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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-

АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗРОШУВАНИХ ТА  

ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ) 
 

Наведені теоретичні основи удосконалення еколого-агромеліоративного 

моніторингу, результати оцінки та прогноз стійкості зрошуваних та 

прилеглих до них земель із застосуванням методів штучних нейронних 
мереж. 

Ключові слова: геоінформаційні системи, моніторинг, зрошувані землі, 
прилеглі землі, нейронні мережі. 
 

The theoretical foundations of improvement of ecological agromelioration 

monitoring, evaluation results and forecast of stability of irrigated lands and 

surrounding lands using methods of artificial neural networks are given.  

Key words: GIS, monitoring, irrigated land, adjacent land, neural networks. 
 

Приведенные теоретические основы совершенствования эколого-
агромелиоративного мониторинга, результаты оценки и прогноз устой-

чивости орошаемых и прилегающих к ним земель с применением мето-

дов искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, мониторинг, орошае-
мые земли, прилегающие земли, нейронные сети. 
 

Актуальність теми. Розвиток та удосконалення науково-методичних за-

сад еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних та прилеглих до 

них земель є актуальною проблемою сучасної меліоративної науки і практи-

ки. Еколого-економічна регламентація технологічного впливу на зрошувані 

землі пов’язується нині з реалізацією спеціальних просторово організованих 

систем інформаційної підтримки управлінських рішень, у т.ч. щодо захисту 

території від шкідливої дії води, оптимізації та поліпшення еколого-

агромеліоративної ситуації на масивах зрошення. Базовою основою, джере-

лом довгострокової та оперативної інформації для таких систем має стати 

еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних та прилеглих до них зе-

мель (ЕАММ) як частина державного моніторингу довкілля [1, 2]. 

Мета досліджень – розвиток теоретичних основ удосконалення еколого-
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агромеліоративного моніторингу зрошуваних та прилеглих до них земель на 

принципах реалізації системного підходу як методологічної основи дослі-

дження складних природно-агромеліоративних геосистем, з різним ступенем 

стійкості щодо антропогенного впливу, дотримання екологічних вимог щодо 

нормування технологічних впливів на зрошувані землі та використання геоі-

нформаційних систем та технологій. 

Завдання досліджень: вивчення впливу зрошення на окремі показники 

стану геосистеми (гідрогеологічні, ґрунтово-меліоративні, екологічні); оцінка 

комплексної еколого-агромеліоративного стійкості зрошуваних земель і ґру-

нтів щодо процесів їх деградації; розробка теоретичних основ і практичного 

застосування еколого-агромеліоративного моніторингу для інформаційної пі-

дтримки управлінських рішень; впровадження методів аналізу і прогнозуван-

ня стійкості геосистем та технічного стану зрошувальних систем із застосу-

ванням ГІС-технологій. 

Об’єктом досліджень є процеси просторової і часової мінливості стану та 

стійкості природно-агромеліоративних геосистем, розташованих у зоні недо-

статнього зволоження на півдні України. Основні теоретико-методологічні 

питання досліджень розглянуті на прикладі ДПДГ «Асканійське» НААН 

України, що розташоване в Каховському районі Херсонської області і є типо-

вим за природно-кліматичними, ґрунтовими, гідрогеологічними, водогоспо-

дарськими та сільськогосподарськими умовами для Південного регіону Укра-

їни. 

Предметом досліджень є комплекс природних умов і факторів (ґрунто-

вих, гідрогеологічних, екологічних, метеорологічних), технічні умови зрошу-

вальних систем, технології зрошуваного землеробства та оцінка ефективності 

зрошуваного землеробства. У складі ЕАММ зрошуваних земель (еколого-

агрохімічної, еколого-меліоративної та водогосподарської підсистеми) оцінка 

і прогноз є кінцевим його результатом, що реалізується як методологічна та 

інформаційна підтримка системи прийняття управлінських рішень. 

Методологія досліджень. Теоретичні основи та прикладні задачі дослі-

джень виконувались із застосуванням системного підходу як методологічної 

основи дослідження стійкості складних природно-агромеліоративних геосис-

тем. Методологія оцінювальних робіт базується на концепції еколого-

агромеліоративної стійкості земель, згідно з якою межа екологічно допусти-

мих змін показників стану визначається порогами їхньої стійкості щодо про-

цесів деградації. Система оцінки являє собою комплекс екологічних, проти-

деградаціних критеріїв, методів і технологій, що дають змогу виконувати кі-

лькісну діагностику наслідків впливу зрошення на довкілля і його компонен-

ти. 

Методика досліджень. Інтегральна оцінка еколого-агромеліоративного 

стану і екологічної стійкості земель ґрунтується на дослідженнях просторово-

часової мінливості параметрів геологічного середовища та факторів зовніш-

нього впливу (природних і техногенних). Технологічно оцінку стійкості зро-
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шених земель здійснюють за комплексом ґрунтово-меліоративних, гідрогео-

логічних показників та показників забруднення. В основу критеріальної бази 

комплексної оцінки еколого-агромеліоративної стійкості закладено визна-

чення межі або порогу стійкості з оцінювальних показників щодо деграда-

ційних процесів [3, 4, 5, 6]. Для одержання наукових результатів застосовані 

наступні методи досліджень: рекогносцирувальні ґрунтові, меліоративні та 

екологічні дослідження на зрошуваних та прилеглих до них землях; комплек-

сні експериментальні меліоративні, ґрунтові та екологічні дослідження; ана-

лізи та узагальнення даних багаторічних досліджень на зрошуваних землях, 

що виконувались різними науковими та виробничими установами і організа-

ціями на території Херсонській області. 

Для прогнозування динаміки показників зміни еколого-агромеліоративної 

стійкості зрошуваних та прилеглих до них земель в дослідженні використана 

система методів штучних нейронних мереж (ШНМ). Нейронні мережі –

новий, виключно потужний і надійний метод моделювання, що дозволяє від-

творювати надзвичайно складні залежності, добре аналізувати і прогнозувати 

часові ряди даних, в тому числі і показники еколого-агромеліоративного ре-

жиму. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретич-

них основ організації та ведення еколого-агромеліоративного моніторингу та 

оцінці еколого-агромеліоративної стійкості геосистем, що базується на сумі-

сності з іншими інформаційними системами, відповідному екологічному но-

рмуванні на зрошувані землі та ефективності зрошення  в різних умовах гос-

подарювання в зоні зрошення. 

Результати досліджень. За основу оцінки еколого-агромеліоративного 

стану зрошуваних та прилеглих до них земель було взято матеріали багаторі-

чних досліджень Херсонського обласного державного проектно-

технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції та дані 

спостережень Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції (КГГМЄ). В 

процесі дослідження була проведена оцінка зрошуваних і прилеглих до них 

земель, оскільки останні теж зазнають впливу іригації (опосередковано), осо-

бливо при значній щільності зрошення, яка спостерігається як у ДПДГ „Ас-

канійське” НААНУ, так і на Каховському зрошуваному масиві. 

Оцінка еколого-агромеліоративного стану зрошуваних та прилеглих до 

них земель у ДПДГ „Асканійське” НААН України проведена за гідрологіч-

ними, еколого-агромеліоративними показниками та за рівнем техногенного 

навантаження. 

Для прогнозування показників еколого-агромеліоративної стійкості зро-

шуваних та прилеглих до них земель були створені дві оптимальні моделі ар-

хітектури нейронних мереж, які розроблені із застосуванням програмного за-

безпечення STATISTICA Neural Networks: для зрошуваних земель –

узагальнена регресійна нейронна мережа з багатошаровим персептроном: тип 
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архітектури УРНМ s3 12:36-2-13-12:12 (рис. 1-а); для прилеглих земель – ба-

гатошаровим персептроном: тип архітектури БП s2 2:4-8-7-2:2 (рис. 1, б). 

Інтегральна (сумарна) оцінка еколого-агромеліоративної стійкості зрошу-

ваних земель характеризується як „задовільний”, категорія стійкості земель 

до антропогенних навантажень – „умовно стійкі”, ступень деградації земель – 

«відсутня, але потенційно можлива». Встановлено, що основними чинниками 

незначного зниження інтегральної стійкості зрошуваних земель є розвиток 

осолонцювання зрошуваних ґрунтів та погіршення якості зрошувальної води 

за екологічними критеріями і, відповідно, виникає ймовірність виникнення 

негативних процесів та явищ, які створюють загрозу екологічного дискомфо-

рту, зниження продуктивності меліорованих земель. 
 

  

а) зрошувані землі б) прилеглі землі 
Рис. 1. Моделі архітектури нейронних мереж для прогнозування показників еколого-

агромеліоративної стійкості зрошуваних та прилеглих до них земель 
 

Прогнозні розрахунки зміни інтегральної стійкості зрошуваних земель до 

2015 р. свідчать, що при збереженні існуючого рівня та характеру меліорати-

вного навантаження стан зрошуваних земель буде – «задовільним», категорія 

стійкості – «умовно стійкі», ступень деградації земель – «відсутня, але поте-

нційно можлива» (рис. 2, таблиця). 

Для оцінки подальшого використання зрошуваних земель, в сучасних 

умовах господарювання, нами розглядаються різні сценарії господарської ді-

яльності. 

Модель 1. За умов поливу водою першого класу. Рекомендований тип ре-

жиму зрошення – оптимальний, екологічно безпечний – за наявності ресурсів 

або водозберігаючий – при їх обмеженості на фоні щорічного посиленого ко-

нтролю за станом земель (рис. 3). 

Модель 2. За умов поливу водою другого класу. Рекомендований тип ре-

жиму зрошення – водозберігаючий на фоні заходів з хімічної меліорації води 

та посиленого контролю за станом земель. 

Модель 3. За умов поливу водою третього класу – спеціалізована техноло-

гія поливів. 

Інтегральна (сумарна) оцінка еколого-агромеліоративної стійкості польо-

вої незрошуваної сівозміни (контроль 1) характеризується як „задовільна”, 
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категорія стійкості земель до антропогенних навантажень – „умовно стійкі”, 

ступень деградації земель – «відсутня, але потенційно можлива». Прогнозні 

розрахунки зміни інтегральної стійкості земель польової незрошуваної сіво-

зміни до 2015 р. свідчать, що при збереженні існуючого рівня та характеру 

меліоративного навантаження стан земель буде – «задовільним», категорія 

стійкості – «умовно стійкі», ступень деградації земель – «відсутня, але поте-

нційно можлива» (рис. 2, таблиця). 

 

 

 
Рис. 2. Оцінка та прогноз інтегральної еколого-агромеліоративної стійкості  

геосистем у ДПДГ "Асканійське" НААН України 
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Таблиця 

Інтегральна оцінка стійкості геосистем  

у ДПДГ «Асканійське» НААН України 

 
Інтегральна (сумарна) оцінка еколого-агромеліоративної стійкості зрошу-

ваних пасовищ (контроль 2) характеризується як „задовільна”, категорія стій-

кості земель до антропогенних навантажень – „умовно стійкі”, ступень де-

градації земель – «відсутня, але потенційно можлива». Прогнозні розрахунки 

зміни інтегральної стійкості земель польової незрошуваної сівозміни до           

2015 р. свідчать, що при збереженні існуючого рівня та характеру меліорати-

вного навантаження стан земель буде – «задовільним», категорія стійкості – 

«умовно стійкі», ступень деградації земель – «відсутня, але потенційно мож-

лива» (рис. 2, таблиця). 
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Рис. 3. Модель управління зрошуваними землями  

Каховського зрошуваного масиву 

 

Загальні висновки: 

1. Наведені результати оцінки стійкості зрошуваних та прилеглих до них 

земель, значною мірою, за своєю інформативністю та значимістю відрізня-

ються від отриманих у ході традиційної оцінки меліоративного та агрохіміч-

ного стану земель. При цьому оцінка стійкості геосистем дає змогу повніше й 

об’єктивніше (за широким колом показників) встановлювати ступінь змін 

природно-агромеліоративних умов зрошуваних та прилеглих до них земель. 

2. Прогноз стану зрошуваних та прилеглих до них земель на основі оцінки 

еколого-агромеліоративної стійкості здійснюється диференційовано за гру-

пами показників з урахуванням „руху” кожного з них. Це дає можливість 

більш повно і точно передбачити наслідки впливу зрошуваних меліорацій на 

природно-меліоративні умови та ймовірні порушення екологічної рівноваги 

довкілля, зробити висновки на найближче і більш віддалене майбутнє, обґру-

нтувати розробку термінових і довгострокових або попереджувальних захо-

дів. 
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3. Інтегральна (сумарна) оцінка еколого-агромеліоративної стійкості зро-

шуваних земель характеризується як „задовільна”, категорія стійкості земель 

до антропогенних навантажень – „умовно стійкі”, ступень деградації земель – 

«відсутня, але потенційно можлива». Встановлено, що основними чинниками 

незначного зниження інтегральної стійкості зрошуваних земель є розвиток 

осолонцювання зрошуваних ґрунтів та погіршення якості зрошувальної води 

за екологічними критеріями і, відповідно, виникає ймовірність виникнення 

негативних процесів та явищ, які створюють загрозу екологічного дискомфо-

рту, зниження продуктивності меліорованих земель. 

4. Прогнозні розрахунки зміни інтегральної стійкості зрошуваних земель 

до 2015 р. свідчать, що при збереженні існуючого рівня та характеру меліора-

тивного навантаження стан зрошуваних земель буде – «задовільним», катего-

рія стійкості – «умовно стійкі», ступень деградації земель – «відсутня, але 

потенційно можлива». 
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