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ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕЛЬЄФНИХ, КЛІМАТИЧНИХ І  

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ВОДНОГО РЕЖИМУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ   

 

Виконана оцінка впливу рельєфних, кліматичних і меліоративних 

факторів на умови формування водного режиму осушуваних зе-

мель на основі рельєфної диференціації організації території і 

управління. 
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Постановка проблеми. Загальна площа меліорованих земель у 

межах Українського Полісся, що потребує поліпшення свого стану 

складає 4,6 млн. га. З  них  перезволожених  мінеральних  земель  3,2 

млн. га і біля 360 тис. га торфовищ. 

Дослідженням різних аспектів водорегулювання на осушуваних зе-

млях займались відомі вітчизняні і зарубіжні вчені В.Є. Алекєєвський, 

Г.І.Афанасик, С.Т. Вознюк, О.І. Івицький, В.Ф. Шебеко, А.П. Ліхаце-

вич, А.М. Янголь, Б.С.Маслов, П.І. Коваленко, А.Я. Олійник, 

В.Л.Поляков, О.В.Скрипник, М.О.Лазарчук, А.М. Рокочинський,  

М.М Хлапук, М.М.Ткачук, Л.Ф. Кожушко, А.В. Яцик, М.В. Яцик та 

інші. 

При цьому, як правило, осушувані землі характеризуються різним 

ступенем розвиненості рельєфу, що зумовлює недостатній рівень ефе-

ктивності оперативного управління водорегулюванням, насамперед на 

осушувально-зволожувальних системах (ОЗС). Тим самим, це не дає 

змоги реалізувати сучасні принципи аграрного виробництва, що поля-

гають в реалізації точного землеробства. Тому подальше підвищення 

точності та загальної ефективності водорегулювання осушуваних зе-

мель можливе за рахунок рельєфної диференціації території та управ-

ління ОЗС. 

Дане питання вирішувалось на прикладі системи подвійного ре-

гулювання Сарненської науково-дослідної  станції Інституту водних 

проблем і меліорації України. Як об'єкти досліджень розглядалися дві 

дослідні ділянки на системі № 2 і № 12. Визначальним фактором при 

виборі об'єкта досліджень було те, що його умови є репрезентативни-

ми щодо складу ґрунтів, вирощуваних культур, рельєфних умов і тери-
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торіального розміщення, що дало змогу отримати результати, придатні 

до використання на осушуваних землях Полісся. 

Проводились польові дослідження умов формування водного ре-

жиму за різних природно-меліоративних умов відповідно до способів 

водорегулювання ( 1s =  - осушення; 2s =  - попереджувальне шлюзу-

вання; 3s =  - неперервне зволожувальне шлюзування). Потужність 

торфу на ділянках 1,5...3,0 м. За ботанічним складом – це гіпново-

очеретяно-осоковий торф із ступенем  розкладу  орного  горизонту 

40...50 %, зольність торфу в орному  шарі 14,4...20,2 %, в підорному – 

7,4...15,5 %. 

Щоб зняти обмеження, які мають польові дослідження щодо умов 

вологозабезпеченості в різні роки при різних технологіях водорегулю-

вання, нами виконаний машинний експеримент, який дає змогу спрог-

нозувати поведінку досліджуваних об'єктів, враховуючи мінливість 

погодно-кліматичних умов за всім можливим спектром, і оцінити по-

ведінку системи для років різної вологозабезпеченості 

( %90...10p = ) за показниками рівня грунтових вод (РГВ) ( Hg , м), 

вологості ( wh , % ПВ – повної вологоємкості) і врожайності ( kY , 

ц/га). Машинний експеримент грунтується на використанні комплексу 

прогнозно-імітаційних моделей, розроблених у науково-дослідній ла-

бораторії АСУ та САПР водогосподарських і меліоративних об'єктів 

кафедри природооблаштування та гідромеліорацій (НУВГП) під керів-

ництвом проф. А.М. Рокочинського [1]. 

У свою чергу, дослідження проводились за трьома варіантами щодо 

рельєфної диференціації організації території об'єктів. Виконана орга-

нізація території передбачала ідентифікацію площ у межах виділених 

контурів на рівні поля за рельєфними умовами (ухилом поверхні землі 

kji  і перепадами поверхні землі kjH∆ ) та умовами водорегулювання:  

- вар. 1  – (дослідна ділянка № 2 - еталон) характеризується наяв-

ними вирівняними рельєфними умовами і умовами водорегулювання  

(ухил поверхні землі 001,0...0ikj = , перепади поверхні землі 

ì15,0...1,0H kj =∆ ); 

- вар. 2 – (дослідна ділянка № 12) характеризується  наявними не 

вирівняними рельєфними умовами і умовами водорегулювання  (ухил 

поверхні землі 004,0ikj > , перепади поверхні землі ì6,0H kj >∆ ); 

- вар. 3 – (дослідна ділянка № 12 – блок-модулі) характеризується 

створеними вирівняними рельєфними умовами і умовами водорегулю-
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вання (ухил поверхні землі 003,0...001,0ikj = , перепади поверхні зем-

лі ì6,0...1,0H kj =∆ ). 

Вар. 3 -  був реалізований на основі розбивки поля на модулі. На 

відміну від методу, розробленого Білоруськими вченими [2, 3], за яким 

площа модуля визначалась шляхом усереднення відміток землі, нами 

запропоновано принцип організації території поля ОЗС й визначення 

площі кожного модуля в межах виділеного контуру за умовою, що се-

редньозважені значення ухилу ( kji ) та перепаду поверхні землі ( kjH∆ ) 

– рекомендовані значення, прийняті на основі класифікації земель за 

показником меліоративної ефективності рельєфу осушуваних земель 

(табл. 1) [4] 
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де kji , kjH∆  – середньозважені значення ухилів і перепадів поверхні 

землі у межах виділених контурів; nf  – площа в межах контуру.  

Задача зводиться до пошуку площі модуля, при якій виконується 

нерівність (1) й реалізується за допомогою програми AutoCAD Civil 

3D. 

Таблиця 1 

Меліоративна ефективність рельєфу осушуваних земель 

(А.М.Рокочинський, Р.М. Коптюк, 2012) 

Ступінь роз-

виненості 

рельєфу 

Кількісні показники 

рельєфу 

Показник ме-

ліоративної 

ефективності 

Меліоративна 

ефективність 

рельєфу 
kji  kjH∆ , м 

Слабо- роз-

винений 
< 0,001 < 0,2 1,0...1,2 Висока 

Середньо- 

розвинений 
0,001...0,004 0,2...0,6 0,8...1,0 Середня 

Сильно- ро-

звинений 
> 0,004 > 0,6 0,4...0,8 Низька 
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За результатами польових досліджень та машинного эксперименту 

на дослідних ділянках за різними варіантами рельєфних умов для оці-

нки зміни водного режиму меліорованих земель під впливом рельєф-

них, кліматичних і технологічних факторів був проведений багатомір-

ний статистичний аналіз з метою визначення середніх арифметичних 

значень ( X ), розмаху варіювання ( maxmin X...X ), величини дисперсії 

або стандартного відхилення ( xS ), довірчого інтервалу з використан-

ням критерію Стьюдента  на %5 -му рівні значущості (
x5,0 St ⋅  ) та по-

милки вибіркових середніх (
x

S ). 

Це надало можливість отримати узагальнену статистичну характе-

ристику впливу рельєфу місцевості на формування режимів РГВ ( Hg , 

м), вологості РШГ h =0,3 м ( wh ,% ПВ) і врожаю багаторічних трав 

( kY , ц/га) на ділянках, поділених за розглянутими схемами щодо клі-

матичних умов періодів вегетації { }p , pn,1p =  ( %30...10p =  – во-

логі, %50p =  – середні,  %90...70p =  – сухі), а також досліджува-

них способів водорегулювання { }s , sn,1s =  ( 3ns = ) (табл.2). 

Наведені дані наочно характеризують вплив рельєфу місцевості 

при різних за інтенсивністю способах водорегулювання на умови фор-

мування водного режиму осушуваних земель. При цьому має місце до-

сить чітка (статистично обґрунтована) диференціація параметрів РГВ, 

вологості ґрунту і врожаю при застосуванні різних способів як в різні 

щодо вологозабезпеченості періоди вегетації, так і при різних рельєф-

них умовах. 

За результатами досліджень було визначено, що в нерегульованих 

умовах (вар.2) розмах варіювання параметрів водорегулювання скла-

дає: РГВ ( Hg ,м) ì3,1...62,0 , вологості ( wh ,% ПВ) ÏÂ,%80...40 , а 

при регульованих умовах (вар. 3)  відбувається суттєве звуження діа-

пазону варіювання параметрів: за РГВ  ( Hg , м) і відповідно складає 

ì88,0...61,0 , за вологістю ÏÂ,%82...56 . 

Узагальнена порівняльна характеристика щодо відхилення усеред-

нених параметрів водорегулювання за варіантами організації управ-

ління в різних рельєфних умовах подана в табл. 3. 

Проведений порівняльний аналіз сукупності уточнених параметрів 

при різних технологіях водорегулювання за варіантами організації 
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управління при різних рельєфних умовах показав, що в регульованих 

умовах, порівняно з нерегульованими, досягається зменшення їх від-

хилення та розмаху варіювання в середньому на 20...25%. 

Таблиця 2 

Узагальнені параметри водорегулювання за режимом РГВ,  

вологості та продуктивності 

 

Способи 

водорегулювання 

Режим РГВ 

 ( Hg , м) 

Режим вологості 

ґрунту  

( wh , % ПВ) 

Показник 

продуктивно-

сті Y
kβ  

ì,
Hg

Hg...Hg maxmin  
ÏÂ%,

wh

wh...wh maxmin  
Y
k

Y
maxk

Y
mink ...

β

ββ  

   вар. 1 - еталон  

Осушення 
0,62...0,92 

0,77 

64...74 

69,0 

0,61...0,70 

0,66 

Попереджувальне 

шлюзування 

0,56...0,88 

0,72 

65...78 

72,0 

0,64...0,79 

0,73 

Зволожувальне 

шлюзування 

0,54...0,80 

0,67 

70...81 

75,5 

0,72...0,88 

0,84 

  вар. 2 – нерегульовані  умови 

Осушення 
0,62...1,30 

0,96 

40...77 

58,5 

0,32...0,51 

0,42 

Попереджувальне 

шлюзування 

0,60...1,23 

0,92 

45...78 

61,5 

0,47...0,63 

0,56 

Зволожувальне 

шлюзування 

0,61...1,13 

0,87 

52...80 

66,0 

0,61...0,76 

0,69 

  вар. 3 – регульовані умови   

Осушення 
0,68...0,99 

0,84 

56...76 

66,0 

0,49...0,66 

0,58 

Попереджувальне 

шлюзування 

0,64...0,93 

0,79 

58...80 

69,0 

0,58...0,75 

0,67 

Зволожувальне 

шлюзування 

0,62...0,89 

0,76 

63...82 

73,0 

0,69...0,83 

0,77 

Примітка: Y
kβ - відносний (відношення фактичного до потенційно 

можливого або максимально досягнутого врожаю) показник урожаю 

вирощуваних культур. 

За обгрунтованими параметрами водорегулювання була виконана 

оцінка щодо дольової частки впливу рельєфних, кліматичних і меліо-
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ративних факторів на умови формування водного режиму осушуваних 

земель. 

Таблиця 3 

Узагальнена порівняльна характеристика щодо відхилення пара-

метрів водорегулювання за варіантами організації управління в різних 

рельєфних умовах. 
                     Організація       

управління 

Способи 

водорегулювання 

 вар. 1 - 
еталон  

вар. 2– нере-

гульовані  

умови 

 вар. 3 – регу-

льовані умови 

Оцінка відхилення за умовами організації управління, % 

Осушення - 
16,0...39,16 

26,61 

1,30...6,41 

4,40 

Попереджувальне шлю-

зування 
- 

14,0...40,16 

27,31 

2,77...9,74 

5,34 

Зволожувальне шлюзу-

вання 
- 

13,0...40,57 

27,81 

3,3...11,61 

6,96 

Для цього нами удосконалено метод оцінювання дольової частки 

впливу визначальних факторів на водний режим осушуваних земель, 

який, на відміну від наявного, запропонованого проф. А.М. Рокочин-

ським [5], дав змогу разом з кліматичними та технологічними чинни-

ками визначити частку впливу рельєфу місцевості за усередненими 

параметрами водорегулювання ( Hg , wh , kY ) сукупності { }j , 

jn,1j =  ( 3n j = ). 

Результат спільної дії рельєфних, кліматичних і меліоративних фа-

кторів на умови формування водного режиму виглядає як 

1s
ipsips

r
ips =++ ααα ω

, in,1i = ; pn,1p = ; sn,1s = , (2) 

де 
s
ipsips

r
ips ,, ααα ω

 - відповідні значення часток впливу рельєфних (ін-

декс r ), кліматичних (індекс ω ) і меліоративних (індекс s ) факторів 

на формування водного режиму осушуваних земель за розглянутими 

усередненими показниками та умовами їх реалізації за сукупностями 

щодо рельєфу {}i , in,1i = ; клімату { }p , pn,1p =  та технології водо-

регулювання { }s , sn,1s = . 

Наявність еталона серед варіантів досліду дало змогу виділити ре-

льєфний фактор 0i =  при роботі системи в режимі осушення ( 1s = ), 

як бази порівняння, та за іншими ( sn,2s = ) способами водорегулю-
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вання в p -ті щодо розрахункової вологозабезпеченості періоди веге-

тації. 

Тоді частка впливу меліоративного фактора з виразу (2) 

)(1 r
ipsips

s
ips ααα ω +−= , in,1i = ; pn,1p = ; sn,1s = . (3) 

Очевидно, що для роботи системи в режимі осушення ( 1s = ), як 

бази порівняння, для еталону 

0r
ips =α ; 0,1ips =

ωα ; 0s
ips =α ; in,1i = ; pn,1p = ; sn,1s =   (4) 

Для більшої наочності й зручності виконання порівняльної оцінки, 

були побудовані стовпчикові діаграми варіювання значень 
ωα ips , 

s
ipsα  і 

r
ipsα  за сукупністю показників водного режиму стосовно різних при-

родно-меліоративних умов. Що дало змогу оцінити характер і границі 

варіювання часток впливу кліматичних 
ωα ips , меліоративних 

s
ipsα  і ре-

льєфних 
r
ipsα  факторів у формуванні водного режиму за сукупністю 

показників { }j , jn,1j =  відносно до кожного способу водорегулю-

вання сукупності { }s , sn,1s =  (рис. 1). 

Вони свідчать, що отримані значення часток впливу рельєфних, 

кліматичних  і меліоративних факторів на водний режим осушуваних 

земель з розвинутим рельєфом місцевості за різних природно-

меліоративних умов і в цілому за багаторіччя має виражений неодно-

значний характер для різних показників розглянутої сукупності (РГВ –

Hg , вологості – wh  і врожаю багаторічних трав – kY ), оскільки їх 

значення досить істотно відрізняються між собою навіть в межах одні-

єї схеми типових природно-меліоративних й рельєфних умов. 

Проведений порівняльний аналіз варіювання значень впливу до-

льових часток рельєфного, кліматичного та технологічного факторів у 

формуванні водного режиму за варіантами показав, що відповідна час-

тка впливу рельєфу місцевості в регульованих умовах, порівняно з не-

регульованими, може бути зменшена в середньому від 0,27 до 0,09, 

при цьому частка впливу кліматичного фактору змінюється в серед-

ньому від 0,69 до 0,83 та технологічного від 0,06 до 0,15. 

Таким чином, розглянутий підхід дає змогу отримати оцінку дифе-

ренційованої дії рельєфних, природно-кліматичних і меліоративних 

факторів на умови формування водного режиму осушуваних земель з 

різним ступенем розвиненості рельєфу місцевості. 
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Рис.  1  Варіювання середньобагаторічний  значень за сукупністю показни-

ків водного режиму щодо способів водорегулювання на основі рельєфної 

диференціації території за варіантами: 

 а) вар. 1 – еталон; б) вар. 2 – нерегульовані умови;  

 в) вар. 3 – регульовані умови 
 

1. Тимчасові рекомендації з прогнозної оцінки водного режиму та технологій 

водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції 

меліоративних систем / А.М.Рокочинський, В.А.Сташук, Дупляк В.Д., Н.А. 

Фроленкова та ін. – Рівне, 2011. – 54с. 2. Рекомендации по проектированию 

а)

б

) 

в

) 
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