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ДІЯ СТРУКТУРИ ІНГРЕДІЄНТИХ ВПЛИВІВ НА ДЖЕРЕЛА  

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

У статті розглядається метод аналізу статистичних гідрохіміч-
них характеристик підземних вод. На основі гідрохімічних методів 
класифікації природних вод, а також факторного аналізу зроблено 
висновок про структуру та природу інгредієнтних впливів на іонний 
склад підземних вод. Показано, що статистична взаємна залеж-
ність гідрохімічних характеристик може відповідати одній з двох 
альтернативних структур впливів на гідросферу. Результати про-
веденого дослідження дозволяють констатувати відсутність зага-
льних одночасно діючих сумішевих джерел забруднення ґрунтових 
вод Одеської області. Обговорюється зв’язок між статистичною 
структурою гідрохімічних чинників та їх походженням.  

Ключові слова: ґрунтові води; гідрохімічний склад; інгредієнт-
ний вплив; факторний аналіз; сумішеві джерела. 
 

Вступ. За даними Українського державного науково-дослідного 

інституту «УкрВОДГЕО», 69% всієї питної води, яка постачається в 

оселі українців, не відповідає встановленим санітарним нормам. У 

критичну зону входять Одеська, Донецька, Харківська, Дніпропет-

ровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області, в яких вода 

в природних водоймах класифікується як дуже брудна (VI клас). У 

цих регіонах через антропогенне забруднення, а також через зноше-

ність очисних споруд, люди часто п’ють технічну воду, відхилення від 

норми якої часом становить до 80% [1]. Одеська область, де протіка-

ють дві найбільші річки Європи, знаходиться в зоні дефіциту якісної 

питної води. Централізованим водопостачанням охоплено лише 57% 

населених пунктів. Майже половина населення області використовує 

підземні води [2; 3]. На території Одеської області розташовано 5732 

артезіанські свердловини та 195 шахтних колодязів. Однак забезпе-
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ченість підземними водами якісною питною водою у цілому по обла-

сті становить близько 30%. На сьогодні в Одеській області чимало 

населених пунктів, де немає водопроводу. Сільське населення в ос-

новному споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин 

(джерел децентралізованого водопостачання), які переважно знахо-

дяться в незадовільному технічному і санітарному стані. Аналіз да-

них моніторингового проєкту «Карта якості води України» показав, 

що для колодязної води в Одеській області спостерігається велика 

кількість нестандартних проб за всіма основними показниками. Час-

тка нестандартних проб води склала для показника окиснюваність – 

50%, нітрати – 45%, жорсткість – 55% [4]. 

Виходячи із санітарного стану та якості питної води децентралі-

зованих систем, можна констатувати, що цей вид водопостачання є 

найбільш проблемним у зв’язку з хімічним і бактеріальним забруд-

ненням колодязних джерел. Саме тому аналіз якості питної води да-

ного виду водопостачання в Одеській області був обраний об’єктом 

наших досліджень, бо він найкраще характеризує стан водоносних 

горизонтів та облаштування джерел видобутку води в умовах госпо-

дарської діяльності регіону. На території області спостерігається зна-

чний діапазон глибин залягання рівня ґрунтових вод, що зумовлене 

геологічною будовою, природною дренованістю порід, водозабезпе-

ченням, ступенем розчленованості рельєфу, наявністю водотоків, те-

хногенним впливом на геологічне середовище [5]. 

Колодязні води (ґрунтові води) – підземні води першого від по-

верхні постійного водоносного горизонту, у них відсутній натиск та 

вони схильні до сезонних коливань рівня. Звичайний водозабірний 

колодязь глибиною до 10 м буде збирати у себе переважно поверх-

неві води – ґрунтові та верховодку, а разом із ними різні органічні 

сполуки. Причини, які призводять до забруднення води у колодязях, 

можна поділити на дві групи: природні і антропогенні процеси. У 

верхніх водоносних шарах розвиваються колонії мікроорганізмів, які 

у процесі життєдіяльності виділяють токсичні речовини. Така вода, 

потрапляючи у колодязь, перетворює джерело у небезпечне. У неза-

критий колодязь можуть потрапляти гілки, листя, комахи, гризуни. 

Розкладаючись на дні, вони утворюють небезпечні для здоров’я лю-

дей органічні  речовини. Діяльність людини також є причиною того, 

що у ґрунтові води потрапляють токсичні й органічні речовини. Най-

більшу небезпеку становлять нітратні (аміачні) сполуки. Вони потра-

пляють у ґрунтові води разом зі стічними відходами або у результаті 
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сільськогосподарського виробництва, удобрення ґрунтів, розташу-

вання джерела поруч з тваринницькими фермами [6].   

Оцінити якісно та кількісно стан вод, що знаходяться під впли-

вом людської діяльності, – досить складне завдання, оскільки він 

(стан) визначається багатьма факторами. Особливі труднощі вини-

кають при комплексних оцінках якості вод. Для оптимізації водопід-

готовки й водоспоживання важливими є фактори забруднення при-

родної води, їх класифікація, що може бути реалізована за допомо-

гою математичної статистики. Один із методів статистичного аналізу 

даних, отриманих при дослідженні складу вод, заснований на мето-

дах багатовимірної статистики – факторного аналізу та методу голо-

вних компонент [7]. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

методики статистичного аналізу та класифікації параметрів забруд-

нення ґрунтових вод. Реалізація методики та результати статистич-

ної обробки дозволяють якісно оцінити характер і структуру забруд-

нень підземних джерел. 

Актуальність проблеми. Від правильного вибору методу оцінки 

вод багато в чому залежить обґрунтованість висновків і прогнозів 

екологічного стану водних об’єктів [8; 9]. Методам оцінки якості вод-

них об’єктів присвячено багато наукових робіт [6; 7; 10]. Аналіз існу-

ючих систем класифікацій вод свідчить про різноманітність наукових 

підходів до вирішення даної проблеми. Незважаючи на численність 

розробок і практичну значимість матеріалів, комплексної оцінки ста-

ну водних об’єктів дотепер немає. Для вирішення зазначеної про-

блеми необхідно розробити єдину систему оцінки якості природних 

вод, що можна здійснити на основі поєднання гідрохімічного аналізу 

й статистичних методів. 

Аналіз наукових публікацій. Історія наукових досліджень, за-

снованих на введенні, вимірюванні й аналізі кількісних характерис-

тик, свідчить про високу продуктивність і перспективність методів, 

які поєднують у собі якісні та кількісні риси. В екологічних науках ця 

тенденція проявляється при використанні багатовимірного статисти-

чного аналізу, який дозволяє здобути якісну інформацію з кількісних 

даних і, зокрема, гідрохімічних [11; 12; 13]. Поняття «структура», 

«будова» часто застосовуються для опису матеріальних та концепту-

альних систем, має якісний характер. У роботі [14] була висунута гі-

потеза стереотипності антропогенних впливів і, зокрема, впливів на 

гідросферу, згідно з якою такі впливи можуть бути піддані статисти-



Серія «Технічні науки»  

Випуск 2(94) 2021 р. 

 

 

 

174 

чній декомпозиції на декілька базових типів, кожен з яких відповідає 

антропогенному джерелу певного виду, а довільний вплив із заданої 

вибірки представимо суперпозицією цих типів. 

Об’єкт дослідження. Основою для статистичного дослідження є 

результати гідрохімічного аналізу проб криничної води, відібрані у 

різних районах Одеської області (9 проб, глибина колодязів 7–10 м), 

виконані за стандартними методиками.  

Результати дослідження та обговорення. В результаті обробки 

отриманих даних, відповідно до запропонованої гіпотези, статистич-

на залежність екологічних факторів один від одного характеризуєть-

ся певною структурою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Статистична структура інгредієнтних впливів на гідросферу:  

S1-S3 – джерела забруднень, С1-С4 –  індивідуальні сполуки,  

О1-О4 – результати спостережень 

 

З рис. 1 випливає, що джерела антропогенних впливів Si здійс-

нюють антропогенний вплив у певних пропорціях. Наприклад, у ре-

зультаті їх дії відбувається скидання стічних вод, що містять сполуки 

Сi у фіксованих концентраціях, різноманітних для різних джерел. У 

результаті одночасного впливу цих джерел у природній воді концен-

трації сполук Сi змінюються. Передбачається, що спостережень Оi до-

сить для відновлення характеру Si (точніше, характеру комбінацій Сi) 

статистичними методами. 

Альтернативна структура не передбачає сумішевих джерел Si. 

Існують лише джерела індивідуальних речовин, що впливають на 

склад досліджуваного середовища відносно довільним чином (у різ-

них поєднаннях). 
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Рис. 2. Статистична структура інгредієнтних впливів без сумішевих джерел: 

S1-S3 – джерела забруднень; С1-С4 –  індивідуальні сполуки;  

О1-О4 –  результати спостережень 
 

Основна запропонована гіпотеза полягає у наступному: реалі-

зація в системі даних структури 1 (рис. 1) характерна для переважа-

ючих антропогенних впливів, а структури 2 (рис. 2) – для переважа-

ючих природних причин зміни хімічного складу досліджуваного се-

редовища. Вибір між цими двома альтернативними структурами не-

обхідно здійснити на підставі всебічного дослідження вибірки даних, 

яка досліджується. 

Найбільш продуктивними методами для виявлення статистич-

ної структури екологічних чинників є багатовимірні статистичні ме-

тоди, зокрема, методи головних компонентів і факторного аналізу. 

Застосований лінійний факторний аналіз заснований на корелірова-

ності вихідних результатів вимірювань. Нехай зроблено «n» аналізів 

для «m» пунктів вимірювання. Факторний аналіз дозволяє предста-

вити отримані вимірювання у формі лінійних комбінацій меншого, 

ніж «m» числа факторів (латентних змінних) як їх лінійної комбінації. 

Метою процедури є зменшення числа вихідних змінних і виявлення 

прихованих закономірностей у вихідній структурі даних. У даному 

застосуванні факторного аналізу за значимістю переважає друга із 

зазначених цілей. Таким чином, статистичною моделлю буде:   

                                       
р

і ik k i
k=1

Х = L f +U , p m ,                                 (1) 

де  Хі – n-мірний вектор результатів аналізів;  

 f k  – n-мірний вектор загальних факторів (латентних змінних);  

Ui – специфічні фактори (стохастичні);  

Lik – матриця факторних навантажень. 
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Метод заснований на приведенні еліпсоїда розсіювання до го-
ловних осей (метод головних компонент) з подальшим додатковим 
поворотом осей (факторний аналіз), що полегшує інтерпретацію. За-
стосований метод ортогонального обертання Varimax сприяє більш 
контрастному поділу факторів.  

Факторний аналіз застосували для дослідження результатів 
аналізу ґрунтових вод (досліджувалася концентрація головних іонів, 
в мг/дм3). Відповідні значення концентрацій зображені на рис. 3. 

Однією з переваг факторного аналізу є можливість концептуа-
льної інтерпретації його результатів. Основою такої інтерпретації у 
даному випадку є результати гідрохімічного дослідження та класи-
фікації відібраних проб води. Аналіз складу відібраних проб питної 
води з колодязів Одеської області показав, що її якість не відповіда-
ла вимогам ДСанПіН 2.2.4-10 за багатьма показниками [15]. Ці води 
при величині мінералізації 970–3100 мг/дм3 мають хлоридно-
сульфатний характер. У складі катіонів переважання іонів Са2+ – 
30,1–69,9%-екв; іона Na+ –15,6–44,4%-екв; вміст Mg2+ змінюється від 
14,7 до 33,8%-екв. Вміст іона SO4

2- коливається від 28,5 до 79,3%-екв; 
Cl- – 25,6–60,5%-екв; іона НСО3

- – 12,7–38,6%-екв. Води (~ 67%) відно-
сяться до хлоридного класу, кальцієвої групи, третього типу. Лише 
33% води належать до другого типу. Формування таких класів і груп 
вод визначається їх взаємодією з осадовими породами та продукта-
ми вивітрювання порід. Генетично води третього типу є змішаними 
та метаморфізованими. 

 

 
Рис. 3. Гістограма вмісту головних іонів у зразках води (1–9) 
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У результаті застосування лінійного факторного аналізу за ко-

реляційною матрицею  із застосуванням методу обертання Varimax 

отримані наступні факторні навантаження (таблиця). Домінуючі 

вклади відповідних іонів відзначені.  

Таблиця  

Факторні навантаження для головних іонів 

Variable 
Factor  

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

Factor 

4 

Factor 

5 

Factor  

6 

Factor 

7 

Calcium -0,155 0,199 0,933● -0,221 -0,102 0,086 -0,001 

Magnesium -0,054 0,975● 0,146 0,052 0,071 -0,134 0,004 

Sodium 0,983● 0,055 0,006 -0,081 -0,09 -0,062 -0,106 

Potassium 0,965● -0,045 -0,148 -0,001 -0,006 -0,179 0,113 

Iron 0,179 0,121 -0,084 -0,193 -0,068  -0,951● 0,002 

Chlorides 0,08 -0,109 0,187 -0,94● -0,142 -0,205 -0,002 

Sulfates 0,471● 0,603● 0,493● 0,382 0,144 0,057 -0,039 

Bicarbonates 0,066 -0,09 0,069 -0,128 -0,981● -0,063 -0,001 

Variance 2,1906 1,393 1,2022 1,1417 1,0319 1,015 0,0256 

%Var 0,274 0,174 0,15 0,143 0,129 0,127 0,003 

 

З результатів табл. 1  випливає, що фактори суттєво розходять-

ся. Фактор 1 відображає концентрацію іонів Na+ і K+ і пов’язаних з 

ними іонів SO4
2-; фактор 2 пов’язаний переважно з MgSO4; фактор 3 – 

з CaSO4; фактор 4 – з іоном Cl-; фактор 5 – з іоном HCO3
-; фактор 6 – з 

іонами заліза. Розподіл варіацій вказує на необхідність використан-

ня шести факторів. 

Фактичний розподіл видів аналізу за такими чинниками наочно 

відображається на діаграмі абсолютних значень факторних наван-

тажень (рис. 4). Відображення домінуючих внесків концентрацій іо-

нів у відповідні фактори свідчить про майже повний розподіл видів 

аналізу за факторами. 

Вивчення діаграми «кам’янистий осип» (scree plot) показує, що 

з шести факторів перші чотири найбільш важливі за критерієм для 

власних значень кореляційної матриці – достатня кількість факторів 

приблизно відповідає числу власних значень, більше 1 (рис. 5). На-

вантаження для перших двох основних факторів показано на рис. 6. 

Наведені на рис. 3–6 і табл. 1 дані результатів факторного ана-

лізу свідчать про реалізацію для них структурної схеми 2 (рис. 2), в 
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якій сумішеві джерела фактично відсутні. Виняток становлять іони 

SO4
2-, що поширюються спільно з різними катіонами. 

 
Рис. 4. Абсолютні значення факторних навантажень 
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Рис. 5. Діаграма «кам’янистий осип» (scree plot) для факторного  

гідрохімічного аналізу 

  

Висновки. Згідно із запропонованою гіпотезою, джерела децен-

тралізованого водопостачання, що розглядаються, не перебувають в 

умовах дії сумішевих антропогенних джерел. Іонні сполуки поширю-

ються, не утворюючи суміші з фіксованими пропорціями. Відбуваєть-

ся тільки катіонно-аніонний баланс. Це, ймовірно, свідчить про те, 
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що антропогенних джерел головних іонів сумішевого характеру, які 

діють спільно, не спостерігається. Дані гідрохімічного аналізу свід-

чать про те, що формування іонного складу розглянутих вод відбува-

лося в умовах контакту з різними осадовими породами.  

 
Рис. 6. Вплив для основних факторів 1 і 2 

 

        Таким чином, дослідження ґрунтових вод стандартними метода-

ми гідрохімії і додатковим застосуванням статистичної методики до-

зволяють зробити висновок про статистичну структуру інгредієнтних 

факторів. Запропонований метод дозволяє вказати на ймовірний ха-

рактер і природу чинників забруднення гідросфери. 
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INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF INGREDIENT EFFECTS ON 
SOURCES OF DECENTRALIZED WATER SUPPLY 

  

The article discusses a method for analyzing the statistical 
hydrochemical characteristics of groundwater. Based on 
hydrochemical methods for the classification of natural waters, as 
well as factor analysis, a conclusion was made about the structure 
and nature of the ingredient effects on the ionic composition of 
groundwater. The authors chose the results of the hydrochemical 
analysis of well water samples taken in different districts of the 
Odessa region, carried out according to standard methods, as the 
basis for the statistical study. The most productive methods for 
identifying the statistical structure of environmental factors are 
multidimensional statistical methods, in particular, methods of 
principal components and factor analysis. One of the advantages of 
factor analysis is the possibility of conceptual interpretation of its 
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results. In the article, this interpretation was based on the results of 
the hydrochemical study and the classification of the water samples 
taken. 

According to the proposed hypothesis, the considered sources of 
decentralized water supply are not subject to the action of mixed 
anthropogenic sources. Ionic compounds spread without forming a 
mixture with fixed proportions. Only the cation-anion balance occurs. 
This probably indicates that there are no anthropogenic sources of the 
main mixed ions acting together. The data of hydrochemical analysis 
indicate that the formation of the ionic composition of the waters 
under consideration took place under conditions of contact with 
different sedimentary rocks. 

The study of groundwater by standard methods of 
hydrochemistry and the additional use of statistical methods allow us 
to conclude the statistical structure of ingredient factors. The 
proposed method makes it possible to indicate the probable nature 
and nature of the factors of pollution of the hydrosphere. 

 Thus it is shown that the statistical interdependence of 
hydrochemical characteristics can correspond to one of two 
alternative structures of impact on the hydrosphere. The results of the 
study allow us to state the absence of common simultaneously 
operating mixed sources of groundwater pollution in the Odessa 
region. The relationship between the statistical structure of 
hydrochemical factors and their origin is discussed. 

Keywords: groundwater; hydrochemical composition; ingredient 
effects; factor analysis; mixed sources. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ИНГРЕДИЕНТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА  
ИСТОЧНИКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В статье рассматривается метод анализа статистических ги-
дрохимических характеристик подземных вод. На основе гидрохи-
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мических методов классификации природных вод, а также факто-
рного анализа сделано заключение о  структуре и природе ингре-
диентных воздействий на ионный состав подземных вод. Показано, 
что статистическая взаимная зависимость гидрохимических харак-
теристик может соответствовать одной из двух альтернативных 
структур воздействий на гидросферу. Результаты проведенного 
исследования позволяют констатировать отсутствие общих одно-
временно действующих смесевых источников загрязнения грунто-
вых вод Одесской области. Обсуждается связь между статистиче-
ской структурой гидрохимических факторов и их происхождением. 

Ключевые слова: грунтовые воды; гидрохимический состав; 
ингредиентные воздействия; факторный анализ; смесевые источ-
ники.   
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