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Мета. Оцінка функціонування ґрунтоводоохоронного 
агроландшафту за гідрологічними показниками 
з адаптацією протиерозійного облаштування 
на водозборі. Методи. Лабораторно-польовий, 
математико-статистичний, моделювання 
агроландшафту. Результати. Розроблено ескізну 
модель оптимізації ґрунтоводоохоронного 
агроландшафту з диференціацією за природно-
антропогенними групами з урахуванням дефіциту 
вологи (від 0,7 НВ, %). Висновки. Оцінку 
функціонування агроландшафту можна 
здійснити за вологозабезпеченістю ґрунту. 
Комплексна емпірична модель запасів загальної 
вологи (мм) у ґрунті за вегетаційний період 
сільськогосподарських культур з урахуванням 
впливових факторів (кількість опадів — 61,4%; 
щільність складання ґрунту — 17,1%; агрофон — 
14,6%; коефіцієнт захисної дії лісосмуг — 4,2%) 
є основою природно-антропогенного угруповання 
агроландшафту. 

Постановка проблеми. Питанню вияву 
ерозії ґрунтів у степових регіонах за різних 
агротехнічних заходів присвячено роботи  
М.К Шикули [8]; О.Г. Тараріка [3]; С.Ю. Булигіна 
[1]; В.О. Белоліпського [2], С.Г. Чорного [5]; 
М.В. Шевченка [6], М.А. Не ринга [10]. Однак із 
застосуванням на еродованих ґрунтах заходів 
з мінімалізації обробітку за ґрунтозахисни-
ми технологіями головну увагу приділяють 
вивченню їх ефективності [9], а досліджень 
оцінки функціонування ґрунтоводоохоронного 
агроландшафту (АЛ) за гідрологічними по-
казниками накопичення і збереження вологи 
на водозборі по суті не проводять. це можли-
во лише за раціональної організації території 

Ключові слова: агроландшафт, агрофон, моделювання,  
вологозабезпечення, оптимізація, фактори, методи, коефіцієнт, дефіцит.

землекористування.
Управління гідрологічним режимом ґрунтів 

на водозборі відбувається через деталізацію 
його за фазами (періодами) органогенезу 
сільськогосподарських культур у ґрунтоза-
хисній системі: ґрунт → лісомеліорація → 
стокорегулювальна здатність агрофонів.

Раціональна організація територій земле-
користування господарств, зокрема балкових 
водозборів та ґрунтоводоохоронних заходів 
і використання ґрунтозахисної спрямованості 
забезпечать розвиток протиерозійної сталос-
ті, зменшення ерозії ґрунтів до 1,5 – 2,0 т/га 
і поглинання 10 – 15 мм стоку [2]. Урожайність 
зернових культур підвищиться на 4 – 5 ц/га, 

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація
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соняшнику — утримуватиметься стабільно 
на рівні 17 – 20 ц/га [4].

Мета досліджень — оцінка функціонуван-
ня ґрунтоводоохоронного АЛ за гідрологічни-
ми показниками з адаптацією протиерозійно-
го облаштування на водозборі.

Об’єкт досліджень — агроландшафт бал-
кового водозбору з різним сполученням аг-
рофонів і системою полезахисних лісосмуг.

Матеріали та методи досліджень. Гео-
графічно дослідження на локальному рівні 
представлено об’єктом Стукалова Балка (пів-
нічна експозиція схилу). Вивчається просторова 
структура агроландшафту на водозборі крутиз-
ною 2 – 4º з перелогом, системою ґрунтозахис-
них лісосмуг (старі та молоді 2011 р.) і 4-пільною 
сівозміною (пар — озимина — зернобобові — 
соняшник), що визначає розміщення агрофонів 
у часі та просторі за елементами АЛ. Ґрунт — 
чорнозем звичайний малогумусний важкосугли-
нистий на лесовидних суглинках (рис. 1).

Обліки, спостереження та аналізи проведе-
но з урахуванням таких факторів: Х1 — кіль-
кість опадів, мм; Х2 — середня температура 
повітря, оС; Х3 — ГТК Селянинова (розрахун-
ковий):
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де Н — опади за проміжок часу, мм; Σt — сума 
активних температур, оС; Х4 — нормовані опа-
ди за холодний період (розрахунковий):
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де Нфакт — фактичні опади, Нсеред — серед-
ньобагаторічні опади, мм; Х5 — уміст гумусу 
в шарі ґрунту 0 – 20 см, % (агрохімічний ана-
ліз проб, відібраних зі зразків для дощування 
та ґрунтових розрізів); Х6 — коефіцієнт зми-
тості ґрунту (Кзмг) (ранжирування за ступенем 
змитості: намиті — 1,2, слабозмиті — 1, се-
редньозмиті — 0,9, сильнозмиті — 0,8); Х7 — 
щільність складання шару ґрунту 0 – 20 см,  
г/см3 (агрофізичний аналіз проб, відібраних 
зі зразків для дощування та ґрунтових розрі-
зів); Х8 — висота на профілі, м (картографічні 
дані); Х9 — коефіцієнт захисної дії лісових 
насаджень (розрахунковий):
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де h1, h2, hn — висота лісосмуг (м) — при-
йнята 10 м, l1, l2 ,ln — відстань (м) від точок 
спостережень до відповідних лісових смуг 
чи насаджень; Х10 — агрофон (адаптація 
для моделювання проведена методом ран-
жирування коефіцієнта за ступенем волого-
накопичення — витрати вологи: переліг — 
0,45; лісосмуга — 0,50; соняшник по ярих 
культурах — 0,55, соняшник по озимих — 
0,60; зернобобові по кукурудзі та соняшни-
ку — 0,65, зернобобові по стерньових — 0,70; 
ранні ярі по кукурудзі, соняшнику — 0,75, 
ранні ярі по стерньових — 0,80; озимина 
по стерньових — 0,85, озимина по пару — 
0,90; зяб безполицевий — 0,95; зяб поли-
цевий по соняшнику — 1,00, зяб полицевий 
по озимині — 1,05; агрофони з вологозбере-
жувальними заходами — 1,1).

Показники вологозабезпечення: запаси за-
гальної вологи (мм) у шарі ґрунту 0 – 100 см  
(термостатно-ваговим методом) — вегета-
ційний період 2011 – 2013 рр.; коефіцієнт 
зволоження ґрунту (розрахунковий [7] за 
формулою):

 прод
звг

W
К
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=

⋅
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де Wпрод — запаси продуктивної вологи 
в шарі ґрунту 1 м, мм; НВ — найменша во-
логоємність, мм (градація НВ для ґрунтів 
різного ступеня змитості: незмиті — 348, 
слабозмиті — 334, середньозмиті — 320, 
сильнозмиті — 308); коефіцієнт дефіциту 
продуктивної вологи (розрахунковий за фор-
мулою):

 
дпв звгК 1 К= − , (5)

Рис. 1. Об’єкт досліджень — водозбір Стукало-
вої Балки: № 1 – 3 — наявні лісосмуги; № 4 – 6 — 
лісосмуги 2011 р.; * — точки спостережень
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де Кзвг — коефіцієнт зволоження ґрунту. 
Визначення впливу факторів вологона-

копичення АЛ балкового водозбору та їх 
кількісну оцінку проведено залишковим ме-
тодом, який дає змогу виявити вплив кожно-
го з них через побудову парних залежнос-
тей і послідовне вилучення впливу кожного 
з n-визначених факторів [7].

Результати досліджень. Проведено мо-
делювання вологозапасів на водозборі агро-
ландшафту за вегетаційний період загалом 
для визначення впливу досліджуваних фак-
торів (Х1 – Х10) на запаси продуктивної вологи. 
Виявлено, що спрацьовують такі фактори: 
кількість опадів, мм (Х1), коефіцієнт захис-
ної дії лісосмуг (Х9), агрофон (Х10), щільність 
ґрунту, г/см3 (Х7) (рис. 2).

Комплексна емпірична модель запасів 
загальної вологи (мм) у ґрунті виражається 
рівнянням регресії:

Узаг=А·Х1
0,2461·Х9

0,016·Х10
0,0562·Х7

 – 0,0656, (6)

де А — постійний коефіцієнт, який дорівнює 
54,44.

Коефіцієнт множинної кореляції — 0,99, 
відносна помилка — 0,14%.

На вологозабезпечення АЛ найбільший 
вплив мають: кількість опадів (природно-
кліматичні) — 64,1% — збільшує вологоза-
безпечення; щільність ґрунту (ґрунтова) — 
17,1% — зменшує вологозабезпечення 
зі збільшенням її показника; агрофон (ан-
тропогенний) — 14,6% — збільшення во-
логозатримання на полях із полицевим та 
безполицевим обробітками, мульчуванням 

З
аг

ал
ьн

а 
во

л
ог

а,
 м

м

140

180

220

260

140 168 196 224 252 280

y=58,785х0,2461

Х
1
 — кількість опадів, мм

300

а

Н
а

в
е

д
е

н
а

 з
а

га
л

ь
н
а

в
о

л
о

га
, 

м
м

140

180

220

260

0 10 20 30 40 50

y=193,57х0,016

Х
9
 — коефіцієнт захисної дії лісосмуг

б

Н
а
ве

д
е
на

 з
а
га

л
ьн

а
во

л
о
га

, 
м

м

140

180

220

260

0,4 0,75 1,1

y=198,9х0,0562

Х
10

 — агрофон

в

Н
а

ве
д

е
на

 з
а

га
л

ьн
а

во
л

о
га

, 
м

м

140

180

220

260

0,80,8 1,1 1,4

y=191,32х–0,0656

Х
7
 — щільність ґрунту, г/см3

1,0 1,3

г
Рис. 2. Залежність запасів загальної вологи (за вегетаційний період) від: а — кількості опа-
дів, мм/хв (Х4); б — коефіцієнта захисної дії лісосмуг (Х9); в — агрофону (Х10); г — щільності 
ґрунту, г/см3 (Х7)
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Рис. 3. Оптимізація гідрологічних параметрів 
ґрунтів балкового водозбору
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і стерньовими залишками соняшнику; коефі-
цієнт захисної дії лісових насаджень (антро-
погенний) — 4,2% — незначне збільшення 
вологозабезпечення, зумовлене недостат-
ньою полезахисною лісистістю.

За моделлю показники запасів загальної 
вологи перераховано в коефіцієнт зволожен-
ня ґрунту (Кзвг) та побудовано ескізну модель 
ґрунтоводоохоронного агроландшафту, яка 
визначає зони та умови сполучення дослі-
джуваних факторів (рис. 3).

Зону збільшення коефіцієнта зволоження 
відзначено за випадання 320 мм опадів за 
вегетаційний період, коефіцієнта захисної 
дії лісосмуг ≥ 20 та наявності вологонакопи-
чувальних заходів.

На основі показника дефіциту вологи Кдпв 

(у шарі 0 – 100 см від 0,7НВ — % від продук-
тивної вологи) за природно-антропогенним 
угрупованням агроландшафту (природні кор-
мові угіддя, ущільнена рілля, просапні культу-
ри в короткоротаційних сівозмінах) запропо-
новано диференційовані заходи (моделі), які 
відповідають конкретній екологічній ситуації 
(таблиця).

Отже, згідно з ескізною моделлю ґрунто-
водоохоронного агроландшафту оптимізацію 
гідрологічних параметрів ґрунтів доцільно 
проводити в таких напрямах: використання 
вологонакопичувальних і вологоощадних аг-
ротехнологій; розущільнення гумусного та 
верхнього перехідного шарів еродованих 
ґрунтів; підвищення ґрунтозахисного впливу 
лісосмуг у просторовій організації водозбору.

природно-антропогенні угруповання агроландшафту за дефіцитом продуктивної вологи ґрунтів

Природно-антропогенні групи 
АЛ

Дефіцит вологи (у шарі 
0 – 100 см від 0,7НВ — 

% від продуктивної)
Заходи, що відповідають ерозійно-екологіч ним ситуаціям

Суходільні природні 
кормові угіддя (ПКУ)

>100 Докорінне поліпшення ПКУ із використанням заходів 
щодо збільшення вологонакопи чення та регулювання 
стоку (періодичне щілювання впоперек схилу та ін.) 

Агрофони з поверхневими 
обробітками на посівах 
пшениці озимої, ран ніх 
ярих, со няшнику з лі-
сосмугами че рез 500 м та 
більше

≥90 Удосконалення ерозійно-гідрологічного облаштування 
АЛ з коефіцієнтом захисної дії лісосмуг >20, 
ґрунтоводо охоронна структура короткоротаційних 
сівозмін:

3-пільна зернопросапна сівозміна із зайнятим паром: 
озимих — 33,7, соняшнику — 16,8 та зайнятого 
пару — 33,7% 

Агрофони кукурудзи, пару 
з полице вим обробіт ком та 
лісо смугами через 500 м

50 – 80 Підвищення протиерозійної здатності, розущільнення 
ґрунту, зменшення втрат стоку за допомогою систем 
добрив і біогумусу (оструктурення грунту) 

Короткоротаційна сіво-
зміна з поверх невим обро-
біт ком і систе мою лісосмуг 
через 300 м

<50 Агроландшафт має ґрунтоохоронну спрямованість. 
Потрібно застосовувати зональну агротехніку, 
посилювати вологонакопичувальну роль лісосмуг та 
агротехнічних заходів із застосуванням прямої сівби 
сільськогосподарських культур 

Функціонування агроландшафту на балко-
вому водозборі характеризується запасами 
загальної вологи ґрунту за вегетацію сіль-
ськогосподарських культур, які оцінюють-
ся: Узаг. = 54,44·Х1

0,2461·Х9
0,016·Х10 

0,0562·Х7
–0,0656. 

За результатами моделювання виявлено 
розподіл впливу факторів вологозабезпе-
чення: кількість опадів — 61,4%; агрофон — 
14,6, щільність ґрунту — 17,1, коефіцієнт 
захисної дії лісосмуг — 4,2%. Коефіцієнт 

множинної кореляції моделі — 0,99, відносна 
помилка — 0,14%.

Ескізна модель функціонування ґрунто-
водоохоронного агроландшафту може бути 
використана для природно-антропогенного 
угруповання АЛ за дефіциту продуктивної 
вологи (від 0,7 НВ) та розробки диферен-
ційованих заходів (моделей) з управління 
гідрологічним режимом для конкретних еко-
логічних ситуацій.
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