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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Глобальне зростання кількості населення поставило на порядок 

денний питання подолання дефіциту продовольства. Високий ступінь освоєння 

земельного фонду обмежив можливості для подальшого екстенсивного шляху 

виробництва продуктів харчування. На сучасному етапі  збільшення продуктивності 

сільськогосподарського виробництва може бути досягнуто за рахунок його 

інтенсифікації. Сучасні інноваційні технології землеробства ґрунтуються на 

застосуванні добрив, серед яких найбільшу ефективність до підвищення 

врожайності виявляють мінеральні  добрива. Норми внесення добрив тісно залежать 

від ґрунтово-кліматичних умов, агротехнічних заходів, культури та багатьох інших 

чинників. Незбалансоване використання добрив призводить до їхніх втрат. Так, у 

зоні достатнього зволоження втрати азотних добрив з водним стоком досягають у 

середньому 15 %, фосфорних добрив – 1% (Балюк, Греков, Лісовий, 2011).   

 Надходження в природні водні об’єкти біогенних елементів (сполук нітрогену 

та фосфору) є важливою рушійною силою процесу евтрофікації, який призводить до 

порушення природної рівноваги біопродуктивності, погіршення якості води та 

недосягнення водними екосистемами «доброго» екологічного стану. 

  Тривалий час забруднення вод біогенними елементами пов’язувалось 

виключно з дією точкових джерел. Однак все більше охоплення населених пунктів 

очисними спорудами та поступове збільшення глибини очищення стічних вод, 

впровадження замкнутих технологій водокористування призвели до поступового 

збільшення вагомості забруднення, спричиненого розподіленими 

сільськогосподарськими джерелами. Уже сьогодні досвід розвинених країн показує, 

що в умовах дієвого скорочення надходження біогенних елементів від скиду стічних 

вод роль дифузних джерел набуває домінуючого впливу. 

 В Україні близько 70% території відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення. Політичні зміни на початку 1990-х років 

призвели до значного зменшення застосування добрив  через брак коштів. Проте, 

поступово  сільськогосподарське виробництво відновлюється, станом на  2016 р.  

частка агросектору в загальному ВВП країни досягла 11,7%. Це ставить 

необхідність збалансованого застосування кращих сільськогосподарських і кращих 

екологічних практик, у зв’язку з чим розроблення методів якісної та кількісної 

оцінки надходжень сполук нітрогену та фосфору від дифузних джерел є актуальним 

завданням у галузі охорони водних ресурсів. 

Важливість цього питання вийшла на новий рівень після підписання Україною 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та внесенням відповідних змін до 

Водного кодексу. У планах управління річкових басейнів має бути наявна оцінка 

евтрофікації, визначено зони, вразливі до нітратного забруднення, запроваджено 

кращі методи ведення сільськогосподарських робіт.  

Для вирішення вказаних завдань використовується, передусім, модельний 

підхід. Невпинний розвиток цифрових та космічних технологій призвів до 

домінуючого використання фізико-математичних моделей з розподіленими 

параметрами, заснованих на формалізації окремих процесів. 
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Ця робота є першим прикладом застосування в Україні моделей подібного 

класу для визначення біогенного забруднення вод та закладає фундамент для 

подальшого розвитку цього напрямку. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

результати,  викладені в дисертаційній роботі, отримано під час проведення 

досліджень у відділі гідрохімії УкрГМІ ДСНС України та НАН України за 

безпосередньої участі автора як виконавця державних бюджетних науково- 

дослідних робіт: № 9/12 “Розроблення ГІС-орієнтованої системи для прогнозування 

виносу компонентів хімічного складу поверхневих вод з водозборів річкових 

басейнів” (ДР № 0112 U003627, 2012–2014 рр.); № 8/15 “Розробка методології та 

методів оцінки хімічного стану поверхневих вод України відповідно до 

європейських стандартів” (ДР № 0115 U004100, 2015–2017 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – кількісна 

оцінка та розробка заходів з мінімізації стоку біогенних елементів (сполук нітрогену 

та фосфору) з водозбірної території малої річки шляхом фізико-математичного 

моделювання із застосуванням моделі SWAT. 

Для досягнення мети було сформульовано та вирішено наступні завдання: 

- виконати аналіз фізико-географічних умов досліджуваного водозбору; 

- проаналізувати основні шляхи надходження біогенних елементів з водним 

стоком та методи їхньої кількісної оцінки; 

- виконати порівняльний аналіз наявних моделей розрахунку стоку біогенних 

елементів, оцінити їхні переваги та недоліки; 

- дослідити багаторічну циклічність водного стоку тестового водозбору; 

- провести налаштування фізико-математичної моделі SWAT для тестового 

водозбору та виконати аналіз чутливості моделі до окремих вхідних 

параметрів; 

- виконати калібрування моделі SWAT для тестового водозбору для 

показників  водного стоку, сполук нітрогену та фосфору; 

- виконати валідацію моделі для тестового водозбору для показників  водного 

стоку, сполук нітрогену та фосфору ; 

- оцінити ефективність моделювання за допомогою набору критеріїв; 

- визначити основні чинники надходження біогенних елементів у тестовому 

водному басейні та кількісно оцінити їхній вплив; 

- обґрунтувати кращі методи ведення сільськогосподарських робіт для 

зменшення біогенного забруднення поверхневих вод тестового водозбору. 

Об’єкт дослідження – закономірності формування стоку біогенних елементів 

та основні шляхи їхнього надходження з водозбірної території малої річки.  

Предмет  дослідження – прогнозування надходження сполук нітрогену і 

фосфору шляхом моделювання перебігу фізичних, хімічних та біологічних процесів 

на водозбірній території малої річки із застосуванням фізико-математичної моделі 

SWAT. 

Методи дослідження і вихідна інформація. Вихідними даними були 

матеріали  моніторингу вод ДСНС України за параметрами водного стоку, 

концентрацією компонентів хімічного складу р. Головесня за 1983–2013 рр., а також 
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матеріали метеорологічних спостережень Придеснянської водно-балансової станції 

за 1983–2013 рр. 

Обробка первинної інформації, розрахунки, статистичний аналіз, побудова 

графіків та переведення вихідних даних у належний для програми SWAT формат 

проводилися за допомогою програмних компонентів «Microsoft Excel» та «Microsoft 

Access» пакету «Microsoft Office». Дослідження багаторічної циклічності водного 

стоку здійснено з використанням різницевої  інтегральної кривої. 

Завантаження вихідних даних проводилось в програмному середовищі ArcGIS 

за допомогою надбудови ArcSWAT. Моделювання гідрологічних і гідрохімічних 

процесів, на підставі яких отримано щоденні значення водного стоку та винесення 

сполук нітрогену і фосфору, здійснювалося в програмному комплексі SWAT,  

розробленому Міністерством сільського господарства США. Аналіз чутливості 

параметрів, калібрування та валідація моделі виконано в програмі автоматичного 

калібрування SWAT-CUP за процедурою SUFI-2 (розробка Швейцарського 

інституту водних наук та технологій).  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Уперше: 

- адаптовано комп'ютерну фізико-математичну модель SWAT для 

моделювання винесення біогенних елементів з водозбору малої річки лісової зони 

України; 

- обґрунтовано перелік параметрів, чутливих до визначення водного та 

біогенного стоку для малих річок лісової зони України; 

- виконано моделювання водного стоку та надходження від розподілених 

джерел сполук нітрогену і фосфору із щоденною роздільною здатністю; 

- встановлено кількісний зв’язок між фізико-географічними 

характеристиками об'єкта (клімат, ґрунти, землекористування), водним стоком та 

винесенням біогенних елементів; 

- побудовано кількісну модель азотного циклу для водозбірної території; 

- шляхом імітаційного моделювання встановлено вплив 

сільськогосподарських практик на винесення сполук нітрогену з водозбірної 

території малої річки. 

Удосконалено: 

- методи кількісного визначення поверхневого та латерального стоку; 

- методологію розрахунку надходження забруднювальних речовин у водні 

об'єкти від розподілених джерел. 

Дістали подальший розвиток: 

- методи розділення гідрографу стоку на складові (поверхневий, латеральний, 

ґрунтовий); 

- знання щодо сезонного розподілу стоку біогенних елементів та впливу на 

нього водного стоку; 

- знання щодо впливу застосування азотних добрив на біогенне забруднення 

поверхневих вод біогенними елементами. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні 

теоретичних і практичних знань щодо закономірностей формування водного стоку  
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та винесення біогенних елементів з водозборів малих річок лісової зони України. 

Основні наукові положення та висновки дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних методичних розробок і прикладних рекомендацій, що можуть бути 

використані в подальших наукових дослідженнях. 

Отримані результати можуть бути застосовані для  моделювання водного 

стоку та проведення кількісних оцінок надходження біогенних елементів від 

розподілених джерел на водозборах лісової зони України  як за наявності, так і за 

відсутності моніторингу вод для підготовки планів управління річковими 

басейнами, а також розроблення заходів з мінімізації біогенного забруднення та 

зниження евтрофікації річкових екосистем. Розроблені практичні рекомендації 

можуть бути використані для оцінки впливів застосування мінеральних добрив та 

інших сільськогосподарських практик.  Матеріали дисертаційного дослідження 

можуть бути впроваджені в навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої 

освіти різних кваліфікаційних рівнів вищих навчальних закладів відповідного 

профілю, а також в освітньо-наукову програму підготовки аспірантів за 

спеціальністю «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» в Українському 

гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України. 

Особистий внесок здобувача полягає у вивченні та аналізі наукової та 

нормативної літератури за темою дисертаційної роботи, налаштуванні та адаптації 

програмного комплексу SWAT для застосування в умовах України, математичній 

обробці та узагальненні вихідних матеріалів дослідження. Усі результати отримано 

здобувачем самостійно.  

Формування мети й завдань досліджень, обговорення основних результатів та 

висновків – разом з науковим керівником.  

У роботах, підготовлених у співавторстві, особистий внесок здобувача 

ділиться порівну з іншими співавторами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень було оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських конференціях і 

з’їздах: 16th Biennial Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and 

Representative Basins «Hydrological behavior in small basins under changing conditions» 

(Bucharest, Romania, 2016 р.); International Soil and Water Assessment Tool conference 

«SWAT 2017» (Warsaw, Poland, 2017 р.); Першому Всеукраїнському 

гідрометеорологічному з’їзді (м. Одеса, 2017 р.). 

Отримані результати обговорювались на семінарах відділу гідрохімії УкрГМІ, 

кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, засіданні Вченої ради УкрГМІ. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових праць: 4 

статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 стаття в 

закордонному науковому фаховому виданні, 3 тези наукових доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 

розділів, висновків, списку літератури (150 джерел). Загальний об’єм роботи 

становить 182 сторінки, з яких основний текст викладено на 140 сторінках, включає 

19 таблиць та 43 рисунки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й перелік основних завдань, перераховано методи дослідження, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Відображено зв’язок із науковими програмами і темами, апробацію результатів 

дисертації на конференціях і в наукових публікаціях. 

У першому розділі «Евтрофікація природних вод, методологія оцінки та 

прогнозування» розглянуто основні чинники евтрофікації поверхневих вод суші. Під 

евтрофікацією розуміють збагачення води біогенними елементами (сполуками 

нітрогену та фосфору), наслідком чого є прискорений розвиток водоростей та вищих 

водяних рослин і небажане порушення балансу організмів у воді, а також зниження 

її якості (Директива ЄС стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого 

нітратами з сільськогосподарських джерел, 1991).  

Трофний стан водойми визначається величиною його первинної продукції (г С 

орг∙м
-2

∙рік
-1

). Через складність визначення вказаного параметра, зазвичай 

використовують непрямі показники: концентрацію загального нітрогену та 

фосфору, хлорофілу а та прозорість води (за диском Секкі). 

Тривалий час вважалося, що обмежувальним елементом процесу евтрофікації 

є фосфор. Це пов’язано з меншим співвідношеням P:N у воді порівняно з  

гідробіонтами. Однак аналіз сучасних досліджень, що виконано на різних водних 

об’єктах світу, показав, що евтрофікації може лімітувати як фосфор, так і нітроген, 

або одночасно обидва елемента (Dodds, 2006).  

Природний розвиток процесу евтрофікації порушується антропогенним 

впливом, який пришвидшує цей процес у  десятки разів в наслідок надходження 

біогенних елементів від точкових та розподілених (дифузних) джерел. Якщо перші 

контролюються шляхом обов’язкового звітування водокористувачів, то вплив 

останніх в Україні практично не визначається через відсутність ефективних методів 

кількісної оцінки та прогнозування. 

Основними методичними підходами оцінки впливу дифузних джерел є 

розрахункові методи на підставі спостережень, а також використання 

концептуальних і фізико-математичних моделей. Переваги моделювання безперечні, 

насамперед, тому, що дозволяють визначити домінуючі процеси, шляхи 

надходження забруднювальних речовин, прогнозувати різні сценарії подальшого 

розвитку тощо.  

У другому розділі «Фізико-математична модель прогнозування винесення 

поживних елементів із сільськогосподарських водозборів» виконано обґрунтування 

вибору моделі та дана її загальна характеристика. Відповідно до умов 

досліджуваного водозбору, мети та завдань дослідження, номенклатури первинних 

даних спостережень, а також на підставі наявних фінансових, професійних та 

часових ресурсів найбільшу перевагу для умов України серед численних моделей 

імітації стоку біогенних елементів має модель SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool). Зазначена модель стала свого роду стандартом для оцінки й прогнозування 

впливу як природних, так і антропогенних чинників на стан водних ресурсів у 

межах малих і середніх  водозборів.  



6 

Двомірну гідродинамічну модель SWAT розроблено Службою 

сільськогосподарських досліджень США (USDA) у 1994 р. Бази даних та низка 

розрахункових алгоритмів базуються на довготривалих експериментальних 

дослідженнях на малих аграрних водозборах США. Фізичні процеси, пов'язані з 

рухом води, наносів, ростом зернових культур, циклами поживних речовин і т.п., 

моделюються SWAT на основі розроблених алгоритмів.  Незважаючи на наявність  

напівемпіричних елементів, загалом модель може бути охарактеризована як фізична.  

Модель SWAT постійно вдосконалюється, що дозволило їй увібрати в себе 

більшість переваг моделей свого класу: сумісність з ГІС-пакетами, зручний 

інтерфейс, відкритий доступ та програмний код, докладна технічна документація, 

допоміжні програми калібрування та відображення інформації.  

За алгоритмом моделювання територія водозбору розділяється на елементарні 

ландшафтні одиниці, на рівні яких  моделюються всі процеси. Указані  ландшафтні 

одиниці характеризуються внутрішньою однорідністю ґрунтового покриву, 

елементів рельєфу, типу землекористування або рослинного покриву і в першому 

наближенні відповідають ландшафтним фаціям або простим урочищам у межах 

ландшафтної басейнової структури.  

Розрахунок гідрологічного циклу водозбірної території засновано на рівнянні 

водного балансу, гідродинамічні процеси базуються на моделі кінематичної хвилі. 

Моделювання водного циклу включає три складові водного стоку (поверхневий, 

латеральний, ґрунтовий), серед них поверхневий стік визначається на підставі 

емпіричної моделі «опади-поверхневий стік», латеральний стік розраховується на 

основі кінематичної моделі нерозривності потоку, ґрунтовий стік – на основі 

рівняння водного балансу верхнього водоносного шару, руху рідини в зоні аерації та 

просочування у глибокі водоносні горизонти.  

Нітроген належить до надзвичайно мобільних у довкіллі елементів,  його вміст 

у ґрунтах тісно пов’язаний із наявністю органічної речовини. В алгоритмах 

розрахунку міграційного циклу нітрогену враховано його трансформацію від 

органічних форм (активний та пасивний гумус, рослинні рештки на поверхні ґрунту) 

до  неорганічних форм (NO3ˉ та NH4
+
), процеси нітрифікації та  денітрифікації, 

внесення у вигляді добрив, а також живлення рослин. У вихідній формі зазначається  

винесення нітрогену з поверхневим, латеральним та ґрунтовим стоками. 

На відміну від нітрогену фосфор виявляє здатність до накопичення в 

ґрунтовому покриві, у зв’язку з чим домінуючим механізмом його емісії з 

водозбірної площі є  поверхневий стік.  Під час моделювання циклу фосфору у 

ґрунтах враховуються три його головні форми: органічний фосфор у складі гумусу, 

нерозчинні форми мінерального фосфору та доступний для рослин розчинений 

фосфор. Надходження фосфору в ґрунт відбувається за рахунок мінеральних 

добрив, гною або рослинних решток,  вилучення – під час живлення рослин та 

завдяки ерозійним процесам ґрунту. У вихідній формі зазначається винесення 

фосфору з поверхневим стоком. 

Модель SWAT має зовнішню програму автоматичного калібрування SWAT-

CUP (Calibration and Uncertainty Procedures), яка включає аналіз чутливості 

параметрів моделі та чотири алгоритми калібрування: SUFI-2 (поступового  
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зменшення невизначеностей), PSO (метод рою часток), ParaSol (параметричне 

вирішення), GLUE (загальна ймовірнісна оцінка невизначеностей). Виконаний 

аналіз показав, що серед указаних алгоритмів калібрування для умов малого 

водозбору лісової зони України найприйнятнішим є метод SUFI-2. 

У третьому розділі «Фізико-географічна характеристика досліджуваного 

водозбору та розроблення його цифрової основи для моделі SWAT» наведено фізико-

географічну характеристику району досліджень та охарактеризовано вихідні 

матеріали. 

 Дослідження виконано на прикладі р. Головесня, типового малого водозбору 

басейну р. Десни.  Площа водозбору, яку замикає гідрометрична споруда, становить 

30,4 км
2
,  від верхів’я до замикального створу  річка простягається на 6,3 км.  

Басейн р. Головесня розташований на південно-західних відрогах Середньо-

Руської височини біля південної межі зони мішаних лісів на лесовому острові 

(Придеснянське плато). Рельєф водозбору має яскраво виражений яружно-балковий 

характер з чіткою вододільною лінією. 

На території басейну поширені крейдяні відклади, які виходять на поверхню в 

нижній частині долини; третинні відклади, представлені бучацькими пісками та 

глинами полтавського ярусу,  і четвертинні моренні, алювіальні і делювіальні 

відклади.  

Кліматичні умови визначаються особливостями атмосферної циркуляції, 

радіаційними чинниками і характером підстильної поверхні. 

Середнє багаторічне значення річної температури повітря становить 6,3 °С, 

найтеплішим місяцем року є липень з середньою температурою 19,0 °С, а 

найхолоднішим – січень (-6,9 °С). Середнє багаторічне значення дати стійкого 

переходу температури повітря вище 0°С приходиться на 21 березня, нижче 0°С на 

19 листопада. Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря вищою 

за 10 °С  становить 158 днів. 

У басейні відзначається гумідний тип клімату, кількість опадів, що становить 

670 мм, перевищує випаровування.  

Для гідрологічного режиму річки притаманна яскраво виражена весняна 

повінь, на яку припадає 40% річного водного стоку. Літньо-осіння та зимова межень 

переривається нетривалими дощовими паводками і відлигами.  

У живленні р. Головесня значну роль відіграють ґрунтові води. 

Географічною основою слугувала цифрова карта з роздільною здатністю 

75х75м, отримана з цифрових знімків місії SRTM 2000 р. 

Векторний ГІС-шар ґрунтового покриву був отриманий шляхом ручного 

оцифрування Атласу ґрунтів України (Карти ґрунтів Української РСР, 1966). Басейн 

р. Головесня практично повністю вкритий сірими лісовими ґрунтами, з яких темно-

сірі відміни становлять 54,2%, сірі – 40,2%, а частка  опідзолених чорноземів є 

найменшою – 5,6%. Фізичні характеристики отриманих ґрунтових відмін відповідно 

до номенклатури SWAT було встановлено на підставі довідникової літератури 

(Почвы Украины и повышение их плодородия, 1988; Медведев, Лактионова, 2011). 

Векторний полігональний шар землекористування налічує 1200 полігонів, які 

було отримано за допомогою ручного оцифрування космічних знімків Google Maps.  
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Відповідно до номенклатури SWAT найбільшу площу займають орні землі 

(48,3%) та мішані ліси (35,2%). Луги розповсюджені на 13,3% території. Частки, 

вкриті садами, водними об’єктами та зайняті будівлями і транспортною 

інфраструктурою коливаються в межах 0,3–2,0% кожна (рис. 1). 

 Рис. 1. Цифрова модель висот (ЦМВ), землекористування та типи ґрунтів водозбору 

р. Головесня 

 

У роботі використано матеріали  моніторингу вод ДСНС України за 

параметрами водного стоку, концентраціями компонентів хімічного складу р. 

Головесня за період 1983–2013 рр. Гідрологічні ряди представлені щоденними 

даними, тоді як частота відбору проб на хімічні показники не перевищувала 4–16 

разів на рік. Для моделювання водного стоку використано матеріали 

метеорологічних спостережень Придеснянської водно-балансової станції, яка 

знаходиться на території водозбору, за період 1983–2013 рр. (температура, опади, 

вологість, швидкість вітру, хмарність, сонячна радіація).  

У четвертому розділі «Моделювання гідрографу стоку р. Головесня» 

обґрунтовано вибір періоду моделювання та проведено калібрування щоденного 

водного стоку р. Головесня розрахунковим алгоритмом SWAT.  

Циклічність водного стоку р. Головесня досліджено з використанням 

різницевої інтегральної кривої, побудованої  за період 1932–2013 рр. У 

досліджуваному басейні можна виділити один повний цикл водності, який тривав 

протягом 1937–2006 рр., а середня витрата становила  0,017 м
3
/с.  Протягом 1937–

1982 рр. спостерігалась фаза зменшення водності, яка в 1983 р. змінилась на 

протилежну, що тривала до 2006 р. З 2007 р. водність р. Головесня знову почала 

зменшуватись. 

Для підвищення точності моделювання водного стоку було обрано інтервали, 

розташовані на різних фазах водності. Для калібрування водного стоку багатоводної 

фази обрано 1985–1986 рр., валідація проведена на основі даних  1987–1988 рр. Для 

маловодної фази період калібрування охоплював 2007 р. та 2009 р., валідації – 2010 

р., 2012 р. Крім показників водності на вибір періодів калібрування і валідації 

впливала також наявність і повнота даних про хімічний склад води. 

 220м 
106м с-г землі (48%) 

мішані ліси (35%) 
луги (13%) 

сади (2%) 

вода (1%)  
будівлі (0,7%) 

дороги (0,3%) 

темно-сірі лісові (54%) 
сірі лісові (40%) 
чорноземи (6%) 

30,37км
2 

6,33км  

Землекористування Ґрунтовий покрив 

ВБС 
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З використанням процедури SUFI-2 програмного модуля SWAT-CUP 

проведено аналіз чутливості водного стоку до 49 параметрів, закладених у моделі. У 

ході аналізу було встановлено 18 параметрів, зміна яких значимо впливає на витрати 

води р. Головесня, та визначено їхні значення для багатоводної та маловодної фази 

стоку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік параметрів калібрування водного стоку у SWAТ та їхні значення для   

фази збільшення (>) і зменшення  (<) водності 
Параметр Визначення Значення параметра 

  
Min Max 

Фаза > 

водності 

Фаза <  

водності 

ALPHA_BF Фактор меженного стоку (1/день) 0 1 0,0029 0,0018 

RCHRG_DP 
Коефіцієнт просочування в нижній 

водоносний горизонт 
0 1 0,4 0,52 

GW_DELAY Затримка піку ґрунтових вод (дні) 0 500 9 12 

CN2_AGRC 
номер залежності опади-поверх. стік для 

с/г земель 
35 98 75,8 66 

CN2_FRST 
номер залежності опади-поверх. стік для 

мішаного лісу 
35 98 59,2 55,7 

CN2_RNGE 
номер залежності опади-поверх. стік для 

лугу 
35 98 78,3 62,8 

CNCOEF Коефіцієнт евапотранспіраціі рослин 0,5 2 0,82 0,76 

SOL_AWC Діапазон вільної вологи, мм H20/мм ґрунту 0 1 0,13 0,106 

SOL_K_AGRC Коефіцієнт фільтрації для с/г земель, мм/г 0 2000 139 107 

SOL_K_FRST Коефіцієнт фільтрації для лісу, мм/г 0 2000 157 165 

SFTMP Температура опадів у вигляді снігу, °C -5 5 0,43 0,27 

SMTMP Температура початку танення снігу, °C -5 5 0,47 0 

SMFMX 
Умовна швидкість танення снігу на 21 

грудня, мм H2O/°C-день 
0 20 2,57 1,27 

SMFMN 
Умовна швидкість танення снігу на 21 

червня, мм H2O/°C-день 
0 20 0,64 4,92 

TIMP Фактор затримки танення снігу 0 1 0,63 0,73 

SURLAG Фактор затримки поверхневого стоку 0,05 24 3,5 2 

ESCO 
Ґрунтовий компенсаційний фактор 

випаровування 
0 1 0,7 0,8 

EPCO Компенсаційний фактор живлення рослин 0 1 0,35 0,42 

 

Характерно, що найбільше відхилення змодельованих значень витрат води 

відносно натурних спостережень спостерігалося у період весняного водопілля (рис. 

2, 3). Це пояснюється тим, що під час сніготанення спостерігаються найбільш 

нестійкі умови і на хід гідрографа стоку впливають додаткові чинники, які не 

враховуються моделлю, наприклад ступінь чи неоднорідність промерзання 

ґрунту, випадіння мокрого снігу, дощу під час сніготанення тощо. 

Оцінку точності моделювання виконано з використанням 

непараметричних критеріїв, серед яких, спираючись на міжнародну практику, 

було використано наступні: критерій Неша-Саткліфа (NS), коефіцієнт 

детермінації (R
2
), процентне відхилення (PBIAS), нормалізований квадратний корінь 
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помилки моделі (RSR). Загальноприйняті оцінки значень критеріїв якості 

моделювання водного стоку наведено в таблиці 2. 

 

 
Рис. 2. (А) Калібрування та (Б)  валідація водного стоку багатоводної фази 

 

Таблиця 2 

Оцінка значень критеріїв якості моделювання водного стоку (Moriasi, 2007) 

Оцінка значення критерію NS та R
2
 PBIAS, % RSR 

Дуже добре 0,75<NS≤1 PBIAS±10 0<RSR≤0,5 

Добре 0,65<NS≤0,75 ±10≤PBIAS<±15 0,5<RSR≤0,6 

Задовільно 0,5<NS≤0,65 ±15≤PBIAS<±25 0,6<RSR≤0,7 

Незадовільно NS≤0,5 PBIAS≥±25 RSR>0,7 

 

Відповідно до наведених оцінок, калібрування водного стоку показало дуже 

добрі результати для багатоводної фази (NS=0,86; R
2
=0,87; PBIAS=-4%) та добрі для 

маловодної фази (NS=0,68; R
2
=0,68; PBIAS=2,2%). Для валідації моделі за період з 

незалежними даними результати ефективності моделювання для багатоводної 

(NS=0,6; R
2
=0,6; PBIAS=1,5%) та маловодної (NS=0,6; R

2
=0,63; PBIAS=0,5%) фаз 

були задовільними. 

Беручи до уваги, що SWAT не розділяє гідрограф стоку, а незалежно 

моделює його окремі складові (поверхневий, латеральний та ґрунтовий стоки),  

встановлено, що при переході від багатоводної до маловодної фази істотно 

SWAT 

Спостереження 

А 

Б 
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зменшується  частка поверхневого стоку (~ 24 рази), тоді як частка ґрунтового 

стоку зростає на  ~ 20 %.  Зростання частки латерального стоку із зменшенням 

водності є незначним (табл. 3). 

   

Рис. 3. (А) – Калібрування та (Б) – валідація водного стоку маловодної фази 

 

Таблиця 3 

Відносна частка складових водного стоку р. Головесня в багатоводну та 

маловодну фази за результатами моделювання SWAT 

Фаза водності 
Загальний 

стік, мм 

Поверхневий 

стік, мм 

Ґрунтовий 

стік, мм 

Латеральний 

стік, мм 

Багатоводна 446 115 276 54 

% 100 25,9 62,0 12,1 

Маловодна 300 5 245 50 

% 100 1,6 81,7 16,7 

 

Указані зміни простежуються і в значеннях основних, найбільш значущих, 

параметрів моделі (табл. 1). Зменшення поверхневого стоку супроводжується 

зменшенням коефіцієнтів «опади-поверхневий стік» (CN2). Зниження латерального 

стоку корелює зі зменшенням коефіцієнта фільтрації орних земель (SOL_K_agrc) і 

вільної вологи ґрунту (SOL_AWC). Ґрунтовий стік зменшується в зв'язку з тим, що 

втрати в глибокі водоносні горизонти зростають – значення коефіцієнта 

просочування (RCHRG_DP) збільшується з 0,4 до 0,52.  

А 

SWAT 

Спостереження 

Б 
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У п’ятому розділі «Моделювання винесення біогенних елементів» проведено 

калібрування та валідацію моделі SWAT для моделювання надходження поживних 

речовин з водозбірної території р. Головесня.  

З використанням процедури SUFI-2 програмного модуля SWAT-CUP 

проведено аналіз чутливості стоку нітрогену до 18 параметрів, фосфору – до 15 

параметрів, закладених у алгоритм моделі. На підставі проведеного аналізу для 

моделювання нітрогену відібрано 7 параметрів (табл. 4), фосфору – 5 параметрів 

(табл. 5). Моделювання виконувалось тільки для розчинних неорганічних сполук 

нітрогену і фосфору. 

Таблиця 4 

Перелік параметрів калібрування  SWAT для моделювання винесення сполук 

нітрогену та їхні значення для  фази  збільшення (>) і зменшення (< ) водності  
Параметр Визначення Значення 

  Min Max Фаза > 

водності 

Фаза <  

водності 

RCN Концентрація нітрогену в опадах, мг N/дм
3
 0 15 1,3/0,15 0,2 

CDN Коефіцієнт денітрифікації 0 3 2,61 

SDNCO 
Мінімальна частка води в ґрунті для 

денітрифікації 
0 1 0,995 

NPERCO Коефіцієнт просочування нітрогену 0 1 0,3 

ANION_EXCL 
Фракція пористості ґрунту, з якої 

виключаються основи 
0,01 1 0,144 

CMN Фактор швидкості мінералізації гумусу  0,001 0,003 0,1 

N_UPDIS 
Фактор розподілення живлення нітрогеном 

за глибиною  
0 100 81 

 

Таблиця 5 

Перелік параметрів калібрування  SWAT та їхні значення для моделювання 

винесення сполук фосфору  
Параметр Визначення Значення 

  Min Max 1985–1988 рр. 

PHOSKD Коефіцієнт взаємодії фосфору з ґрунтом 100 200 128 

ERORGP Ступінь збагачення седиментів фосфором 0 5 4,24 

SOL_SOLP_AGRC 
Початкова концентрація рухомого фосфору у 

верхньому шарі для с/г земель, мг мінР/кг 
0 100 8,5 

SOL_SOLP_FRST 
Початкова концентрація рухомого фосфору у 

верхньому шарі для лісу, мг мінР/кг 
0 100 1,1 

P_UPDIS 
Фактор розподілення живлення фосфором за 

глибиною 
0 100 72 

 

Виконаний аналіз показав, що на відміну від параметрів водного стоку, 

значення параметрів, чутливих до винесення сполук нітрогену та фосфору, не 

змінюються при переході від багатоводної фази до маловодної. Виняток становить 

концентрація нітрогену в опадах. У зв’язку з цим для калібрування винесення 

сполук нітрогену та фосфору було обрано період 1985–1986 рр., вибір якого 

обумовлений інтенсивним сільськогосподарським виробництвом в Україні з 

високим ступенем застосування добрив, що досягав у середньому 200 кг N/га. Крім 
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того, у цей період  частота спостережень за хімічним складом води значно 

переважала аналогічний показник наступних періодів. 

Для оцінки ефективності моделювання винесення біогенних елементів було 

застосовано аналогічні до водного стоку критерії, серед яких коефіцієнти Неша-

Саткліфа (NS) та детермінації (R
2
), нормалізований квадратний корінь помилки 

моделі (RSR) мають аналогічні  межі для різних категорій якості (див. табл. 2), а 

процентне відхилення (PBIAS) значно перевищує відповідні показники для водного 

стоку (табл. 6). Це зумовлено нестійкістю нітрогену та фосфору у водних 

екосистемах,  що призводить до більшої похибки натурних спостережень. 

Таблиця 6 

Оцінка якості моделювання 

винесення сполук нітрогену та фосфору 

за критерієм процентного відхилення 

(PBIAS) 

  

На підставі вищенаведених граничних 

значень різних категорій моделювання (див. табл. 2, 6) якість калібрування була 

дуже доброю для винесення сполук нітрогену (NS=0,97; RSR=0,15; PBIAS=10,2%) 

та доброю для фосфору (NS=0,73; RSR=0,52; PBIAS=21%). На етапі валідації,  що 

виконано на незалежному матеріалі, отримано нижчі значення, для нітрогену (1987 

р., 1989 р. – NS=0,69; RSR=0,56; PBIAS=-29,3%; 2007 р., 2009 р. – NS=0,71; 

RSR=0,54; PBIAS=10,4%) відповідають категорії  «добре» та для сполук фосфору 

(1987–1988 рр. – NS=0,6; RSR=0,63; PBIAS=42,5%) – «задовільно». 

Аналіз сезонного розподілу стоку нітратних сполук нітрогену показав, що їх 

домінуюча частка надходить у період весняного водопілля, що пов’язано з їхньою 

високою розчинністю. Під час зростання витрат води створюється градієнт 

концентрацій у системі «ґрунт-вода», який виступає рушійною силою дифузії 

нітратних сполук із ґрунтового покриву, де вони накопичились за зимовий період. 

Аналогічний механізм працює також під час випадіння стокоформувальних опадів у 

період межені. Разом з тим, привертає увагу значне надходження нітратних сполук 

протягом травня – червня 1985 р. на фоні невисоких витрат води (рис. 4). Причиною 

цього є застосування 25 квітня добрив під час проведення сільськогосподарських 

робіт. Отримані результати переконливо свідчать, що частка добрив, яка не встигла 

засвоїтись рослинами, швидко вимивається з поверхні водозбору в руслову мережу 

річок.  

На відміну від нітрогену, сполуки фосфору більшою мірою виявляють 

здатність до накопичення у ґрунтовому покриві у вигляді вторинних осадів фосфатів 

кальцію та сорбованої форми на глинистих частинках ґрунту. Надходження таких 

сполук в основному зумовлено розвитком ерозійних процесів. Уміст розчинних 

сполук фосфору, які представлені солями ортофосфорної кислоти з дво- та 

тривалентними металами, незначний. Зменшення фракції фосфатів кальцію і 

збільшення фосфатів феруму та алюмінію спостерігається в наступному ряду 

ґрунтів: чорноземи > карбонатний > типовий > вилугуваний > опідзолений > сірий 

лісовий > дерново-підзолистий. Під час процесу сніготанення або рясних дощів 

Категорія якості 

моделювання 

PBIAS, % 

Дуже добре PBIAS±25 

Добре ±25≤PBIAS<±40 

Задовільно ±40≤PBIAS<±70 

Незадовільно PBIAS≥±70 
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ґрунтовий розчин швидко промивається від розчинених сполук фосфору. При 

порушенні фосфатної рівноваги між твердою та рідкою фазами ґрунту осаджені або 

адсорбовані на поверхні твердих фаз ґрунту фосфати здатні переходити в ґрунтовий 

розчин шляхом самодифузії. Указані процеси обумовлюють винесення фосфору в 

період високих витрат води (рис. 5). 

  

Рис. 4. Хронологічний графік ходу водного стоку та винесення сполук нітрогену (N-

NO3ˉ ) за період 1985–1986 рр. (дата внесення добрив – 25 квітня 1985 р.) 

 

Шляхом моделювання у SWAT показано характерну особливість 

агрохімічного застосування фосфорних добрив. Щойно внесені добрива достатньо 

швидко сорбуються твердими частинками ґрунту і не беруть участі в геохімічному 

обігу фосфору. Їхнє вимивання спостерігається лише наступного року під час 

весняного водопілля (рис. 5). 

  

Рис. 5. Хронологічний графік ходу водного стоку та винесення сполук 

неорганічного фосфору за період 1985–1986 рр. (дата внесення добрив – 25 квітня 

1985 р.) 

 

Як для нітрогену, так і для фосфору спостерігається тісний кореляційний 

зв'язок між водним стоком та винесенням сполук біогенних елементів – коефіцієнт 

кореляції для нітрогену становить 0,74, для фосфору – 0,82. 

У Шостому розділі «Моделювання кращих методів ведення 

сільськогосподарських робіт для зменшення евтрофікації поверхневих вод» 
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засобами SWAT показано вплив агрохімічних заходів на зменшення втрат добрив з 

водним стоком. З метою зменшення забруднення вод від дифузних джерел 

сільськогосподарського походження в межах впровадження Нітратної директиви 

перед Україною стоїть невідкладне завдання розробки кодексів кращих методів 

ведення сільськогосподарських робіт для їх застосування в зонах,  уразливих до 

нітратного забруднення. Відповідно до цього за допомогою моделі встановлено 

кількісні показники внутрішньобасейнового циклу нітрогену в умовах застосування 

добрив, отримано залежність винесення сполук нітрогену від кількості та способу 

внесення добрив, показано вплив сільськогосподарської культури на вимивання 

сполук нітрогену. 

Установлено, що найбільшими статтями витрат N-NO3ˉ в умовах річкового 

басейну є живлення рослин та втрати на денітрифікацію. Величина вимивання 

нітратних сполук у руслову мережу річки поверхневим, латеральним та ґрунтовим 

стоком становила ~ 1% і була значно меншою порівняно з іншими статтями 

витратної частини балансу нітрогену. Однак протягом 2-х наступних після 

застосування добрив місяців середня концентрація нітрогену досягала                    

0,34 мг N-NO3ˉ/дм
3
.  

Втрати нітрогену від вимивання залежать від багатьох чинників, серед яких 

найбільш важливими є гранулометричний склад ґрунтів, рослинність, опади та 

способи внесення добрив. За даними польових досліджень, виконаних у 1980-х рр., 

вплив добрив на вимивання нітратних сполук досягав 11% від загальної дози 

внесених добрив (Носко, 2013).  

Шляхом моделювання показано, що вплив водного стоку на винесення 

нітратних сполук за однакового рівня застосування добрив (200 кг/га) у середньому 

становить  47% (16,2 кг N-NO3ˉ/км
2
 для багатоводного року та 8,6 кг N-NO3ˉ/км

2
 для 

маловодного року). За умови двократного зменшення дози добрив при переході від 

багатоводного року до маловодного винесення нітратних сполук зменшується на 

84% (16,2 кг N-NO3ˉ/км
2
 для багатоводного року та 2,6 кг N-NO3ˉ/км

2
 для 

маловодного року) (рис. 6). 

  

Рис. 6. Значення середніх місячних концентрації нітрогену (N-NO3ˉ) у воді р. 

Головесня у багатоводний (1985 р.) та маловодний (2007 р.) роки та оцінка впливу 

на них застосування добрив за модельними розрахунками SWAT 
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Шляхом моделювання досліджено вплив дози внесених добрив на винесення 

N-NO3ˉ та врожайність озимої пшениці. ¾ зростання винесення нітрат-іонів 

припадає на інтервал зростання дози внесених добрив від 100 до 200 кг N-NO3ˉ/га, 

при цьому урожайність зростає лише в 1,3 рази та істотно уповільнюється, 

починаючи з дози добрив 125 кг N-NO3ˉ/га (рис. 7). Такий характер залежності 

пояснюється тим, що рослина має певний поріг споживання нітрогену, що 

пропорційний її біомасі. Інтенсивність споживання нітрогену із зростанням дози 

добрив зменшується, оскільки його вміст у рослині наближається до порогового 

значення. З іншого боку, удобрення сприяє швидшому розвитку кореневої системи, 

що скріплює ґрунт та протидіє ерозійним процесам, відповідно, сприяє зменшенню 

винесення нітратних сполук. За допомогою побудови подібної залежності та 

відповідних економічних розрахунків, що включають витрати на внесення добрив та 

доходи від приросту врожайності, може бути визначено екологічно та економічно 

оптимальну дозу добрив. 

 

Рис. 7. Залежність (А) винесення N-

NO3ˉ з водним стоком і (Б) 

урожайності озимої пшениці від 

кількості внесених добрив за 

результатами моделювання SWAT 
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дослідження вказаної техніки були 

сконцентровані тільки на питанні 

економічного ефекту застосування 

добрив (Носко, 2013).  Результати 

моделювання SWAT показали, що розбиття дози добрив 100 кг N-NO3ˉ/га на 2 рівні 

частини зменшує винесення нітратних сполук у період росту культури (квітень – 

серпень) на 33%, на 3 частини – на 52%, на 4 – на 66%. Збільшення періоду внесення 

добрив більше ніж на місяць 

призводить до незначного падіння 

врожайності (рис. 8). 

 

Рис. 8. Розрахункове значення 

винесення N-NO3ˉ та урожайності 

від кількості етапів внесення добрив 

за загальної дози застосування 100 

кг N-NO3ˉ/га): А – однократне 

внесення,  В – двократне,  С– 

трикратне,  D – чотирикратне, F – 

чотирикратне упродовж 40 діб 
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Таким чином, роздрібне внесення нітрогену в ґрунти з низьким запасом 

мінерального нітрогену, а також в зонах з великою кількістю опадів має не тільки 

позитивний економічний, а й вагомий екологічний ефект і цілком може бути 

рекомендовано для зменшення евтрофікації поверхневих вод. 

Основною статтею витратної частини балансу нітрогену в ґрунтах є 

споживання нітрогену рослинами, на яке впливають біологічні та сортові 

особливості культур. За допомогою SWAT проаналізовано вплив 

сільськогосподарських культур, які культивуються в Українському Поліссі, на 

втрати нітратних сполук з водним стоком. Розрахункова доза добрив становила 100 

кг N-NO3ˉ/га (рис. 9). 

Рис. 9. Залежність винесення 

нітрат-іонів від засівної культури 

згідно з моделлю SWAT, 1985 р. (з 

розрахунку 100 кг N-NO3ˉ/га) 

 

Найкращі показники має 

озима пшениця, вирощування якої 

зменшує винесення N-NO3ˉ на 33–

42% порівняно з іншими 

культурами. Теоретично, за інших 

рівних умов, винесення нітрогену 

передусім залежить від 

інтенсивності його споживання 

рослиною, що в свою чергу 

пропорційно масовій частці 

нітрогену в рослині на різних 

стадіях розвитку, від кількості біомаси рослини на одиницю площі та від ерозійного 

фактору рослинного покриву. Установлено, що вирішальним чинником, що впливає 

на винесення нітрогену, є його вміст у рослині на стадії 50% росту (frN,2) та стадії 

зрілості (frN,3). Серед усіх досліджуваних культур озима пшениця поруч із більш 

раннім початком розвитку має найбільші значення frN на всіх стадіях росту.  

Таким чином, можливості моделі SWAT не обмежуються моделюванням 

винесення біогенних сполук, а є фундаментом для вирішення багатьох практичних 

завдань.   

 

ВИСНОВКИ 

1. Шляхом калібрування моделі SWAT з використанням автоматичних 

процедур    SUFI-2, GLUE, ParaSol, PSO встановлено, що найвищі  значення 

критеріїв оцінки ефективності моделювання для умов малого водозбору рівнинної 

частини України отримані для процедури SUFI-2. 

2. Установлено, що серед використовуваних у моделі SWAT 49 параметрів 

моделювання водного стоку, для лісової зони України  чутливими є 18 параметрів 

(CN2_AGRC, CN2_FRST, CN2_RNGE, CNCOEF, SURLAG, ESCO, EPCO, SFTMP, 

SMTMP, SMFMX, SMFMN, TIMP, SOL_AWC, SOL_K_AGRC, SOL_K_FRST, 
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ALPHA_BF, RCHRG_DP, GW_DELAY) та визначено їхні кількісні значення для 

басейну малої річки  

3. Показано, що чутливість до моделювання в SWAT стоку біогенних 

елементів виявляють 7 параметрів для нітрогену  (RCN, CDN, SDNCO, NPERCO, 

ANION_EXCL, CMN, N_UPDIS) та 5 параметрів для фосфору (PHOSKD, ERORGP, 

SOL_SOLP_AGRC, SOL_SOLP_FRST, P_UPDIS). Визначено їхні кількісні значення 

для басейну малої річки.  

4. Виконано моделювання щоденних значень водного стоку р. Головесня для 

багатоводної та маловодної фаз водності. Значеннями критеріїв точності 

моделювання становили відповідно “дуже добре” та “добре”. Для валідації водного 

стоку  значення критеріїв точності моделювання мали оцінку “задовільно”.  

5. За результатами моделювання встановлено, що у живленні досліджуваної 

річки домінуючу роль відіграє глибоководний ґрунтовий стік, частка якого в 

багатоводну та в маловодну фази водності становить  відповідно 62% та 82%.  

Показано, що в маловодну фазу водності частка поверхневого стоку істотно 

зменшується (~ 20 разів). Відносна частка латерального стоку практичне не 

змінюється. 

6. Виконано моделювання щоденних значень стоку нітрогену (у формі 

нітратних сполук) та фосфору. Значення критеріїв точності калібрування становили 

відповідно “дуже добре” та “добре”. Результати валідації – відповідно “добре” та 

“задовільно”. 

7. Установлено, що застосування мінеральних добрив відіграє значну роль у 

біогенному забрудненні поверхневих вод. У багатоводну фазу водності частка 

добрив у загальному стоці N-NO3ˉ досягла 40%, у маловодну фазу становила теж 

41%, але середня концентрація зменшилася на 74% 

8. Для сезонного розподілу стоку біогенних елементів характерні 

максимальні значення в період водопілля та перші місяці після внесення добрив 

(квітень – червень). Підйоми стоку фосфору також відзначаються під час сильних 

злив, що пов’язано з ерозійним стоком і зумовлено високою адсорбційною 

здатністю фосфору.  

9. Досліджено вплив різних сільськогосподарських практик на винесення 

біогенних елементів із водним стоком річок. На прикладі ярової пшениці показано, 

що збільшення дози застосування добрив призводить до зростання частки винесення 

сполук N-NO3ˉ з водним стоком і зменшення темпів приросту врожайності. 

Показано, що роздрібна техніка внесення добрив істотно впливає на зменшення 

винесення нітратних сполук, що за умов 4-х кратного внесення досягає 64% без 

зміни кількості врожаю. Культивація озимої пшениці зменшує винесення нітратних 

сполук на 33–42% порівняно з іншими основними сільськогосподарськими 

культурами України. 

10. Отримані результати можуть бути застосовані для  моделювання водного 

стоку та проведення кількісних оцінок надходження біогенних елементів від 

розподілених джерел на водозборах лісової зони України  як за наявності, так і за 

відсутності моніторингу вод для підготовки планів управління річковими 

басейнами, а також розроблення заходів з мінімізації біогенного забруднення та  
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зниження евтрофікації річкових екосистем. Матеріали дисертаційного дослідження 

можуть бути впроваджені в навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої 

освіти різних кваліфікаційних рівнів вищих навчальних закладів відповідного 

профілю, а також в освітньо-наукову програму підготовки аспірантів за 

спеціальністю «гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» в Українському 

гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України. 
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водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня). – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти й науки 

України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено моделюванню стоку біогенних елементів, а саме: 

сполук нітрогену та фосфору, – за допомогою сучасної фізико-математичної моделі 

з розподіленими параметрами SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Наведено 

методологію  адаптації та налаштування моделі для  практичного використання в 

умовах України. 

Виконано аналіз чутливості параметрів, калібрування та валідацію моделі для 

тестового водозбору р. Головесня (30,4 км
2
). Ефективність моделювання оцінено на 

підставі таких критеріїв: NS, R
2
, RSR, PBIAS. Показано відповідність отриманих 

результатів світовим вимогам якості моделювання. 

Установлено кількісний зв’язок між фізико-географічними характеристиками 

об'єкту (клімат, ґрунти, природокористування), водним стоком та винесенням 

біогенних елементів. Визначено, що складова стоку нітратних сполук за рахунок 

застосування добрив становить близько 40%.  

Для зменшення біогенного забруднення поверхневих вод кількісно 

обґрунтовано набір кращих сільськогосподарських практик. Отримано  модельну 

залежність урожайності та винесення сполук нітрогену від кількості добрив. 

Показано ефективність роздрібного методу внесення добрив, шляхом чого можна 

досягнути зменшення втрат  N-NO3ˉ з водним стоком на 64%. Кількісно визначено, 

що культивація озимої пшениці зменшує винесення нітратних сполук на 33–42% 

порівняно з іншими основними сільськогосподарськими культурами України.  

Ключові слова: евтрофікація, біогенні елементи, нітроген, фосфор, водний 

стік, дифузні джерела забруднення, моделювання, SWAT 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена моделированию стока биогенных элементов, а именно 

соединений азота и фосфора, с помощью современной физико-математической 

модели с распределенными параметрами SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 

Приведена методология адаптации и настройки модели для практического 

использования в условиях Украины. 

Выполнены анализ чувствительности параметров, калибровка и валидация 

модели для тестового водосбора р. Головесня (30,4 км
2
). Эффективность 

моделирования оценена на основании следующих критериев: NS, R
2
, RSR, PBIAS. 

Показано соответствие полученных результатов установленным мировым 

требованиям качества моделирования. 

Установлено количественную связь между физико-географическими 

характеристиками объекта (климат, почвы, землепользование), водным стоком и 

выносом биогенных элементов. Определено, что составляющая стока нитратных 

соединений за счет применения удобрений составляет около 40%. 

Для уменьшения биогенного загрязнения поверхностных вод количественно 

обоснован ряд лучших сельскохозяйственных практик. Получено модельную 

зависимость урожайности и выноса соединений азота от количества удобрений. 

Показана эффективность дробного метода внесения удобрений, что позволяет достичь 

уменьшения потерь N-NO3ˉ с водным стоком на 64%. Количественно определено, что 

культивация озимой пшеницы уменьшает вынос нитратных соединений на 33–42% по 

сравнению с другими основными сельскохозяйственными культурами Украины. 

Ключевые слова: эвтрофикация, биогенные элементы, азот, фосфор, водный 

сток, диффузные источники загрязнения, моделирование, SWAT 

 

SUMMARY 

Osypov V.V. Modeling of the nitrogen and phosphorus compounds yields from the 

small rivers catchments of the Ukrainian forest zone (on the example of Golovesnaya 

River). – Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of geographical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 11.00.07 – surface hydrology, water resources, hydrochemistry. – 

Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Service of Emergencies of Ukraine 

and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2017. 

This dissertation is focused on to the modeling of the nutrients emission (nitrogen 

and phosphorus compounds) from the water catchments of small rivers of the forest zone 

in Ukraine by SWAT (Soil and Water Assessment Tool). A process-based distributed 

watershed model has been firstly used in Ukraine. This modeling approach is adapted to 

the implementation within Ukrainian conditions. 

After the Association Agreement between Ukraine and the EU has been signed, the 

integrated approach to water management based on the basin principle is applied. In 
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particular, according to the new legislation requirements, an estimation and forecast of 

nutrients emission in the water bodies, determination of areas vulnerable to nitrate 

contamination, implementation of ways to reduce eutrophication should be conducted, 

including development and initiation of the best management practices in agriculture. This 

regulation requires the new qualitative and quantitative evaluation methods which are 

currently lacking. 

The purpose of this dissertation is a quantitative assessment and development of 

measures for minimizing the nutrient loads (nitrogen and phosphorus compounds) from 

the catchment area of the small river applying process-based modeling by SWAT. 

Based on the analysis of the physical and geographical conditions of the studied 

catchment, a digital background has been created, which includes the GIS layers of the 

digital elevation model (DEM), soils, and land use. Therefore, the main soil types of the 

watershed and their physical characteristics have been determined: dark gray forest soil 

(54%), gray forest soil (40%), and podzolized chernozem (6%). Also, the main types of 

land use of the catchment area have been determined: agricultural land (48%), mixed 

forests (35%), grassland (13%), and others (4%). 

The long-term water runoff fluctuations of the test catchment have been 

investigated. Through analysis of the difference-integral curve, the high-water (1983–

2006) and low-water (from 2007) phases have been detected. 

The calibration of the SWAT model for the test water catchment for the values of 

water runoff, nitrogen loads, and phosphorus loads have been carried out. The validation 

of the model is performed for the independent data period. The efficiency of modeling has 

been evaluated based on the following criteria: Nash-Sutcliffe coefficient (NS), 

determination coefficient (R
2
), standardized mean square error (RSR), and percentage bias 

(PBIAS). The obtained results of calibration and validation align with the established 

world requirements of modeling performance. 

It has been illustrated that the main anthropogenic determinants of the nutrients 

emission are the use of mineral fertilizers and the presence of nitrogen in precipitation. 

The modeling has been shown that the nitrate compounds loads due to the fertilizers usage 

are about 40% for the high-water and low-water phases, but the average annual 

concentration of nitrate ions in the low-water year is 74% less. 

The best management practices for the reduction of the surface waters nutrient 

contamination of test catchment have been substantiated. By SWAT model, it has been 

demonstrated the method of determining the optimal fertilizer dose by analyzing the 

dependence of crop yield and nitrogen loads on the amount of applied fertilizers. 

Furthermore, it has been shown that the use of the split method of fertilizing can reduce 

the nitrogen loads by 64% during the growing season (April – August). The quantitative 

analysis has been determined that, among the main agricultural crops in Ukraine, the 

nitrogen loads are better prevented by winter wheat (N-NO3ˉ is 33–42% lower than for 

other crops). 

 Key words: eutrophication, nutrients, nitrogen, phosphorus, water flow, diffuse 

sources, modeling, SWAT. 

 


