. Поверхня низьких терас є
досить часто засипаною пісками, які нівелюють їх уступ. Поверхня високих
терас теж місцями важко простежується, бо є знівельованою на відрогах
Середньоросійської височини яружно-балковим розчленуванням місцевих
ландшафтів.
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Таблиця 2.8
Стратиграфія лесово-ґрунтової товщі sh-pr (VIII надзаплавної,
бурлуцької) тераси за В.І. Сидоренком [206]
Початок
Індекс
горизонту, м
0,00
1,10
2,15
3,20
6,30
6,70
7,50
8,70
11,00
11,60

13,20
14,70

16,40
17,10
17,50
19,00
21,00

23,60

26,40

34,00
34,80
39,00
42,00

47,00
51,00
55,00

Опис

e VI hl чорнозем типовий глибокий малогумусний важкосуглинковий (голоценовий)
vd III pč лесоподібний суглинок (причорноморський) бурувато-палевий макропористий, карбонатний, кротовинний,
майже весь перероблений ґрунтоутворенням
e III df ґрунт викопний (дофінівський), темно-бурий суглинистий
vd III bg лесоподібний суглинок (бузький) світло-сірий, сильнокарбонатний
e III vt ґрунт (вітачевський) бурувато-сірий, суглинистий, опіщанений, карбонатний
(ud) у свердловині відсутній
e III pl ґрунт викопний (прилуцький) темно-сірий, суглинистий, опіщанений, добре гумусований
vd II ts лесоподібний суглинок (тясминьський), опіщанений, жовто-бурий, макропористий, з прошарками та гніздами
піску всередині горизонту, контакт чіткий
vd II ts лесоподібний суглинок (тясминський), опіщанений, місцями з гніздами піску, сірувато-палевий, з блакитний
відтінком та іржавими залізистими плямами, макропористий, карбонатний
e II kd ґрунт (кайдацький) бурувато-темно-сірий, суглинковий, щільний
vd II dn лесоподібний суглинок (дніпровський), бурувато-жовтий, місцями з червонуватим відтінком, макропористий,
досить пухкий, з включеннями різнозернистого добре обкатаного кварцового піску, вохристо-залізисті плями, FeMn пунктація, примазки
fg II dn пісок бурувато-жовтий, світло-сірий, різнозернистий (переважає середньозернистий), щільний, добре обкатаний,
місцями глинистий, несортований, кварцевий, слабо, але явно озалізнений
vd II dn лесоподібний середній суглинок (дніпровський), бурувато-палевий, середньо-ущільнений, макропористий, з
включеннями зерен кварцу, помережений дрібними вохристо-залізистими плямами, Fe-Mn бобовини та примазки,
дутики карбонатів
vd II dn суглинок легкий (дніпровський), жовтувато-палевий, щільний, дрібно-грудкуватий, чітко видимі зерна кварцу, FeMn бобовини, примазки, безкарбонатний
e II zv грунт (завадівський), темно-бурий, середьносуглинковий, слабко нерівномірно, проте явно гумусований, щільний,
включення кварцевих зерен, Fe-Mn бобовини, примазки
vd I tl середній суглинок (тилігульський) жовтувато-палевий, ущільнений, пористий, дрібногрудкуватий, Fe-Mn
бобовини, примазки, в середній частині оглеєний, червонуватий відтінок (гідроокиди Fe), безкарбонатний
e I lb грунт (лубенський), червонувато-бурий, важкосуглинковий, слабопористий, вертикальні тріщини, рясні Fe-Mn
бобовини, примазки, безкарбонатний
(sl) у свердловині відсутній
e I mr грунт викопний (мартоношський) червонувато-бурий, глинистий, щільний, рясні Fe-Mn бобовини, примазки,
безкарбонатний, чітко окреслені кварцеві зерна, внизу опіщанений, при висиханні розпадається на клиноподібні
уламки
a I pr алювій (приазовський), супісок, цегляно-червоний, знизу світло-сірий, ущільнений, різнозернистий, до
крупнозернистого, з домішкою гравелистих часток, озалізнений, Fe-Mn бобовини, примазки, зерна кварцу кутасті
та обкатані
a I pr алювіальний пісок, строкато забарвлений, (світло-сірий з чисельними залізистими плямами бурого, вохристого,
червоно-цегляного, світло-жовтого кольору), тонкошаруватий в нижній частині (пісок різнозернистий, більше
дрібно- та тонкозернистий) нерівномірно глинистий, несортований (обкатані та кутасті кварцеві зерна), Fe-Mn
бобовини, пунктація, вміщує підземні води
a I pr алювій глинистий темно-сірий (гідроморфний грунт) пластичний, внизу опіщанений, поступово переходить у
супісок з вохристо-залізистими плямами, Fe-Mn бобовини, примазки
a I pr алювіальний пісок, дрібнозернистий, світло-сірий з зеленуватим відтінком, окремі крупні добре обкатані кварцеві
зерна, несортований, окремі зерна глауконіту, вохристо-залізисті плями
a I sh алювіальний (широкінський) глинистий кварцевий пісок, сірувато-жовтий, вохристо-залізисті плями, ущільнений,
дрібнозернистий (з домішками середньо- та крупнозернистого), несортований, з глауконітовими зернами
a I sh алювіальний (широкінський) пісок світло-сірий, до білого, з жовтими та залізисто-вохристими прошарками,
дрібно- та середньозернистий, несортований (обкатаний, кутастий), кварцевий, з домішками глауконіту та
темнозабарвлених мінералів
a I sh алювіальний (широкінський) пісок світло-сірий, з зеленуватим відтінком, дрібно- та середньозернистий, добре
обкатаний та кутастий, зерна глауконіту, вохристо-залізисті плями, гнізда світло-сірого середньозернистого піску
1 2
морський палеогеновий глинистий пісок харківського ярусу олігоцену, зеленувато-сірий, рівномірно забарвлений,
hr
3
дрібно- та тонкозернистий, ущільнений, кварцево-глауконітовий, слабко але явно слюдистий
hr
палеогеновий піщаник, зеленувато-сірий, кварцево-глауконітовий, слюдистий

P

50

Уяву про стратиграфію лесової формації території дослідження дає
свердловина №129 (див. табл. 2.8), розбурена на sh-pr VIII терасі р. Уди в ста
метрах на захід від залізничної станції Рогань на вододілі балки Довгий Лог і
р. Роганки. Свердловина закладена на висоті 170,5 м [206].
Як свідчать дані з стратиграфії порід свердловини № 129, наявні майже
всі хроностратиграфічні горизонти, встановлені для території України (в
даній

свердловині

від

верхнього

причорноморського

до

нижнього

мартоношського + нерозчленований sh-pr алювій). Ряд горизонтів (як
фосильно-ґрунтових, так і лесових, наприклад bg, dn) навіть розщеплюється,
чим засвідчується факт неодноразового переривання процесів давнього
педогенезу й осадконакопичення взагалі. Значна активність ґрунтотворних
процесів на терасах сприяла переробці лесових відкладів ґрунтовими
процесами настільки інтенсивно, що деякі лесові горизонти майже не
простежуються або простежуються слабко (як ud i sl – у нашому випадку).
Окрім того, схилове (на відрогах Середньоросійська височини) положення
долинних ландшафтів завжди сприяло накопиченню товщі лесових відкладів
за рахунок повенево-льодовикових вод – саме так слід трактувати сильну
опіщаненість і шаруватість лесових горизонтів, описаних на sh-pr терасі
р. Уди, а також присутність у них піщаних лінз і прошарків, різкий контакт з
викопними ґрунтами, наявність у них розмивів тощо.
Пліоценові етапи еволюції долинних ландшафтів маркуються червонобуроколірними реліктами субтропічного педолітогенезу, починаючи з IX (kril) і більш давніх терас – X (bv-br, ІІ новохарківська тераса р. Харків,
висота 182 м), XI (bd-sv, III новохарківська р. Харків, висота 186 м), XV (ivsg, висота 198 м), яка безпосередньо переходить у плато (висота 204 м).
Кожна з цих терас характеризується своїм, лише їй притаманним,
специфічним пакетом верхньокайнозойських відкладів.
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2.2.3 Ґрунтові умови

Схематичну ґрунтову карту та номенклатурний список ґрунтів до неї на
територію

досліджуваного

полігону

наведено

на

рисунку 2.4

(номенклатурний список табл. 2.9).

Умовні позначення:
- розріз,
- точка відбору; лг – легкоглинистий;
сс – середньосуглинковий; вс – важкосуглинковий

Рис. 2.4 Карта ґрунтів досліджуваного полігону
Наведемо опис типового для даного полігону ґрунтового розрізу:
Н (0 – 46 см) Гумусовий, темно-сірий, свіжий, зернисто-грудкуватий,
важкосуглинковий, пухкий, безкарбонатний, перехід поступовий за
кольором в:
Нрк (46 – 78 см) Верхній перехідний, темно-сірий з палевим відтінком,
менш

гумусований

ніж

верхній,

свіжий,

грудкувато-зернистий,
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важкосуглинковий, пухкий, карбонатний, з частими червоточинами і
кротовинами, перехід помітний в:
НРк

(78 – 122 см)

нерівномірно

Нижній

гумусований,

перехідний,
свіжий,

палево-сірий,

важкосуглинковий,

слабко

і

нещільно-

грудкуватий, дещо ущільнений, пористий, пухкий, карбонатний, перехід
поступовий в:
Рк (122 – 150 см і глибше). Материнська порода – палевий, пилуватоважкосуглинковий лесоподібний суглинок, пухкий, пористий, вологий,
карбонати залягають у вигляді прожилок і цвілі.
Назва ґрунту: чорнозем типовий (дуже) глибокий важкосуглинковий на
палевому лесоподібному суглинку.
Таблиця 2.9
Номенклатурний список карти ґрунтів
Код ґрунту
на карті

36 (1)
37 (1)
40 (1)
41 (1)

22 (2)
27 (2)
29 (2)
30 (2)
44 (2)
60 (2)

Назва груп ґрунтів
Ґрунти дослідного поля Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва
(Роганська селищна рада Харківського району)
Чорнозем глибокий середньогумусний суглинковий та глинистий на
лесових породах
Чорнозем глибокий середньогумусний вилугований суглинковий та
глинистий на лесових породах
Чорнозем глибокий середньогумусний слабозмитий суглинистий на
лесових породах
Чорнозем глибокий середньогумусний слабозмитий вилугований
суглинистий на лесових породах
Ґрунти СТОВ “Колос 2000”
(Введенська селищна рада Чугуївського району)
Чорнозем глибокий середньогумусний суглинковий та глинистий на
лесових породах
Чорнозем глибокий та звичайний перехідний до глибокого
середньогумусний слабозмитий суглинковий та глинистий на лесових
породах
Чорнозем середньозмитий суглинковий та глинистий на лесових породах
Чорнозем сильнозмитий суглинковий та глинистий на лесових породах
Лучний глибокий глибоко-слабосолонцюватий солончаковий суглинистий
та глинистий грунт на алювіальних і делювіальних відкладах
Виходи лесових порід
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2.2.4 Рослинний покрив

Рослинний покрив має визначальний, провідний вплив на ґрунтотворні
процеси та формування сучасної “мозаїки” ґрунтового покриву. Не так давно
терасово-степові

ландшафти,

Харківського НАУ,

були

в

вкриті

межах

яких

суцільним

розташовані

килимом

землі

трав’янистих

угруповань. Саме вони спричинили формування тут – у Лісостеповій зоні,
чорноземів типових глибоких – вони утворилися під упливом дернового
процесу ґрунтогенезу в автоморфному режимі. Але можна констатувати той
очевидний факт, що природна рослинність цієї місцевості майже не
збереглася. Степи всі розорані, а ті трав’янисті угруповання, які ще
збереглися на схилах балок, зазвичай, дуже змінилися під упливом
перевипасу худобою та інших антропогенних навантажень.
Зональними типами рослинності в Лісостепу є нагірно-правобережні
діброви,

лучні

степи,

різнотравно-кострицево-ковилові

степи.

Схили

степових балок зайняті невеликими байрачними дубовими лісами. У заплаві
р. Уди розповсюджені заплавні ліси, а значну частину її піщаної (борової)
тераси займають хвойні та широколистяно-хвойні ліси. Болотна рослинність
розповсюджена в притерасових пониженнях заплави, а типово-лучна
рослинність – у центральній заплаві річок Роганки, Студенок, Уди.
Степова природна рослинність у минулому була найхарактернішою для
лесово-терасового лівобережжя р. Уди. Там, де ще в балках збереглися її
залишки, можна переконатися в тому, що степи в Харківському районі
займають проміжне положення між лучними степами Лісостепу та
різнотравно-кострицево-ковиловими степами. У їхньому складі є: зі злаків
(Gramineae, Poaceae) – вівсянець пухнатий (Helictotrichon pubescens (Huds.)
Pilg.), ковила пірчаста (тирса Іоанна) (Stipa pennata L.), пирій середній
(Elytrigia intermedia (Host) Nevski); з осок – осока низька (Garex humilis
Leyss.); з різнотрав’я – горицвіт весняний (Adonis vernalis L.), шолудивник
чубатий (Pedicularis comosa L.), конюшина гірська (Trifolium montanum L.),
конюшина альпійська (Trifolium alpestre L.), китятки чубаті (Poligala comosa
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Schkuhr), шавлія лучна (Salvia pratensis L.), жовтець їдкий (Ranunculus acris
L.) та інші. Наявність цих видів рослин зближує обстежувані степові
ландшафти з лучними степами Михайлівської цілини в Сумській області, які
є степовими еталонами Лісостепу із зональними чорноземами типовими
глибокими. Лучні степи, як відомо, є перехідним типом рослинності (від
степової до лучної мезофітної).
Крім типово степових (ксерофітних) вузьколисто-дерновинних злаків
(ковилів, костриці овеча), тут зростають кореневищні злаки лучного типу:
тонконіг

(Poa),

різнотрав’я:

польовиця

жовтець

(Agrostis)

та

багатоквітковий

мезофільне

лучно-степове

(Ranunculus polyanthemos L),

конюшина лучна (Trifolium pratense L.), трапляються формації келерії тонкої
(Koeleria), осоки ранньої (Carex praecox Schreb.), ковили волосистої (Stipa
capillata L.), а у складі різнотрав’я – полин австрійський (Artemisia austriaca
Jacq.) і Маршаллів (Artemisia marshalliana Spreng.), перстач тіньовий
(Potentilla umbrosa Steven); молочай прутовидний (Euphorbia virgata
Waldst. & Kit.), цибуля (часник) кругла (Allium rotundum L.), гвоздики
(Dianthus), волошка синя (Centaurea cyanus L.), вероніка (Veronica L.),
підмаренники (Galium L.) та ін.
Сіножатні заплавні луки, як правило, мають густий та високий
травостій, основу якого складають злаки та осоки: багато видів тонконогу
(Poa pratensis L., trivialis L., sylvicola Guss., angustifolia L.), китник лучний
(Alopecurus pratensis L.), костриця лучна (Festuca pratensis Huds.), стоколос
безостий (Zerna inermis (Leyss.) Holub), пирій повзучий (Elytrigia repens (L.)
Nevski), осока рання (Carex praecox Schreb.).
На перезволожених зниженнях зростають тонконіг болотний (Poa
palustris L.), очеретянка звичайна (Phalaris arundinacea L.), бекманія звичайна
(Beckmannia eruciformis (L.) Host), різні види лепешняку (Glyceria), осоки
(Carex riparia Curtis, Carex vulgaris Fries). Велику групу складають бобові
(Fabaceae або Leguminosae): конюшина лучна, повзуча, гібридна, альпійська
(Trifolium pretense L., Trifolium repens L., Trifolium hybridum L., Trifolium
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alpestre L.); люцерна хмелевидна (Medicago lupulina L.), люцерна румунська
(Medicago romanica Prodan); лядвенець український (Lotus crainicus Klokov),
чина лучна (Lathyrus pratensis L.), вовчуг польовий (Ononis arvensis L.);
жовтеці (Ranunculus acris L., Ranunculus repens L., Ranunculus polyanthemos
L.); журавець (герань) пагорбовий (Geranium collinum Stephan ex Willd.),
підмаренник північний та справжній (Galium boreale L., G. Galium verum L.),
волошка лучна (Centaurea jacea L.); деревій заплавний (Achillea inundata
Kondr.), дзвінець весняний (Rhinanthus vernalis (N.W. Zinger) Schischk. &
Serg.), рутвиця жовта (Thalictrum flavum L.), родовик лікарський (Sanguisorba
officinalis L.), косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.), гадючник
звичайний

(Filipendula

vulgaris

Moench),

рябчик

малий

(Fritillaria

meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.f.), різні види щавлю (Rumex L.) та
багато інших надзвичайно цікавих рослин.
Заболочені луки мають крупнозлаковий та крупноосоковий травостій,
представлені високотравними формаціями очеретянки звичайної (Phalaris
arundinacea L.), бекманії звичайної (Beckmannia eruciformis (L.) Host),
тонконогу болотного (Poa palustris L.), лепешняку водного (Glyceria maxima
(C.Hartm.) Holmb.), осоки лисячої (Carex vulpina L.) та інших її видів, а також
монодомінантними асоціаціями з підмаренника болотного (Galium palustre
L.), жовтецю повзучого (Ranunculus repens L.), молочаю болотного
(Euphorbia palustris L.), живокосту лікарського (Symphytum officinale L.) та
інших трав гігрофітів [205].
2.3 Методика проведення дослідження
У роботі використано наступні картографічні матеріали:
 топографічна карта (масштаб 1:10 000; горизонталі проведені через 1 м).
На її основі створено цифрову модель рельєфу (похідні від неї – кут
нахилу поверхні, експозиція поверхні, водна акумулятива (ймовірні
середні лінії стоку), границі водозбірних басейнів);
 ґрунтова карта (масштаб 1:25 000);
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 дані

багатоспектрального

сканування:

дата

проведення

зйомок –

16.07.2001 рік, сенсор – ETM+ (Enhanced Thematic Mapper), носій –
Landsat 7, діапазони каналів подано у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Характеристика за каналами серії знімків Landsat 7 ETM+
Номер каналу Роздільна здатність, м
1
30
2
30
3
30
4
30
5
30
6
60
7
30
8
15

Довжина хвилі, нм
450 – 515
525 – 605
630 – 690
760 – 900
1550 – 1750
10400 – 12500
2080 – 2350
520 – 900

Картографічний матеріал (карта ґрунтів і топографічна карта), дані
багатоспектрального сканування прив’язано у проекційній системі координат WGS
1984

UTM

Zone

36N,

WKID

32636

Середньоквадратична похибка прив’язки

(рис. 2.5, 2.6,

табл.

для

космічного знімку

каналів

2.11,

2.12).

(перетворення афінне): Я 1 – XY=11,9, Я 2 – XY=9,5, Я 3 – XY=14,4, Я 4 – XY=12,5,
Я 5 – XY=12,5, Я 61 – XY=23,1, Я 62 – XY=32,5, Я 7 – XY=12,3, Я 8 – XY=10,6 м.
Таблиця 2.11
Географічні координати точок „прив’язки” дослідного полігону
№
точки
2
3
4
7
8
9
14
16
17
19
20
25

Географічні
Географічні,
координати
координати
№
точки
пн.
сх.
пн.
сх.
довгота,˚ широта,˚
довгота,˚ широта,˚
36.44828 49.89863
27 36.48138 49.85667
36.45249 49.90361
28 36.47416 49.85667
36.45657 49.90240
30 36.47462 49.85264
36.46072 49.90113
44 36.43743 49.85573
36.45652 49.89649
46 36.42546 49.85732
36.45251 49.89757
47 36.43221 49.86919
36.48096 49.88000
48 36.42720 49.87037
36.48887 49.88079
51 36.42963 49.87542
36.49452 49.88166
52 36.43262 49.87511
36.48889 49.88078
63 36.49363 49.89627
36.48873 49.86964
64 36.48099 49.87300
36.48940 49.85640
66 36.40636 49.89846

№
точки

67
69
73
74
75
76
77
78
79
80
82

Географічні
координати
пн.
сх.
довгота,˚ широта,˚
36.40260 49.89630
36.41154 49.88715
36.41684 49.87825
36.41456 49.87375
36.42208 49.87212
36.42163 49.87175
36.42255 49.84894
36.43372 49.84674
36.43165 49.85662
36.43557 49.86800
36.48907 49.87533
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Рис. 2.5 Схема розміщення пунктів прив’язки робочої основи на прикладі
космічного знімку
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Таблиця 2.12
Географічні координати точок „прив’язки” дослідного полігону
№ точки
1
5
6
10
11
12
13
14
15
17
18
24
26
28
29
31
42
43
45
49
50
54
55
63

Географічні координати
№ точки
пн. довгота,˚ сх. широта,˚
36.44723
49.89902
65
36.45672
49.90302
66
36.46132
49.90161
67
36.44997
49.89502
68
36.46628
49.87963
69
36.46904
49.87937
72
36.47167
49.87921
73
36.48096
49.88000
74
36.48903
49.88080
75
36.49452
49.88166
76
36.48904
49.88080
77
36.49501
49.85632
78
36.48929
49.85654
80
36.47416
49.85667
81
36.47459
49.85275
82
36.46430
49.85316
кут 1
36.44625
49.85448
кут 2
36.43732
49.85574
кут 3
36.42581
49.85720
кут 4
36.42733
49.87033
кут 5
36.42969
49.87530
кут 6
36.43710
49.90258
кут 7
36.43803
49.90445
кут 8
36.49363
49.89627
кут 9

Географічні координати
пн. довгота,˚ сх. широта,˚
36.42763
49.89840
36.40636
49.89846
36.40260
49.89630
36.39332
49.89127
36.41154
49.88715
36.41589
49.88984
36.41684
49.87825
36.41456
49.87375
36.42208
49.87212
36.42163
49.87175
36.42255
49.84894
36.43372
49.84674
36.43557
49.86800
36.43010
49.90303
36.48907
49.87533
36.373427
49.916608
36.435928
49.916609
36.498429
49.916609
36.373429
49.874907
36.435930
49.874908
36.498430
49.874909
36.373430
49.833206
36.435931
49.833207
36.498432
49.833208
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Рис. 2.6 Схема розміщення пунктів прив’язки робочої основи на
прикладі топографічної карти
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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., № 100-153/2014 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». Проби ґрунту відібралися згідно з ДСТУ 4287:2004
[239]. У зразках ґрунту визначали:
 вміст гумусу в ґрунті – за ДСТУ 4289:2004 [241];
 гранулометричний склад – за ДСТУ 4730:2007 [235];
- КПНГ – коефіцієнт

профільного

накопичення

гумусу.

Розраховували як відношення між умістом гумусу та вмістом
фізичної глини у профілі ґрунту [165].
- КВАГ – коефіцієнт відносної акумуляції гумусу. Розраховували
як відношення вмісту гумусу (%) до вмісту фізичної глини (%) у
шарі 0-30 см, віднесене до 10 % останньої [165].
 вологість ґрунтових зразків відносно маси ( wH O ) – за ДСТУ ISO
2

11465:2001 [238];
 структурно-агрегатний склад ґрунту ситовим методом у модифікації
Н.І. Саввінова – за ДСТУ 4744:2007 [237];
 питому магнітну сприйнятливість ґрунту [21];
Коефіцієнт агрегованості за Бейвером і Роадесом у модифікації
С.Ю Булигіна та Ф.М. Лісецького визначався на основі прямого підрахунку
(під мікроскопом) кількості неагрегованих елементарних ґрунтових часток і
мікроагрегатів у ґрунті [16]. Для цього проводився розсів ґрунтового зразку
протягом 30 с на колонці сит з діаметром чарунок 0,25; 0,20; 0,16; 0,125;
0,071; 0,05 і піддон <0,05 мм. Потім за допомогою мікроскопу МБС-9 при 98кратному збільшенні у відбитому світлі прямим підрахунком визначали вміст
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уламків порід і мінералів - елементарних ґрунтових часточок (ЕГЧ, %), а
також мікроагрегатів [236]. У результаті розраховувався коефіцієнт
агрегованості, %:
K A  100 

( a  b)
,
a

(2.1)

де а – вміст мікроагрегатів і ЕҐЧ діаметром від 0,05 до 0,25 мм, %;
b – вміст ЕҐЧ тих же розмірів, %.
У результаті роботи за даною методикою було проаналізовано такі
способи освітлення та контрастування (для прямого підрахунку та методом
кластерного аналізу зображення): 1 – метод світлого поля у прохідному
світлі; 2 – метод косого освітлення у прохідному (конденсор ОИ – 14) та
відбитому

світлі;

3 – метод

темного

поля

у

прохідному

світлі

(конденсор ОИ – 13). Зразок просіяного ґрунту розміщувався на прозорому,
матовому склі при прохідному світлі, фарфоровій пластинці при відбитому
світлі (рис. 2.7).

Рис. 2.7 Зображення ЕГЧ та мікроагрегатів за різних методів мікроскопії
Метод світлого поля у прохідному світлі з використанням прозорого та
матового скла відтворюють подібне за якістю зображення. При рівномірному
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освітленні, що краще відтворюється за допомогою матового скла,
зображення задовільно розділяється на класи при кластерному аналізі,
окремо виділяється фон, ЕГЧ (кристали кварцу), мікроагрегати. Для
візуального підрахунку від задовільного до доброго утворюється наступний
ряд: метод косого освітлення у відбитому світлі → метод косого освітлення у
прохідному світлі → метод темного поля у прохідному світлі. У наведеному
ряду

покращується

освітленість

і

контрастність

граней

ЕГЧ

та

мікроагрегатів. ЕГЧ, які представлені зернами кварцу, мають прозоро-матове
забарвлення, мікроагрегати темні з контрастною, складною прорисовкою
граней, що унеможливлює проведення кластерного аналізу.
Магнітна сприйнятливість ґрунту визначалася за таким алгоритмом:
1) проби ґрунту доводяться без дії підвищених температур до повітряносухого стану; 2) встановлюють питому магнітну сприйнятливість ґрунтових
зразків за допомогою капамістка KLY-2 відповідно до прийнятої методики
[21, 29, 186].
Похибка вимірювань при роботі з KLY-2 не перевищує 0,1 %. Основна
частина

похибки

вноситься

ваговимірювальними

пристроями

(для

лабораторних ваг 4 класу та масою зразка близько 40 г вона становить до
±1%) та різницею вологості проб ґрунту (максимальна гігроскопічність для
легкоглинистих і легкосуглинистих різновидів ґрунту відповідно становить
10,0 та 5,17 %, тобто можлива похибка знаходиться в межах ≈ 5 % [125]).
Верифікація

гідромеханічної

моделі

ерозії

Ц.Є. Мірцхулави

проводилася за допомогою методу обліку змиву згідно результатів
обмірювання водорівчаків [13]. Дослід був побудований таким чином:
поперек схилу на 15 облікових ділянках розмірами – 84 × 3 м визначені
морфометричні показники рівчаків і встановлені втрати ґрунту (т/га) по
кожній ділянці.
Результати досліджень за цим розділом викладено у наступних працях
[139, 240].
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РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ФАКТОРІВ СХИЛОВОГО
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ
3.1 Аналіз зв’язку поширення ґрунтотворних порід у межах долин
малих річок Лівобережного Лісостепу України зі структурою ґрунтового
покриву схилових земель
Ґрунтотворні або материнські породи відіграють важливу роль не
тільки в процесах ґрунтоутворення, але й у формуванні просторової
неоднорідності ґрунтового покриву. Вони є літогенною спадщиною,
залишеною попередніми геологічними епохами. Це є один з основних
чинників, дослідивши закономірності поширення якого, можна підійти до
розроблення методики комплексного оцінювання стійкості ґрунтового
покриву до антропогенної деградації.
Дане дослідження передбачало виявлення впливу літологічного фактора
на структуру ґрунтового покриву в межах долин малих річок Лівобережного
Лісостепу України та складалося з таких напрямів:
1. визначення поширення площадок річкових терас з притаманними їм
шарами відкладів і виявлення зв’язку їх зі структурою ґрунтового
покриву досліджуваної території;
2. аналіз диференціації ґрунтотворної та підстилаючої порід на схилі.
Для вирішення першого завдання за об’єкт дослідження обрано
структуру ґрунтового покриву та антропогенових відкладів (опосередковано
через геоморфологію досліджуваної місцевості) на території умовного
полігону між селищами Докучаєвське і Зелений Колодязь (Харківського та
Чугуївського районів Харківської області). Для аналізу використано:
 карту ґрунтів (масштаб 1:25 000);
 гідрографічну цифрову модель рельєфу (ЦМР) із роздільною
здатністю 3 кутових секунди (≈90 м). ЦМР обробляли за
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допомогою алгоритмів більш точної просторової ідентифікації
річкових русел (видалення безстічних понижень, “пропалювання”
річкових русел, поглиблення водоймищ тощо. [249]);
 топографічну карту (масштаб 1:10 000; горизонталі проведено
через 1 м), на основі якої було побудовано ЦМР та похідні від неї
– крутість і експозиція схилів.
Для вирішення другого завдання за об’єкт дослідження обрано
ґрунтовий покрив окремого поля, яке знаходиться в межах вище зазначеної
території. Площа поля 106 га, кут нахилу поверхні – від 0,5 до 9°. Закладено
35 ґрунтових розрізів (метод шурфу) на 4 імовірних середніх лініях стоку та
окремий розріз на вододілі. Для аналізу взято до уваги глибину ґрунтового
профілю (рис. 3.1).

Умовні позначення:

- висотний рівень тераси;

- місце розрізу

Рис. 3.1 Фрагмент космічного знімку досліджуваної території з
нанесеними висотними рівнями терас р. Уди і Роганки, ізолініями висот і
місцями закладання розрізів
У геоморфологічному відношенні досліджувана територія залягає в
межах правобережного плато р. Сіверський Донець, де врізалася долина
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р. Уди (притока р. Сіверський Донець) і р. Роганки (ліва притока р. Уди).
Річка Роганка, прорізаючи схил долини р. Уди, поділяє його на дві
ландшафтно різні частини: східну низинно-лівобережну та західну нагірноправобережну. В.І. Сидоренко [110, 205] виділяє на досліджуваній території
одну пізньопліоценову, три ранньоплейстоценові тераси долини р. Уди та
пізньоплейстоценові р. Роганки (таб. 3.1).
Таблиця 3.1
Деякі характеристики терас річкових долин Уди та Роганки [10, 23-27,
34, 69, 161, 185, 194, 206, 215, 250]
Належність до річкової долини / назва
тераси
Уди / крижанівсько-іллічівська (ІХ,
новохарківська, kr-il)
Уди / широкінсько-приазовська (VIII,
бурлуцька, sh-pr)
Уди / мартоношсько-сульська (VII,
гуньківска, mr-sl)
Уди / лубенсько-тилігульська (VI,
таганська, lb-tl)
Роганки / прилуцько-удайська (ІІІ,
трубізька, однолесова, pl-ud)
Роганки / вітачівсько-бузька (ІІ, борова
(піщана), vt-bg)
Роганки / дофінівсько-причорноморська
(висока заплава, df-pč)

Роганки / голоценова (сучасна або заплавна
(лучна), hl)

Характеристики річкової тераси
Товщина лесово- Товщина алювію, Висота над
ґрунтової товщі, м
м
урізом води, м
15-25

20

65-70

27

15-20

55-60

10-17

10-13

45-50

12

5-9

20-40

5-6

7-9

10-12

6-7

6-7

7-10

-

5-8
(перекриті
делювіальнопролювіальними
відкладами)

4-5

-

4-9

2-4

Щоб підтвердити висотні рівні вищезазначених річкових терас на
основі ЦМР побудовано профілі річкових долин (рис. 3.2, 3.3). На рис. 3.2 а
представлено профіль долини р. Роганки. На ньому чітко прослідковується
сучасна, висока (висота 104 м) заплава, борова тераса (висота 108 м). Третьої
тераси в рельєфі чітко не означено. На рис. 3.2 б подано профіль
лівобережної частини долини р. Уди. Чітко прослідковуються всі тераси,
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крім VII (але і вона не ясно, але теж спостерігається). Перерахуємо
встановлені висотні рівні від VI до IX - 118, 133, 146, 157 м відповідно.
А

В

a
С

Д

б

Рис. 3.2 Профіль річкової долини: a – р. Роганки, б – р. Уди
На основі топографічної карти було побудовано підтверджені висотні
рівні річкових терас (рис. 3.3) [177].

Умовні позначення:
– висотний рівень тераси; – позначка урізу води з
її значенням; А-В, С-Д – відрізки, по яких побудовано профілі річкових долин

Рис. 3.3 Карта досліджуваної території з нанесеними висотними рівнями
терас р. Уди та Роганки
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У подальшому був сформований алгоритм автоматизованого пошуку
меж терас річкових долин [243]:
 креслення профілів водної поверхні за довжиною ріки із завданням висот
рівнів води в точках їх перетинання з річковим руслом. При цьому
профіль будується за характерними точками русла з урахуванням
перетинання границі річкового басейну по обидва боки ріки;
 розрахунки абсолютних висот річкових терас шляхом додавання до висот
профілів водної поверхні відповідних висот річкових терас;
 створення TIN-моделей водної поверхні й терас (профілі водної поверхні
й терас при створенні TIN-шару враховуються як “м'які” структурні лінії);
 розрахунки границь уступів терас за допомогою інструмента геообробки
"Різниця поверхонь", використовуючи в якості вихідних даних TIN-шарів
водної поверхні, терас і території трансформованої з гідрологічної ЦМР.
На рисунку 3.4 показано результат автоматизованого виділення терас.
Суміщення побудованої геоморфологічної карти з ґрунтовою картою,
дало можливість встановити приналежність ґрунтів до того чи іншого
елементу рельєфу (класифікаційні ознаки за [41]):
 Площадки надзаплавних терас (III-IX), вододіли: чорнозем типовий
(рід (глибина залягання СаСО3) – модальний та глибокоскипаючий; вид
(за глибиною профілю) – глибокий; за ступенем “еродованості” –
незмитий і слабозмитий);
 Уступи надзаплавних терас (III-IX), схили дуже пологі (2-4°), довгі
(>500 м) та середньої довжини (50-500 м): чорнозем типовий (модальний
та глибокоскипаючий; глибокий; незмитий, слабозмитий, середньозмитий
і намитий);
 Схили балок (дуже круті (>35°), круті (15-35°), середньої крутості
(8-15°), пологі (4-8°) середньої довжини (50-500 м) та короткі (<50 м)):
чорнозем типовий (глибокий – неглибокий; слабозмитий – сильнозмитий і
намитий); чорнозем опідзолений (середньозмитий і намитий);
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 Днища балок: чорнозем типовий (за родовими ознаками солонцюватий;
намитий);

лучно-чорноземний,

чорноземно-лучний,

лучно-болотний,

болотний – засолені;
 Друга надзаплавна тераса: лучно-чорноземний (засолені);
 Заплава:

лучно-чорноземний,

чорноземно-лучний,

лучний,

лучно-

болотний, болотний - засолені.

а

б

Рис. 3.4 Картограми: а – характерних поперечних профілів річкової
долини; б – терас річкових долин
Спробуємо

опосередковано

довести

можливу

диференціацію

ґрунтотворної та підстилаючої порід, базуючись на припущенні того, що є
два основних фактора, які впливають на генезис ґрунту – ґрунтотворна
порода та клімат.
За універсальний показник, який характеризує кліматичний фактор
приймаємо гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова (ГТК). Визначення
його розподілу проведемо, базуючись на таких залежностях (формула 3.1,
3.2, 3.3; табл. 3.2):
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P  10
;
 t  10 0
( R  415,723)
t  100  c
0,5066
ГТК 

Rc 

(3.1)
[42];

(3.2)

Rв
 (sin(h )  cos( )  cos(h )  sin( )  cos( c )) ,
sin(h )

(3.3)

де P – кількість опадів за вегетаційний період, мм;
t  10 – сума температур вище 10 ° протягом року, °;
Rc , Rв – відповідно кількість сонячної радіації, яка надходить на схилову
та вододільну ділянки, мДж/(м2×рік);
h – висота Сонця, °;
 – крутість схилу, °;
 c – азимут схилу, °.
Таблиця 3.2
Коефіцієнти перерозподілу опадів за елементами схилу відносно рівної
ділянки (за О.Н. Романовою) [176]
верхня
частина
схилу
0,79

Північна експозиція
середня
нижня
частина
частина
схилу
схилу
0,82
0,87

підніжжя
схилу
1,44

верхня
частина
схилу
0,90

Південна експозиція
середня
нижня
частина
частина
схилу
схилу
0,94
0,90

підніжжя
схилу
1,22

На основі формул 3.2 і 3.3 визначалася сума температур вище 10 °. Для
врахування перерозподілу опадів групуємо територію (на основі кластерного
аналізу кута нахилу поверхні) за елементами схилу (підніжжя схилу, нижня
частина схилу, середня частина схилу, верхня частина схилу, вододіл) і
застосовуємо до них коефіцієнти перерозподілу опадів відносно рівної
ділянки з табл. 3.2 (рис. 3.5 б)
Виразимо залежність між ГТК Селянінова (рис. 3.5 б) та глибиною
ґрунтового профілю (рис. 3.5 а) у вигляді лінійного рівняння:
Глибина ґрунтового профілю, см  ГТК  98, 02  8,98

(3.4)
За різницю між істинними значеннями глибини ґрунтового профілю та
розрахованими за рівнянням 3.4 знайдемо невідповідність, яку привносить у
нашу спрощену систему літологічний фактор (рис. 3.6).
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а

б

Умовні позначення: • – місце розрізу; ― – границя елементів схилу; ПС –
підніжжя схилу; НС – нижня частина схилу; С – середня частина схилу; ВС –
верхня частина схилу; В – вододіл

Рис. 3.5 Картограми глибини ґрунтового профілю та розподілу ГТК:
а – глибина ґрунтового профілю, см; б – значення гідротермічного
коефіцієнта

Умовні позначення: A, Б, В, Г – лінії закладання розрізів (розміщенні на
імовірних середніх лініях стоку)

Рис. 3.6 Картограма різниці між фактичними значеннями потужності
ґрунтового профілю та визначеними за формулою 3.4, см
Можна припустити, що на формування структури зображення (див.
рис. 3.6) вплинули наступні фактори: дискретність і спрощеність визначення
розподілу ГТК, формальність рівняння 4 та водна ерозія (можлива структура
якої проявилася по південній лінії (Г) розрізів). Але на узагальненій
картограмі (див. рис. 3.6), яка складається з трьох елементів (згрупованих на
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основі кластерного аналізу) більш притаманна структура відкладів схилового
ряду. Для нього характерними є наступні риси: елювіальні нашарування на
вододілі, елювіально-делювіальні у верхній частині, зменшення потужності
нашарувань елювіальних відкладів у центральній частині та відкладення в
нижній частині схилу делювію [110]. Але аналізувати цю структуру потрібно
з урахуванням того, що схилова денудація проходила за геоморфологічних
умов палеоетапів, які не є тотожними сучасним. Тобто, нинішні орографічні
умови не відбивають достовірно залягання шарів четвертинних порід.
За вище окресленою літологічною структурою можна стверджувати
наступне: при взаємодії двох факторів і процесу: уступи терас, схили –
плащеподібний

покрив

ґрунтово-лесової

фації

–

схилова

денудація

(соліфлюкційний, делювіальний процеси), формуються шаруваті літологічнооднорідні та неоднорідні товщі четвертинних відкладів [196, 222].
Неоднорідні товщі – формують умови для утримання капілярно-підвішеної, підпертої, -посадженої видів капілярної вологи, тобто формують більші за
глибиною ґрунтові профілі. Однорідні товщі – мають меншу вологоємність,
що призводить до формування меншого за потужністю ґрунтового профілю
за інших рівних умов.
3.2 Формування

алгоритму

прогнозування

гідротермічного

коефіцієнта для встановлення структури ґрунтового покриву схилових
земель
Прогнозування структури ґрунтового покриву схилових земель
частково можливе на підставі аналізу просторового розподілу кліматичного
фактору.
Подібне доведення є спрощеним через рівнозначність та незмінність
факторів

ґрунтоутворення

підстилаючої

порід.

–

Однією

клімату,
з

організмів,

найбільш

материнської

ємнісних

та

характеристик

кліматичного фактору є гідротермічний коефіцієнт, на підставі значень якого
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можна

виділити

структуру

ґрунтового

покриву

з

однорідними

ґрунтотворними умовами.
В ході дослідження було виконано таку послідовність завдань:
сформовано алгоритм прогнозування просторового розподілу значень
гідротермічного коефіцієнта Г.Т. Селянінова (ГТК) в умовах ускладненого
рельєфу, проведено аналіз розподілу його значень за допомогою коефіцієнтів
профільного нагромадження та відносної акумуляції гумусу (КПНГ та КВАГ)
[122, 165].
В якості об’єкта дослідження було обрано ділянку в межах умовного
полігону, що розташована між селищами Докучаєвське та Зелений Колодязь
(Харківського та Чугуївського районів Харківської області). Полігон
представлений катенарним рядом чорноземів типових важкосуглинкових.
Для досягнення поставленої мети за лініями стоку в польових умовах
закладено 73 ґрунтові розрізи (метод шурфу) та відібрано 70 проб ґрунту з
шару 0-30 см (див. рис. 2.1 – 2.2).

Умовні позначення: • – точка відбору; В – вододіл; ВС – верхня частина схилу;
СС – середня частина схилу; НС – нижня частина схилу; ПС – підніжжя схилу

Рис. 3.7 Картограма поділу полігону на геоморфологічні елементи схилу
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Визначено вологість ґрунту за масою [238] по 3 середнім лініям стоку в
верхній, середній та нижній частинах схилу, через кожні 10 см у метровій
товщі ґрунту (два рази за вегетаційний період) (див. рис. 3.7). У
лабораторних умовах визначено вміст гумусу [241], гранулометричний склад
[235]; розраховано КПНГ, КВАГ [165, 122].
Визначення розподілу значень гідротермічного коефіцієнта проведено
за формулою Г.Т. Селянінова:
ГТК 

Pc  10
,
t

(3.5)

де P c – кількість опадів за вегетаційний період, яка приходиться на ділянку
схилу, мм;
t

– сума додатніх температур за період активної вегетації між датами

переходу її через 10С весною та восени, С.
Чисельник формули 3.5 розраховано за наступним алгоритмом: 1)
проведено межі водозбірних басейнів; 2) на основі кластерного аналізу
моделі крутості визначено вододільний простір та елементи схилу (верхня,
середня частина, нижня частина та підніжжя); 3) для розрахунку ГТК у
межах вододільного простору та 3-х перших елементів схилу використано
формулу 3.6 [33]; 4) розраховано об’єм стоку для підніжжя схилу за
балансовою схемою.
Pc  P  e 0.002i ,

(3.6)

де P – кількість опадів за вегетаційний період, мм;
e

– основа натуральних логарифмів;

i – крутість схилу, ‰.

Знаменник формули 3.5 визначено в наступній послідовності [76, 82,
176, 259]:
1. Розраховано схилення Сонця (  , °) за формулами:
L  280,459  0,98564736  D ;

(3.7)

g  357,529  0,98560028  D ;

(3.8)
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  L  1,915  sin( g )  0,020  sin(2 g ) ;

(3.9)

e  23,439  0,00000036  D ;

(3.10)

  arcsin(sin(e)  sin( )) ,

(3.11)

де D – кількість днів, що пройшли з епохи J2000.0;
L – середня довгота Сонця;
g – середня аномалія Сонця;

 – екліптична довгота Сонця;
e

– середній нахил екліптики.
Значення схилення Сонця можна визначити, користуючись табличними

даними [259].
2. Визначено кількість прямої сонячної радіації:
Sc 

Sв
 (sin(h )  cos( )  cos(h )  sin( )  cos( c )) ,
sin(h )

(3.12)

де S c – потік прямої сонячної радіації на похилу поверхню, Дж/м2;
Sв


– потік прямої сонячної радіації на горизонтальну поверхню, Дж/м2;
– кут нахилу поверхні до горизонту, °;

 c – азимут проекції нормалі до схилу на горизонтальну поверхню;
h

– висота Сонця, °, розраховано за формулою:
h  90      ,

(3.13)

де  – географічна широта, °.
3. Розсіяну сонячну радіацію на схилі розраховано за формулою:
Dc  Dв ,

(3.14)

де Dc – потік розсіяної сонячної радіації на похилу поверхню, Дж/м ;
Dв – потік розсіяної сонячної радіації на горизонтальну поверхню, Дж/м2.
4. Ефективне випромінювання на схилі розраховано за формулою:
(3.15)
Fc  Fв  cos  ,
2

де Fc – потік ефективного випромінювання з похилої поверхні, Дж/м2;
Fв

– потік ефективного випромінювання з горизонтальної поверхні, Дж/м2.
5. На основі використання формул (3.7) – (3.15) визначено радіаційний

баланс:
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Rc  S c  Dc   1  A  Fc ,

(3.16)

де Rc – радіаційний баланс, МДж/(м2×год);
A – альбедо.

6. Значення  t

розраховано за допомогою рівняння регресії за

Ф.Ф. Давітая [42]:
t 

( Rc  415,723)
.
0,5066

(3.17)

При моделюванні використано актинометричні дані (помісячно) та
кількість опадів за період із середньодобовою температурою вище 10 С°
(подекадно).
У результаті розрахунків побудовано картограму розподілу значень
гідротермічного коефіцієнта Г.Т. Селянінова (рис. 3.8).

Рис. 3.8 Картограма розподілу значень гідротермічного коефіцієнта
Г.Т. Селянінова
Для верифікації алгоритму знаходження розподілу гідротермічних
умов визначали вологість ґрунту за вищенаведеною схемою. У результаті
кореляційного аналізу встановлено статистично достовірний зв'язок (границя
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статистичної вірогідності коефіцієнта кореляції для n  9 й   0,05 - 0,67 ) для
перших двох глибин (0-10, 10-20 см), відповідно 0,81 і 0,74, для інших шарів
він є недостовірним.
Для виділення можливих ареалів проаналізовано класифікаційні
показники КПНГ і КВАГ (табл. 3.3). КПНГ і КВАГ мають вірогідний прямо
пропорційний зв'язок з ГТК. Кутові коефіцієнти знайдених лінійних рівнянь
залежностей між КПНГ, КВАГ та ГТК тотожні до наведених у монографії
“Класифікація ґрунтів України” [167], а вільні члени рівнянь приблизно на
20 % менші, що пояснюється дегуміфікацією (рис. 3.9). Але застосування
КПНГ неможливе з причин нетотожності сум елементарних ґрунтових
процесів, під дією яких формуються вододільні та схилові ґрунти.
Загальними рисами цих процесів є слабка спряженість катенарної зміни
вмісту гумусу та потужності профілю, зміна пропорцій горизонтів
ґрунтового профілю у бік зростання потужності гумусового горизонту, а
також латеральна диференціація глинистої фракції.

а

б

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

Рис. 3.9 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
Зменшення значень КВАГ із зменшенням ГТК на схилових ґрунтах
ураховано у менших за рангом ґрунтових таксонах (табл. 3.3).
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Таблиця 3.3
Деякі морфологічні показники чорноземів (узагальнено за даним [164,
165, 166, 167, 168, 169, 173])
Тип

Потужність
профілю
ґрунту, см

Лінія скипання
ГТК
від HCl
починається з V-IX

КВАГ
(КПНГ)

Примітка

диференціація профілю
за елювіальноілювіальним типом
підвищено• карбонати в основному
зволожений
представлені
- 110-130 % від
прожилками,
фонового,
трубочками,
фоновий 110псевдоміцелієм;
200
• наявність кротовинного
слабкошару починаючи з
ксероморфний Hp горизонту
нижньої частини Ph і
Чорнозем
- 75-90 % від
або його
0,98-1,35
включаючи верхню
0,9-1,4
типовий
фонового,
нижньої
(0.075-0.10)
частину P горизонту
середньочастини
ксероморфний
- 50-75 % від
фонового,
сильноксероморфний
- 30-50 % від
фонового
карбонати в основному
нижньої
Чорнозем
0,680,68-0,97 представлені білозіркою,
45-145
частини Н
звичайний
0,89 (0.055-0.065) глибина початку появи її
горизонту
80-150 см
Лучноознаки оглеєння у
1,20-1,65
типово120-180
P горизонту 0,9-1,4
верхній частині P
(0.090-0.125)
чорноземний
горизонту
0,66-1,65 ознаки оглеєння нижньої
Чорноземно65-100
(0.060-0.080)
частини ґрунтового
лучний
профілю
Чорнозем
опідзолений

80-130

P горизонту 1,0-1,8

0,68-1,15
(0.051-0.070)

Висновки до розділу 3:
1. На основі розрахованої геоморфологічної карти меж річкових терас
можливо більш обґрунтовано встановити границі чорноземів типових
(III-IX тераса), лучно-чорноземних (засолених) (ІІ тераса) та алювіальних
ґрунтів (заплава);
2. За розподілом кліматичних показників, сучасними геоморфологічними
умовами,

окремими

показниками

материнської

породи

зробити
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достовірний прогноз локальних особливостей структури ґрунтового
покриву, на наш погляд, не є можливим, оскільки потрібне врахування
гідрологічних особливостей ґрунтоутворюючої та підстилаючої порід;
3. Наведений алгоритм разрахунку ГТК задовільно описує розподіл вологи
на схилі. Він дає можливість камерального встановлення екологогенетичного, агровиробничого статусу ґрунту; розмежування статусу
ґрунту ксероморфні – еродовані.
Результати досліджень за цим розділом викладено у наступних працях
[102, 138, 142, 147, 148].
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РОЗДІЛ 4
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ҐРУНТІВ
ЕРОЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ
4.1 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 [41]. Тобто, не є достовірно можливим обґрунтувати
вихідні модальні характеристики для визначеної території, ступінь зміни
яких унаслідок антропогенного впливу можна було б оцінити.
У зв’язку з цим необхідно було систематизувати та проаналізувати
морфометричні характеристики ґрунтового профілю з метою встановлення
ступеня еродованості ґрунту внаслідок водної ерозії.
В якості об’єкта дослідження обрано ґрунтовий покрив на території
умовного полігону між селищами Докучаєвське та Зелений Колодязь
(Харківського

та

Чугуївського

районів

Харківської

області),

який

представлений катенарним рядом чорноземів. Закладено 73 ґрунтових
розрізи (метод шурфу). Для аналізу взято потужність генетичних горизонтів
ґрунтового профілю та вміст гумусу [241].
Для аналізування використано карту ґрунтів (масштаб 1:25 000) та
топографічну карту (масштаб 1:10 000; горизонталі проведено через 1 м), на
основі якої було побудовано цифрову модель рельєфу (ЦМР) і похідні від
неї – моделі крутості та експозиції схилів.
Можливість знаходження певного співвідношення між потужністю
горизонтів чорноземів або радіальними біогеохімічними бар’єрами за
невеликої кількості факторів, які беруть до уваги в аналізі еродованості
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ґрунтового покриву внаслідок водної ерозії, виглядає, на перший погляд,
доволі перспективно [117, 175, 189].
Проведемо

узагальнюючий

аналіз

пропорційних

співвідношень

потужності генетичних горизонтів профілю ґрунту (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Онтогенез профілю чорнозему типового (узагальнено за даними [37])
Вік профілю ґрунту

1000
років

2300
років

Повноголоценовий
вік

Співвідношення потужності
генетичних горизонтів H : Hp : Ph

1,9 : 1 : 1

1:1:2

1 : 1 : 1,5

Вміст гумусу у горизонтах H : Hp 1

3,89 : 3,22 5,31 : 3,06
1,2 : 1,0 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.

Середнє значення співвідношення потужності генетичних горизонтів
схилових ґрунтів за даними [234] 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). Середні та граничні значення співвідношень
потужності горизонтів для повноголоценового віку або вододільного, за
геоморфологічним положенням, ґрунту становлять 1,3 (1,0-1,6) : 1 (1,01,2) : 1,6 (1,5-1,7) [4]. Але, проблема безперечно складніша ніж показують
середні значення та за багатофакторності генезису ґрунтового профілю на
певній ділянці це співвідношення буде кожного разу іншим.
Наведемо основні класифікації змитості ґрунту, де за діагностичну
ознаку обґрунтовано потужність профілю ґрунту та вміст гумусу (табл. 4.2,
4.3). Якщо взяти за основу класифікацію С.С. Соболєва (більш ранню
відносно інших), 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

81

встановити співвідношення потужностей горизонтів, які граничні для
еталонних схилових ґрунтів. Класифікація Г.П. Сурмача передбачає таке
співвідношення

потужностей

М.М. Заславського

–

горизонтів – H : Hp = 1,5 : 1;

H : (Hp+Ph) = 1:1;

класифікація

класифікація

С.В. Наумова

–

H : Hp : Ph = 2 : 1 : 2. Тобто, спостерігаємо пропорційні співвідношення,
характерні як для схилових, так і для вододільних ґрунтів.
Таблиця 4.2
Основні класифікації змитості ґрунту чорноземного типу за потужністю профілю
Категорія
ґрунту за
ступенем
змитості

За С.С. Соболєвим
(змитість профілю
ґрунту, частка
горизонту) [196, 234]

Слабозмитий

не більше
половини
Н горизонту

до 30

менше 30

20

30-60

30-50

20-40

частково або
повністю Нр
горизонт

60-80

більше 50

40-60

повністю НР
горизонт

80-100

-

100

Середньозмитий більше половини,
або весь H
горизонт
Сильнозмитий

Дуже сильно
змитий

За Г.П. Сурмачем
За
(змитість
За С.В. Наумовим
М.М. Заславським
гумусового
(змитість профілю
(змитість профілю
профілю, %)
ґрунту, %) [196]
ґрунту, %) [234]
[196]

Таблиця 4.3
Основні класифікації змитості ґрунту чорноземного типу за вмістом гумусу
М.М. Заславський
Категорія ґрунту за
ступенем змитості
Слабозмитий
Середньозмитий
Сильнозмитий
Дуже сильнозмитий

Зменшення вмісту
гумусу, % у шарі 030 см (0-50 см)) [196]
10-20
20-50
< 50

Автор
С.В. Наумов
Зменшення вмісту
гумусу в шарі 025 см (в профілі)
[196]
30 (25)
30-60 (25-55)
60-80 (55-75)
80-100 (75-100)

Г.І. Швебс
Зменшення вмісту
гумусу в
гумусовоному
профілі) [114]
30
50
< 50
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Для

обґрунтованого

аналізу

морфометрії

ґрунтового

профілю

(з підпорядкованим критерієм – уміст гумусу) визначимо розподіл значень
ГТК на території досліджуваного полігону за формулами, наведеними в
роботах К.Я. Кондратьєва, О.Н. Романової, Н.Г. Галущенко, Ф.Ф. Давітая
(рис. 4.1) [33, 42, 82, 176].

а

б

Умовні позначення: – місце розрізу; В – вододіл; ВС – верхня частина схилу;
СС – середня частина схилу; НС – нижня частина схилу; ПС – підніжжя схилу

Рис. 4.1 а – картограма поділу полігону на геоморфологічні елементи
схилів; б – картограма розподілу гідротермічного коефіцієнта Г.Т. Селянінова
Використаємо для аналізу морфометрії (потужності горизонтів) і
перерозподілу вмісту гумусу у ґрунтовому профілі кластерний аналіз, метод
К-середніх (табл. 4.4). Для статистичного аналізу вибірку попередньо
поділено на три групи: профілі, які складаються з трьох горизонтів
(H + Hp + Ph), з двох (H + HP) і профілі намитих ґрунтів (перша цифра у
шифрі типу).
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Таблиця 4.4
Морфометрія та розподіл гумусу в ґрунтовому профілі
Кількість Потужність горизонтів
Вміст гумусу
Потужність Запаси гумусу
розрізів з (у верхньому рядку,
(у верхньому рядку, %; в
профілю, см
т/га,
різних
см; в нижньому нижньому - запаси, т/га; в
Тип
(у дужках
(в дужках
частка у
дужках частка у співвідношенні
профілю елементів
співвідношення відношення
1
схилу
співвідношенні)
на основі запасу)
потужностей вмісту гумусу,
В:ВС:СС: Н
(H+Hp)/Ph) 3
%, в H/Hp)
Нр
Ph
Н
Нр
Ph
НС:ПС 2

ГТК

Профіль складається з 3 горизонтів, ГТК=0,88 4
1.1

3:2:0:0:0
2:0:0:1:0
2:0:1:1:0
6:0:0:0:0

1.2
6:0:1:0:0
2:1:1:1:0
0:0:3:0:0

46±9
1,5
60±4
2,0
33±4
1,0
37±5
1,2
33±5
1,2
40±5
2,3
24±6
0,6

32±4
1,0
30±5
1,0
56±5
1,7
41±3
1,3
29±3
1,1
18±3
1,0
21±5
0,5

44±5
1,4
32±6
1,1
33±5
1,0
32±4
1,0
27±3
1,0
33±4
1,9
42±3
1,0

3,98±0,33
230 (2,4)
4,16±0,28
310 (3,8)
4,07±0,60
167 (2,5)
4,36±0,26
201 (3,2)
4,31±0,32
177 (3)
3,91±0,53
197 (3,3)
3,42±0,11
104 (2)

2,91±0,31
115 (1,2)
2,69±0,71
100 (1,2)
3,49±0,39
243 (3,6)
2,88±0,34
147 (2,3)
2,81±0,36
103 (1,8)
2,72±0,61
60 (1)
2,06±0,22
53 (1)

1,73±0,20
95 (1)
2,03±0,39
82 (1)
1,65±0,58
67 (1)
1,58±0,25
63 (1)
1,69±0,34
58 (1)
1,73±0,54
72 (1,2)
1,5±0,50
78 (1,4)

122 (1,8)

440 (1,4)

0,89±0,04

122 (2,8)

492 (1,5)

0,88±0,04

122 (2,7)

477 (1,2)

0,88±0,04

110 (2,4)

411 (1,5)

0,88±0,03

89 (2,3)

338 (1,5)

0,89±0,03

91 (1,7)

329 (1,4)

0,84±0,06

87 (1,1)

230 (1,7)

0,86±0,02

106 (4)

483 (1,7)

0,83±0,06

85 (4,1)

326 (1,4)

0,86±0,04

77 (3,2)

290 (1,4)

0,83±0,06

59 (2,1)

255 (1,4)

0,81±0,04

71 (1,4)

271

0,86±0,04

50 (0,7)

144

0,82±0,03

230

869

1,04±0,07

170

812

1,24±0,12

160

755

0,84±0,02

203

709

0,92±0,05

140

396

1,00±0,05

140

338

0,99±0,09

Профіль складається з 3 горизонтів, ГТК=0,83 4
66±7
3,5
32±6
3:2:0:1:0
1,9
38±5
3:2:3:2:0
2,1
23±3
0:5:3:1:0
1,4
1:1:1:0:0

1.3

19±8
1,0
36±4
2,2
21±6
1,1
17±4
1,0

21±2
1,1
17±4
1,0
18±4
1,0
19±5
1,1

4,58±0,39
378 (9,4)
3,96±0,56
159 (4,2)
3,78±0,35
179 (4,3)
3,67±0,47
106 (2,7)

2,72±0,28
65 (1,6)
2,86±0,65
130 (3,5)
2,65±0,53
69 (1,6)
2,64±0,38
56 (1,4)

1,53±0,45
40 (1)
1,78±0,33
37 (1)
1,84±0,49
42 (1)
1,66±0,31
39 (1)

Профіль складається з 2 горизонтів, ГТК=0,84
0:2:0:1:0
2
0:0:2:1:0

41±2

-

1,4

-

21±1
1,0

-

34
1,0
143
5,3
103
5,7
37
1,0
41
1,5
27
1,0

0
18
1,0
67
1,8
71
2,5
-

30±6 3,78±0,11

-

2,01±0,17

195 (2,6)

-

76 (1)

29±5 3,11±0,43
1,4
82 (1,3)

-

1,72±0,67
62 (1)

1,0

4

Профілі характерні для підніжжя схилу
0:0:0:0:1
0:0:0:0:1
0:0:0:0:1
3
0:0:0:0:1
0:0:0:0:1
0:0:0:0:1

196
5,8
27
1,0
39
2,2
99
2,7
28
1,0
113
4,2

2,76
0,00
117 (1)
4,14
739 (10,1)
4,83
2,45
622 (11,3) 55 (1)
3,16
3,82
146 (1) 320 (2,2)
3,32
2,00
170 (3,5) 178 (3,7)
3,21
108 (1)
-

3,07
752 (1)
2,16
73 (1)
1,60
78 (1,4)
2,69
333 (2,3)
1,37
48 (1)
1,63
230 (1)

Примітки:
1. 1 – узагальнено на основі відношення потужностей генетичних горизонтів, геоморфологічного
положення, гідротермічних умов;
2. 2 – В – вододіл; ВС – верхня частина схилу; СС – середня частина схилу; НС – нижня частина
схилу; ПС – підніжжя схилу; колонка промаркована кольорами для поділу на групи за
приналежністю до елементу схилу: вододільні, вододільні + нижня частина схилу, всі елементи
схилу, середня частина схилу, нижня частина схилу;
3. 3 – колонка промаркована кольорами для поділу на групи за ступенем змитості;
4. 4 – за класифікацією [167] 0,9-1,4 – чорнозем типовий, 0,68-0,9 – чорнозем звичайний.
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Перша група (типи 1.1–1.3) побудована на основі припущення щодо
існування “діагностичного” нижнього перехідного горизонту, з причини
формування орного і підорного шарів за рахунок гумусового та верхнього
перехідного генетичних горизонтів, що не дає змогу достовірно визначити
межу між ними. Тип 1.1. віднесено до вододільного, 1.2, 1.3 – до схилового
ґрунту за геоморфологічним положенням і відношеннями потужностей
горизонтів. Тип 1.2 відмежований від 1.3 за потужністю нижнього
перехідного горизонту та значенням ГТК; для 1.2 вони відповідно становлять
35 см та 0,88, для 1.3 – 19 см та 0,83. Усередині перші дві сформовані групи
відсортовано за відношенням потужності гумусованого профілю до
потужності гумусованої частини породи та за запасом гумусу у профілі за
класами. Безперечно, це умовна систематизація, але спробуємо знайти в ній
загальні закономірності.
Вміст гумусу в горизонтах ґрунтового профілю типу 1.2 та 1.3
знаходиться

у

приблизно

однаковому

діапазоні

значень.

Істотною

відмінністю, яку можна відзначити, є зниження загальної потужності
ґрунтового профілю (що логічно тягне за собою зниження запасів гумусу у
профілі) та зростання значення відношення потужності горизонтів (H+Hp)/Ph
у типі 1.3. Це свідчить про переважний розвиток верхніх двох горизонтів у
даному типі. Тобто, для адекватного порівняння на основі відношення
потужності горизонтів (H+Hp)/Ph є необхідність уведення коефіцієнта для
компенсації частки нижнього перехідного горизонту у різних за потужністю
ґрунтах.
Перший клас типу 1.2 та 1.3 мають розвинутий гумусовий горизонт. 2 –
5 класи типу 1.2 та 2, 3 класи типу 1.3 утворюють ряд, у якому відбувається
зниження потужності верхнього перехідного горизонту, а орний шар має
стандартну (на глибину оранки) потужність. Тобто можна припустити, що
потужність орного шару залишається постійною за рахунок втягнення в
обробіток верхнього перехідного горизонту, але звуження відношення між
вмістом гумусу у вище перахованих горизонтах не відбувається. Останні
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класи в типі 1.2. та 1.3. мають зменшений орний шар, але звуження вище
названого співвідношення не помітно і в даному випадку.
Друга група (тип 2) уміщує два класи. За відношенням потужності
горизонтів, умістом і запасами гумусу перший клас віднесемо до дернового
типу (у верхньому горизонті вміст гумусу аналогічний до вмісту в інших
класах, співвідношення потужності горизонтів подібне до ґрунтів дернового
типу), другий приєднаємо до ряду за змитістю до типу 1.2.
Для посилення інформативності другої колонки див. табл.

4.4

перенесемо на карту знайдені співвідношення горизонтів (H+Hp)/Ph
(рис. 4.2).

Умовні позначення:
– межа виділеного ґрунтового ареалу;
розрізу; код ґрунту на карті див. табл. 2.9 та рис. 2.4

– місце

Рис. 4.2 Картосхема запасів гумусу у профілі (т/га) з нанесеними
значеннями приналежності до типу та співвідношення потужності горизонтів
(H+Hp)/Ph
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Розподіл значень (див. рис. 4.2) адекватно описує (відносно поєднання
факторів за певного геоморфологічного положення) можливе зменшення
потужності ґрунтового покриву досліджуваного полігону. Завищені значення
результатів у типі 1.3 пояснюються спрощеністю та узагальненістю
систематизації та зменшення частки гумусованої частини породи у
відношенні потужності горизонтів (H+Hp)/Ph. Запаси гумусу у профілі та
об’ємний вміст гумусу (за допомогою цієї величини нівелюємо потужність
профілю) тісно корелюють зі знайденими співвідношеннями. Коефіцієнт
кореляції з запасами гумусу для типу 1.2 становить 0,65, для 1.3 – 0,81; з
об’ємним умістом гумусу, відповідно, – 0,71 і 0,57.
Окреслимо

на

вищенаведеному

матеріалі

можливий

алгоритм

установлення ступеня змитості:
1. Якщо профіль чорнозему складається з 3 горизонтів та гумусовий
горизонт більший за глибину оранки:
1.1. Встановлення приналежності профілю ґрунту до вододільного або
схилового за пропорціями потужності горизонтів (додатковою ознакоюкритерієм є ухил ділянки, де закладено розріз);
1.2. Віднесення за співвідношенням потужності горизонтів (H+Hp)/Ph,
для вододільного <1.4, 1.4-1.0, >1.0, для схилового ґрунту <3.0, 3.0-2.0, >2.0,
відповідно до незмитого, слабозмитого, середньозмитого ґрунту (для
адекватного порівняння різних за потужністю профілю ґрунтів знаходження
коефіцієнта для компенсації долі нижнього перехідного горизонту).
2. Якщо профіль чорнозему складається з 3 горизонтів і гумусовий
горизонт менший за глибину оранки:
2.1 Встановлення приналежності профілю ґрунту до вододільного або
схилового за ухилом ділянки, де закладено розріз;
2.2 тотожній п. 1.2. з включенням градації >1 для схилового типу
профілю, відповідно – сильнозмитий.
3. Якщо ґрунтовий профіль чорнозему складається з гумусового та
перехідного горизонту:
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3.1 Віднесення до дернового типу ґрунту та відповідно незмитого за
контрастного вмісту гумусу у горизонтах, значенням співввідношення
потужності горизонтів H/HP більше одиниці;
3.2. Віднесення до сильнозмитого за неконтрастного вмісту гумусу у
горизонтах, значенням співввідношення потужності горизонтів H/HP менше
одиниці.
4.2 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 впливу закономірностей
орографічного розподілу водного та теплового режимів на поле фізичної
неоднорідності ґрунту, можливо вирівняної дією агрозаходів на вихідний
стан катенарного ряду ґрунтів сільськогосподарського використання [82, 124,
137, 176, 213].
З метою вивчення просторового розподілу структурних характеристик
ґрунту

схилових

земель,

що

знаходяться

у

сільськогосподарському

використанні, було дослідження характеристики структурно-агрегатного
складу ґрунту у межах орного шару на території умовного полігону між
селищами Докучаєвське та Зелений Колодязь (Харківського та Чугуївського
районів

Харківської

області),

що

представлений

катенарним

рядом

чорноземів.
Відібрано 116 проб ґрунту із шару 0-30 см (час відбирання серпеньвересень) на 17 імовірних середніх лініях стоку по горизонталях із перепадом
висот між ними 5 м. Для аналізу взято структурно-агрегатний склад [237],
коефіцієнт агрегованості Бейвера-Роадеса в модифікації С.Ю Булигіна і
Ф.І. Лісецького [16], вміст гумусу [241] для всіх відібраних зразків.
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Структурно-агрегатний

склад

ґрунту

аналізували

за

такими

показниками: сума агрегатів різних діаметрів; коефіцієнт структурності
(формула 4.1;

К стр. );

середньозважений

(формула 4.2; відповідно
 в 0, 255 );

 в 0, 25 ,

d с );

К в 0, 25 ,

ґрунтових

агрегатів

сума водостійких агрегатів (формули 4.3, 4.4;

коефіцієнт

(формули 4.5, 4.6, 4.7;

діаметр

водостійкості
К в 0, 255 ,

К в 0, 251 );

водотривких агрегатів (формула 4.2; відповідно

макроагрегатів

ґрунту

середньозважений діаметр
d в );

коефіцієнт агрегованості

(формула 4.8; K A ) [124, 214].
Формули для розрахунку параметрів структурно-агрегатного стану
ґрунту:





Kстр.  f C 0, 250,5  f C 0,51  f C13  f C 35  f C 57  f C 710 / f C 0, 25  f C 10

,

(4.1)
де fC 0,250,5 – процентний вміст відповідної фракції, визначений сухим
просіюванням;
(4.2)
d   ai  di max  di min  / 2  ai ,
де ai – процентний вміст і-фракції агрегатів, які мають діаметр від di min до
di max , мм
(4.3)
в 0, 25  f M 0, 250,5  f M 0,51  f M 13  f M 35  f M 57  f M 7 ,
де f M 0,250,5 – процентний вміст відповідної фракції, визначений мокрим
просіюванням;
(4.4)
 в 0, 255  f M 0, 250,5  f M 0,51  f M 13  f M 35 ;
(4.5)
К в 0, 25   в 0, 25 /  f C 0, 250,5  f C 0,51  f C 13  f C 35  f C 57  f C 710  f C 10  ;
(4.6)
К в 0, 255   в 0, 255 /  f C 0, 250,5  f C 0,51  f C 13  f C 35  ;
(4.7)
К в 0, 251   f M 0, 250,5  f M 0,51  /  f C 0, 250,5  f C 0,51  ;
K A 100  a  b a ,
(4.8)
де a – вміст мікроагрегатів і елементарних ґрунтових часток (ЕҐЧ) діаметром
від 0,05 до 0,25 мм, %;
b – вміст ЕҐЧ тих же розмірів, %.
Розрахунок радіаційного балансу ( Rc ) та гідротермічного коефіцієнта
Г.Т. Селянінова

виконано

за

формулами,

наведеними

в

роботах

К.Я. Кондратьєва, О.Н. Романової, Н.Г. Галущенко, Ф.Ф. Давітая [33, 42, 82,
176].
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Для

аналізу

використано

карту

ґрунтів

(масштаб 1:25 000)

і

топографічну карту (масштаб 1:10 000; горизонталі проведено через 1 м), на
основі якої було побудовано цифрову модель рельєфу (ЦМР) і похідні від неї
– моделі крутості та експозиції схилів.
На основі кластерного аналізу моделей крутості та експозиції схилу
виділено на території дослідження елементи схилу та типові експозиції
(рис. 4.3).

а

б

Умовні позначення: • – місце точки відбору; В – вододіл; ВС – верхня частина
схилу; СС – середня частина схилу; МСС – середня частина схилу з максимальним
нахилом поверхні; НС – нижня частина схилу; ПС – підніжжя схилу

Рис. 4.3 Поділ території дослідження на геоморфологічні одиниці: а –
картограма поділу полігону на елементи схилу; б – картограма поділу полігону
на типові експозиції дослідження
Для відображення просторового розподілу структурних показників
ґрунту застосовано інтерполяцію нерегулярних просторових даних у
регулярну

просторову

решітку

(методом

мінімальної

кривизни)

та

кластерний аналіз, метод нечіткого С-середнього з виділенням 5 класів
(рис. 4.4 – 4.8).
На основі коефіцієнта кореляції можна довести лише слабкий
(статистично достовірний) зв'язок фракційного складу макроагрегатів ( К стр. ,
сума фракцій 0,25-5 мм – r  0,31;

dc ,

сума фракцій > 5 мм – r  0,30 ) та
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K A ( r  0,44 ) з умістом гумусу. За вмістом загального гумусу не можливо

оцінити водостійкість, тобто, вважаємо за доцільне визначення вмісту та
співвідношення окремих форм органічної речовини.

Номер середнє арифметичне ±
класу стандартне відхилення
1
1,02±0,23
2
1,82±0,21
3
2,51±0,21
4
3,44±0,30
5
4,71±0,49

Рис. 4.4 Просторовий розподіл значень коефіцієнта структурності
ґрунту ( К стр. )
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Номер середнє арифметичне ±
класу стандартне відхилення
1
73,3±2,0
2
78,1±1,2
3
82,0±1,0
4
85,7±1,1
5
89,7±1,4

Рис. 4.5 Просторовий розподіл значень суми водостійких агрегатів ґрунту
( в  0, 25 ), %

Номер середнє арифметичне ±
класу стандартне відхилення
1
58,9±3,1
2
66,5±1,9
3
73,2±2,1
4
80,5±2,1
5
87,3±2,3

Рис. 4.6 Просторовий розподіл значень коефіцієнта агрегованості
ґрунту ( K A ), %
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Номер середнє арифметичне ±
класу стандартне відхилення
1
0,78±0,01
2
0,82±0,01
3
0,85±0,01
4
0,88±0,01
5
0,91±0,02

Рис. 4.7 Просторовий розподіл значень коефіцієнта водостійкості
макроагрегатів ґрунту ( К в 0, 25 )

Номер середнє арифметичне ±
класу стандартне відхилення
1
1,03±0,12
2
1,34±0,10
3
1,71±0,10
4
2,09±0,12
5
2,58±0,14

Рис. 4.8 Просторовий розподіл значень середньозваженого діаметра
водостійких агрегатів ( d в ), мм
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З орографічними умовами (кут нахилу поверхні та експозиція) та
кліматичним фактором (радіаційний баланс і ГТК), розподіл якого
безпосередньо залежить від першого, зв'язок відсутній. Залежність між
умістом гумусу та кутом нахилу поверхні (табл. 4.6) пояснює слабкий зв'язок
останнього з фракційним складом макроагрегатів, визначеним методом
сухого просіювання.
Результати кореляційного аналізу між досліджуваними показниками
свідчить про відмінність генезису макроагрегатів, визначених методом
сухого та мокрого просіювання, і мікроагрегатів [7, 32, 62, 99, 118, 120, 123,
130, 156, 157, 179, 231]. Для розділення природного та антропогенного
факторів формування структури доцільним є виділення границь < 0,25 - 0,255 - > 5 мм з урахуванням генезису агрегатів [124].
В результаті дисперсійного аналізу можна довести такий розподіл
досліджуваних показників (табл. 4.5 – 4.6).

Таблиця 4.5
Розподіл достовірно значущих показників структурно-агрегатного стану
ґрунту за типовими експозиціями
Типові експозиції
території
дослідження
1. 301°±19°
2. 246°±25°
3. 83°±37°

Вміст
гумусу,
%
3,86
3,74
3,12

 в 0, 25 , %

К в 0, 25

dв ,

(  =0,14)

 в 0, 255
,%

(  =0,11)

мм

81,9
83,6
84,3

69,8
70,3
65,6

0,84
0,86
0,87

1

1

KA,
%

2,00 75,4
2,13 71,9
2,49 65,3

Rc ,
мДж/(м2×рік)

1799
1835
1781

Примітка:
 1 – рівень значущості дорівнює менше 0.05, крім визначених у
першому рядку; промарковані середні значення є відмінними між
собою за статистичною достовірністю.
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Таблиця 4.6
Розподіл достовірно значущих показників структурно-агрегатного стану
ґрунту за елементами схилу
Вміст агрегатів, %
Вміст
Елемент
0,25
гумусу, > 5
< 1 Кстр.
схилу 1
-5
% мм
мм
мм
В (0,8)
4,64 40,6 55,8 20,5 3,38
ВС (2,4) 3,83 51,4 45,9 13,6 2,43
СС (4,4) 3,36 51,6 45,5 13,8 2,34
МСС (7,0) 2,69 48,7 48,4 15,3 2,50
НС (2,6) 3,64 43,9 52,5 15,5 3,09
ПС (1,4) 3,54 58,3 39,6 8,64 2,20

Rc ,
d c , в 0.255 , Кв 0.255 , Кв 0.251 , d в , К А ,
ГТК мДж/(м2×рі
%
мм
(α=0,17) (α=0,19) мм %
к)
4,74
5,75
5,74
5,46
5,09
6,30

70,5
70,6
69,4
59,2
68,4
64,8

1,31
1,67
1,71
1,23
1,32
1,75

2,55
3,95
4,30
2,26
3,11
4,83

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

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”.

Для ерозійних моделей наведемо встановлені для різних рівнів
імовірності значення основних показників структурно-агрегатного складу
ґрунту (табл. 4.7):
Таблиця 4.7
Розподіл значень показників структурно-агрегатного стану ґрунту за
рівнями імовірності
Рівень
значущості
( )
0,50
0,20
0,10
0,05
0,01

К стр.

d c , мм

2,58±0,85
2,58±1,60
2,58±2,06
2,58±2,46
2,58±3,26

5,56±0,79
5,56±1,50
5,56±1,93
5,56±2,30
5,56±3,05

Вміст
агрегатів
< 1 мм, %
14,6±5,45
14,6±10,3
14,6±13,3
14,6±15,9
14,6±21,0

 в 0, 25 ,

%
83,0±3,7
83,0±7,0
83,0±9,0
83,0±10,7
83,0±14,2

К в 0, 25

d в , мм

KA, %

0,85±0,04
0,85±0,07
0,85±0,09
0,85±0,11
0,85±0,14

2,13±0,43
2,13±0,81
2,13±1,04
2,13±1,24
2,13±1,64

72,3±7,39
72,3±14,0
72,3±18,1
72,3±21,5
72,3±28,5

Обґрунтуємо встановлений розподіл через вплив гідротермічних умов
на структурно-агрегатний стан ґрунтів. За чинники структуроутворення
приймемо:

вологість

ґрунту

під

час

обробітку

протягом
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сільськогосподарського сезону [6, 14, 15, 31, 61, 135, 180, 187, 210]; цикли
замерзання – відтавання (накопичення вологозапасів) у зимовий період;
інтенсивність і спрямованість процесу гумусонакопичення ↔ мінералізації
органічної речовини [40, 43, 98, 162, 170, 183, 221, 229, 242]. Перший чинник
ґрунтується на тенденції утворення доброї структури за оптимальної
вологості ґрунту під час обробітку. Другий чинник ґрунтується на трьох
градаціях умісту вологи у зимовий період: за низького вмісту води в ґрунті та
в перезволоженому стані об’ємні процеси не виражені, вони мають місце за
середнього

ступеня

зволоження.

Третій

чинник

визначається

через

гідротермічні умови об’ємом відтворюваної біомаси, умовами мінералізації
органічної речовини (мікробіологічною активністю), виносом зі стоком у
вигляді розчинних форм і з твердим стоком (з менш ерозійно-стійких ґрунтів,
тобто в загальному, з нижчим умістом гумусу) в підпорядковані елементи
ландшафту органічної речовини.
Вміст вологи в ґрунті в літньо-осінній період за типовими експозиціями
території зростає у напрямі: 83 °, 246 °, 301 °. На перший погляд більш
вологими повинні бути східні схили відносно західних, що пояснюється
витрачанням частини сонячної енергії на випарування роси зі східних схилів.
Але більш визначальним, що відбивається у вмісті гумусу, є перенесення
вітром на навітряні схили (в літній період переважають вітри західного та
північно-західного напрямків, тобто, схили експозицій 246 °, 301 °) крапель
дощу та вологого повітря. Це не компенсується навіть нижчим радіаційним
балансом на експозиції 83 ° відносно 246 ° (при порівнянні випарування, як
співвідношення радіаційного балансу та прихованої теплоти пароутворення, і
можливого перенесення вологи на навітряні схили [228]). Значення розподілу
вологи за елементами схилу (ГТК) представлено у табл. 4.6.
Проаналізуємо загальні закономірності розподілу вологи на межі
осінь – зима, протягом зимового періоду і на межі зима – весна [97, 176].
Особливості розподілу вологи на переході осінь – зима є похідними від
аналогічного показника в літньо-осінній період. Це є фактором формування
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за високої кількості вологи шару льоду з ґрунтом (“запирального”
водонепроникного шару) та чинником перетворення структури залежно від
вище наведених трьох градацій. Але слід передбачити можливість міграції
вологи з нижче розташованих шарів ґрунту за рахунок градієнта температури
у зимовий період. Розподіл потужності снігового покриву має такий
характер: у тальвегах і на підвітряних схилах (в осінньо – зимово – весняний
період переважають вітри східного та південно-східного напрямків, тобто
схили експозицій 246 °, 301 °) відбувається накопичення снігу, який
здувається з вододілу та навітряних схилів; на навітряних схилах потужність
снігового покриву зменшується від підніжжя до вершини, а на підвітряних –
найбільша потужність відмічається у верхній частині схилу. Об’єми переносу
в результаті перерахованих механізмів залежать від наявності та частоти
відлиг, під час яких утворюється льодяна кірка, що унеможливлює
перенесення. Потужність снігового покриву впливає на температуру ґрунту,
тобто ступінь його водопроникності. На схилах з вищими значеннями
надходження прямої сонячної радіації відбувається танення снігу протягом
зимового періоду.
На підставі вище наведених закономірностей можемо зробити
висновки про розподіл вологи на межі зима – весна:
• за експозиціями вміст вологи у ґрунті зростає у напрямі: 83 °, 246 °,
301 ° (у цьому напрямі збільшується потужність снігового покриву та
зменшується вірогідність утворення “запирального” шару; різниця в
потужності снігового покриву на схилі 83 °, де переважає видування снігу,
можливо нівелюється більшим надходженням сонячної радіації на схил 246 °
у зимовий період, тобто, вірогідністю відтаювання ґрунту пізніше початку
сходу снігу);
• за елементами схилу розподіл такий (у напрямі збільшення вмісту
вологи): верхня частина, середня частина, вододіл, нижня частина, підніжжя
схилу.
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Аналізуючи вплив експозиції (див. табл. 4.5), можна зробити висновок,
що основним чинником формування структурного стану ґрунту є вміст і
склад органічної речовини. Більш вологі схили експозиції 246 °, 301 °
порівняно з 83 ° мають кращі умови для гумусонакопичення та, можливо,
відносного нагромадження мікроагрегаційної його форми [124]. За сумою
водостійких агрегатів фракцій 0,25-5 мм і коефіцієнтом агрегованості чітко
окреслена

односпрямована

залежність

цього

впливу.

За

іншими

досліджуваними показниками ця закономірність не є характерною, що також
підтверджується тотожною тенденцією незмінності якості показників
водостійкості у діапазоні вмісту гумусу 3,36-4,64 % (див. табл. 4.6).
На підставі аналізу розподілу структури ґрунту за елементами схилу
(див. табл. 4.6) можна зробити висновки:
• першим чинником формування структури є розподіл вологи, який
вплинув на розподіл вмісту макроагрегатів, визначених сухим просіюванням.
Оптимальними за цими показниками є вододіл, нижня частина схилу;
задовільними – верхня, середня частина схилу; незадовільним – підніжжя
схилу.
• другим чинником формування структури є вміст гумусу (котрий
зумовлюється більшою мірою твердим стоком, меншою – гідротермічними
умовами процесу гумусонакопичення↔мінералізації). Показники, визначені
мокрим просіюванням і коефіцієнт мікроагрегованості нечітко пов’язані
вмістом гумусу. Найгірші умови для структуроутворення виявлено у
середній частині схилу з максимальним нахилом поверхні.
Окремо слід виділити тенденцію зменшення середньозваженого
діаметра водотривких агрегатів у напрямі експозицій 83 °, 246 ° та 301 ° та
його найвищим значенням у середній частині схилу з максимальним нахилом
поверхні, хоча в межах даного дослідження за допомогою вибраних для
аналізу показників обґрунтувати цю закономірність не вдалося.
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Обґрунтування

4.3

використання

питомої

магнітної

сприйнятливості ґрунту як діагностичного показника еродованості
(змитості) ґрунту
Класифікаційні схеми встановлення ступеня еродованості (змитості)
ґрунту

ґрунтуються

на

таких

діагностичних

показниках:

двох

загальновживаних – потужність гумусового профілю (ґрунтового профілю),
вміст гумусу [196, 234] та альтернативних – вміст біофільних елементів
(сполук) і ґрунтових параметрів, які вони зумовлюють тощо [12, 159].
Однозначність результату встановлення еродованості ґрунту можливе лише
за застосування вищезазначених класифікаційних схем до одинарного
елементарного ґрунтового ареалу (ЕГА) та розподілі значень ґрунтового
параметра, що використовується як діагностична ознака, за профілем можна
представити у вигляді строгої монотонної функції. Розподіл факторів та умов
ґрунтоутворення на схилі формує поєднання ґрунтових комбінацій ЕГА зі
складно-зумовленим

сполученням

ґрунтових

показників

(потужність

ґрунтового профілю, співвідношення горизонтів, розподіл за профілем
біофільних елементів (сполук)), тобто дані класифікаційні схеми можуть
констатувати лише антропогенно-природну структуру ґрунтового покриву
схилу. Встановлення опорних значень ґрунтових параметрів для різного
ступеня змитості, при слабкій обґрунтованості схем змитості (еродованості),
є на жаль сумнівним. А застосування “вододільного”, “схилового”,
“цілинного” аналогів, моделей ґрунтового профілю, свідчать про не
прийняття до уваги структури ґрунтового покриву схилу та формалізацію
багатофакторності ґрунтогенезису [51, 113, 114, 167, 232, 233].
В якості альтернативного показника для встановлення ступеня
еродованості ґрунту, який володіє схожою з гумусом природою генезису,
може виступити величина магнітної сприйнятливості (МС) ґрунту [1, 11, 20,
22, 127, 200].
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В якості об’єкта досліджень ґрунтовий покрив території умовного
полігону в межах земель Циркунівської селищної ради (Харківський район
Харківської області), який представлений катенарним рядом чорноземів. На
ділянці дослідження відсутні ускладнення галоморфної або гідроморфної
природи. Для даного дослідження було відібрано 77 проб ґрунту з шару
0-20 см, за схемою, зображеною на рис. 4.9.

Рис. 4.9 Схема відбирання проб та картограма крутості схилів у
градусах
У відібраних пробах визначали вміст гумусу [241], величину МС
ґрунту. Розраховано індекс ерозійної небезпеки для точок відбору за
формулою [107]:
Ie  K p

 kFI 

0,4

J 0,3
,
B 0,4 n0,6V p

(4.9)

де Kр – коефіцієнт впливу рослинного покриву (агрофону) на інтенсивність
ерозії;
k – коефіцієнт стоку;
F – площа водозбору даного потоку, м2;
I – інтенсивність надходження води, м/с;
J – ухил поверхні; n – коефіцієнт шорсткості поверхні;
B – ширина потоку, м;
Vp – розмивна швидкість водного потоку для ріллі, м/с;
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Примітка:
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 ерозійнонебезпечні землі; 1,5-2,0 – ерозійно-небезпечні землі; > 2,0 – надмірно
ерозійно-небезпечні землі.

На основі кореляційного та регресійного аналізу проаналізовано
можливість прямого застосування в якості діагностичного критерію змитості
МС ґрунту (рис. 4.10). Досліджуваний 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 за М.В. Куценко
( r  0.87; R 2  0.75 ). Завдяки встановленій лінійній залежності (на основі
обмеженої вибірки n  77 ) між умістом гумусу та МС ґрунту можливе
безпосереднє використання схем встановлення змитості на основі зменшення
вмісту гумусу. Наведемо ці схеми (за Заславським М.М., Наумовим С.В. –
лінійна залежність між зменшенням вмісту гумусу та потужністю ґрунту, за
Швебсом Г.І. – параболічна) (див. табл. 4.3).
Потужність ґрунтового профілю, вміст гумусу, МС ґрунту зумовлені, з
одного боку, просторовим поєднанням факторів, що створюють додатну
динаміку

ґрунтоутворення – гідротермічний

режим,

материнська

та

підстилаючі породи, з іншого – розподілом факторів та умов, які зумовлюють
спрямованість й інтенсивність процесів, що викликають від’ємну динаміку
ґрунтоутворення:
 для гумусу (МС ґрунту) – ерозія, дегуміфікація;
 для потужності ґрунтового профілю - менш значимі: дефлюкція,
карст, суфозія, соліфлюкція, агротехнічна ерозія; стихійні –
дефляція, водна ерозія.
На кожний простір екологічних факторів та умов буде властиве поєднання
значень ґрунтових параметрів.
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800
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Рис. 4.10
Результати
кореляційного та регресійного аналізу
між магнітною сприйнятливістю ґрунту,
вмістом гумусу та індексом ерозійної
небезпеки за Куценко М.В:
а – графік функції залежності між МС
ґрунту (10-9м3/кг) та вмістом гумусу
(%);
б – графік функції залежності між МС
ґрунту (10-9м3/кг) та індексом
4.6
ерозійної небезпеки;
в – графік функції залежності між
індексом ерозійної небезпеки та
вмістом гумусу (%)

Частка процесу ерозії у зумовленості величини ґрунтового параметру
буде властива для кожного параметру та змінна в просторі. Тобто на основі
прийнятих ґрунтових показників, як діагностичних критеріїв змитості, не
можливо

однозначно

констатувати

порушення

ґрунтових

горизонтів

унаслідок прискореної водної ерозії.
Застосуємо графічний метод аналізу для вивчення характерів зв’язків
між індексом ерозійної небезпеки, МС ґрунту та вмістом гумусу (рис. 4.11).
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Рис. 4.11 Графічний аналіз зав’язків між гумусом, МС ґрунту та індексом
ерозійної небезпеки:
а – Графіки функцій залежності між МС ґрунту (10-9м3/кг), вмісту гумусу
(%) та індексом ерозійної небезпеки;
б – графік еластичності цих функцій (еластичність функції показує, на
скільки процентів зміниться значення функції, якщо аргумент
збільшиться на 1 %)
Отримані регресійні криві (поліном третього ступеню) можна розділити
на три відрізка, що характеризуються наступним чином:
1. оптимальність, однорідність гідротермічних умов на привододільній
частині (індекс ерозійної небезпеки 0,5 – 1,0). Крива досліджуваних
показників є паралельною до осі X, що свідчить про неможливість
описування ними індексу ерозійної небезпеки (еластичність функції
приймає значення близьке до нуля);
2. спряжена, однонаправлена зміна значень МС ґрунту та вмісту гумусу
внаслідок зміни гідротермічного режиму в діапазоні індексу ерозійної
небезпеки 1,0 – 2,0. Значення еластичності досліджуваних функцій
приймає максимальне значення;
3. неоптимальні гідротермічні умови для гумусотворення та синтезу
сильномагнітних мінералів у нижній частині схилу в діапазоні індекс
ерозійної небезпеки 2,0 – 2,5. На даному відрізку за допомогою значень
вмісту гумусу з більшою вірогідністю можливо спрогнозувати індекс
ерозійної небезпеки в порівнянні з МС ґрунту.
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Але за складності взаємообумовленості цих величин - це швидше
статистичні без функціональної взаємозалежності зв’язки.
Спробуємо по іншому проаналізувати отримані дані, обґрунтувавши
ерозійну структуру ґрунтового покриву схилу на основі просторового
розподілу значень МС орного шару ґрунту (рис. 4.12 а).

а

б

Рис. 4.12 Обґрунтування ерозійної структури на основі просторового
розподілу МС ґрунту: а - точкові значення МС ґрунту; б - класи МС ґрунту (109 3
м /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)

Примітка. Статистично однакові вибірки позначенні відповідним кольором.
Поділимо на класи МС ґрунту в середині 3 діапазонів індекса ерозійної
небезпеки 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-2,5 (рис. 4.12 б). Для цього обрано метод
кластеризації: міра відстані – евклідова, правило об’єднання – незважене
попарне

середнє.

характеризують

2-4

Діапазон
класи

індексу
МС

ерозійної

ґрунту,

небезпеки

середні

значення

0,5-1,5
яких

794-750×10-9м3/кг. За вище наведеною класифікацією їх можна віднести до
слабозмитих ґрунтів. Строката структура діапазону індекса ерозійної
небезпеки 1,5-2,0 указує на існування струмкової ерозії. Середні значення
класів (4-8) 750-593×10-9м3/кг, тобто ділянки з мінімальними значеннями
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можна віднести до середньозмитих ґрунтів. Діапазон 2,0-2,5 індексу
ерозійної небезпеки характеризує середньозмиті з середнім значенням класів
(10, 11) 621-503×10-9м3/кг і намиті ґрунти (12 клас) – 563×10-9м3/кг.
4.4 Особливості картографування структури сільськогосподарського
використання земель дистанційними методами
Для моніторингу дотримання законодавчих норм, прописаних у низці
взаємопов'язаних законів із раціонального використання та охорони
земельних ресурсів, прямим та оперативним інструментом може виступити
дистанційне зондування Землі 54. Використання агроландшафтів при
вирощуванні рослинної продукції в Україні характеризується рядом
негативних факторів і тенденцій, які зумовлюють значні темпи деградації
ґрунтового покриву. Насамперед, це пов'язано зі значною залученістю до
сільськогосподарського виробництва земель держави за недосконалої схеми
розміщення протиерозійних заходів постійної дії, їх значною деградацією та
великою часткою високорентабельних просапних культур у посівних площах
тощо.
На теперішній час напрацьовано значну методологічну основу
використання багатоспектрального сканування зі штучних супутників Землі
у складанні карт стану вегетації сільськогосподарської рослинності [28, 30,
75, 244], ерозійної небезпеки [68], карт ґрунтів [85, 209, 225] тощо.
За об’єкт дослідження було обрано культури сівозміни стаціонару
кафедри землеробства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (рис. 4.13 а).
Під час проведення дослідження використано:
 архівні дані зйомки космічним апаратом Landsat-7 ETM+ (L7 ETM+)
16.07.2001 року (в діапазонах спектру, нм: Я1 - 450-515, Я2 - 525-605,
Я3 - 630-690, Я4 - 760-900, Я5 - 1550-1750, Я7 - 2080-2350; роздільна
здатність для Я1 - Я5, Я7 - 28 м);
 дані з книги історії полів та сівозмін стаціонару Харківського НАУ;
 ґрунтову карту (масштаб 1 : 25 000).

105

а

б

Умовні позначення: 1 – пшениця озима (стерня), 2.1 – цукрові буряки
(змикання рядків), 2.2 – кукурудза на зерно (цвітіння), 3 – чорний пар, 4 –
соняшник (цвітіння), 5 – пшениця озима (стерня), 6.1 – вико-овес (стерня), 6.2 –
горох (стерня), 7.1 – ячмінь (повна стиглість), 7.2 – пшениця яра (повна стиглість),
8 – озима пшениця (стерня); 88 – чорнозем типовий глибокий середньогумусний
важкосуглинковий на лесі

Рис. 4.13 а – структура посівів дослідного поля Харківського НАУ
станом на липень 2001 р; б – фрагмент карти ґрунтів масштабу 1:25 000 для
території дослідного стаціонару
Перерахунок значення піксела растру з DN (відкаліброване значення
піксела растру) в значення альбедо проведено за формулами 4.10, 4.11 [245, 251]:





L  Lmax   Lmin   Qcal max  Qcal min   Qcal  Qcal min   Lmin  ,

(4.10)

де L – спектральна яскравість в апертурі сенсору, Вт/(м2×ср×мкм);
Lmin  – спектральна яскравість, яка після масштабування стає Qcal min ,
Вт/(м2×ср×мкм);
Lmax  – спектральна яскравість, яка після масштабування стає Qcal max ,
Вт/(м2×ср×мкм);
Qcal min – мінімальне відкаліброване значення піксела відповідно до Lmin  ,
DN;
Qcal max – максимальне відкаліброване значення піксела відповідно до Lmax  ,
DN;
Qcal – відкаліброване значення піксела, DN;
(4.11)
     D 2  L  E   cos    ,
де   – альбедо;
D – відстань від Землі до Сонця в астрономічних одиницях;
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– середня позаатмосферна (енергетична) освітленість сонячного
випромінювання, Вт/(м2×мкм);
  – зенітний кут сонця, °.
Ґрунтовий покрив ділянки дослідження характеризується двома
E 

ґрунтовими контурами (рис. 4.13 б), які представляють чорнозем типовий
глибокий середньогумусний важкосуглинковий на лесі з відмінами, які
визначаються

наявністю

та

ступенем

прояву

ерозійних

процесів

(слабкозмитий та намитий), що є характерним для умов вузьких
ерозійно - небезпечних вододільних плато або пологих схилів Лівобережного
Лісостепу України [219].
У результаті роботи з багатоспектральним зображенням ділянки
дослідження було встановлено середні значення альбедо за каналами зйомки
для окремих полів сівозміни стаціонару (табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Середнє значення альбедо за каналами зйомки багатоспектрального
зображення для окремих полів (культур) сівозміни стаціонару (рис. 4.13)
Культури сівозміни,
№ ділянки
Пшениця озима
(стерня) – 1
Цукрові буряки – 2.1
Кукурудза на зерно - 2.2
Чорний пар – 3
Соняшник – 4
Пшениця озима
(стерня) – 5
Вика - овес (стерня) – 6.1
Горох (стерня) – 6.2
Ячмінь
(повна стиглість) – 7.1
Пшениця яра
(повна стиглість) – 7.2
Пшениця озима
(стерня) – 8

Значення альбедо зображення за каналами зйомки
ρ1
ρ2
ρ3
ρ4
ρ5
ρ7
0.11

0.09

0.09

0.21

0.18

0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.09
0.09
0.08
0.09

0.07
0.06
0.08
0.05

0.32
0.28
0.10
0.37

0.17
0.17
0.18
0.17

0.09
0.09
0.16
0.07

0.11

0.10

0.10

0.19

0.18

0.10

0.11
0.11

0.12
0.10

0.13
0.10

0.26
0.22

0.25
0.21

0.13
0.13

0.11

0.10

0.10

0.23

0.17

0.10

0.10

0.10

0.09

0.28

0.17

0.08

0.10

0.09

0.09

0.20

0.17

0.10

Для полегшення візуального аналізу дані з таблиці 4.8 було
представлено у вигляді графіків (рис. 4.14). Близькі стани вегетації було
об’єднано за допомогою розрахунку середнього значення – “зелена”
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сільськогосподарська рослинність (зелена лінія), стерня (оранжева лінія),
чорний пар (чорна лінія).

Умовні позначення: ρ 1 – ρ 5, ρ 7 – значення альбедо за каналами зйомки

Рис. 4.14 Криві значень альбедо за каналами зйомки культур сівозміни
Істотні відмінності між сільськогосподарською рослинністю, яка
знаходиться в стані вегетації та відкритою ґрунтовою поверхнею (чорний
пар) простежується за значеннями спектрального альбедо цих об’єктів у
червоному

(630-690 нм)

та

ближньому

інфрачервоному

(760-900 нм)

діапазонах. На математичному співвідношенні цих двох діапазонів у 1973 р.
у практику було введено показник NDVI (нормалізований диференційний
вегетаційний індекс). Так для чорного пару, стерні та “зеленої” рослинності
він відповідно становить – 0,07; 0,37; 0,69. Фізичний зміст розрахунку NDVI
базується на двох найбільш стабільних ділянках спектральної кривої відбиття
судинних рослин. У видимій області спектру (0,4-0,7 мкм) лежить максимум
поглинання сонячного випромінювання хлорофілом вищих судинних рослин,
а в інфрачервоній області (0,7-1,0 мкм) знаходиться ділянка максимального
відбиття клітинними структурами листа та стебела рослини. Значення
альбедо досліджуваних об’єктів у короткому інфрачервоному діапазоні
(2080-2350 нм) свідчать про різний рівень умісту води в них. Більш
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обводнений рослинно-ґрунтовий покрив має більш низькі значення альбедо в
даному діапазоні.
Для розуміння, які діапазони можуть бути використанні у ідентифікації
властивостей рослино-ґрунтового покриву встановимо значення коефіцієнта
варіації. Для ρ1 він становить – 5.0; ρ2 – 10.9; ρ3 – 25.2; ρ4 – 29.8; ρ5 – 13.6;
ρ7 – 24.7. Тобто найбільш варіативними є 3, 4 та 7 діапазони L7 ETM+.
Властивості, які вони можуть ідентифікувати ми зазначили вище.
Розіб’ємо об’єкти (культури сівозміни) на 3 класи – рослинність яка
активно вегетує, стерня та чорний пар і проведемо дисперсійний аналіз.
Результати

його

підтверджують

вище

наведений

висновок

про

інформативність 4, 7, 3 діапазонів у порядку зменшення їх ідентифікаційних
можливостей.
Наступним етапом дослідження було проведення числової таксономії
багатоспектрального зображення полігону з використанням кластерного
аналізу (метод К-середніх). До кластерного аналізу були взяті найбільш
інформативні діапазони – 3, 4 та 7. У ході проведення числової таксономії
було застосовано метод послідовного збільшення кількості відокремлюваних
класів (рис. 4.15).
Для того щоб зрозуміти послідовність виокремлення класів на
багатоспектральному
стаціонару

(рис. 4.15)

зображенні
наведемо

культур
та

сівозміни

проаналізуємо

досліджуваного
дендрограму

їх

класифікації та значення альбедо за 3, 4, 7 діапазонами для 3 умовних класів
об’єктів стаціонару (рис. 4.16 а б):
 чорний пар – має середнє значення в червоному діапазоні (між
“зеленою”рослинністю та стернею), мінімальне значення в
ближньому

інфрачервоному

та

максимальне

значення

в

короткому інфрачервоному діапазоні (об’єкт вміщує найменше
вологи серед об’єктів котрі вивчаються);
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 стерня – максимальне значення в червоному діапазоні та
проміжне значення в двох наступних діапазонах. Клас доволі
компактний за розмахом значень;
 вегетуюча рослинність – мінімальне значення в червоному та
короткому інфрачервоному діапазонах та максимальне значення
в ближньому інфрачервоному діапазоні. Клас поділяється на два
підкласи, активно вегетуюча (соняшник), якому характерно
максимальне значення NDVI (0.76), мінімальне значення в
короткому інфрачервоному діапазоні (найбільш вологий об’єкт
який досліджується). Другий підклас характеризують цукровий
буряк, кукурудза, значення NDVI для них становить 0.64 та за
значенням

у короткому інфрачервоному діапазоні

можна

стверджувати про менший вміст вологи ніж у попередньому
підкласі.
З вище наведених закономірностей на рисунку 4.15 ми відслідковуємо
виокремлення спочатку чорного пару від інших об’єктів сівозміни (стерня
та рослинність, що вегетує, близька за значеннями спектрального альбедо).
Наступним етапом дискретизації є виокремлення стерні, “зеленої”
рослинності, з послідуючим поділом її на два вище названих підкласи
соняшник і цукровий буряк з кукурудзою (яра пшениця, ячмінь (повна
стиглість)).
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2 класи

3 класи

4 класи

5 класів

7 класів
6 класів
Рис. 4.15 Результати кластерного аналізу на різних рівнях дискретизації
зображення полігону
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6.2

7.1
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8

1

4

7.2

2.2

2.1

а
0.4

4 (соняшник)
2.1, 2.2, 7.2 (цукровий буряк, кукурудза)
1, 5, 6.2, 7.1, 8 (стерня)
3 (чорний пар)

альбедо

0.3

0.2

0.1

0.0
ρ3

ρ4

ρ7

діапазони

б
Рис. 4.16 Кластерний аналіз значень спектрального альбедо полів
стаціонару Харківського НАУ: а – дендрограма класифікації полів стаціонару
Харківського НАУ (міра відстані – евклідова; правило об’єднання – незважене
попарне середнє); б – середнє значення за діапазонами класів культур
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4.5 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) так і антропогенних (вид та
якість агротехнічних операцій) впливає на точність інтерпретації гумусового
стану ґрунту [5, 28, 45, 66, 83]. Складність інтерпретації гумусового стану
схилових земель зумовлена неоднорідністю материнської породи та
катенарною структурою ґрунтового покриву, сформованою за рахунок
диференціації гідротермічного режиму [213].
З метою аналізу прямої (без використання геоморфології території)
дистанційної індикації вмісту та розподілу органічної речовини в орному
шарі

схилових

земель

на

основі

даних,

отриманих

у

результаті

багатоспектрального сканування (БСС) поверхні зі штучних супутників
Землі, перед нами було поставленно: 1 – встановлення ділянок з відкритою
ґрунтовою поверхнею на основі аналізу вегетаційних індексів; 2 – аналіз
чинників неоднорідності яскравості космічного знімку схилових земель; 3 –
встановлення вмісту та розподілу гумусу дистанційними методами на основі
БСС.
В якості об'єкта дослідження було вибрано неоднорідність яскравості
пікселів космічного знімку (у видимому, субінфрачервоному та тепловому
інфрачервоному діапазонах) територій полігону між селищами Докучаєвське
та Зелений Колодязь (Харківського й Чугуївського районів Харківської
області) та стаціонару Харківського НАУ.
Відібрано 153 проби ґрунту з шару 0-30 см на середніх лініях стоку по
горизонталях із перепадом висот між ними 5 м (період відбирання проб –
серпень-вересень). Ґрунти представлені катенарним рядом чорноземів. У
зразках визначено вміст гумусу [241].
Під час проведення аналізу використано:
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 архівні дані зйомки космічним апаратом Landsat-7 ETM+ (L7 ETM+)
16.07.2001 року (в діапазонах спектру, нм: Я1 – 450-515, Я2 – 525-605,
Я3 – 630-690, Я4 – 760-900, Я5 – 1550-1750, Я6 – 10400-12500, Я7 – 20802350; роздільна здатність для Я1 – Я5, Я7 – 28 м, для Я6 – 60 м);
 дані з книги історії полів та сівозмін стаціонару ХНАУ;
 топографічну карту (масштаб 1:10 000; горизонталі проведено через 1 м),
на основі якої побудовано цифрову модель рельєфу (ЦМР) та похідну від
неї – модель крутості схилів. На підставі кластерного аналізу моделі
крутості схилів розділено територію дослідження на елементи схилу.
Перерахунок значення піксела растру з DN (відкаліброване значення
піксела растру) в значення альбедо проведено за формулами 4.10, 4.11.
Було використано такі вегетаційні індекси (ВІ) для встановлення
проективного покриття рослинністю поверхні ґрунту (при виборі ВІ взято
такі критерії: поширеність, вільний член рівняння лінії ґрунту приймає
довільне значення, діапазон значень у межах – [- 1;1], крім GEMI – [0;1]) [52,
247, 248, 257]:
нормалізований різницевий ВІ NDVI   NIR   RED   NIR   RED  ,
(4.12)
де  NIR і  RED – значення альбедо відповідно в інфрачервоному і червоному діапазонах;
перпендикулярний ВІ PVI   NIR  k   RED  b k 2  1 ,
(4.13)
де, k і b – відповідно кутовий коефіцієнт та вільний член рівняння лінії ґрунту;
ґрунтовий скоригований (ГС) ВІ SAVI   NIR   RED   NIR   RED  L (1  L) ,
(4.14)
де L  [0;1] , для рослинного покриву з великою щільністю L  0 , дуже низькою щільністю
L  1 , для проміжних значень L  0,5 ;
трансформований ГС ВІ TSAVI  k   NIR  k  RED  b k   NIR  RED  k  b  X 1  k 2  ,(4.15)
де X  0,08 ;
модифікований ГС ВІ MSAVI 2   NIR   RED   NIR   RED  L (1  L) ,
(4.16)
2
де L  1   2   NIR  1  2   NIR  1  8   NIR   RED   2 ;


індекс глобального моніторингу навколишнього середовища GEMI  E  1  0,25  E  
  0,125 ,
(4.17)
 RED
1   RED 
2
2
де E  2   NIR
  1,5   NIR  0,5   RED   NIR   RED  0,5 ;
  RED

стійкий до впливу атмосфери ВІ ARVI 




NIR
NIR

  2   RED   BLUE  

  2   RED   BLUE  

де  BLUE – значення альбедо в синьому діапазоні.

,

(4.18)
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Рівняння лінії ґрунту було побудовано на основі ділянки чорного пару
(стаціонар

ХНАУ) –  NIR  2,79   RED  0,10 .

Теоретичний

зміст

вище

наведеного рівняння полягає в існуванні множини значень яскравості в
червоному та інфрачервоному діапазонах відкритого від рослинного покриву
ґрунту, зумовлених варіаціями вмісту гумусу, оксиду заліза, солей тощо,
характерних для місцевих ґрунтів, які при знаходженні лінійної залежності
між  NIR і  RED утворюють лінію ґрунту [247]. Довжина перпендикуляра,
опущеного на цю лінію, визначає ступінь проективного покриття ґрунту. Для
встановлення ділянок із відкритим ґрунтовим покривом взято PVI, що
враховує локальні особливості спектральних характеристик досліджуваних
ґрунтів. На основі розрахунку PVI побудовано маску для досліджуваної
території в межах його значень – < 0,02, у межах досліджуваних полів і
проведено кластерний аналіз (метод K-Means) узявши до нього всі діапазони
(рис. 4.17 а, в). У результаті збільшення кількості класів доведено виділення
послідовно:
 агрофону – чорний пар, стерня тощо, в межах навколо нульового значення
PVI (при порівнянні виділених класів загальної території полігону зі
стаціонаром ХНАУ, який знаходиться в верхній частині рис. 4.17 а, б, в);
 відмінності у якості технологічних операцій з обробітку ґрунту (лущення,
оранка, т.п.) та впливу орографічних умов на структуру ґрунтового, або
рослинно-ґрунтового

покриву

(тобто

наближення

до

виділення

елементарних ґрунтових ареалів).
Для доведення структури ґрунтової катени (каскадної ландшафтногеохімічної системи) на основі кластерного аналізу (рис. 4.17 в), відсортуємо
знайдені класи за елементами схилу та розрахуємо, використавши середню
яскравість пікселів 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
T  K2 / ln(( K1 / 6 )  1) ,

 5  7 ; температура поверхні

де T – абсолютна температура, К; K1 , K 2 – калібрувальні
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константи, які відповідно дорівнюють 666,09 та 1282,71. Обґрунтуємо
фізичний зміст вище перерахованих показників (табл. 4.9) [52, 213, 251]:
Таблиця 4.9
Особливості поглинання/відбиття сонячної радіації сполуками
(елементами) ґрунту [28, 45, 83, 188, 254, 256]
Номер каналу L7
ETM+, спектральний
діапазон
1 – 450-515 нм
2 – 525-605 нм
3 – 630-690 нм
4 – 760-900 нм
5 – 1550-1750 нм
7 – 2080-2350 нм

Особливості поглинання/відбиття
поглинання три і двовалентним залізом, органічною речовиною та
водою; відбиття карбонатами
поглинання трьох валентним залізом, органічною речовиною та
водою; відбиття двовалентним залізом і карбонатами
поглинання двовалентним залізом, органічною речовиною та
водою; відбиття тривалентним залізом і карбонатами
поглинання трьохта двовалентним залізом, органічною речовиною та водою;
відбиття карбонатами
поглинання водою; максимальне відбиття для більшості типів
гірських порід
поглинання глинистими мінералами, слюдою, карбонатами,
сульфатами

Примітки:
1. Залізо: області поглинання Fe 3 – 0,50, 0,90, Fe 2 – 0,45, 1,0; відбиття Fe 3 –
0,75, Fe 2 – 0,56 мкм;
2. Гумус: гумінова кислота ахроматична; фульвокислота збільшує відбиття в
зеленій та червоній частинах спектру; діапазон впливу на спектральні
характеристики 0,4-1,2 мкм, максимальна залежність між яскравістю та
вмістом гумусу у діапазоні 0,68-0,70 мкм;
3. Глинисті мінерали: смуга поглинання OH  – 1,4, 1,9, 2,2, 2,4 мкм; діапазон
відбиття глинистими мінералами – 1,55-1,75 мкм;
4. Карбонати: діапазон поглинання CO3 – 1,9-2,5 мкм
5. Вода: смуга водного поглинання – 0,96, 1,1 1,4, 1,9, 2,7, 6,27 мкм

Аналіз даних табл. 4.9 свідчить, що теоретичний зміст вище наведених
показників (індекс вмісту оксиду заліза, глинистих і залізистих мінералів)
ґрунтується
відповідною

на відношенні діапазону відбиття до діапазону поглинання
сполукою

(елементом)

ґрунту.

Логічним

буде

співвідношення  2 1 для визначення індексу вмісту закисного заліза.

також
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б
в
а
4 класи (використанні
11 класів (використанні
3 класи (використанні всі
5, 6, 7 діапазони)
всі діапазони)
діапазони)
Рис. 4.17 Результати кластерного аналізу на різних рівнях дискретизації
зображення полігону
Таблиця 4.10
Значення ВІ, індексу вмісту оксиду заліза, глинистих, залізистих
мінералів і температури поверхні для класів, визначених на основі
дискретизації зображення полігону
Геоморфологічне
положення1
В
В
В, ВС
ВС
СС
ВС, СС, НС
ВС, СС, НС
СС, НС, ПС
Всі елементи схилу
Всі елементи схилу

NDVI
SAVI,
NDVI
за DN
L 1
-0,17 0,24 0,08
-0,04 0,37 0,17
-0,05 0,37 0,16
-0,08 0,34 0,18
-0,13 0,28 0,14
-0,09 0,33 0,16
-0,06 0,36 0,18
-0,15 0,26 0,15
-0,10 0,32 0,14
-0,14 0,27 0,12

PVI TSAVI MSAVI2 GEMI ARVI
0,00 0,02
0,02 0,08
0,02 0,08
0,00 0,01
-0,01 -0,04
0,00 0,02
0,01 0,05
-0,02 -0,09
0,01 0,04
0,00 0,00

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

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

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

Вміст  2  3  5  5
гумусу, % 1 1  4  7
4,26 0,81 0,75 1,45 1,22
3,91 0,89 0,86 0,91 1,81
4,41 0,88 0,83 0,96 1,71
3,91 0,96 1,04 0,83 1,93
3,34 0,97 1,07 0,93 1,76
3,27 0,93 0,98 0,86 1,90
3,52 0,93 0,96 0,81 1,91
3,29 1,02 1,19 0,91 1,86
3,71 0,89 0,86 1,06 1,62
4,55 0,89 0,90 1,05 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.

Проаналізуємо значення ВІ, розраховані для класів, визначених на
основі дискретизації зображення полігону (див. 4.10):
 NDVI, розрахований за DN, має невластиві (не табличні) значення для
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відкритої ґрунтової поверхні, що є характерними для об’єктів з більш
низьким значенням даного ВІ (хмари, сніг, лід, вода). NDVI, розрахований
за альбедо, має значення характерні для території з розрідженою
рослинністю [64];
 направленість та форма ізовегетаційних ліній, що зумовлюється вибором
ВІ, – значенням кутового коефіцієнта та вільного члена рівняння лінії
ґрунту та підбором змінних L і X (для корегування фонового впливу
ґрунту – тобто зсуву точки перетину ізовегетаційних ліній), визначає
результат оцінки проективного покриття рослинним покривом ґрунту.
Проаналізуємо ландшафтний розподіл значень індексів умісту оксиду
заліза, глинистих, залізистих мінералів і температури поверхні, розрахованих
для класів, визначених на основі дискретизації зображення полігону [2, 78]:
 розподіл значень індексу вмісту оксиду заліза (закисного заліза),
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, визначені 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.
Виділені класи частково прив’язані до геоморфологічних одиниць
(елементів схилу) у межах одного поля, що пов’язано з неоднорідностями, які
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виникли в результаті їхнього сільськогосподарського використання.
Наведені

результати

дають

можливість

зробити

висновок:

неоднорідності викликані як природним фактором – структурою ґрунтового
покриву, так і антропогенним – сільськогосподарським використанням, що
може спотворювати результати дистанційної індикації вмісту гумусу.
Проаналізуємо наступний можливий шлях вирішення проблеми
підвищення точності індикації вмісту гумусу: 1 – проведення кластерного
аналізу з використанням усіх діапазонів та в яких відсутній вплив вмісту
гумусу (тобто 5-7), на основі припущення, що в знайдених класах діють
більш прості зв’язки між умістом гумусу та значенням альбедо; 2 – пошук
залежності між альбедо (в трьох діапазонах – 2-4, де присутній вплив умісту
гумусу) та вмістом гумусу в межах класу (принцип побудови рівнянь за [28]);
3 – побудова карти прогнозованого вмісту гумусу (значення вмісту гумусу
визначалося за отриманою залежністю для класу, у випадку відсутності такої
залежності – за рівнянням, яке було виведене без поділу на класи); 4 –
підрахунок загального коефіцієнта детермінації як відношення суми
добутків коефіцієнтів детермінації на площу окремих класів до загальної
площі полігону.
Використовуючи всі діапазони у кластерному аналізі, при розділенні на
3 класи (виділення агрофону), загальний коефіцієнт кореляції та детермінації
між умістом гумусу та значенням альбедо відповідно становлять – 0,33 та
0,11, при розділенні на 11 класів залежності всередині класів не виявлено
(табл. 4.11). Тобто у виділених однорідностях, сформованих за рахунок
елементарних ґрунтових ареалів та ідентичного сільськогосподарського
використання, неістотний внутрішній розподіл гумусу, що підтверджується
також результатами дисперсійного аналізу.
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Таблиця 4.11
Аналіз підвищення точності прогнозування вмісту гумусу на основі
дискретизації даних БСС території дослідження
Номер
класу 1

1
2
3
1
2
3
4
3-11
1
3
4
7
8
9
10

Коефіцієнт кореляції між значенням
альбедо та вмістом гумусу для
Коефіцієнт Площа,
n2
відповідних спектральних діапазонів 3 детермінації
га
Я2
Я3
Я4
без поділу на класи
104 0,32 (-0,10)
-0,37
-0,36
0,18
229,1
-0,42
3 класи, використанні всі діапазони
42
0,30 (-0,11)
0,06
88,0
-0,30
61
0,33 (-0,09)
-0,34
-0,37
0,14
139,8
-0,36
4 класи, використанні 5, 6, 7 діапазони
38
0,32 (-0,09)
85,1
17
0,34 (-0,08)
49,5
31
0,27 (-0,14)
-0,38
0,16
47,6
-0,40
18
0,34 (-0,07)
47,0
11 класи, використанні всі діапазони
0,26-0,37
відсутній зв'язок для кожного класу
(-0,15 - -0,05)
10 класів, використанні 5, 6, 7 діапазони
11
0,35 (-0,07)
40,0
9
0,30 (-0,11)
24,5
7
0,35 (-0,07)
0,74
16,9
-0,86
22
0,34 (-0,08)
48,9
17
0,29 (-0,12)
0,49
36,2
0,66
21
0,31 (-0,11)
40,5
16
0,26 (-0,15)
0,27
17,9
-0,52
NDVI
(NDVI за
DN)

Примітка:
1
– присутні класи в межах яких можна знайти статистичну
закономірність
2
– кількість точок відбору зразків, які взяті для побудови
залежності між значенням альбедо та вмістом гумусу
3
– вказано тільки статистично значимі коефіцієнти кореляції;
жирним шрифтом виділенні ті коефіцієнти, за яким діапазоном
побудовано рівняння регресії
Кластерний аналіз при використані 5, 6 та 7-го діапазонів має деякі
особливості.

Враховуючі

перераховані

канали,

ми

розділяємо

такі

характеристики ґрунтового (рослинно-ґрунтового) покриву: вологість, уміст
глинистих
властивості

мінералів

(гранулометричний

(теплоємкість,

яка

склад),

визначається

карбонатів,

вологістю,

теплові

упаковкою

ґрунтового матеріалу (макро- мікроагрегати), альбедо поверхні) тощо.
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Різниця в виділених класах при використанні всіх діапазонів та 5, 6, 7-го
свідчить про групування відмінних властивостей (рис. 4.17 б, 4.18 а). При
виділенні 4 класів загальний коефіцієнт кореляції та детермінації відповідно
становлять – 0,42, 0,18; при виділенні 10 класів відповідно – 0,53 і 0,28.

a
б
Рис. 4.18 Етапи прогнозування просторового розподілу вмісту гумусу:
а – результати кластерного аналізу (виділення 10 класів) при використанні 5, 6, 7го діапазонів L7 ETM+; б – карта прогнозованого розподілу вмісту гумусу (чим
темніше забарвленні, тим більший уміст гумусу, діапазон значень від 1,80 до
6,45 %)
Тобто, згідно алгоритму пошуку суми рівнянь для однорідностей,
отриманих у результаті класифікації 5, 6 та 7-го діапазонів, удалося
підвищити точність прогнозування вмісту гумусу за коефіцієнтом кореляції
від 0,42 до 0,53, відповідно для коефіцієнта детермінації від 0,18, до 0,28
відносно загального рівняння без класифікації. Пошук рівнянь для агрофонів
(класифікація на основі всіх діапазонів) дає незадовільний результат.
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Висновки до розділу 4:
1. На основі класифікацій еродованості ґрунтів унаслідок водної ерозії та
сформованого ряду класів за співвідношенням потужності горизонтів
(H+Hp)/Ph можна довести належність їх до різного ступеня еродованості
(за зменшенням потужності горизонтів (профілю) ґрунту, вмісту гумусу в
шарі 30 см (50 см, у цілому профілі)), а з іншого боку, можна
обґрунтувати природність їхніх характеристик.
2. Можна стверджувати, що розподіл за експозиціями та елементами схилу
параметрів

водостійкості

структури

ґрунту

та

коефіцієнта

мікроагрегованості зумовлюються гідротермічним режимом через умови
гумусонакопичення. Розподіл за елементами схилу фракційного складу
макроагрегатів,

визначених

сухим

просіюванням,

контролюється

гідротермічним режимом через розподіл вологи.
3. Використавши статичний зв'язок МС ґрунту з індексом ерозійної
небезпеки, а також із вмістом гумусу, який детермінується розподілом
гідротермічного

режиму,

можна

аналогічно

застосовувати

схеми

встановлення ступеня змитості (еродованості) на основі зменшення вмісту
гумусу. Так як і вміст гумусу, МС ґрунту частково пов'язана з ерозією, але
метод встановлення даного ґрунтового показника має переваги завдяки
його експресності та нижчій вартості. Завдяки вище зазначеним
позитивним

перевагам

методу

визначення

МС

ґрунту,

можна

обґрунтувати вірогідну водно-ерозійну структуру схилу завдяки більш
щільній сітці відбору ґрунтових зразків.
4. В ході роботи з багатоспектральним зображенням ділянки стаціонару
Харківського НАУ, який представлений трьома умовними класами
об’єктів

(чорний

встановлено,

що

пар,

стерньові

найбільш

залишки,

“зелена”

інформативними

рослинність),

діапазонами,

які

ідентифікують рослинно-ґрунтовий покрив, є 3, 4 та 7 діапазони L7 ETM+.
Доведено високу ефективність кластерного аналізу, як інструменту
дискретизації БСС при даному типі дослідженні.
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5. На основі ВІ, розрахованих за DN, отримують некоректні значення
проективного покриття ґрунту рослинним покривом. Із таких причин:
формули ВІ, розраховані на подачу даних у вигляді   , про що свідчить
їхній зміст; змінні

Lmin  , Lmax 

мають певні значення для діапазону зйомки

та режиму роботи сенсора, змінна

E 

приймає певне значення для

кожного діапазону, тобто при перерахунку з DN у   значення за
спектральними діапазонами непропорційно змінюються.
6. Виділення ділянок із відкритою ґрунтовою поверхнею на основі ВІ є
ймовірнісною процедурою. Подальша інтерпретація структури ґрунтового
покриву, його властивостей (вміст гумусу, гранулометричний склад тощо)
на основі БСС зіштовхнеться з проблемою дії невідокремленого
рослинного покриву на спектральні властивості поверхні в усіх
досліджуваних діапазонах.
7. На основі класифікації космічного знімку і значень індексів вмісту оксиду
заліза, глинистих мінералів, температури поверхні та ВІ можна довести як
катенарну структуру ґрунтового покриву досліджуваних схилових земель,
так і характерні ознаки сільськогосподарського використання.
8. Потенційним

шляхом

зменшення

впливу

природно-антропогенних

факторів формування неоднорідностей космічного знімку для побудови
карти більш точного прогнозу вмісту гумусу є пошук регресійних рівнянь
для знайдених у результаті класифікації багатоспектрального зображення
однорідностей, у випадку відсутності залежності застосовується до
однорідності рівняння, яке було виведене без поділу на неоднорідності.
При використанні даного способу доведено можливість покращення
прогнозування при взяті до кластерного аналізу 5, 6 та 7-го діапазонів
L7 ETM+.
Результати досліджень за цим розділом опубліковано у наступних працях
[8, 91, 92, 105, 141, 143, 144, 145, 149, 150, 252].
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РОЗДІЛ 5
ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ АГРОЛАНДШАФТИ
5.1 Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки
схилових угідь
Достовірне
небезпеки

й

репрезентативне

сільськогосподарських

встановлення

угідь

дає

ступеня

можливість

ерозійної

економічно-

ефективного та екологічно-раціонального їх використання. Економічна
складова даної проблеми полягає в зростанні виробничих витрат для
компенсації зниження врожайності сільськогосподарських культур зі
збільшенням еродованості ґрунту, екологічна – у втраті ґрунтового покриву
як важливого компоненту ландшафту. В охороні ґрунтів загальнопоширеною
практикою є нормування антропогенного навантаження на технологічні
групи земель. При цьому єдиним критерієм виділення таких груп виступає
кут нахилу земної поверхні. Віднесення угіддя до технологічної групи має
ознаки якісної процедури, що не дає можливість обґрунтованого складання
сівозміни та агротехнічних засобів для ерозійно-безпечного використання
угіддя. Більш обґрунтованим є кількісний підхід, що спирається на оцінку
потенційних втрат ґрунту. Охорона ґрунтів реалізується в проєктах
землеустрою, для складання яких використовують стандартизовані методики.
На даний момент набув чинності ДСТУ 7904:2015 (Якість ґрунту. Метод
визначення потенційної загрози ерозії під впливом дощів) з розрахунку
потенційних втрат ґрунту за допомогою ГМЕ (гідромеханічної моделі
Ц.Є. Мірцхулави). Цей Держстандарт враховує базові гідрометеорологічні,
геоморфологічні, гідрологічні та ґрунтові показники, які визначають
величину потенційних втрат ґрунту і дає можливість приймати зважені
ґрунтоохоронні проектні рішення.
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На етапі еколого-економічного обґрунтування сівозмін і впорядкуванні
угідь

при

розробці

проекту

землеустрою

агроформування

інженер-

землевпорядник повинен встановити ступінь ерозійної небезпеки угідь [151,
152]. Даний показник можна визначити двома способами: на основі кута
нахилу поверхні угіддя з послідуючим установленням належності його до
технологічної групи, або за допомогою математичної моделі – рівнянь, які
описують водну ерозію ґрунту під упливом зливи.
Метою даного дослідження було порівняння та аналіз цих двох
підходів до встановлення ерозійної небезпеки угіддя: на основі віднесення
угіддя до технологічної групи та за допомогою ГМЕ. Завдання дослідження
включали: верифікацію ГМЕ на дослідному полігоні, розташованому у
лісостеповій частині Харківської області; розрахунок і статистичний аналіз
потенційних втрат ґрунту для технологічних груп; дослідження впливу зміни
значень аргументів рівняння на прогнозні значення потенційних утрат ґрунту
та ерозійно-безпечних довжин угідь.
Об’єктом дослідження обрано угіддя агроформування „Колос 2000“
(рис. 5.1 а) у межах селищних рад Рогань і Зелений Колодязь (Харківського
та Чугуївського районів Харківської області).
ДСТУ 7904:2015 передбачає використання в якості прогнозної моделі
втрат ґрунту внаслідок водної ерозії під впливом зливи ГМЕ [131, 134, 240]:
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де b – щільність будови ґрунту, т/м3;
 – середня частота пульсаційної швидкості, с-1;
d – середньозважений діаметр водотривких агрегатів, м;
 – коефіцієнт стоку;
I – середня інтенсивність зливи, мм/хв.;
 – кут нахилу поверхні схилу, °;
M1 – коефіцієнт, який враховує відхилення характеру руху схилового стоку
від прийнятого в розрахунковій схемі руху рівного шару води, що
визначають як коефіцієнт поборозненості [134];
n0 – коефіцієнт шорсткості, м, згідно з формулою (2);
X 2 – довжина схилу, м;
T – тривалість зливи, хв.;
 доп – нерозмиваюча (допустима) швидкість на висоті виступів

s

шорсткості, м/с, згідно з формулою (3);
g – прискорення вільного падіння, м/с2;
 w – щільність води, т/м3;
 s – щільність твердої фази ґрунту, т/м3;
P – шпаруватість структурних агрегатів, %.

Установлення належності угіддя до тієї чи іншої технологічної групи
проводилось за таким алгоритмом: 1) побудова цифрової моделі рельєфу на
основі топографічної карти (масштаб 1 : 10 000, горизонталі проведено через
1 м) і похідної від неї – модель крутості схилів; 2) розрахунок частотного
розподілу значень кутів нахилу для окремих угідь за групами – 0-1 °,1-3 °, 35 (табл. 5.1); 3) установлення технологічної групи на основі співвідношення
значень часток площ вище зазначених груп для угіддя за табл. 5.2.
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Таблиця 5.1
Поділ схилових земель на технологічні групи [за 151, 152]
Номер
групи

І

ІІ

ІІІ

Можливий ступінь
еродованості ґрунту
землі розташовані на схилах І а - рівнинні землі крутістю повнопрофільні
крутістю до 3 °. На цих
до 1 °, на які немає
землях розміщуються польові обмеження у виборі
сівозміни з максимальним, за напряму обробітку й посіву
потреби, насиченням
І б - схилові землі крутістю повнопрофільні та
просапними культурами
1-3 °, де обов'язковий є
слабоеродовані
обробіток та посів поперек
або під припустимим кутом
до схилу
землі розташовані на схилах ІІ а - схили крутістю 3-5°, слабо та
крутістю 3-7 °. На цих землях без улоговин; розміщують середньоеродовані
розміщуються ґрунтозахисні зерно-трав'яні сівозміни
сівозміни з виключенням
ІІ б - схили крутістю 5-7°, а середньо та
розміщення чорного пару,
також ускладнені
сильноеродовані
просапних та інших ерозійно- улоговинами схили 3-5°;
нестійких культур
розміщують травопільні
ґрунтозахисні сівозміни
землі розташовані на схилах
сильноеродовані
крутістю понад 7 °,
деградовані і малопродуктивні
землі, господарське
використання яких є
екологічно небезпечним та
економічно неефективним.
Вони підлягають
трансформації у природні
кормові угіддя або лісові
насадження
Опис

Підгрупи

Таблиця 5.2
Градації еродованості території в складних контурах [50]
Ступінь еродованості
ділянки
Слабка
Середня
Сильна

Співвідношення ділянок різної ступеня еродованості, %
ерозія відсутня
слабка
середня
сильна
25
75
25
50
25
25
75
50
25
25
25
75

Для дослідження зміни значення потенційних втрат ґрунту та ерозійнобезпечних довжин угідь ( y ) унаслідок зміни значення одного з аргументів
ГМЕ ( x ) при постійному значенні інших визначався показник часткової
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еластичності – Ex [y]  x y 


dy
. Під еластичністю функції розуміють – на
dx

скільки відсотків збільшиться значення функції, якщо аргумент збільшиться
на 1 %.
Діапазон і константні значення (в дужках) аргументів були такі:
довжина схилу – 100-1000 м (400 м); кут нахилу – 1-7 ° (2 °); коефіцієнт
стоку – 0,1-0,5 (0,25); коефіцієнт поборозненості – 1-3 (2); діаметр агрегатів –
0,5-1,5 мм (1,0 мм); тривалість зливи – 10-60 хв. (35 хв.), інтенсивність
зливи – 0,6-2,4 мм/хв. (2,0 мм/хв.). Для формування однакових діапазонів
аргументів було проведене їх нормування для діапазону 0-1. Для розрахунку
ерозійно-безпечних довжин схилу було взято значення потенційних втрат на
рівні 2,5 т/га.
Верифікація ГМЕ проводилася за допомогою методу обліку змиву
згідно результатів обмірювання водорівчаків [13]. Дослід був побудований
таким чином: поперек схилу на 15 облікових ділянках розмірами – 84 × 3 м
виміряні морфометричні показники рівчаків та встановлені втрати ґрунту
у т/га по кожній ділянці (рис. 5.1 а, б). Середнє значення втрати ґрунту по
схилу становило – 0,36 т/га. Вхідні значення для прогнозної моделі були такі:
bs – 1.25 г/см3; d – 1.76 мм;  – 0.1; I – 0.7 мм/хв.; M 1 – 2; T – 30 хв.;  s –

2.6 г/см3;

P – 40 %

(аргументи

були

встановленні

за

натурними

спостереженнями для щільності будови ґрунту, середнього розміру агрегатів,
параметрів зливи та за довідковими даними для інших показників [65, 129,
172]). Параметри схилу (довжина та кут нахилу поверхні) встановлені на
основі векторної структурної цифрової моделі рельєфу [107]. Результати
моделювання показано на рис. 5.1 в. Можна констатувати що використана
модель з високою імовірністю прогнозує втрати ґрунту внаслідок зливи.
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б

а

в

Умовні позначення: 1 – обліковий
векторні трубки літодинамічного потоку

профіль;

2 – горизонталі;

3–

Рис. 5.1 а – втрати ґрунту по обліковим ділянкам, т/га; б – фотографія
досліджуваного схилу; в – значення потенційних втрат ґрунту внаслідок
водної ерозії на основі ГМЕ для облікового профілю
При розрахунку потенційного змиву ґрунту внаслідок зливи 10 %
забезпеченості було взято такі значення аргументів ГМЕ: b – 1.25 г/см3;
s

d

–

1.0 мм;  – 0.3; I – 2.0 мм/хв.; M 1 – 2.0; T – 35 хв.;  s – 2.6 г/см3; P – 40 %.
Вищенаведені втрати ґрунту розраховані для умов чорного пару
(рис. 5.2). Для об’єктивного врахування втрат було прийнято до уваги фактор
водно-ерозійної

небезпеки

сівозміни – С

(значення

для

польової

та

ґрунтозахисної сівозмін Харківської області відповідно становить – 0,62 та
0,52 [136, 193]) і фактор ґрунтозахисних заходів – Р (значення для обробітку
поперек схилу становить – 0,75 [261]).
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Рис. 5.2 Ерозійний ризик угідь агроформування (в чисельнику відсоток
площі з кутом нахилу відповідно – 0-1 °, 1-3 °, 3-5 °, у знаменнику значення
потенційних втрат ґрунту за ГМЕ внаслідок зливи 10 % забезпеченості)

а

б

Рис. 5.3 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 врахуванням ґрунтозахисної дії сівозміни та
обробітку – 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)
Результати визначення величин потенційних утрат ґрунту внаслідок
зливи для технологічних груп, свідчать, що методика з урахування куту
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нахилу поверхні угіддя не може забезпечити збереження ґрунтового покриву
досліджуваного агроландшафту (див. рис. 5.3). При значенні допустимої
норми втрат ґрунту для чорноземів 2,0 т/га [190], розраховані середні
значення перевищують цю величину для всіх технологічних груп. Головне,
на що потрібно звернути увагу – розмах значень потенційних втрат
(див. 5.3 а, б) та різні перевищення середніх значень над допустимою
нормою втрат ґрунту (див. 5.3 б). Тобто належність до технологічної групи
не дає можливість обґрунтованого складання ерозійно-безпечної сівозміни.
Основні причини – різні інтервали значень кутів нахилу для технологічних
груп, їх нелінійний вплив та ігнорування довжин схилів (або гідрологічнокоректно, ігнорування площ водозборів) [196].
ГМЕ враховує базові аргументи, які впливають на потенційні втрати
ґрунту внаслідок зливи: гідрометеорологічні (інтенсивність і тривалість
зливи); геоморфологічні (довжина та кут нахилу схилу); ґрунтові (середній
розмір і шпаруватість агрегатів, щільність будови ґрунту); інтегральні
гідрологічні показники (коефіцієнт стоку та коефіцієнт поборозненості).
Вищевказані показники жорстко не взаємообумовлені або не спряжені з
кутом нахилу поверхні схилу, і розраховані значення потенційних втрат
ґрунту для технологічних груп, можуть бути зовсім інші для другої території.
З перевищення значень потенційних утрат ґрунту для технологічних
груп над допустимою нормою може виникнути й інше припущення –
неточність прогнозної моделі, одною з причин якого є невірне введення
значень аргументів. Щоб показати як упливає зміна аргументів на прогнозні
значення, досліджено рівняння ГМЕ за допомогою показника часткової
еластичності функції (рис. 5.4 а). Істотний вплив на значення потенційних
утрат ґрунту має коефіцієнт поборозненості, тривалість зливи та кут нахилу
схилу. Відповідно еластичність функції має значення 1,5; 1,0 та 0,8. Для
довжини схилу, коефіцієнта стоку та інтенсивності зливи еластичність
функції становить 0,6. Вкрай низьке значення еластичності функції по
відношенню до зміни середнього діаметра (коефіцієнта шорсткості) – 0,06.
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Вищенаведене формує низку аргументів за впливом на потенційні втрати
ґрунту під упливом зливи.
Для обґрунтування значень ерозійно-безпечних довжин технологічних
груп земель досліджено часткову еластичність її функції (згідно формул
5.1-5.3) (рис. 5.4 б). Істотний вплив на ерозійно-безпечну довжину має
коефіцієнт поборозненості, тривалість зливи та кут нахилу схилу,
відповідно – -2,3; -1,4 та -1,3. Для інтенсивності зливи та коефіцієнта стоку
значення еластичності функції становить -1. Для більш практичного
застосування наведемо графік кратності росту функції за кратного зростання
аргумента при відомому значенні її еластичності (рис. 5.4 в).

а

в

б
Рис. 5.4 Дослідження зміни
функції ГМЕ внаслідок зміни
значення аргумента
а – еластичність
функції
потенційної втрати ґрунту (згідно
з формулами 1-3);
б – еластичність функції ерозійнобезпечної довжини схилу (згідно з
формулами 1-3);
в – графік кратності росту функції
при кратному зростанні аргументу
при
відомому
значенні
її
еластичності
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Наприклад, при зміні значення коефіцієнта поборозености з 1 на 2 або
на 3, значення потенційних утрат зросте у 3 або 5 разів, а значення ерозійнобезпечної довжини відповідно зменшиться у 5 або 13 разів. Тобто вплив
значень аргументів на прогнозні значення є істотним (рис. 5.5).

б

а

Рис. 5.5 Номограма ерозійно-безпечної довжини прямого схилу (втрата
ґрунту 2,5 т/га) під упливом зливи 10 % забезпеченості для основних
технологічних груп: а – для різних кутів нахилу угіддя при М1  2 ; б – для
діапазону значень коефіцієнту поборозненості
З

вищенаведених

розрахунків

можна

зробити

висновок

про

необхідність формування бази даних значень аргументів для сценаріїв
ерозійної події, зокрема для коефіцієнтів стоку та поборозненості. Для
гідрологічно-коректного введення кута нахилу та довжини схилу потрібно
враховувати поздовжню та поперечну кривизну схилу. В першому
наближенні можуть бути застосовані коефіцієнти для поздовжніх профілів
(прямий – 1, випуклий – 1,25-1,5, увігнутий – 0,5-0,75) і для поперечних
профілів

(поперечно-прямий – 1,

поперечно-випуклий – 0,8,

поперечно-

увігнутий – 1,2). Коректно було б, для врахування потужності водних
потоків, замість довжини схилів використовувати відношення площ
водозборів до ширини замикаючих створів.
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5.2 Обґрунтування

та

вирішення

сценаріїв

ґрунтозахисної

оптимізації просторового розміщення сівозмін
Зменшення врожайності сільськогосподарських культур і зростання
виробничих витрат на схилових ґрунтах спонукає до пошуку підходів
економічно-ефективного їх використання у площині з ґрунтоохороними
позиціями. На етапі еколого-економічного обґрунтування сівозмін і
впорядкуванні угідь при розробці проєкта землеустрою постає задача з
просторової оптимізації розміщення сівозмін господарства [151, 152].
Можливим інструментом у вирішенні поставленого завдання є комбінаторна
оптимізація [119, 174]. Вона дає можливість сформувати групи полів
агроформування під різні види сівозмін (польової, ґрунтоохоронної, кормової
тощо) на схилових землях з максимізацією економічних показників – чистий
прибуток, рівень рентабельності виробництва, з застосуванням обмежень,
щодо ґрунтоохоронних засад – втрати ґрунту внаслідок водної ерозії,
мінералізації гумусу під сільськогосподарською культурою тощо.
З

метою

напрацювання

підходів

до

оптимізації

просторового

розміщення сівозмін на схилових землях в якості об’єкта дослідження обрано
угіддя агроформування „Колос 2000“ у межах селищних рад Рогань і Зелений
Колодязь (Харківського та Чугуївського районів Харківської області).
Алгоритм побудови оптимізаційної моделі просторового розміщення
сівозмін був такий:


а) встановлення площ, кутів нахилу поверхонь, вмісту гумусу та

потенційних утрат ґрунту внаслідок водної ерозії під упливом зливи для
угідь

агроформування

[107,

131,

134,

240];

б) визначення

значень

ґрунтозахисних коефіцієнтів для сільськогосподарських рослин і балансу
гумусу під ними [39, 136, 220]; в) встановлення структури витрат (зокрема
відсоток на мінеральні добрива та паливо-мастильні матеріали), повної
собівартості

та

г) встановлення

реалізаційної
середньої

ціни

на

врожайності,

рослинну
потреби

продукцію

окремо

в

[192];

азотних,
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фосфорних і калійних добривах за економічними довідниками [191, 216,
217];


поділ на види – нееродовані, слабо-, середньо-, сильноеродовані за

значенням потенційних утрат ґрунту відповідно – > 2, 2-5, 5-10, < 10 т/га
щорічно;


формування сценаріїв зв’язку ступеня еродованості з екологічними та

економічними показниками: 1. збільшенням витрат на добрива та паливномастильні

матеріали

зі

зростанням

ступеня

еродованості

[48,

60];

2. зменшення врожайності сільськогосподарських культур на еродованих
ґрунтах [190];


розрахунок екологічних та економічних показників виробництва

окремої сільськогосподарської культури для різних ступенів еродованості;


складання диференційованих за ґрунтозахисними властивостями

сівозмін і розрахунок таких їх показників: а) екологічних показників (баланс
гумусу, ґрунтозахисний коефіцієнт); економічних показників (повної
собівартості, рівня рентабельності, чистого прибутку, витрат на забезпечення
простого

відтворення

родючості

(бездефіцитний

баланс

гумусу

та

мінеральних речовин) і результуючий рівень рентабельності й чистий
прибуток з урахуванням екологічних витрат) як середньоарифметичний
внесок кожної культури;


закріплення сівозмін за угіддями шляхом вибору за цільовими

функціями на основі комбінаторної оптимізації:
 для економічних показників господарства: максимізація чистого
прибутку або максимізація середньої рентабельності;
 для економічних показників господарства з урахуванням екологічних
витрат: максимізація чистого прибутку або максимізація середньої
рентабельності;
 для екологічних показників господарства: мінімізація потенційних
втрат ґрунту внаслідок зливи.
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За ряду можливих обмежень: значення повної собівартості, втрат
ґрунту внаслідок водної ерозії, мінералізації гумусу, кількості полів під
сівозміни.
Результатом вищенаведеного алгоритму є типологія угідь під види
сівозмін.
Розрахунок показників для оптимізаційної моделі:
1.1. Витрати на виробництво продукції рослинництва [154]:
ПС  З  Г  А  Т р  Вн  Во  Вм  Вз  О  Ст  І  Взв ,

(5.4)

де З – оплата праці з нарахуваннями, грн.;
Г – вартість паливно-мастильних матеріалів, грн.;
А – амортизаційні відрахування, грн.;
Тр – витрати на капітальні та поточні ремонти і технічні обслуговування,
грн.;
Вн – вартість насіння, грн.;
Во – вартість органічних добрив, грн.;
Вм – вартість мінеральних добрив, грн.;
Вз – витрати на засоби захисту рослин, грн.;
О – орендна плата на землю, грн.;
Ст – страхові платежі, грн.;
І – інші витрати, грн.;
Взв – загальновиробничі витрати, грн.
1.2. Витрати на мінеральні добрива (для сценарію № 1):
Вм  ВN  K N  BP2O5  K P2O5  BK2O  K K2O ,

(5.5)

де ВN , BP O , BK O – вартість відповідно азотних, фосфорних та калійних
2 5

2

добрив, K N , K K O , K P O – коефіцієнти до норм внесення мінеральних
2

2 5

добрив в залежності від ступеню еродованості ґрунту (табл. 5.3) [48].
1.3. Витрати на паливно-мастильні матеріали (для сценарію № 1):
Г  0,025  i p  ВМ [60],

(5.6)
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де 0,025 – коефіцієнт який враховує збільшення витрат на вирощування
сільськогосподарських культур в залежності від рельєфу, в відсотках на
1 % збільшення робочого ухилу;
i p

– різниця робочих ухилів за варіантами проекту, %;

ВМ – вартість механізованих робіт, грн. (у нашому випадку було

використано

вартість

паливно-мастильних

матеріалів).

Початкове

(нульове) значенні нахилу поверхні угіддя дорівнює 1,75 % (1 °).
1.4. Чистий прибуток:
ЧП  ВП  К ЕЗВ  ПС ,

(5.7)

де ВП – вартість валової продукції, грн.;
К ЕЗВ – коефіцієнт зниження врожайності сільськогосподарських культур на

еродованих ґрунтах (для сценарію № 2) (табл. 5.4) [190].
1.5. Рівень рентабельності:
Р  ЧП ПС 100 .

(5.8)

2. Втрати ґрунту внаслідок водної ерозії під впливом зливи:
Розрахунок потенційних утрат ґрунту внаслідок водної ерозії під
упливом зливи 10 % забезпеченості проводився на основі гідромеханічної
моделі ерозії Ц.Є. Мірцхулави для угідь агроформування ( Wx T ).
2

Wx2T  Wx2T  С  Р [107, 131, 134, 240],

(5.9)

де Wx T – потенційні втрати ґрунту внаслідок зливи;
2

С – ґрунтозахисний

коефіцієнт сільськогосподарської культури (для

сівозміни, як середньоарифметичний внесок кожної культури) (табл. 5.5)
[136];
Р – коефіцієнт заходів агротехніки. Обмеження по втраті ґрунту не може

бути нижчим, ніж максимальне значення втрати ґрунту для угіддя
помножене на мінімальне значення ґрунтозахисного коефіцієнта.
3. Баланс гумусу під культурою розраховується за системою рівнянь [39,
220]:
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3.1. Гуміфікація пожнивно-кореневих залишків:
Q  U  К ЕЗВ  k p  kg ,

(5.10)

де U – урожай сільськогосподарської культури, т/га;
К ЕЗВ – коефіцієнт зниження врожайності сільськогосподарських культур на

еродованих ґрунтах (для сценарію № 2) (табл. 5.4);
kp

– коефіцієнт накопичення пожнивно-кореневих залишків відносно

врожаю сільськогосподарської культури;
k g – коефіцієнт гуміфікації залишків.

3.2. Мінералізація гумусу:
V1  G  H  dV  kM  kk ,

(5.11)

де G – вміст у гумусу у ґрунті, %;
H – глибина орного шару, см;

dV

– щільність складення ґрунту, г/см3;

kM

– коефіцієнт мінералізації гумусу;

kk – відносний індекс біологічної продуктивності.

3.3. Втрати гумусу внаслідок ерозії:
V2  BЕ  G ,

(5.12)

де BE – втрати ґрунту під впливом ерозії, т/га;
G

– вміст гумусу у ґрунті, %.

3.4. Баланс гумусу:
Bg  Q  V1  V2 .

(5.13)

4. Екологічні витрати
В методиках з визначення витрат на відшкодування збитків від ерозії
ґрунту наводиться показник сумарного річного економічного збитку від
втрат родючості ґрунту та недобору продукції за величиною приведених
затрат (грн.), який визначають за формулою [81]:
Упр  1,56 У п  ВПк  Уін ( пр ) ,

(5.14)
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де У п – прямі витрати на відновлення річних втрат поживних речовин та
гумусу від водної та вітрової ерозії (грн);
ВПк – вартість недобору валової продукції в порівняних цінах (грн);
У ін ( пр )

– збиток інших видів, рівний 10 % повного річного збитку;

1,56 – коефіцієнт перерахунку прямих витрат у приведені, отриманий
розрахунковим шляхом.
Прямі витрати розраховуються як послідовність множників – табличне
значення втрат ґрунту залежно від агрокліматичної зони та кута нахилу
поверхні угіддя, середнього вмісту елементу живлення або гумусу та
корегувального коефіцієнту для нього залежно від ступеня еродованості
ґрунту. Вартість недобору продукції рослинництва розраховують як
сполучення множників середньої врожайності та коефіцієнта зниження
врожайності для ґрунтів різного ступеня еродованості.
В нашому випадку для обох сценаріїв обраховано витрати на
відновлення балансу гумусу. Для другого сценарію обраховано втрату
поживних речовин, як різницю між потребою в добривах для ґрунтів різного
ступеня еродованості та для нееродованого ґрунту. Непрямих витрат (недобір
валової продукції) за умов першого сценарію не передбачається. У другому
сценарії ці витрати будуть відображенні в зниженні економічних показників
виробництва.
Таблиця 5.3
Рекомендоване підвищення норм основного мінерального добрива на
змитих ґрунтах Лісостепу, % [48]
Культура
Озима пшениця й жито
Ярі колосові
Кукурудза на зерно
силос
Цукрові буряки
Картопля
Горох на зерно
Злакові багаторічні трави
Злаково-бобові травосумішки

На слабозмитих
N
P2O5 K2O
20
20
20
25
15
15
12
15
20
20
25
15
-

На середньозмитих та дуже змитих
N
P2O5
K2O
40
40
40
40
40
30
50
30
20
50
30
50
40
40
50
-
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Таблиця 5.4
Коефіцієнт зниження врожайності сільськогосподарських культур на
еродованих ґрунтах Лісостепу (у частках від рівня на незмитих ґрунтах) [190]
Культура
Пшениця озима
Жито озиме
Овес
Ячмінь ярий
Кукурудза на зерно
Горох
Просо
Гречка
Цукровий буряк
Картопля
Конюшина
Люцерна
Однорічні трави
Кукурудза на зелений корм

Ступінь змитості ґрунтів
слабозмиті
середньозмиті
сильнозмиті
0,88
0,73
0,64
0,96
0,85
0,72
0,90
0,78
0,70
0,85
0,65
0,51
0,72
0,50
0,30
0,90
0,74
0,54
0,79
0,65
0,47
0,95
0,89
0,76
0,75
0,50
0,40
0,70
0,60
0,37
0,85
0,75
0,65
0,90
0,83
0,79
0,85
0,65
0,45
0,75
0,55
0,35

Таблиця 5.5
Значення ґрунтозахисних коефіцієнтів для сільськогосподарських
рослин [136]
Культури
пар
озимі на зерно
озимі на зелений корм
горох
ячмінь
овес
соняшник
на кукурудза на силос
кукурудза на зерно
буряки
ячмінь з підсівом багаторічних трав
багаторічні трави 1 р чистий посів
багаторічні трави 2 та 3 р
соя
яровий ріпак
картопля

IV
1
0,4
0,4
1
0,7
0,7
1
1
1
1
0,7

V
1
0,25
0,2
0,25
0,25
0,25
0,95
0,95
0,95
0,95
0,25

0,01
1
1
1

0,01
0,9
0,4
0,95

VI
1
0,15
1
0,2
0,2
0,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,2
0,9
0,01
0,4
0,2
0,8

Місяці
VII
1
0,15
1
0,15
0,15
0,15
0,75
0,7
0,75
0,8
0,15
0,8
0,01
0,4
0,2
0,8

VIII
1
0,3
1
1
0,3
0,3
0,6
0,55
0,6
0,7
0,15
0,5
0,01
0,4
0,25
0,7

IX
1
0,8
1
1
1
1
0,6
1
0,6
0,8
0,1
0,2
0,01
1
1
0,8

X
1
0,4
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1
0,1
0,01
1
1
1

За
сезон
1,00
0,35
0,80
0,66
0,51
0,51
0,81
0,86
0,81
0,86
0,24
0,50
0,01
0,73
0,58
0,86

Скористаємося показником потенційних утрат ґрунту внаслідок зливи
для оптимізації просторового розміщення видів сівозмін на угіддях
агроформування.

140

Опишемо постановку розподільчої задачі у вигляді блок схеми
(рис. 5.6):
ВВОДНІ ДАНІ

Угіддя агроформування 1 … , i, … n
- площа угіддя;

- кут нахилу угіддя;

орному шарі угіддя, %

Сільськогосподарські культури

- вміст гумусу в

- ґрунтозахисний коефіцієнт;

- потенційні втрати ґрунту

агротехніки;

- коефіцієнт заходів

- баланс гумусу

внаслідок зливи для умов чорного пару угіддя
СЦЕНАРІЇ ЗВ’ЯЗКУ СТУПЕНЯ ЕРОДОВАНІСТІ ҐРУНТУ З ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
2
1-сценарій

1

Значимі коефіцієнти котрі впливають на
повну собівартість продукції:

2-сценарій
Коефіцієнти котрі впливають на чистий
прибуток та рентабельність:

- додаткові витрати на мінеральні добрива внаслідок
еродованості ґрунту;

- втрати врожаю внаслідок еродованості ґрунту

- додаткові витрати на паливно-

(відповідне зниження значення балансу гумусу)

мастильні матеріали внаслідок еродованості ґрунту

ЕКОНОМІЧНО-ЕКОЛОГЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Економічні показники
виробництва
сільськогосподарської культури:
- витрати на виробництво
- чистий прибуток

Екологічні показники
сільськогосподарської культури:

Екологічні витрати:
на бездефіцитний баланс
гумусу;
на бездефіцитний баланс
поживних речовин

- баланс гумусу - втрати його
з ерозією;

- рентабельність

- потенційні втрати
ґрунту внаслідок зливи

ЕКОНОМІЧНО-ЕКОЛОГЧНІ ПОКАЗНИКИ СІВОЗМІН

Сівозміни 1 … , i, … m
Економічні показники сівозміни:
- витрати на виробництво
- чистий прибуток;

Економічні показники
сівозміни з врахуванням
екологічних витрат:

Екологічні показники
сівозміни:

,

- чистий прибуток;

- середня рентабельність

- середня рентабельність
ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Закріплення сівозмін за угіддями шляхом вибору за цільовими функціями

Ряд можливих
цільові функції

Для економічних
показників
господарства:
максимізація
прибутку

чистого

або
максимізація середньої
рентабельності

Для економічних
показників господарства з
врахуванням екологічних
витрат:
максимізація чистого прибутку
або
максимізація середньої
рентабельності

Для екологічних
показників
господарства:
мінімізація
потенційних
втрат ґрунту внаслідок
зливи

Ряд можливих
обмеження

Типологія угідь під види сівозмін

Рис. 5.6 Послідовність вирішення задачі просторової оптимізації
сівозмін для агроформування з екологічними обмеженнями
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За вищенаведеними формулами розраховано економічні й екологічні
показники виробництва для окремих сільськогосподарських культур. Деякі з
них приведені у табл. 5.6. З даних цієї таблиці можна зробити неявне
припущення про наявність залежності між ґрунтозахисним коефіцієнтом
рослини та рівнем рентабельності і чистим прибутком, відповідно – зворотно
пропорційної та прямо пропорційної. Більш прибуткові культури мають
значний від’ємний відклик на зниження родючості.
Таблиця 5.6
Значення економічних показників виробництва рослинництва для
сформованих груп у результаті кластерного аналізу (К-середнє) по
відношенню до ерозії ґрунтів, 2014 р.
Для нееродованих ґрунтів
Групи
сільськогосподарських
рослини

ПС ,
грн./га

ЧП ,
грн./га

Р,
%

С

Коефіцієнт зниження
врожайності на
еродованих ґрунтах
cтупінь змитості ґрунтів
ІІ
ІІІ
ІV

кукурудза на зерно
8928
2991±922 22,0±5,9 0,84±0,04 0,74±0,02 0,50±0,00 0,35±0,07
цукрові буряки
20470
соя, горох на зерно
6461±962 2105±508 32,3±3,0 0,70±0,05 0,90±0,00 0,74±0,00 0,54±0,00
пшениця озима, ячмінь
22,7±7,0
ярий,
5424±917 1766±938
0,46±0,09 0,86±0,02 0,68±0,05 0,55±0,08
52,0
пшениця яра

Примітки:
1. ІІ – слабоеродовані; ІІІ – середньоеродовані; ІV – сильноеродовані;
2. ПС – повна собівартість, грн./га; ЧП – чистий прибуток, грн./га; Р – рівень
рентабельності,
%;
С – ґрунтозахисних
коефіцієнт
для
сільськогосподарської рослини.

Складено 3 контрастні за ґрунтозахисними властивостями сівозміни
для лісостепової частини Харківської області: І) горох, пшениця озима,
цукровий буряк, пшениця яра, соя, пшениця озима, кукурудза на зерно;
ІІ) горох, пшениця озима, ячмінь ярий, соя, пшениця озима; ІІІ) горох,
пшениця озима, пшениця яра. Коефіцієнт ерозійної небезпеки відповідно І, ІІ
та ІІІ сівозміни становить 0,61; 0,52; 0,51. Розраховано економічні й
екологічні показники виробництва для цих сівозмін (рис. 5.7).
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а
б
Рис. 5.7 Екологічні та економічні показники сформованих сівозмін (на
2014 рік):
а – за
першого
сценарію
(1 – нееродовані;
2 – слабоеродовані;
3 – середньо та сильноеродовані);
б – за
другого
сценарію
(1 – нееродовані;
2 – слабоеродовані;
3 – середньоеродовані)
За даними з рис. 5.7 б та 5.9 а можна обґрунтувати висновок про
низьку економічну рентабельність слабоеродованих і від’ємну – для
середньоеродованих

ґрунтів,

якщо

показник

зниження

врожайності

достовірно характеризує рівень родючості використовуваних схилових
ґрунтів.
Остаточно економічні й екологічні показники будуть розраховані при
поєднанні з показниками поля при комбінаторній оптимізації. В результаті
цієї процедури буде знайдено сполучення полів з номерами сівозмін, котре
дає екстремум досліджуваної функції при заданих екологічних обмеженнях і
кількості полів під сівозміни.
Оптимізоване просторове розміщення сівозмін наведене на рис. 5.8
(пошук проводився за цільовою функцією максимізація рівня рентабельності
виробництва за першого сценарію).
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Рис. 5.8 Оптимізоване просторове розміщення сформованих сівозмін за
максимального рівня рентабельності виробництва за першим сценарієм
Наведемо економічні й екологічні показники виробництва за різних
напрямів оптимізації табл. 5.7.
Таблиця 5.7
Показники виробництва продукції рослинництва (на 2014 р.) за різних
напрямів оптимізації, /га

Напрямок оптимізації

ПС , ЧП , Р ,
грн. грн.

Wx 2T

Bg

середнє по
окремих
угіддях, т/га
Сценарій № 1
Макс. чистий прибуток
8121 2019 24,9 2,7 -0,6
Макс. рівень рентабельності
6749 1897 28,1 2,6 -0,5
Мін. втрати ґрунту внаслідок ерозії 6898 1881 27,3 2,5 -0,5
Макс. рівень рентабельності при
6781 1905 28,1 2,6 -0,5
простому відтворенні родючості
Сценарій № 2
Макс. чистий прибуток
6562 480 7,3 2,6 -0,7
Макс. рівень рентабельності
6562 480 7,3 2,6 -0,7
Мін. втрати ґрунту внаслідок ерозії 6695 200 3,0 2,5 -0,7
Макс. рівень рентабельності при
6562 480 7,3 2,6 -0,7
простому відтворенні родючості
%

Витрати на просте
відтворення
родючості, грн.
ЧП ,
грн.
мин.
орг.

Р,
%

добрива
-

957
832
851

1063 11,7
1065 14,1
1030 13,3

833

1072 14,1

182
182
184

1164
1164
1189

-866 -10,9
-866 -10,9
-1174 -14,5

182

1164

-866 -10,9

З вищеведеної табл. 5.7 можна зробити висновок, що напрям
оптимізації з пошуком максимальної рентабельності виробництва подібний
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напряму мінімізації втрат ґрунту внаслідок ерозії. Рівень рентабельності
виробництва продукції рослинництва зумовлений експлуатацією природної
родючості, що спричинює наростання непрямих (вартість недобору
продукції) збитків. Серед усіх можливостей оптимізації даної ситуації є
покращення врожайних властивостей насіннєвого матеріалу. При збільшенні
вартості його у 2-3 рази прогнозний ріст врожайності може становити
40-100 %.
Проаналізуємо

можливі

варіанти

покращення

економічних

та

екологічних показників виробництва продукції рослинництва. Очевидними
напрямами є компенсація впливу обмежуючих показників – мінералізація
гумусу, водно-ерозійна безпека сівозміни, рівень родючості еродованих
ґрунтів. Для покращення балансу гумусу під рослиною потрібне збільшення
врожайності вирощуваних сільськогосподарських культур (рис. 5.9 б) [77].

а
б
Рис. 5.9.
Декотрі
аспекти
оптимізації
ерозійно-небезпечних
агроландшафтів: а – графік середньої рентабельності виробництва продукції
рослинництва Україні за роками та розрахунковий рівень рентабельності
виробництва на ґрунтах різного ступеня еродованості (якщо графік рівня
рентабельності на еродованих ґрунтах знаходиться нижче середньої
рентабельності, виробництво має додатні економічні показники та навпаки); б –
баланс гумусу під культурою за різної її врожайності
Висновки до розділу 5:
1. Віднесення угіддя до технологічної групи має ознаки якісної процедури,
що

не

дає

можливості

обґрунтованого

складання

сівозміни

агротехнічних засобів для ерозійно-безпечного використання угіддя;

та
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2. Моделі

ерозійних

процесів

внаслідок

зливи

враховують

базові

гідрометеорологічні, геоморфологічні, гідрологічні та ґрунтові показники,
які визначають величину потенційних втрат ґрунту і дають можливість
приймати

зважені

ґрунтоохоронні

проектні

рішення.

Основною

проблемою при використанні ГМЕ є точність аргументів, які вводяться.
Некоректність

їх

уведення

зумовлює

багаторазове

збільшення

(зменшення) прогнозних значень. Тому є потреба у формуванні бази
даних достовірних значень аргументів для сценаріїв ерозійної події.
Особливо це стосується коефіцієнтів стоку та поборозненості. Для
адекватного врахування потужності водних потоків замість довжини
схилів необхідно використовувати відношення площ водозборів до
ширини замикаючих створів. Для підвищення надійності захисту ґрунтів
доцільно здійснювати моніторинг результатів проектного рішення.
3. Просторове розміщення сівозмін не можна проводити, базуючись на один
із критеріїв – екологічний або економічний. В даному випадку
комбінаторна оптимізація є раціональний та універсальний інструментарій
просторової

оптимізації

економічних

та

рослинництва

на

розміщення

екологічних
схилових

сівозмін.

показників
землях

Для

підвищення

виробництва

потрібно

продукції

зниження

значення

протиерозійного показника сільськогосподарських культур (проміжні
культури, агротехнічні та лісомеліоративні заходи тощо), підвищення
рівня

родючості

еродованих

ґрунтів,

збільшення

врожайності

вирощуваних культур.
Результати досліджень за цим розділом викладено у наступних працях
[79, 80, 89, 105, 106, 140, 146, 158, 207, 240].
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ВИСНОВКИ
Проведене дисертаційне дослідження стосувалося теми управління
ерозійно-небезпечними 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

агроландшафту,

ступеня

потенційної

економіко-екологічного

ерозійної

небезпеки

впорядкування

ерозійно-

небезпечних 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), лучночорноземних (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
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обумовлений гідротермічним режимом через гумусонакопичення, а
фракційний склад макроагрегатів – розподілом вологи по схилу.
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
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агроландшафтів.
12. Розроблено сценарії, що сполучають показник ступеня еродованості
(геоморфологічного положення) угіддя з цільовими екологічними та
економічними

показниками

комбінаторних

методів

сівозміни,

дозволяють

які

за

проводити

використання
ґрунтозахисну

оптимізацію просторового розміщення сівозмін.
13.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

запропоновано

у

та

своїй

раціонального

практичній

використання

діяльності

ґрунтів

використовувати

напрацьовані у роботі елементи картографування та діагностики
еродованості ґрунтового покриву схилових земель. Крім того,
землекористувачам
господарювання

різної

пропонується

організаційно-правової
впровадження

елементів

форми
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

сільськогосподарського виробництва.

екологічних

наслідків
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2010 р., форма участі – очна, публікація тез); ІV Міжнародної наукової
конференції “Проблемы природопользования и экологическая ситуация в
Европейской

России

и

сопредельных

странах”

(м. Бєлгород,

11-14

жовтня 2010 р., форма участі – очна, публікація тез); Всеукраїнської науковопрактичної конференції “Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні”
(м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р., форма участі – заочна, публікація тез);
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КП «Облземпроект» (акт від 25.06.2015 р.) у господарствах Харківської
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2700 га) та СТОВ «Колос 2000» (акт від 15.12.2015 р.), Чугуївський район
Харківської області на площі 900 га.

