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водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук  за 

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

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України –  Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено моделюванню винесення біогенних елементів 

(сполук нітрогену та фосфору) з водозборів малих річок лісової зони України за 

допомогою програмного комплексу SWAT. Зазначена модель, яка відноситься до 

класу моделей з розподіленими параметрами з фізико-математичною основою 

описання процесів, уперше використана в Україні для прогнозування 

антропогенного впливу на екологічний стан водних об’єктів. Наведено 

методологію адаптації моделі та можливості її практичного використання. 

Після підписання угоди про асоціацію з ЄС в Україні запроваджується 

інтегрований підхід в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. 

Якщо раніше контроль зводився до регулювання викидів із точкових джерел, то 

наразі не менша увага повинна приділятися розподіленим джерелам 

забруднення. Зокрема, згідно з новими вимогами законодавства повинна 

проводитись оцінка та прогноз надходження біогенних елементів у водні 

об’єкти, визначення уразливих до нітратного забруднення зон, запровадження 

шляхів зменшення евтрофікації, у т.ч. розробка та впровадження кодексів 

кращих методів ведення сільськогосподарських робіт. Усе це потребує нових 

якісних та кількісних методів оцінки, які наразі відсутні. 

Мета дисертаційної роботи – кількісна оцінка та розробка заходів із 

мінімізації стоку біогенних елементів (сполук нітрогену та фосфору) з 
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водозбірної території малої річки шляхом фізико-математичного моделювання із 

застосуванням моделі SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 

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. 

Дослідження проводились, на основі даних матеріалів  моніторингу вод 

ДСНС України за параметрами водного стоку, концентраціями компонентів 

хімічного складу р. Головесня за період 1983–2013 рр., а також матеріалів 

метеорологічних спостережень Придеснянської водно-балансової станції 

(температура, опади, вологість, швидкість вітру, хмарність, сонячна радіація) за 

період 1983–2013 рр. 

На підставі аналізу фізико-географічних умов досліджуваного водозбору 

створено цифрову основу моделювання, що включає ГІС-шари цифрової моделі 

висот, ґрунтів, землекористування. Визначено основні типи ґрунтів водозбору та 

їхні фізичні характеристики: темно-сірі лісові (54%), сірі лісові (40%), чорноземи 

опідзолені (6%). Визначено основні види землекористування водозбору: 

сільськогосподарські землі (48%), мішані ліси (35%), луги (13%), інші (4%). 

Проаналізовано основні шляхи надходження біогенних елементів із 

водним стоком та методи їхньої кількісної оцінки. Проаналізовано недоліки та 

переваги розрахункових методів та різних підходів моделювання. Обґрунтовано 

вибір детерміністичних (фізико-математичних) моделей для аналізу біогенного 

забруднення водних  об’єктів від розподілених джерел. 

Виконано порівняльний аналіз наявних фізико-математичних моделей 

розрахунку стоку біогенних елементів, оцінено їхні переваги та недоліки. На 

підставі завдань дослідження, фінансових, професійних та часових можливостей 

визначено модель SWAT як оптимальну для застосування в умовах України. 
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Досліджено багаторічну циклічність водного стоку тестового водозбору. 

Шляхом аналізу різницево-інтегральної кривої виявлено багатоводну (1983–2006 

рр.) фазу та маловодний (з 2007 р.) період. 

Проведено налаштування фізико-математичної моделі SWAT для 

тестового водозбору та виконано аналіз чутливості моделі до окремих вхідних 

параметрів. Установлено чутливість моделі до 18 параметрів водного стоку, 7 

параметрів винесення сполук нітрогену, 5 параметрів винесення сполук 

фосфору. 

Виконано калібрування моделі SWAT для тестового водозбору за 

показниками  водного стоку, показниками винесення сполук нітрогену і 

фосфору. Виконано валідацію моделі для тестового водозбору за період із 

незалежними даними. Оцінено ефективність моделювання на підставі таких 

критеріїв: коефіцієнт Неша-Саткліфа, коефіцієнт детермінації, стандартизована 

середньоквадратична похибка, процентне відхилення. Показано відповідність 

отриманих результатів калібрування та валідації встановленим світовим вимогам 

якості моделювання. 

Визначено основні чинники надходження біогенних елементів у тестовому 

водному басейні та кількісно оцінено їхній вплив. Показано, що основним 

фактором антропогенного впливу є застосування добрив та наявність сполук 

нітрогену в опадах. За допомогою моделювання встановлено, що вплив добрив 

на формування стоку нітратних сполук досягає приблизно 40% як у багатоводну, 

так і  маловодну фази.  

За допомогою моделі SWAT обґрунтовано низку прийомів ведення 

сільськогосподарських робіт, які призводять до зменшення втрат поживних 

елементів з водним стоком та зниження антропогенного впливу на екосистему 

річки. Показано метод визначення оптимальної дози добрив шляхом аналізу 

залежності урожайності та винесення сполук нітрогену від кількості 

застосованих добрив. Використання роздрібного методу внесення добрив може 

зменшити винесення сполук нітрогену на 64%  у період росту культури (квітень 

– серпень). Кількісно визначено, що серед основних сільськогосподарських 
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культур України найкраще попереджає втрати нітратних сполук з водним стоком 

озима пшениця (винесення N-NO3ˉ на 33–42%  менше, порівнюючи з іншими 

культурами). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні 

теоретичних і практичних знань щодо закономірностей формування водного 

стоку та винесення біогенних елементів із 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,  для підготовки планів 

управління річковими басейнами як за наявності, так і відсутності моніторингу 

вод, а також розроблення заходів із мінімізації біогенного забруднення та 

зниження евтрофікації річкових екосистем. Розроблені практичні рекомендації 

можуть бути використані для визначення оптимальних методів застосування 

мінеральних добрив та впровадження кращих методів ведення 

сільськогосподарських робіт.  Матеріали дисертаційного дослідження можуть 

бути впроваджені в навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої 

освіти різних кваліфікаційних рівнів вищих учбових 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. 

Ключові слова: евтрофікація, біогенні елементи, неорганічні сполуки 

нітрогену, фосфору, стік, розподілені джерела забруднення, моделювання, 

SWAT. 
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ANNOTATION 

 

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). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of geographical sciences  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 software. 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. 

While the established monitoring system in Ukraine is limited to controlling emissions 

from point sources, the nowadays’ circumstances require considering the effects of the 

diffuse sources of pollution as well. In 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 within 

Soil and Water Assessment Tool (SWAT). 
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The object of this study is the consistent patterns of the nutrients wash-off 

formation and the major ways of their routing from the catchment area of the small 

river. 

The subject of this study is the forecasting of the nitrogen and phosphorus 

compounds emission by simulating the course of physical, chemical, and biological 

processes in the catchment area of the small river applying the process-based SWAT 

model. 

The research was conducted using the surface waters monitoring data from the 

SES of Ukraine for the values of the water runoff, the concentrations of the chemical 

composition components of the Golovesnaya River during the period 1983–2013, and 

the meteorological observations of the Pridesnianska water-balance station (including 

temperature, precipitation, humidity, wind speed, cloudiness, and solar radiation) 

during the period 1983–2013. 

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 main ways of nutrients loads with water flow and methods of their 

quantitative estimation have been analyzed. The disadvantages and advantages of 

calculation methods and different modeling approaches have been evaluated. The 

choice of deterministic (process-based) models for the analysis of nutrient pollution 

from the non-point sources has been substantiated. 

A comparative analysis of available process-based distributed watershed nutrient 

water quality models has been performed and estimated their advantages and 

disadvantages. Based on the research tasks and the financial, professional, and time 

capabilities, the SWAT model has been determined as the most optimal one for use in 

Ukraine. 
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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 configuration of the SWAT model for the test catchment has been 

accomplished, and the analysis of the sensitivity of the model to individual input 

parameters has been performed. The model’s sensitivity to 18 parameters of the water 

cycle, 7 parameters of the nitrogen cycle, and 5 parameters of the phosphorus cycle has 

been identified by SWAT-CUP.  

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. 

The main factors of the nutrients emission into the river basin have been 

determined and quantified their influence. 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 
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Ukraine, the nitrogen loads are better prevented by winter wheat (N-NO3ˉ is 33–42% 

lower than for other crops). 

The practical significance of the obtained results is to expand the theoretical and 

practical knowledge regarding the principles of water runoff formation and nutrients 

emission from small river catchments of the Ukrainian forest zone. The main scientific 

foundations and conclusions of the dissertation are brought up to the level of particular 

methodological developments and practical recommendations that can be useful for the 

further scientific research. 

The obtained results can be applied for modeling of water runoff and carrying 

out quantitative estimations of the nutrients emission from diffuse sources of the 

catchment areas in the Ukrainian forest zone. Also, these results can build the 

fundamental frameworks for the preparation of the river basin management plans, with 

or without water monitoring, as well as the development of the measures for 

minimization of the nutrient contamination and decrease of eutrophication of river 

ecosystems. The developed practical recommendations can be used to determine the 

sustainable methods of mineral fertilizers use and to apply the best management 

practices in agriculture. The materials of this dissertation can be integrated in the 

training courses for the higher education students of different qualification levels 

within the corresponding profile, as well as in the educational and scientific programs 

for preparation of the postgraduates majoring in "surface hydrology, water resources, 

hydrochemistry" at the Ukrainian Hydrometeorological Institute of the SESU and 

NASU. 

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

sources, modeling, SWAT. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Глобальне зростання кількості населення поставило 

на порядок денний питання подолання дефіциту продовольства [138]. Високий 

ступінь освоєння земельного фонду обмежив можливості для подальшого 

екстенсивного шляху виробництва продуктів харчування. На сучасному етапі  

збільшення продуктивності сільськогосподарського виробництва може бути 

досягнуто завдяки його інтенсифікації. Сучасні інноваційні технології 

землеробства ґрунтуються на застосуванні добрив, серед яких найбільшу 

ефективність до підвищення врожайності виявляють мінеральні  добрива [28]. 

Норми внесення добрив тісно залежать від ґрунтово-кліматичних умов, 

агротехнічних заходів, культури та багатьох інших чинників. Незбалансоване 

використання добрив призводить до їхніх втрат у навколишнє середовище. Так, 

у зоні достатнього зволоження втрати азотних добрив із водним стоком 

досягають у середньому 15%, фосфорних добрив – 1% [5].   

 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 [11]. 

Дослідження впливу сільськогосподарських джерел на хімічний склад та 

якість води річок в Україні вперше виконано Хільчевським В. К. у 1996 році. У 

його роботі [45] встановлено зв'язок між застосуванням агрохімічних засобів та 

винесенням мінеральних сполук у басейні Дніпра. З того часу з’явилися лише 

поодинокі роботи, присвячені впливу змиву біогенних елементів з водозбірної 

площі на трофний стан озер Волинської області [46], басейну р. Десни [20], 

Українського Придунав'я [16]. 
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Моделювання біогенного стоку річок, засноване на балансовому принципі, 

розроблено радянськими вченими Хрисановим і Осиповим [12]. Беручи до уваги, 

що метод містить велику кількість розрахунків, його подальший розвиток 

істотно стримувався недостатнім поширенням ГІС технологій. Для великого 

річкового басейну цей підхід вперше було реалізовано Кондратьевим С. для  

р. Неви [19]. При цьому моделювання водного стоку виконувалось на основі 

розробленої ним фізико-математичної моделі, а для прогнозування винесення 

біогенних елементів був задіяний концептуальний підхід. В Україні цей метод 

уперше був втілений Яциком А. В. для малої річки України у межах окремого 

господарства [48, 50].   

 Тривалий час забруднення вод біогенними елементами пов’язувалося 

виключно з дією точкових джерел. Однак усе більше охоплення населених 

пунктів очисними спорудами та поступове поглиблення 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 [74]. 

 В Україні приблизно 70% території належить до земель 

сільськогосподарського призначення [42]. 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% [42]. 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 
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відповідних змін до Водного кодексу [37]. У планах управління річкових 

басейнів має бути наявна оцінка трофного стану водних екосистем, визначено 

зони, вразливі до нітратного забруднення, запроваджено кращі методи ведення 

сільськогосподарських робіт [38].  

Для вирішення вищевказаних завдань використовується, передусім, 

модельний підхід [98]. Невпинний розвиток цифрових та космічних технологій 

призвів до домінуючого використання фізико-математичних моделей із 

розподіленими параметрами, що ґрунтуються на формалізації окремих процесів. 

Дана робота є першим прикладом застосування в Україні моделей 

подібного класу для визначення біогенного забруднення вод та закладає 

фундамент для подальшого розвитку цього напряму. 

Зв’язок роботи з науковими програми, 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 із 

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 роботи – кількісна оцінка та 

розроблення заходів із 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 такі завдання: 

- виконати аналіз фізико-географічних умов досліджуваного водозбору; 

- проаналізувати основні шляхи надходження біогенних елементів із 

водним стоком та методи їхньої кількісної оцінки; 
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- 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 їхньою 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 застосування 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 період 1983–2013 рр., а також матеріали метеорологічних 

спостережень Придеснянської водно-балансової станції за період 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 
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«Microsoft Access» пакету «Microsoft Office». Дослідження багаторічної 

циклічності водного стоку здійснено з використанням різницевої  інтегральної 

кривої. 

Завантаження вихідних даних проводилось у програмному середовищі 

ArcGIS за допомогою надбудови ArcSWAT [144]. Моделювання гідрологічних та 

гідрохімічних процесів, на підставі яких отримано щоденні значення водного 

стоку, винесення сполук нітрогену та фосфору, здійснювалося в програмному 

комплексі SWAT, розробленого Міністерством сільського господарства 

США [53]. 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) [51].  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Уперше: 

- адаптовано комп'ютерну фізико-математичну модель SWAT для 

моделювання винесення біогенних елементів із 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 та фосфору зі щоденною роздільною 

здатністю; 

- встановлено кількісний зв’язок між фізико-географічними 

характеристиками об'єкту (клімат, ґрунти, природокористування), 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. 
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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 та винесення біогенних елементів із 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 із 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 учбових 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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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 із науковим керівником.  

У роботах, підготовлених у співавторстві, особистий внесок здобувача 

поділяється 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 обговорювалися 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. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

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

складає 182 сторінки, з яких основний текст викладено на 140 сторінках, 

включає 19 таблиць, та 43 рисунка. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЕВТРОФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ВОД, МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

 

1.1. Чинники, що зумовлюють евтрофікацію 

 

Термін "евтрофний", "мезотрофний" та "оліготрофний" вперше був 

введений німецьким науковцем Германом Вебером для описання різних станів 

флори торф’яних боліт [141]. Август Тінеман, аналізуючи озера північної 

Німеччини,  показав, що окремі стратифіковані озера мають знижений вміст 

кисню гіполімніону [130]. Це дало початок оліготрофно-евтрофній парадигмі 

екосистем (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Оліготрофно-евтрофна парадигма 

 

У цій парадигмі водний стік, що надходить в оліготрофні озера,  

характеризується низьким умістом біогенних елементів. Відповідно, кількість 
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матеріалу, що опускається до гіполімніону, невелика, як і кількість кисню, яка 

споживається там упродовж літа. І навпаки, евтрофне озеро часто, але не завжди, 

мілкіше та характеризується надходженням більшої кількості біогенних 

елементів. Первинна продуктивність таких озер вища порівняно з 

оліготрофними. У евтрофних озерах переважна частка органічного матеріалу 

осідає в гіполімніоні, де на його окиснення витрачається значна кількість кисню 

і, як наслідок, глибокий шар води евтрофного озера зазнає гіпоксії. 

Дотримуючись цієї парадигми, евтрофікація  прісноводних водойм являє собою 

синдром екосистемних реакцій, які виникають внаслідок збільшення 

концентрацій поживних речовин до рівня неконтрольованого зростання 

первинопродуцентів. У зв’язку з цим трофний стан екосистеми характеризує 

показник первинної продукції, тобто кількість органічного вуглецю, утвореного 

в результаті фотосинтезу протягом року (табл. 1.1).  

 Таблиця 1.1 

Рівень трофності водойми за Родхе [114] 

Рівень трофності вуглець, г С∙м
-2

∙рік
-1

 

Оліготрофні 7–25 

Евтрофні (природні) 75–250 

Евтрофні (забруднені) 350–700 

 

Поступове накопичення органічної речовини у водоймі – це закономірний 

природний процес. "Життєвий" шлях озера від оліготрофного до евтрофного 

стану є неминучим (рис. 1.2). Кінцевою ланкою розвитку озера є болото [44]. У 

разі інтенсифікації антропогенної діяльності на водозборах, що викликає 

збільшення біогенного навантаження, еволюція озерних екосистем 

прискорюються. 
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Рис. 1.2. Процес евтрофування водойми, ланки розвитку: 

І – оліготрофне озеро з малою кількістю біогенних сполук, високою 

концентрацією розчиненого кисню;  

ІІ – мезотрофне озеро (середня кількість біогенних сполук);  

ІІІ – евтрофне озеро (високий вміст біогенних сполук, можлива низька 

концентрація розчиненого кисню). 

 

З погляду трофічних зв’язків екосистема має два компоненти: автотрофний 

компонент (самостійне забезпечення живленням), для якого характерна фіксація 

світлової енергії, використання простих неорганічних речовин та утворення 

складних; та гетеротрофний компонент (живлення завдяки зовнішнього 

середовища), для якого характерні утилізація, перебудова та розкладання 

складних речовин [2].  

У водоймах домінує автохтонний шлях утворення органічної речовини, 

формування якої забезпечують планктонні організми та  макрофіти, передусім 

вищі водяні рослини [27]. У складі фітопланктону помірної зони основними 

видами фітопланктону є діатомові, синьозелені та дінофітові водорості [27]. 

Діатомові водорості (Aulacosira islandica subsp.helvetica, A.granulate) 

переважають у планктоні впродовж усього періоду відкритої води, вплив 

окремих видів у різні сезони відрізняється. Важливе місце в екології цього виду 

відіграє вертикальна турбулентність водного середовища, що сприяє їхньому 

перебуванню в завислому стані у межах фотичного шару, та збагаченню верхніх 

шарів водойми біогенними елементами. Масовий розвиток синьозелених 

водоростей (Anabaena, Microcystis тощо) викликає явище "цвітіння" води. Вони 

представлені переважно літніми та літньо-осінніми видами, у зв’язку з чим їхня 
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вегетація припадає на період найбільшого прогрівання води. Динофітові 

водорості можуть домінувати як у літньому (Ceratium hirundinella), так і в 

зимньому планктоні (вид Peridinium aciculiferum). Розвиток Ceratium прямо 

пов’язаний із зростанням ступеню евтрофування водойми. У зв’язку з легкою 

ідентифікацією, порівняно простим кількісним підрахунком та космополітичним 

розповсюдження цей вид вважається індикатором трофічного стану озер. За 

рівнем максимальної чисельності Ceratium Трифоновою І. С. запропоновано 

орієнтовну шкалу трофічного типу озер (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

 Класифікація озер за рівнем трофності за Трифоновою [41] 

Трофічний тип Кількість Ceratium, тис.кл/дм
3
 

Оліготрофні <10 тис.кл/дм
3
 

Мезотрофні 10–100 тис.кл/дм
3
 

Евтрофні > 100 тис.кл/дм
3
 

Високотрофні > 500 тис.кл/дм
3
 

 

У сучасний період використовується схема, що ґрунтується на класифікації 

Вебера. Зазначена класифікація була розроблена для боліт, яку  [87, 88] 

адаптували для поверхневих вод. Не дивлячись на те, що наведений принцип є 

більш загальноприйнятим для озер та водосховищ, він також може бути 

застосований для річок, естуаріїв та прибережних морських вод [75] (табл. 1.3). 

Класифікація враховує не тільки величину біопродуктивності, а й інші 

показники, пов’язані з евтрофікацією. 

Біопродуктивність екосистеми характеризують прямим показником chl a, 

який показує кількість хлорофілу, утвореного рослинними клітинами, та 

непрямим показником прозорості води, що відображає кількість завислих 

органічних частинок [106]. Прозорість води найчастіше визначають за диском 

Секкі. 
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Таблиця 1.3 

Середні характеристики озер, річок та прибережних морських територій за 

рівнем трофного стану 

  

трофний 

стан 

Nзаг, 

мг/м
3
 

Pзаг, 

мг/м
3
 chl a, мг/м

3
 

Прозорість 

(Секкі), м 

Озера оліготрофні <350 <10 <3,5 <4 

 мезотрофні 350−650 10−30 3,5−9 2−4 

 евтрофні 650−1200 30−100 9−25 1−2 

 гіпертрофні >1200 >100 >25 <1 

    

Розчинений 

chl a, мг/м
3
 

Донний       

chl a, 

мг/м
3
 

Річки  оліготрофні <700 <25 <10 <20 

 мезотрофні 700−1500 25−75 10−30 20−70 

 евтрофні >1500 >75 >30 >70 

    chl a, мг/м
3
 SD, м 

Прибрежні 

води 

оліготрофні <260 <10 <1 <6 

мезотрофні 260−350 10−30 1−3 3−6 

 евтрофні 350−400 30−40 3−5 1.5−3 

  гіпертрофні >400 >40 >5 <1.5 

*- chl a – хлорофіл а 

 

Біопродуктивністі значною мірою визначається наявністю у воді біогенних 

елементів, які у прісноводних і морських екосистемах слугують кормовою базою 

планктонних організмів і судинних рослин [138, 82, 85, 125]. У англомовній 

літературі вони називаються поживними речовинами, що прямо відображає їхню 

екосистемну роль. Водночас надлишок сполук нітрогену та фосфору має 

негативне значення для розвитку рослин [117]. 

За теорією Ю. Лібіха врожайність рослин обмежується тією поживною 

речовиною, вміст якої є мінімальним (закон мінімуму Лібіха) [97]. Прийнято 

вважати, що атомне співвідношення фосфору до нітрогену в організмах 

становить приблизно 1:10, а відповідне йому співвідношення мас – 1:4,26. У 

діатомових водоростях це співвідношення коливається в межах від 1:6 до 1:12, а 

в синьо-зелених – від 1:10 до 1:17, характеризуючи їхні потреби у поживних 

елементах [40].  
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Відомий лімнолог Хатчінсон Г. Х. [86] показав, що для різних водойм суші 

здебільшого співвідношення P:N значно зміщене в бік нітрогену [18], що 

призвело до думки про основний вплив фосфору на евтрофікацію  прісноводних 

водних об’єктів [65].  

У той же час крос-системний аналіз річок помірного поясу показав, що 

біомаса водоростей бентосу [72] та трофічний стан води істотно пов'язані як із 

загальним нітрогеном, так і фосфором. Подальші дослідження підтвердили 

наявність істотного зв’язку середньої й максимальної біомаси водоростей із 

вмістом у  воді загального нітрогену і, меншою мірою з загальним фосфором. 

Разом з тим за високих концентрацій у воді річок  нітрогену й  фосфору не 

завжди спостерігалося збільшення середньої кількості хлорофілу бентосу, що 

вказує на те, що поживні речовини не є обмежувальними чинниками 

евтрофікації [68]. 

Загалом, аналіз публікацій щодо досліджень різних водних об’єктів 

показав, що евтрофікація може лімітуватися фосфором,  нітрогеном або обома 

елементами зразу [70]. Це говорить про те, що під час дослідження конкретного 

водного об’єкта, вкрай важливим є аналіз шляхів надходження до нього як 

фосфору, так і нітрогену, доки не буде встановлено, який елемент є основним 

чинником евтрофування. 

 

1.2. Роль точкових та розподілених (дифузних) джерел у формуванні 

евтрофікації вод 

 

Біогенні елементи можуть потрапляти до водного об’єкта від точкових або 

дифузних (розподілених) джерел [104, 105]. До точкових джерел належать 

ідентифіковані обмежені ємності (труба, канава, канал та ін.) з порівняно 

стабільними витратами та концентраціями забруднювальних речовин, що 

скидаються у воду. Вплив зовнішніх метеорологічних чинників  на скиди таких 

джерел мінімальний або відсутній [107].  

До точкових джерел надходження забруднювальних речовин відносять: 
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 стічні води (муніципальні і промислові); 

 стік і фільтрат із системи видалення відходів; 

 стік та інфільтрація з кормових боксів для тварин; 

 стік із шахт, нафтових родовищ, промислових об’єктів; 

 переповнення дощових та каналізаційних колекторів. 

Забруднення води від неточкового джерела виникає, коли забруднювальна 

речовина надходить у результаті дифузії або стоку із значним охопленням площі, 

коли немає очевидної точки входу у водні об’єкти [107]. Ці джерела є 

неоднорідними в просторі та часі, тісно пов'язані з метеорологічними умовами та 

іншими непостійними чинниками впливу, тому, порівнюючи з точковими, їх 

значно складніше контролювати. Дифузні джерела поділяють на урбанізовані, 

наприклад, зливовий стік та позаміські, до яких відносяться сільськогосподарські 

землі, пасовища, водойми-відстійники і т. ін. [26]. 

Безумовно, біогенні елементи надходять до водних об’єктів у результаті 

звичайних природних процесів – вимивання з ґрунтового покриву, поверхневого 

стоку з неокультурених ландшафтів, притоку алохтонної речовини, завдяки 

рослинним та тваринним залишкам, що потрапляють у водойми, атмосферних 

опадів, перебігу процесів фотосинтезу та азотфіксації біологічними системами. 

Однак, є принципова відмінність між природною та антропогенною 

евтрофікацією, насамперед, це швидкість формування останньої [3]. За даними 

досліджень на декількох десятках озер Білорусії, Естонії, Латвії та Карелії було 

встановлено, що за інтенсивного землеробства на водозборах, озера досягали 

евтрофного або гіпертрофного стану вже за декілька десятків років; 

тваринницькі господарства здатні перетворити малі озера на евтрофні або 

гіпертрофні за 30–40 років [17]. У природних умовах подібні зміни проявляються 

протягом  тисячоліть [47]. 

Швидкість евтрофікації залежить від типу ґрунтів, що формують ложе 

водозбору. Підзолисті ґрунти легкого механічного складу з низьким умістом 

гумусу й обмінних основ характеризуються невеликими запасами мінеральних і 
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органічних речовин, що визначає їхнє слабке надходження до води. Водні маси, 

які формуються за цих умов, бідні на поживні речовини, і водойми такого типу, 

зазвичай, відносять до дистрофних [8]. Ґрунти важкого механічного складу з 

високим умістом гумусу й обмінних основ (лучно-чорноземні, заплавні, дерново-

лісові та частково дерново-підзолисті) характеризуються високими 

концентраціями мобільних сполук, здатних надходити у водне середовище. 

Водні маси, що формуються в цих умовах, будуть значною мірою збагачуватися 

різного роду речовинами, оскільки слідом за мобільними формами почнуть 

вимиватися валові форми елементів [7]. З іншого боку, якщо на легкі ґрунти 

додатково вносяться добрива, то стік сполук нітрогену може значно перевищити 

відповідний стік із ґрунтів більш важкого механічного складу, тому що перші 

потребують більшої кількості добрив та характеризуються більшим латеральним 

стоком [45]. 

За останні десятиліття в країнах Європейського Союзу, завдяки 

впровадженню відповідного законодавства та розвитку технологій очищення 

стічних вод, вдалося суттєво вдосконалити дії в галузі контролю забруднення від 

точкових джерел. На відміну від останніх, управління забрудненням від 

дифузних джерел значно складніше. Так, у країнах ЄС 50–80 % загального 

нітрогену та близько половини загального фосфору надходить від неточкових 

джерел [74]. Згідно  останнього звіту Міжнародної комісії із захисту басейну 

р. Дунай  від сільського господарства надходить 46 % нітрогену та 28 % фосфору 

[90]. Невтішним є і звіт Європейського агентства з екології, де прогнозується, що 

потреби населення в продуктах харчування будуть зростати, що викличе 

необхідність збільшення застосування добрив [76]. Тому розроблення методів 

контролю та прогнозування біогенного забруднення від дифузних джерел є 

важливим викликом сьогодення. 
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1.3. Впровадження європейського законодавства в Україні як ефективний 

інструмент зменшення евтрофікації поверхневих вод  

 

Одним із найвагоміших документів у галузі управління водними 

ресурсами, безсумнівно, є Водна рамкова директива Європейського Союзу (ВРД 

ЄС) , метою якої є досягнення “доброго” екологічного стану поверхневих вод 

[62, 67]. Для цього для визначених районів річкових басейнів мають бути 

розроблені плани управління із програмою заходів для мінімізації негативних 

впливів. З підписанням Угоди про асоціацію з Європейським союзом [36] 

Україна також офіційно приєдналася до цього процесу. Рух у цьому напрямку 

вже помітний, зокрема, у жовтні 2016 р. було прийнято нову редакцію Водного 

кодексу України, у якому закріплюються основні принципи ВРД, вводяться нові 

поняття та терміни [37]. Зокрема, на законодавчому рівні закріплено термін 

"евтрофікація" – збільшення вмісту біогенних елементів у водоймі, що викликає 

інтенсивне розмноження водоростей, зменшення прозорості води і вмісту 

розчиненого кисню в глибинних шарах унаслідок розкладу органічної речовини 

мертвих рослин і тварин, а також масову загибель донних організмів. Закон 

зобов’язує до розроблення та виконання шестирічних планів управління для 

кожного з 9 районів річкових басейнів окремо (басейни р. Дніпро, Дністра, 

Дунаю, Південного Бугу, Дону, Вісли, річок Криму, Причорномор’я та 

Приазов’я). За необхідності можливе впровадження окремих планів для 

суббасейнів у межах басейну, які мають містити чітко визначений порядок 

елементів:  

1. Загальна характеристика басейну. 

2. Оцінка впливів та визначення уразливих зон (зокрема, 

підкреслюється необхідність оцінки забруднення як від точкових, так 

і від дифузних джерел). 

3. Визначення цілей та розроблення детальної програми управління, що 

також враховує обговорення з громадськістю та економічний аналіз 

водокористування. 
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4. Визначення компетентних та відповідальних органів [38]. 

Що стосується біогенного забруднення, то в структурі плану під пунктом 

2.1 мають бути визначенні дифузні та точкові джерела надходження; у пункті 2.5 

мають бути вказані зони, вразливі до накопичення нітратів. Також обов’язковим 

є наявність повного переліку програм, спрямованих на зменшення забруднення 

біогенними елементами від дифузних та точкових джерел. 

У Європейському законодавстві з ВРД невід’ємно пов’язана Нітратна 

директива [66], яка саме і спрямована на зменшення забруднення від дифузних 

джерел сільськогосподарського походження. Але, як зазначає фаховий аналіз 

[110], ступінь відповідності законодавства України до змісту цієї директиви 

перебуває на низькому рівні. Та саме цей документ є логічним продовженням 

ВРД, який докладніше розкриває заходи спрямовані на визначення уразливих до 

нітратного забруднення зон. Зокрема, йдеться про впровадження так званих 

кодексів кращих методів ведення сільськогосподарських робіт, які враховують 

оцінку кількості, умови та процедури внесення добрив і гною, оцінку сівозміни в 

уразливих зонах. Наголошується, що відповідні програми мають враховувати 

характеристики та похил ґрунту, кліматичні умови, дані про землекористування 

та потребу рослини в нітрогені. Окремо вказується на необхідність розроблення 

програми моніторингу для оцінювання надходження нітратів від 

сільськогосподарських джерел.  

Для зменшення забруднення від точкових джерел у Європі впроваджено 

Директиву про міські стічні води [13], яка зобов’язує виконання вторинної 

очистки стічних вод (механічної та біологічної) для всіх населених пунктів із 

кількістю населення понад 2000 осіб. Ця директива є найбільш вартісною – 

витрати на одного мешканця варіюють від 115 до 250 євро залежно від 

населеного пункту [63]. Однак, як було зазначено в Плані управління басейном 

Дунаю [90], це не призвело до значного зниження вмісту біогенних елементів у 

водних об’єктах. У плані зазначається необхідність рухатися далі в напрямку 

зменшення надходження біогенних елементів із сільськогосподарських земель, 

відносна роль яких вагомо зросла. Невід’ємним складником оцінки та 
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прогнозування біогенного забруднення у плані управління є використання 

різного типу моделей, адже саме такий підхід найкраще підходить для вирішення 

поставлених завдань. 

 

1.4. Основні методологічні підходи оцінювання впливу дифузних джерел 

 

Є безліч різних підходів для оцінювання біогенного впливу дифузних 

джерел на поверхневі води. Вибір конкретного методу залежить від низки таких 

чинників, як параметри якості води, часова шкала, тип джерела, наявність даних 

та безпосередньо досвід користувача. У цілому, для оцінювання біогенного 

навантаження можна виділити два основні підходи. Перший фокусується на 

кількісній оцінці винесення біогенних елементів з водозбору; другий 

зосереджений безпосередньо на джерелах навантаження, тобто надає зональну 

характеристику водозбору. З погляду планування, другий підхід є більш 

прийнятним, оскільки інформація характеризується адресною спрямованістю й 

може бути використана для обґрунтування управлінських рішень. Однак, 

загальне правило полягає в тому, що підхід, який буде обиратися, повинен бути 

найпростішим та одночасно вирішувати поставлені завдання. 

 

1.4.1. Використання спостережень для оцінювання впливу дифузних 

джерел 

 

Дані моніторингу можуть бути використані для безпосереднього 

оцінювання навантаження забруднювальних речовин на водойму. Оскільки 

проби відбираються безпосередньо в руслі, то результат аналізу дозволяє 

оцінити тільки загальне винесення речовини з водозбору вище від точки 

моніторингу. Цей метод не дозволяє виділяти окремі потенційно небезпечні 

області на водозборі. Результати можуть бути корисними для оцінювання 

забруднення хімічними сполуками нижче за течією, для розрахунку питомого 

забруднення (наприклад, винесення нітратів кг N/га) і порівняння з 
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навантаженням на інших територіях. Однак ці результати лише констатують 

картину, що склалася й не можуть бути використані для оцінки змін у 

майбутньому.  

Дані моніторингу, зазвичай, включають у себе періодичні (наприклад, 

щотижневі, щомісячні) проби для визначення концентрацій забруднювальних 

речовин у воді і вимірювання витрат. Розрахунок навантаження (M, кг) за певний 

період t проводиться за формулою: 

 

М=Q∙C∙t,                                                                 (1.1)  

де Q, м
3
/с – витрати води, С, г/дм

3
 – концентрація речовини. 

Крива тривалості навантаження є загальним підходом до використання 

спорадичного потоку й даних про якість води для оцінювання загального 

середнього навантаження на станціях моніторингу водозбірних басейнів [133]. 

Крім того, було розроблено різні статистичні методи оцінки навантаження за 

допомогою періодичних вибірок і даних вимірювання стоку. За допомогою цих 

методів будують відношення між витратами води і концентраціями, що може 

дати можливість оцінити винесення хімічних сполук у періоди часу не охоплені 

спостереженнями. 

 

1.4.2. Використання статистичної інформації  

 

Одним із найпростіших методів оцінки дифузного забруднення є 

розрахунок навантажень на підставі інформації про землекористування і 

відповідних коефіцієнтів винесення (кількість винесення біогенного елемента на 

одиницю площі). У цьому методі винесення є функцією одного чинника – "тип 

землекористування". Перевагою даного підходу є його легкість у застосуванні й 

поясненні, але це також призводить до виникнення кількох обмежень. Величина 

винесення є статичною величиною, яка не враховує тимчасові або просторові 

зміни навколишнього середовища, такі як атмосферні опади або тип ґрунту. 
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Наприклад, загальне винесення забруднювальних речовин (кг/рік) 

розраховується шляхом множення площ землекористування (га) на так звані 

коефіцієнти експорту (кг/га∙рік) для різних типів землекористування (культура, 

пасовище, населена територія і т. ін.) і подальшого підсумовування доданків. 

Коефіцієнти експорту для різних типів землекористування можуть бути отримані 

з літератури. У наведених нижче таблицях 1.4–1.7 представлено приклад 

експортних коефіцієнтів, що використовується для отримання наближеної 

оцінки впливу різних видів діяльності на винесення біогенних елементів із 

водозбору. Однак, слід мати на увазі, що ці коефіцієнти можуть істотно 

змінюватися у разі переходу з одного водозбору на інший залежно від кількості 

атмосферних опадів, фізичних характеристик ґрунту тощо. 

 

Таблиця 1.4 

Приклад розрахунку винесення сполук нітрогену та фосфору з використанням 

експортних коефіцієнтів [112, 58] 

Земле-

користування 

Площа, 

га 

Коефіцієнт 

винесення 

нітрогену, 

кг/га/рік 

Загальне 

винесення 

нітрогену, 

кг/рік 

Відсоток 

винесення 

нітрогену 

Коефіцієнт 

винесення 

фосфору, 

кг/га/рік 

Загальне 

винесення 

фосфору, 

кг/рік 

Відсоток 

винесення 

фосфору 

Ліс 100 1,8 180 0,91 0,11 11 0,52 

Кукурудза 200 1,1 2200 11,24 2 400 18,95 

Хлопкові 

культури 

100 10 1000 5,6 4,3 430 20,37 

Соя 20 12,5 250 1,27 4,6 92 4,36 

Дрібні зернові 50 5,3 285 1,34 1,5 75 3,55 

Пасовище 300 3,1 930 4,71 0,1 30 1,42 

Загін для 

скота 

5 2900 14500 73,39 220 1100 52,11 

Пустир 30 3,4 102 0,52 0,1 3 0,14 

Поселення 20 7,5 150 0,76 1,2 24 1,14 

Склад 10 13,8 138 0,7 3 30 1,42 

Виробництво 5 4,4 22 0,11 3,8 19 0,9 

Сума 840 - 19757 100 - 2111 100 
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Таблиця 1.5 

Винесення біогенних елементів водним стоком на чорноземах Курської 

області [15] 

Агрофон 
Стік, 

мм 

Nмін Рзаг К2О Nмін Рзаг К2О 

кг/га г/га на мм стоку 

Зяб 40 2,3 0,2 0,8 58 6 20 

Озима 

пшениця 
50 3,5 0,1 0,8 70 2 16 

Конюшина 60 4,9 1,8 3,8 81 30 64 

 

Таблиця 1.6 

Винесення біогенних елементів в умовах сухого степу [15] 

Агрофон 
Площа, 

га 

Стік, 

мм 
Добрива 

Nмін Р Nмін Р 

кг/га г/га на мм стоку 

Озима 

пшениця 

(пл. №1) 

40 42,3 0 0,44 0,01 10,4 0,28 

Цілина 3,36 64 0 0,2 0,05 3,2 0,76 

Озима 

пшениця 

(пл. №2) 

3,38 22,8 Р30 0,19 0,02 8,3 1,07 

 

Таблиця 1.7 

Середньорічне винесення біогенних елементів із залісеного 

водозбору [117] 

Рік 
Опади, 

мм 

Стік, 

мм 

Коеф. 

Стоку 

Nзаг Рзаг 

кг/га 

г/га на 

мм 

стоку 

кг/га 

г/га на 

мм 

стоку 

1970 967 297 0,31 1,02 3,4 0,05 0,17 

1971 803 354 0,44 1,16 3,3 0,07 0,2 

1972 701 223 0,32 0,68 3 0,05 0,22 

1973 743 234 0,32 0,9 3,8 0,03 0,13 

 

Слід зауважити, що залежно від кількості опадів, фізичних характеристик 

ґрунту тощо, ці коефіцієнти можуть істотно змінюватись у разі переходу з 

одного водозбору на інший. 
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З розвитком технічного прогресу, а саме безперервним збільшенням 

комп'ютерних потужностей, засобів аналізу та подання інформації, основним 

інструментом для аналізу біогенного забруднення від дифузних джерел стали 

комп'ютерні моделі. 

 

1.4.3. Сучасні моделі прогнозування винесення хімічних елементів із 

водозбірної території  

 

У сучасній науці розроблено значну кількість моделей контролю якості 

водних ресурсів (water quality models). Якщо проаналізувати останні праці [53, 

132], то можна нарахувати більш 8 десятків таких моделей. Така велика кількість 

пояснюється тим, що найкращої моделі не існує, тому що в кожному 

конкретного випадку оптимальнішими можуть бути різні моделі залежно від 

потреб, наявності спостережень, фізико-географічних умов, ресурсів. Часто 

найдетальніша модель не є найкращою, оскільки потребує відповідних 

детальних вихідних даних (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Рівень складності моделі залежно від типу та детальності опису процесу 

 

За типом опису процесу наявні моделі поділяються на концептуальні, які 

включають у себе рівняння на основі статистичної інформації з емпіричними 
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коефіцієнтами та/або звичайні рівняння регресії [123] та фізико-математичні або 

процесно-орієнтовані, що описують фізичні, хімічні та біологічні процеси, які 

відбуваються в об’єкті дослідження [83].  

На початку XXI ст. в англомовній літературі все частіше моделі, які 

використовують для описання природних процесів, фізичні та/або математичні 

рівняння, стали називати процесно-орієнтованими (process-based) моделями, і 

наразі терміни фізико-математичні або фізичні моделі майже не трапляються. 

Однак в україномовній та російськомовній літературі термін "процесно-

орієнтовані" не закріпився. 

Перевагою концептуальних моделей можна вважати те, що вони для своєї 

реалізації потребують менше часу та програмних ресурсів, оскільки оперують 

статистичною інформацією, яка одразу охоплює порівняно великі території. 

Наприклад, мінімальна аналітична одиниця в загальновідомій концептуальній 

моделі MONERIS складає 50 км
2
 [129], а для аналізу біогенного забруднення 

басейну Дунаю середня площа аналітичної одиниці склала 510 км
2
 [98]. Однак, з 

іншого боку, таке спрощення накладає певні обмеження у використання, які 

часто неприпустимі для оцінки та прогнозу біогенного забруднення від 

дифузних джерел, тому для аналізу останнього на перший план виходять 

процесно-орієнтовані моделі.  

По-перше, вони мають чітку просторову прив’язку, масштаб моделювання 

значно більший, ніж у концептуальних моделях, іноді він може дорівнювати 

масштабу пікселя цифрової мапи рельєфу (зазвичай, 75х75 м). Це дозволяє чітко 

визначити границі зон, уразливих до забруднення, що часто у разі застосування 

концептуальних моделей можна зробити лише наближено. Аналіз літературних 

джерел показує, що процесно-орієнтована модель SWAT успішно 

використовувалася для аналізу на водозборах від <1 км
2
 до 500 000 км

2
 [142].  

По-друге, імітація кожного процесу окремо дозволяє проводити 

порівняння та визначати, який процес є домінуючим та визначити джерела 

похибок дослідження. 
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По-третє, у процесно-орієнтованих моделях значно ширші часові 

можливості моделювання. Точність останніх може дорівнювати добі або 

годинам, якщо є спостереження з відповідною частотою, на відміну від 

концептуальних, які зазвичай використовують середньомісячні або 

середньорічні статистичні показники. Це дозволяє визначити вплив окремої 

події, наприклад, зливи чи водопілля.  

По-четверте, процесно-орієнтовані моделі можна використовувати для 

водозборів, на яких немає спостережень за водним стоком, достатньо знати 

фізичні характеристики ґрунтів та дані землекористування.  

Класифікація моделей не обмежується розділенням на концептуальні та 

процесно-орієнтовані. Розвиток моделювання пройшов свій шлях від моделей із 

зосередженими параметрами (0 мірних) до одномірних (1D), двомірних (2D), 

трьохмірних (3D) [150].  

Невід’ємною частиною міжнародних оглядових публікацій, що стосуються 

моделей, є їхній поділ на моделі водозбору (watershed) та моделі водного об’єкту 

(receiving water models), відповідно до того, які процеси в моделі описуються 

докладніше. 

Серед інших характеристик також можна виділити статичні та динамічні 

моделі, урбанізовані та неурбанізовані, розподіл за елементами, рух яких 

моделюється (біогенні елементи, метали, патогенні мікроби тощо), площа 

водозбору [132]. 

Наявні також розгалужені моделі, які є взаємопов’язаною системою 

декількох моделей. Наприклад, BASINS (Better Assessment Science Integrating 

Point and Nonpoint Sources) – розробка агентства захисту навколишнього 

середовища США, включає 7 моделей: HSPF, AQUATOX, Pollutant Loading 

Estimator, SWAT, SWMM, WASP, GWLF [1]. Насправді, здебільшого моделі 

неможливо віднести до того, чи іншого класу на 100%. Наприклад, модель 

SWAT описує процеси як на водозборі, так і безпосередньо у водному об’єкті; є 

можливість розрахунку як сільськогосподарських земель, так і урбанізованих. 

Однак, у разі класифікації вказуються ті параметри, які модель імітує більш 
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детально, тобто акцентується увага на її спрямованості. Тому SWAT у 

публікаціях відносять до водозбірної сільськогосподарської моделі транспорту 

біогенних елементів. 

 

1.4.4. Приклади досліджень на території Україні щодо моделювання 

процесів винесення сполук нітрогену та фосфору 

 

У попередніх десятиліттях в Україні дифузним джерелам забруднення не 

приділялося достатньої уваги, насамперед, національна система моніторингу не 

ставила завдань детальної оцінки та прогнозування винесення біогенних 

елементів із території водозбору, контролювалися лише точкові джерела. 

Відповідно, прикладів застосування моделей якості води майже немає. Можна 

навести лише приклади спільних робіт із європейськими колегами. 

У рамках об’єднання «Міжнародний Альянс Водних Досліджень Саксонія 

(IWAS – International Water Aliance Saxony)» [92], яке налічує приблизно 40 

науковців та фінансується Міністерством освіти та науки Німеччини, були 

проведені дослідження гідрологічних та гідрохімічних процесів басейну р. 

Західний Буг,  з метою започаткування інтегрованого управління та покращення 

якості поверхневих води. У тому числі було виконано аналіз стоку сполук 

нітрогену та фосфору за допомогою концептуальної балансової моделі 

MONERIS (Modeling of Nutrient Emissions in River System) [128]. Виявлено, що 

основним джерелом надходження нітрогену є сільське господарство (59%), а 

фосфору – міські стічні води (47%) та природні геологічні формації (31%). У 

роботі відмічено, що MONERIS передусім створювалася для кліматичних умов 

Центральної Європи, тому деякі константи, які запрограмовані в моделі, вносять 

суттєву невизначеність, оскільки басейн Західного Бугу лежить у Східній 

частині Європи. 

У рамках комплексного плану управління басейну річки Тиси за 

допомогою програми MONERIS проводилась оцінка винесення загального 

нітрогену та загального фосфору [89]. Басейн р. Тиса лежить у межах 5 країн,  
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8% його площі водозбору лежить у межах України. Моделювання басейну 

загалом показало, що основним джерелом нітрогену є сільське господарство 

(46%), а у випадку фосфору – міські стічні води (56%). Також пораховано, що на 

Україну припадає 15% винесення загального нітрогену та 13% загального 

фосфору. 

У 2015 році проведено порівняльне дослідження біогенного забруднення 

басейну р. Дунай за допомогою трьох моделей (SWAT, MONERIS, GREEN), 

шляхом розбиття басейну на 19 суббасейнів, у т.ч. басейн р. Тиса [98]. GREEN – 

це концептуальна статистична модель, яка включає рівняння регресії, що 

базується на просторовій прив’язці. 

Результати моделювання показали співрозмірні результати, однак для 

річок Морава, Тиса та ділянки Нижнього Дунаю різниця була більш відчутна. 

Відмічається, що SWAT та MONERIS показали схожі результати 

довгострокового прогнозування винесення загального фосфору, однак різні за 

амплітудою та фазами; водночас модель GREEN як правило переоцінює 

винесення загального фосфору. Через недостатню кількість вхідної інформації 

дана модель не дозволяє отримати відповідний прогноз стоку загального 

нітрогену. Окремо для басейну Тиси схожі результати винесення загального 

нітрогену показали моделі SWAT та MONERIS. Модельні значення винесення 

загального фосфору у GREEN перевищені у 2 рази, порівнюючи з MONERIS, 

результати моделювання SWAT займають проміжне становище. Через нестачу 

даних спостережень у басейні р. Тиса провести порівняння з реальними даними 

було неможливо. 

  

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що, вивчення процесу евтрофікації 

почалося ще на початку минулого століття, насамперед, з дослідження різних 

станів флори водойм зі стоячою водою (болота, озера). За декілька десятків років 

це поняття було поширено на всі поверхневі води суходолу. Процес евтрофікації 

асоціюється з надходженням у воду біогенних елементів, насамперед сполук 

нітрогену та фосфору, що викликає неконтрольоване зростання кількості 
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водоростей та вищих водних рослин та небажане зміщення видового 

різноманіття. Найбільш об’єктивний показник, що показує трофний стан 

водойми, є показник первинної продуктивності (г орг. С∙м
-2

∙рік
-1

), який у 

сучасних умовах найчастіше заміняють на  хлорофілу а. Оскільки евтрофікація – 

це не явище, а процес, для комплексної характеристики трофного стану водного 

об’єкта також використовують концентрації загального нітрогену та фосфору, а 

також  показник прозорості води за диском Секкі. 

Протягом тривалого часу вважалося, що елементом, лімітуючим 

біопродуктивність, є фосфор, оскільки здебільшого його частка у співвідношенні 

P:N у водоймі значно менша, ніж у гідробіонтах. Роль нітрогену в якості 

чинника, що лімітує процес евтрофікації недооцінювалася. Закон мінімуму 

справедливий для стаціонарних процесів, в той час як у реальності умови 

постійно змінюються (антропогенне забруднення, течія). Встановленим фактом є 

те, що лімітуючим чинником може бути фосфор, нітроген або обидва елементи 

зразу. У випадку відсутності досліджень щодо встановлення лімітуючого 

елемента для аналізу водного об’єкта доцільно проводити оцінку надходження 

як сполук фосфору, так і нітрогену.   

Для оцінки впливу дифузних джерел використовують різні підходи. Метод 

прямого розрахунку спрямований насамперед на наслідок і дозволяє робити 

лише порівняльний аналіз у часі між різними водозборами. Даний метод не 

визначає причини забруднення, що є найважливішим завданням у боротьбі з 

евтрофікацією. Для просторової диференціації джерел біогенного забруднення 

водозбору застосовуються коефіцієнти, що пов’язують винесення біогенних 

елементів з типом землекористування. Ці коефіцієнти отримують емпіричним 

шляхом  на експериментальних водозборах і їхнє перенесення на інші водозбори 

досить обмежене, оскільки на винесення елементів, окрім землекористування, 

впливають багато інших чинників (фізичні характеристики ґрунтів, кліматичні 

показники тощо). 

З кінця ХХ століття активного розвитку набувають гідрологічні моделі 

якості води. Потужність та якість моделей постійно покращується з невпинним 
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розвитком комп’ютерних технологій та розробки алгоритмів моделювання 

окремих процесів. Моделювання дозволяє встановити причину забруднення, 

визначити домінуючі процеси та вказати на уразливі зони водозбору, 

прогнозувати різні сценарії подальшого розвитку. Є багато різних параметрів, за 

якими класифікують моделі, але основний поділ – це поділ на концептуальні та 

процесно-орієнтовані моделі.  

Для розвинених країн світу необхідність застосування моделей для аналізу 

біогенного забруднення вже не ставиться під сумнів. Нажаль, в Україні цьому 

питанню не приділялося достатньо уваги. Приклади моделювання, що 

стосуються території України, насамперед виконувалися європейськими 

колегами за сприяння наших вчених.  
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РОЗДІЛ 2. 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНЕСЕННЯ 

БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЗБОРІВ 

SWAT 

 

 

2.1. Обґрунтування вибору моделі 

 

Вибір відповідної моделі здійснюється на основі цілей дослідження, 

характеристик водойми, наявних даних спостережень, характеристик моделі, 

якості документації, технічної оснащеності, вартості проекту та регіонального 

досвіду. Вибір моделі також повинен бути збалансований між конкуруючими 

вимогами.  

Обмеженість у часі та ресурсах потребує прискіпливого підходу до вибору 

оптимальної моделі, здатної імітувати всі важливі процеси в межах водозбору. 

Вибір занадто простої моделі може дати великі похибки, які будуть неприйнятні 

для управлінських рішень, водночас вибір надмірно складної моделі може 

призвести до невиправданої витрати ресурсів, затримок за строками і збільшення 

вартості. 

Доцільно обирати добре описану модель, яка може бути застосована для 

вирішення різних завдань. Що стосується конфігурації моделі, то вона повинна 

бути написана в модульній формі для забезпечення узгодженості та легкого 

оновлення. Вибір моделі більшою мірою ґрунтується на: ключових 

гідрологічних та гідрохімічних процесах, наявності проблеми з якістю води, 

просторових і тимчасових масштабах та особливостях використання вибраної 

моделі щодо підтримки прийняття управлінських рішень. 

Отже, відповідно до об’єкту та завдань дослідження критерії вибору 

моделі ґрунтуються на: 
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 просторовому охопленні – водозбір, роздільна здатність не менше 

1 га; 

 часовому інтервалі – 1 доба; 

 опису гідрологічних процесів – поверхневий, латеральний, ґрунтовий 

стоки; 

 опису процесів за участю сполук нітрогену та фосфору. Модель має 

включати: емісію біогенних елементів, оцінку щоденного сумарного 

навантаження нітрогеном і фосфором, загальну концентрацію у воді нітрат-, 

фосфат-іонів; 

 можливості змінювати характеристики землекористування й 

сільськогосподарських практик (застосування добрив, полив, терміни посіву, 

збирання тощо). 

Усім цим вимогам задовольняють такі програми [77, 126, 132, 135]: 

індивідуальні – AnnAGNPS, HSPF, INCA, SHETRAN, SWAT, WAM (раніше 

WAMView) і розгалужені – BASINS (включає SWAT), MIKE SHE, TOOLBOX 

(включає WAM), WMS. Для оцінки професійних, трудових і фінансових ресурсів 

проводять порівняння за такими параметрами: наявність досвіду роботи, 

тимчасові витрати на апробацію моделі, необхідний обсяг вихідних даних, 

можливість технічної підтримки, вартість [91, 126, 132, 135] (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Порівняльна характеристика фізико-математичних моделей винесення 

біогенних елементів із розподіленими параметрами 

Назва 

моделі 

Досвід Витрати 

часу на 

апробацію  

Обсяг 

вхідних 

даних 

Можливість 

технічної 

підтримки 

Вартість 

AnnAGNPS ○ ◑ ◑ ◑ ● 

BASINS ○ ○ ○ ● ● 

HSPF - - ○ ● ● 

INCA ○ ◑ ◑ ◑ ◑ 

MIKE SHE - - ○ ● - (>3000$) 

SHETRAN - - ○ ● ◑ 

SWAT ○ ◑ ◑ ◑ ● 

TOOLBOX ○ ○ ○ ● ● 

WAM ○ - ○ ◑ ◑ 

WMS - ○ ○ ◑ - (5600$) 

Досвід: 

- значний обсяг навчання або досвід у моделюванні (як правило, є потреба в 

професійному досвіді зі складними водозбірними або/і гідродинамічними моделями) 

○ Помірний обсяг навчання (передбачається деякий досвід із базовими 

моделями якості води) 

Витрати часу на освоєння: 

- дуже високі 

○ високі 

◑ середні 

Обсяг вхідних даних: 

○ високий 

◑ середній 

 

 

Можливість технічної підтримки: 

◑ середня 

● висока 

Вартість: 

- значна 

◑ безкоштовна з обмеженим 

доступом (за запитом, реєстрація тощо) 

● безкоштовна з публічним 

доступом 
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З огляду на відсутність апробації вказаних моделей на території 

пострадянських країн, тобто низький професійний потенціал, відсутність в 

Україні достатніх фінансових ресурсів і середній набір вихідних даних (відсутні 

або недостатні дані про фізичні та хімічні параметри, виміряні безпосередньо на 

території водозбору), для подальшого аналізу було обрано моделі AnnAGNPS, 

INCA, SWAT. 

Модель AnnAGNPS (Agricultural Non-Point Source Pollution Model) не 

описує ґрунтовий стік [126], що є істотним недоліком, оскільки для річок 

України частка ґрунтового стоку досить істотна. Модель INCA (Integrated 

Catchment Model) має просторову роздільну здатність 1 піксель = 1 км
2
, що 

недостатньо для малих водозборів [142]. 

Зважаючи на наведені аргументи, вибір зупинено на моделі SWAT (Soil 

and Water Assessment Tool). Серед додаткових переваг цієї моделі виділено 

баланс вхідні-вихідні величини, сумісність із ГІС-пакетами, наявність детальної 

теоретичної документації та зовнішньої програми автоматичного калібрування 

SWAT-CUP (Calibration and Uncertainty Procedures), яка теж перебуває у 

вільному доступі.  

У науковій праці [142] проаналізовано 257 наукових публікацій різних 

країн світу за період 1992–2010 рр., у разі аналізу біогенного забруднення води 

модель SWAT має найширший спектр використання – 46 %, INCA – 12 %, 

AnnAGNPS – 9 %, HSPF – 8 %, інші 37 моделей – 25 %. 

 

2.2. Загальний опис моделі SWAT 

 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) – це ґрунтово-гідрологічна 

розрахункова модель річкового басейну [55]. Модель розроблено Службою 

сільськогосподарських досліджень (ARS – Agricultural Research Service) 

Департаменту сільського господарства США (USDA) в 1994 році. З того часу 

вона активно підтримується на федеральному рівні, постійно доповнюється та 

покращується.  
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SWAT розроблено для складних комплексних басейнів із різноманітними 

типами ґрунтів та землекористування для оцінки впливу землеустрою на водний 

баланс, седиментацію й хімічне забруднення. 

В алгоритми моделі закладено фізико-математичну основу. У якості 

вихідних параметрів використовується інформація про кліматичні показники, 

властивості ґрунтів, топографію, рослинність та землекористування. Фізичні 

процеси, пов’язані з рухом води, седиментацією, ростом сільськогосподарських 

культур, циклом біогенних елементів тощо, безпосередньо моделюються в 

SWAT на підставі вищезазначених вихідних параметрів. Це дає перевагу у разі 

моделювання на водозборах, які не обладнано засобами спостереження за 

вихідними величинами.  

Оскільки масоперенесення речовин безпосередньо залежить від руху 

рідини, невід’ємною частиною імітації будь-якого процесу на водозборі є 

моделювання гідрологічного циклу. Останній можна розділити на дві основні 

складові: фаза на водозборі (рис. 2.1) та фаза в руслі.  

 
Рис. 2.1. Гідрологічний цикл в SWAT 

 



49 
 

Гідрологічний цикл на суші описується  рівнянням водного балансу: 





t

i

gwseepasurfdayot QwEQRSWSW
1

)(

,                                            (2.1) 

де tSW  – вміст вологи в ґрунті під кінець періоду; 

oSW  – початковий (базовий) вміст вологи в ґрунті в день і; 

dayR – опади в день i; 

surfQ
 
– поверхневий стік; 

aE  – евапотранспірація; 

seepw  – вода, яка потрапила у вадозну зону; 

gwQ  – вода, яка надходить із ґрунтовими водами; 

SWAT розділяє водозбір на ландшафтні одиниці (HRUs – Hydrologic 

Response Units), що відповідає території з унікальною комбінацією типу ґрунту 

та землекористування. Гідрологічний цикл та інші процеси моделюються на 

рівні визначених ландшафтних одиниць. Вода, біогенні елементи, седиментація 

та інші забруднювальні речовини, які надходять із кожної гідрологічної одиниці, 

прокладаються згідно з маршрутом річкової мережі до замикального створу. Рух 

потоку описується на основі методу змінного коефіцієнту збереження, який 

розроблено автором [144], або на основі методу Маскінгама [109]. Обидва 

методи є частинним випадком моделі кінематичної хвилі. Швидкість потоку та 

витрата води розраховуються за формулою Маннінга. У процесі враховуються 

втрати води на випаровування та просочування.  

Загальний стік в SWAT складається з трьох складових: поверхневий, 

латеральний та ґрунтовий.   

Для визначення шару поверхневого стоку SWAT використовує так званий 

SCS СN-метод (Curve Number), що розроблено Службою охорони земельного 

фонду США (SCS – Soil Conservation Service). Це емпірична модель, яку було 

отримано на основі багаторічних досліджень зв’язку «атмосферні опади-

поверхневий стік» на малих сільськогосподарських водозборах США з різними 

типами землекористування та фізичними властивостями ґрунтів. 
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Рівняння має вигляд: 

)(

)( 2

SIR

IR
Q

aday

aday

surf





,                                                                                    (2.2) 

де Qsurf  – накопичений стік або надлишок опадів (мм Н2О); 

Rday – опади за день (мм Н2О); 

Ia –  початкове утримання, яке включає утримання рослинним покровом, 

перехват та інфільтрацію перед стоком (мм Н2О); 

S – параметр утримання (мм Н2О); 

Параметр утримання змінюється залежно від типу ґрунту, 

землекористування, похилу поверхні (якщо > 5%) та є змінним завдяки зміні 

вмісту вологи. Визначається за формулою: 

)10
1000

(4,25 
CN

S
,                                                                                       (2.3) 

де CN – номер залежності «атмосферні опади-поверхневий стік» у 

конкретний день. Початкове утримання Ia зазвичай приймається за 0,2S: 

)8.0(

)2.0( 2

SR

SR
Q

day

day

surf





.                                                                      (2.4) 

Поверхневий стік має місце, коли Rday > Ia. Графічне рішення цього 

рівняння для різних величин CN зображено на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2. Співвідношення між шаром поверхневого стоку та атмосферними 

опадами в SCS CN методі 

 

Латеральний стік модель SWAT розраховує на основі кінематичної моделі 

нерозривності потоку (kinematic storage model), яку було розроблено Слоаном 

для латерального стоку [122] та пізніше удосконалено Слоаном і Муром [121]. 

Ця модель імітує латеральний стік у двох напрямках – у поперечному перерізі, 

вниз по схилу. 

Контрольованою величиною є весь сегмент схилу. Він складається з 

проникного шару ґрунту, глибиною Dperm і протяжністю Lhill і умовно 

непроникного шару або кордону нижче, як показано на рисунку 2.3. Цей сегмент 

лежить під кутом αhill до горизонталі. 
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Наближене рішення латерального стоку передбачає, що лінії потоку в 

насиченій зоні паралельні умовно водонепроникному шару, і гідравлічний 

градієнт збігається з поверхнею схилу. 

 

Рис. 2.3. Рух водного дзеркала прийнятий у кінематичній моделі нерозривності 

потоку 

 

Об’єм води, який міститься в зоні насичення сегменту схилу та дренується, 

SWly,excess (мм Н2О), розраховується таким чином: 

2

1000 0
,

hilld
excessly

LH
SW






.                                                                    (2.5) 

де Н0 – висота насичення як нормаль до схилу на виході, виражена як 

частка загальної висоти (мм/мм), d – пористість ґрунту, яка дренується (мм/мм), 

Lhill – довжина схилу (м), 1000 – коефіцієнт для перекладу метрів у міліметри. Це 

рівняння можна перетворити для визначення Н0: 

hilld

excessly

L

SW
H






1000

2 ,

0

.                                                                                      (2.6) 

Пористість ґрунтового шару, що дренується, розраховується так: 

fcsoild  
,                                                                                            (2.7) 

де soil  – сумарна пористість ґрунту (мм/мм), fc  – пористість, яка заповнена 

водою під час повного насичення ґрунтового шару (мм/мм). 
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Ґрунтовий шар розглядається як насичений щоразу, коли вміст води в шарі 

перевищує діапазон насичення вологою. Обсяг води, що міститься в насиченому 

шарі та дренується визначається таким чином: 

lylyexcessly

lylylylyexcessly

FCSWеслиSW

FCSWеслиFCSWSW





0,

,

,                                                (2.8) 

де SWly – вміст води в шарі ґрунту в конкретний день (мм Н2О) та FCly – 

вміст води в шарі ґрунту у разі повного насичення (мм Н2О). 

Сумарна витрата на нижній границі схилу, Qlat (мм Н2О/день), становить: 

latolat HQ  24
,                                                                                      (2.9) 

де νlat – швидкість потоку на виході (мм/год), 24 – коефіцієнт переведення 

година-день. 

Швидкість потоку на виході визначається як: 

)sin( hillsatlat K  
,                                                                                 (2.10) 

де Ksat – коефіцієнт фільтрації в момент насичення (мм/час). Кут в SWAT 

визначається як зростання висоти від сегмента до сегмента (slp), що еквівалентно 

tg(αhill). Оскільки tg(αhill) ≈ sin(αhill), у виразі (2.10) sin(αhill) замінюється на 

величину, яка перед цим вираховується в моделі на підставі цифрової моделі 

рельєфу: 

slpKtgK sathillsatlat  )(
.                                                                  (2.11) 

Об’єднуючи рівняння (2.6) та (2.11) з виразом (2.9), отримаємо: 

)
2

(024.0
,

hilld

satexcessly

lat
L

slpKSW
Q






 ,                                                           (2.12) 

де всі величини повністю визначені. 

На великих водозборах тільки частина латерального стоку потрапляє в 

русло день у день. Тому у розрахунковій схемі SWAT міститься розрахунок 

запізнення латерального стоку. Як тільки латеральний стік визначено, його 

частка, що надходить в основне русло, розраховується наступним чином: 
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,                                                       (2.13) 

де latQ  – величина витрат латерального стоку, що надходить у головне 

русло в день і (мм Н2О), '

latQ – латеральний стік, який сформовано на водозборі в 

день і (мм Н2О), 
1, ilatstorQ – величина латерального стоку, що залишилася з 

попереднього дня (мм Н2О), 
lagTT – тривалість латерального стоку (дні). 

Модель розраховує тривалість латерального стоку, але також певний час 

може бути вказаний безпосередньо користувачем. У більшості випадків бажано 

надати цей розрахунок моделі. Для ландшафтної одиниці: 

mxsat

hill
lag

K

L
TT

,

4,10 

,                                                                                    (2.14) 

де mxsatK , – коефіцієнт фільтрації верхнього шару в профілі ґрунту 

(мм/година). 

Вираз 
























 


lagTT

1
exp1  в рівнянні (2.13) представляє фракцію від максимально 

можливої кількості води, яка може потрапити в русло в будь-який день. На 

рисунку 2.4 зображено графік величин цього виразу за різних значень 
lagTT . 
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Рис. 2.4. Вплив 

lagTT  на витрату латерального стоку 

 

У ґрунтові води вода надходить, насамперед, через інфільтрацію/ 

просочування, також можливе підживлення через фільтрацію з водойм. Вода 

залишає ґрунтові води, передусім потрапляючи в річки або озера, але також 

можливе підняття води у верхні шари завдяки капілярних сил. Звідси, рівняння 

водного балансу верхнього водоносного шару: 

shpumprevapgwshrchrgishish wwQwaqaq ,,1,,   ,                             (2.15)
 

де ishaq ,  – кількість води у водоносному горизонті в день i (мм Н2О), 

1, ishaq – кількість води в день i-1 (мм Н2О), shrchrgw ,  – поповнення водоносного 

горизонту в день i  (мм Н2О), gwQ  – ґрунтовий стік (baseflow), в основне русло в 

день i (мм Н2О), revapw  кількість води, яке переходить у ґрунтовий шар для 

заповнення дефіциту в день i (мм Н2О), shpumpw ,  – кількість води, що вилучається 

з водоносного шару за допомогою відкачування в день i (мм Н2О). 
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Затримка між моментом, коли вода потрапляє у верхній шар ґрунту й 

моментом, коли досягає верхнього водоносного горизонту, залежить від глибини 

водного дзеркала й гідравлічних властивостей порід у вадозній і підземній зоні. 

Функція експоненціального затухання, запропонована Венетісом [136] і 

використана Сангреєм [115] в моделі «опади-ґрунтові води» знайшла своє 

застосування в SWAT для розрахунку часу затримки підживлення водоносного 

горизонту з моменту як тільки вода покинула ґрунтовий профіль. Функція 

описує ситуації, коли підживлення водоносного горизонту не є миттєвим (1 день 

або менше). 

Поповнення ґрунтових (верхніх і глибоких) вод у конкретний день 

становить: 

  1,, ]/1exp[)/1exp1(  irchrggwseepgwirchrg www 
,                           (2.16)

 

де irchrgw , – кількість води, що надійшла у водоносний горизонт у день i (мм 

Н2О), gw – час затримки або час дренування верхніх геологічних порід (дні), 

seepw  – загальна кількість води на виході знизу ґрунтового шару в день i (мм 

Н2О), 1, irchrgw  – кількість води, що надійшла у водоносний шар у день i-1 (мм 

Н2О). Сумарна кількість води на виході знизу ґрунтового шару в день i: 

btmcrknlypercseep www ,,   ,                                                                         (2.17)
 

де nlypercw , – просочування з нижнього шару ґрунтового профілю, n, у день i 

(мм Н2О), btmcrkw ,  – кількість води, що пройшла через нижню межу ґрунтового 

профілю в «by-pass» потоці в день i (мм Н2О). Під «by-pass» потоком розуміється 

рух водного потоку крізь розколини в шарі ґрунту, які можуть утворюватися 

внаслідок його висихання. Така поведінка не характерна для ґрунтів 

досліджуваного водозбору, тому wcrk,btm = 0. 

Час затримки gw , не може бути точно виміряний. Його можна визначити 

за допомогою симуляції підживлення водоносного шару за різних gw  і 

порівняння отриманих даних зі спостереженнями. Сангрей зазначив, що тестові 
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водойми в схожих умовах показували близькі значення gw , тому, як тільки час 

затримки для геоморфологічної області визначено, схожі величини затримки 

можуть використовуватися в прилеглих водозборах зі схожою геоморфологією 

[115]. 

Частина сумарного денного підживлення може просоуватись у глибокий 

водоносний шар. 

rchrgdeepdeep ww  
,                                                                                      (2.18) 

де deepw  – кількість води, що надходить у глибокий водоносний горизонт у 

день i (мм Н2О), deep  – коефіцієнт просочування, і rchrgw  – кількість 

підживлення двох шарів у день i (мм Н2О). Отже, поповнення верхнього 

водоносного горизонту: 

deeprchrgshrchrg www , ,                                                                              (2.19)
 

де shrchrgw , – величина підживлення верхнього водоносного горизонту в 

день i (мм Н2О). 

Стаціонарний режим підземного стоку залежно від підживлення [83]: 

wtbl

gw

sat
gw h

L

K
Q 




2

8000

,                                                                                  (2.20)

 

де gwQ – ґрунтовий стік у головне русло в день i (мм Н2О), satK  – 

гідравлічна проникність водоносного горизонту (мм/день), gwL  – відстань від 

вододілу або кордону суббасейну системи ґрунтових вод до головного русла (м), 

і wtblh  – висота водного дзеркала (м). 

Флуктуації водного дзеркала за нестаціонарного режиму ґрунтового стоку 

внаслідок періодичного підживлення [124]: 






800

, gwshrchrgwtbl
Qw

dt

dh

,                                                                              (2.21)
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де 
dt

dhwtbl  – зміна висоти водного дзеркала в часі (мм/день), μ – питома 

водовіддача верхнього водоносного горизонту (м/м). 

Припускаючи, що варіації підземного стоку лінійно залежать від ступеня 

зміни висоти водного дзеркала, вирази (2.20) та (2.21) можуть бути об'єднані з 

подальшим інтегруванням. Тоді gwQ  дорівнює: 

])exp[1(]exp[ ,1,, tawtaQQ gwshrchrggwigwigw   ,                                    (2.22)
 

де igwQ , – ґрунтовий стік у головне русло в день i (мм Н2О), 1, igwQ – 

ґрунтовий стік у головне русло в день i-1 (мм Н2О), gwa  – константа рецесії 

ґрунтового стоку або константа пропорційності, Δt часовий проміжок (1 день). 

Коли верхній водоносний шар не отримує підживлення, вираз (2.22) 

спрощується: 

]exp[0, taQQ gwgwgw 
,                                                                        (2.23)

 

де  0,gwQ – ґрунтовий стік у головне русло на початку рецесії (t=0) (мм Н2О). 

З виразу (2.23): 














0,

,
ln

1

gw

Ngw

gw
Q

Q

N
a

,                                                                                     (2.24)

 

де N – час, що минув із початку рецесії (дні), NgwQ , – ґрунтовий стік у 

головне русло в день N (мм Н2О). 

Як правило, визначають дні базового стоку за даними спостережень річки 

або водозбору. Це число днів спаду ґрунтового стоку відповідає одному циклу 

рецесії. Коли використовуються дні ґрунтового стоку, вираз (2.24) 

перетворюється: 

BFDBFDQ

Q

N
a

gw

Ngw

gw

3.2
]10ln[

1
ln

1

0,

,















,                                                    (2.25)

 

де BFD – це число днів ґрунтового стоку для водозбору. 

 



59 
 

2.3. Принципова схема розрахунку циклу нітрогену 

 

Основні три форми нітрогену в ґрунтах – це органічний нітроген як 

складова гумусу, мінеральні форми нітрогену, які утримуються частинками 

ґрунту, та мінеральні форми в розчині. Нітроген може потрапляти в ґрунт із 

добривами, гноєм або компостом, фіксацією симбіотичними або 

несимбіотичними бактеріями, атмосферними опадами. З ґрунту він вилучається 

в процесах живлення рослин, вилуговування, газоутворення, денітрифікації та 

ерозії (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Цикл нітрогену в ґрунті  

 

В алгоритмах моделі закладено можливість перебування нітрогену в п’яти 

формах: дві неорганічні (N-NO3ˉ та N-NH4
+
) та три органічні (активний та 

пасивний гумус, рослинні залишки на поверхні ґрунту) (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Схема циклу нітрогену в моделі SWAT 

 

2.3.1. Встановлення початкових концентрацій сполук нітрогену 

 

На початку розрахунку користувач має можливість самостійно вказати 

кількість нітрат-іонів та органічного нітрогену в усіх шарах ґрунту. Або, якщо 

кількість не встановлена користувачем, SWAT вираховує початкові рівні 

нітрогену самостійно за допомогою нижче наведених емпіричних формул. 

Початкові рівні нітрат-іонів у ґрунті змінюються за формулою: 

)
1000

exp(73 ,

z
NO zconc




,                                                                           (2.26)
 

де 
zconcNO ,3  – концентрація нітратів у ґрунті на глибині z (мг N-NO3ˉ/кг), z  – 

глибина відносно поверхні (мм). Графічно ця залежність виглядає, як зображено 

на рисунку 2.7. 
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Рис. 2.7. Емпірична залежність концентрації нітрогену нітратів у ґрунті від 

глибини шару ґрунту 

 

Для розрахунку початкових рівнів органічного нітрогену умовно 

приймається, що співвідношення C:N для гумусових сполук становить 14:1.  













14
104

,

ly

lyhum

orgC
orgN

,                                                                              (2.27)

 

Де 
lyhumorgN ,

  – концентрація гумусового органічного нітрогену в шарі 

ґрунту (мг N/кг ґрунту), і 
lyorgC  – кількість органічного вуглецю в шарі (%). Далі 

гумусовий нітроген розділяється між активною й пасивною формами з 

використанням таких рівнянь: 

)1(,,

,,

actNlyhumlysta

actNlyhumlyact

frorgNorgN

frorgNorgN





.                                                                     (2.28).

 

Умовно приймається, що фракція нітрогену в активному гумусі actNfr  

становить 0,02. 

Для верхніх 10 мм ґрунту приймається, що нітроген рослинних залишків 

складає 0,15% від початкової кількості відповідних залишків на поверхні ґрунту. 

surfsurffrsh rsdorgN  0015,0, ,                                                                           (2.29)
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де 
surffrshorgN ,

 – нітроген у «свіжій» органічній фракції у верхніх 10 мм (кг 

N/га), и 
surfrsd  – кількість рослинних залишків для верхніх 10 мм ґрунту (кг/га). 

Амонійна фракція приймається рівною 0. 

Для розрахунків концентрації переводяться в масу: 

ha

kgNdepthconc lybN




100



,                                                                               (2.30)
 

де Nconc  – концентрація нітрогену в шарі (мг N/кг ґрунту ), b  – об’ємна 

густина шару (мг/м
3
), 

lydepth   – глибина шару (мм). 

 

2.3.2. Органічний нітроген 

 

Рослинні залишки в результаті гниття розкладаються на більш прості 

органічні компоненти (фракція активного гумусу). Далі ці сполуки органічного 

нітрогену в результаті мікробіального перетворення переходить в неорганічні, 

доступні для рослин форми. Наявний також і зворотний процес – мікробна 

іммобілізація мінерального нітрогену в органічний, недоступний для рослин. В 

SWAT ці два процеси об’єднані в один сумарний алгоритм, адаптований із 

мінералізаційної моделі PAPRAN [118]. 

Бактерії розкладають органічні речовини для отримання енергії в процесі 

росту. Рослинні залишки розкладаються до глюкози, яка потім розпадається на 

вуглекислий газ та воду з виділенням енергії: 

OHCOOOHC енергіївиділення

2226126 66    

Енергія, яка виділяється, використовується для різних клітинних процесів, 

у тому числі синтезу протеїнів. Оскільки для протеїнового синтезу потрібен 

нітроген, бактерії використовують органічний нітроген або N-NO3ˉ та N-NH4
+
 з 

ґрунтового розчину, якщо нітрогену в рослинних залишках недостатньо. Якщо 

частка нітрогену в залишку перевищує потреби, то бактерії перетворять 

надлишок в амонійний нітроген N-NH4
+
. Загальноприйнятими вважаються такі 

співвідношення: 
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C:N > 30:1 – відбувається іммобілізація, сумарне зменшення в ґрунті NO3ˉ 

та NH4
+
; 

20:1 ≤C:N ≤ 30:1 – приймається, що сумарних змін не відбувається; 

процеси іммобілізації та мінералізації знаходяться в рівновазі; 

C:N < 20:1 – відбувається мінералізація, сумарне збільшення в ґрунті NO3ˉ 

та NH4
+
. 

Мінералізація гумусу, гниття та мінералізація рослинних решток залежать 

від водності, температури та співвідношення C:N i C:P у залишках, останнє – 

якщо мова йде про гниття та мінералізацію рослинних решток. За  температури 

шару ґрунту менше 0
0
С ніякі процеси не відбуваються,  

Температурний фактор 
lytmp,

 
є загальним для всього біогенного циклу 

(цикл нітрогену та фосфору) та 
 
дорівнює: 

1.0
]312.093.9exp[

9.0
,,

,

, 



lysoillysoil

lysoil

lytmp
TT

T


,                                               (2.31)

 

де 
lytmp,  – температурний фактор біогенного циклу для шару ly, і 

lysoilT ,
 –

температура шару ly. Даний фактор не може опускатися нижче 0,1. 

Водний фактор біогенного циклу 
lysw,

 
дорівнює: 

ly

ly

lysw
FC

SW
,

,                                                                                                  (2.32)

 

де 
lySW  – вміст води в шарі ly в конкретний день, 

lyFC  – вміст води в шарі ly 

у стані насичення. Цей фактор завжди вищий 0,05. 

Отже, нітроген, який надходить у результаті мінералізації активного 

гумусу, 
lyaN ,min

(кг N/га): 

lyactlyswlytmplya orgNN ,

2/1

,,min,min )(  
,                                                           (2.33)

 

де 
min – константа швидкості. 
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Фактор співвідношення C:N i C:P, 
lyntr,

 
,розраховується таким чином: 
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,                                                              (2.34)

 

де співвідношення C:N в залишку в ґрунтовому шарі, NC: , дорівнює: 

lylyfrsh

ly

NC
NOorgN

rsd

3

58.0

,

:





,                                                                               (2.35)

 

де  
lyrsd  – рослинний залишок у шарі ly (кг/га), 0,58 – частка вуглецю в 

залишку, 
lyfrshorgN ,

 – нітроген у «свіжій» органічній фракції в шарі ly (кг N/га), 

lyNO3 – кількість нітрат-іонів у шарі ly (кг N/га). 

Співвідношення C:Р в залишку в ґрунтовому шарі, PC: , дорівнює: 

lysolutionlyfrsh

ly

PC
PorgP

rsd

,,

:

58.0






,                                                                              (2.36)

 

де 
lyfrshorgP ,

 – фосфор у «свіжій» органічній фракції в шарі ly (кг Р/га), 

lysolutionP ,
– кількість фосфору в шарі розчину ly (кг Р/га). 

Усі три фактори, що розраховані вище, поєднуються в константі швидкості 

гниття, 
lyntr, : 

2/1

,,,, )( lyswlytmplyntrrsdlyntr  
,                                                                  (2.37)

 

де rsd  – константа швидкості мінералізації біогенних елементів, які 

містяться в рослинних залишках. 

Далі розраховується кількість нітрогену, яки утворюється в результаті 

мінералізації рослинних решток, 
lyfN ,min

: 

lyfrshlyntrlyf orgNN ,,,min 8,0  
.                                                                         (2.38) 

Та кількість нітрогену, отриманого шляхом гниття, 
lydecN ,

: 

lyfrshlyntrlydec orgNN ,,, 2,0  
.                                                                           (2.39)
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Нітроген може переходити від активної до пасивної форми гумусу. 

Кількість нітрогену, що переходить,
 lytrnsN ,

, розраховується за формулою: 

lysta

actN

lyacttrnslytrns orgN
fr

orgNN ,,, 1
1











 

,                                                 (2.40)

 

де trns  – константа швидкості (1∙10
-5

), 
lyactorgN ,

 – кількість нітрогену в 

активному органічному шарі (кг N/га), actNfr  – фракція гумусового нітрогену в 

активному шарі (0,02). Коли 
lytrnsN ,

додатне, нітроген переміщується з активного 

органічного шару в стабільний органічний шар. Коли 
lytrnsN ,

 від'ємне, нітроген 

переміщується зі стабільного органічного шару в активний органічний шар. 

Кількість нітрогену, яка отримана в результаті мінералізації активного 

гумусу,
 lyaN ,min

, дорівнює: 

lyactlyswlytmplya orgNN ,

2/1

,,min,min )(  
,                                                            (2.41)

 

де 
min – константа швидкості. 

 

2.3.3. Неорганічний (мінеральний) нітроген 

 

З фракцією амонійного нітрогену відбуваються процеси нітрифікації та 

газоутворення. Нітрифікація – це 2х-ступінчате окиснення N-NH4
+ 

в N-NO3ˉ. 

)(22

)(42232

3

4

22

22

12

24

rNitrobacteNOONO

asNitrosomonHOHNOONH

e

e





 

 




 

Газоутворення – це розклад амонійних солей або сечовини з виділенням 

аміаку, яке виникає, коли NH4
+
 потрапляє у вапняний ґрунт:  

OHCONHCONH

CaXCONHXNHCaCO

22334

232443

2)(

)(2



 

 

Або коли  сечовина, (NH2)2CO, вноситься в будь-який ґрунт: 

OHCONHCONH

CONHOHCONH

223324

324222

2)(

)(2)(
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SWAT моделює нітрифікацію та утворення аміаку, використовуючи 

комбінацію методів Редді [113] та Гудвіна [80]. Розраховується сумарна 

величина нітрифікації й газоутворення аміаку, яка далі розділяється між двома 

процесами. Нітрифікація – це функція температури ґрунту і вмісту води в ґрунті, 

тоді як газоутворення – це функція температури ґрунту, глибини і здатності 

катіонного обміну. Чотири коефіцієнта використовується в алгоритмах 

нітрифікації/газоутворення для обліку вкладу цих параметрів. 

Нітрифікація/газоутворення відбувається тільки тоді, коли температура 

ґрунтового шару перевищує 5°С. 

Температурний фактор, 
lytmp, ,дорівнює: 

5
10

)5(
41,0 ,

,

, 


 lysoil

lysoil

lytmp Tякщо
T


,                                           (2.42)

 

де 
lysoilT ,

 – температура шару ly (°С). 

Водний фактор,
lysw, , нітрифікації ґрунту: 

lylylylysw

lylyly

lyly

lyly

lysw

WPFCSWякщо

WPFCSWякщо
WPFC

WPSW









75,025,00,1

75,025,0
)(25,0

,

,





,                     (2.43)

 

де SWly  – вміст води в ґрунті в конкретний день (мм Н2О), WPly  – кількість 

води в ґрунтовому шарі в точці в’янення (мм Н2О), FCly – кількість води в ґрунті 

в момент насичення (мм Н2О).  

Глибинний фактор газоутворення розраховується за формулою: 

]0305,0706,4exp[
1

,,

,

,

lymidlymid

lymid

lymidz
zz

z




,                                           (2.44)

 

де lymidz ,  
– глибина від поверхні ґрунту до середини шару (мм). 

SWAT не вимагає від користувача інформації про здатність катіонного 

обміну ґрунту. Цей фактор, 
lycec, , є постійною величиною: 

15,0, lycec  
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Внесок оточуючих факторів на нітрифікацію й утворення аміаку в даному 

шарі визначається регулятором нітрифікації й регулятором газоутворення. 

Регулятор нітрифікації, 
lynit, , дорівнює: 

lyswlytmplynit ,,,  
.                                                                                      (2.45)

 

Регулятор газоутворення, 
lyvol, , дорівнює: 

lyceclymidzlytmplyvol ,,,,  
.                                                                  (2.46)

 

Загальна величина втрати амонію на нітрифікацію й газоутворення, 
lyvolnit

N
,

, 

розраховується з використанням рівняння швидкості першого порядку [113]: 

])exp[1(4 ,,, lyvollynitlylyvolnit
NHN  

,                                               (2.47)
 

де lyNH 4 – кількість амонію в шарі ly (кг N/га) 

Для поділу між нітрифікацією й газоутворенням у попередньому виразі 

кожний регулятор використовується окремо: 

]exp[1

]exp[1

,,

,,

lyvollyvol

lynitlynit

fr

fr









.                                                                       (2.48)

 

Кількість нітрогену, переміщеного з амонійної фракції внаслідок 

нітрифікації, 
lynitN ,

 (кг N/га): 

lyvolnit

lyvollynit

lynit

lynit N
frfr

fr
N

,

,,

,

,
)(





.                                                           (2.49)

 

Кількість нітрогену, переміщеного з амонійної фракції внаслідок 

газоутворення, 
lyvolN ,

 (кг N/га): 

lyvolnit

lyvollynit

lyvol

lyvol N
frfr

fr
N

,

,,

,

,
)(





.                                                          (2.50)

 

Денітрифікація – це бактеріальне перетворення нітратів у гази N2 або N2O 

в анаеробних умовах. Денітрифікація залежить від умісту води, температури, 

присутності джерела вуглецю й нітратів. Уміст вологи та температура впливають 

на швидкість дифузії кисню. Чим вищі ці показники, тим повільніше 

відбувається дифузія, відповідно, створюються оптимальніші анаеробні умови. 
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SWAT визначає величину нітрат-іонів, 
lydenitN ,
 (кг N/га), що витрачається на 

денітрифікацію у такий спосіб: 

 

thrswlyswlydenit

thrswlyswlylytmpdenitlylydenit

ifN

iforgCNON

,,,

,,,,

0

)exp1(3









,                      (2.51)

 

де 
lyNO3 – величина нітрат-іонів у шарі ly (кг N/га), denit – коефіцієнт 

швидкості для денітрифікації, 
lyorgC – величина органічного вуглецю в шарі (%), і 

thrsw,  – гранична величина фактору співвідношення C:N і C:P для перебігу 

денітрифікації. 

Ще одним джерелом забруднення є осадження з атмосферного повітря, 

коли хімічні сполуки в повітрі осідають на землю або поверхню води. 

Розрізняють два механізми осадження: вологий та сухий. Вологе осадження 

відбувається через абсорбцію сполук опадами, у момент падіння вони 

захоплюють більшість нітрат-іонів та іонів амонію. Сухе осадження – це пряма 

адсорбція сполук водною або земною поверхнею, і включає комплекс взаємодій 

між сполуками нітрогену в атмосфері й рослинами, водою, ґрунтом, скелями або 

поверхнею будівель. 

Відносний внесок в атмосферне осадження до загального винесення 

біогенних елементів складно виміряти або побічно оцінити, і багато механізмів 

осадження в повному обсязі не зрозумілі. Вологе осадження нітрогену вивчене 

краще, у той час як швидкості сухого осадження до цього часу вивчені погано. 

Процеси осадження фосфору також широко не вивчалися. 

Величина нітратів, rainNO3 , яка потрапляє в ґрунт з опадами, дорівнює: 

dayNOrain RRNO  33 01,0
,                                                                                (2.52)

 

де 3NOR  – концентрація нітратів в опадах (мг N-NO3ˉ/дм
3
), 

dayR  – кількість 

опадів у конкретний день (мм Н2О). Нітроген, що потрапив з опадами, додається 

до нітратної фракції у верхніх 10 мм ґрунту. 

Величина амонію, rainNH4 , яка потрапляє в ґрунт з опадами, дорівнює: 

dayNHrain RRNH  44 01,0
,                                                                    (2.53)
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де 4NHR  – концентрація амонію в опадах (мг N-NH4
+
/ дм

3
). Нітроген, що 

потрапив з опадами, додається до амонійної фракції у верхніх 10 мм ґрунту. 

Величина сухого осадження NH4
+ 

в NO3ˉ вказується для кожного 

суббасейну. Середнє щоденне осадження додається до відповідної ділянки 

поверхні ґрунту. 

drydeplyly

drydeplyly

NHNHNH

NONONO

41414

31313









,                                                                          (2.54)

 

де 13 lyNO  – кількість NO3 ˉ на поверхні ґрунту (кг N-NO3ˉ/га), 14 lyNH  – 

кількість NH4
+
 на поверхні ґрунту (кг N-NH4

+
/га), drydepNO3  –  кількість щоденного 

осадження NO3 ˉ (кг N-NO3ˉ/га) і  drydepNH4 –  кількість щоденного осадження NH4
+ 

 

(кг N-NH4
+
/га). 

 

2.3.4. Азотне живлення рослин  

 

Живлення рослин нітрогеном залежить від частки нітрогену в рослинній 

біомасі. SWAT розраховує цю частку як функцію стадії росту рослини за 

оптимальних умов: 

3,

21

3,1,
)exp(

1)( N

PHUPHU

PHU
NNN fr

frnnfr

fr
frfrfr 












,                                  (2.55)

 

де Nfr  – частка нітрогену в рослинній біомасі в конкретний день, 
1,Nfr – це 

нормальна частка нітрогену в рослинній біомасі в момент появи (початок росту), 

3,Nfr  –  нормальна частка нітрогену в рослинній біомасі в момент зрілості, PHUfr  –  

частка акумульованих потенційних одиниць тепла для рослин у конкретний день 

у сезон зростання, n1 і n2 коефіцієнти форми. Під «одиницями тепла» розуміється 

кількість градусів перевищення середньодобової температури над мінімально 

необхідною температурою для росту рослини. 

Для визначення маси нітрогену, яка повинна бути збережена в рослинній 

біомасі в конкретний день, частка нітрогену множиться на загальну рослинну 

біомасу: 
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biofrbio NoptN , ,                                                                                           (2.56)
 

де 
optNbio ,

– оптимальна маса нітрогену, що зберігається в рослинній біомасі, 

для даної стадії розвитку рослини (кг N/га), bio  – загальна рослинна біомаса в 

конкретний день (кг/га). 

Спочатку SWAT розраховував потребу рослин у нітрогені в конкретний 

день з огляду на різницю між умістом нітрогену в рослинній біомасі, необхідної 

для етапу росту рослини, і реальним умістом нітрогену: 

NoptNup biobioN  , .                                                                                       (2.57)
 

Цей метод визначав надмірну потребу в нітрогені відразу після збирання 

(врожаю). На даний момент, рівняння, що використовується для розрахунку 

потреби рослин у нітрогені: 
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biobio
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4
,                                                                               (2.58)

 

де 
upN – потенційне живлення нітрогеном (кг N/га), 

optNbio ,
– оптимальна 

маса нітрогену, що зберігається в рослинному матеріалі, для даної стадії росту 

рослини (кг N/га), Nbio  – актуальна маса нітрогену в рослинному матеріалі (кг 

N/га), bio  – потенційне зростання сумарної біомаси в конкретний день (кг/га). 

Розподіл живлення нітрогеном за глибиною, zupN ,  (кг N/га), визначається 

функцією: 
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)]exp(1[
,

,                                                    (2.59)

 

де n  – параметр розподілу нітрогену, z – глибина від поверхні, zroot –

глибина розвитку кореневої системи. 

Потенційне азотне живлення для шару ґрунту розраховується розв’язанням 

цього рівняння для верхнього, zuupN , , та нижнього, zlupN , , шару ґрунту та 

подальшим відніманням: 

zuupzluplyup NNN ,,, 
.                                                                                      (2.60)
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Щільність коренів найбільша біля поверхні, і споживання нітрогену у 

верхній частині буде вищим, ніж у нижній. Розподіл азотного живлення 

контролюється n , змінна яку необхідно підібрати користувачеві. 

Реальна кількість нітрогену, яка видаляється з ґрунтового шару 

розраховується таким чином: 

]3,min[ , lydemandlyupactualuply NONNN 
,                                                              (2.61)

 

де 
actualuplyN  – реальне живлення нітрогеном для шару ly (кг N/га), 

lyupN ,
 – 

потенційне живлення нітрогеном для шару ly (кг N/га), demandN  – нестача азотного 

живлення у верхніх шарах (кг N/га), и 
lyNO3  – уміст нітрат-іонів у ґрунтовому 

шарі ly (кг N-NO3ˉ/га). 

У реальних умовах ріст рослин може відрізнятися від потенційно 

можливого під впливом несприятливих умов: температури, нестачі води, 

нітрогену чи фосфору. Тому вводиться відповідний коефіцієнт – фактор росту 

рослини, reg . 

),,,max(1 pstrsnstrststrswstrsreg 
,                                                               (2.62)

 

де wstrs – це фактор браку вологи в конкретний день, tstrs – фактор 

температурного стресу в конкретний день, nstrs – фактор браку нітрогену в 

конкретний день, pstrs – фактор браку фосфору в конкретний день. З детальним 

розрахунком цих факторів можна ознайомитися в теоретичній документації 

[103]. 

Тоді реальне збільшення загальної рослинної біомаси в конкретний день, 

actbio  (кг/га): 

regact biobio 
,                                                                                         (2.63)

 

де  bio  – потенційне збільшення біомаси (кг/га). 

Якщо кількість нітрогену в кореневій зоні недостатня для задоволення 

потреб рослинних культур, SWAT враховує можливість отримання додаткового 

нітрогену рослинами завдяки його фіксації. Фіксація нітрогену розраховується 

як функція ґрунтової вологи, вмісту нітратів у ґрунті і стадії росту рослин: 



72 
 

)1,,min( 3NOSWgrdemandfix fffNN 
,                                                                   (2.64)

 

де 
fixN – кількість нітрогену, що додається до біомаси рослин внаслідок 

фіксації (кг N/га), demandN  – потреба в нітрогені, яку не можна задовольнити 

нітрогеном ґрунту,
 grf  – фактор стадії росту (0,0–1), SWf  – фактор ґрунтової 

вологи (0,0–1), 3NOf  – фактор ґрунтового нітрату (0,0–1). Максимальна кількість 

нітрогену, яка може бути захоплена рослинами в конкретний день, – це demandN . 

Стадія росту рослини має найбільший вплив на здатність рослини 

втримати нітроген. Фактор, що за це відповідає, розраховується наступним 

чином: 

75,00

75,055,0575,3

55,03,01
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.                                                 (2.65)

 

Фактор стадії росту введений для відображення підвищення і зниження 

бактерій, що фіксують нітроген на коренях протягом сезону росту. 

Фактор нітратів ґрунту перешкоджає азотній фіксації зі зростанням 

нітратів у ґрунті. 

30030
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,                                             (2.66)

 

де NO3 – вміст нітратів у ґрунтовому шарі (кг N-NO3ˉ/га). 

Фактор ґрунтової вологи перешкоджає фіксації зі зниженням вологості: 

FC

SW
f SW




85,0 ,                                                                               (2.67) 

де SW – вміст вологи в ґрунті (мм Н2О), FC – кількість води в ґрунті в стані 

насичення (мм Н2О). 
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2.3.5. Рух нітратів у профілі ґрунту 

 

Під час випаровування води з поверхні ґрунту утворюється градієнт 

концентрацій біогенних елементів, який стимулює піднімання води з нижніх 

шарів профілю. SWAT розраховує переміщення нітратів із першого шару ґрунту 

у верхні 10мм ґрунту за рівнянням: 

ly

lysoil

lyevap
SW

E
NON

"

,
31,0 

,                                                                   (2.68)

 

де 
evapN – кількість нітрат-іонів, що рухається з першого (найвищого) 

ґрунтового шару до поверхні (кг N-NO3ˉ/га), 
lyNO3 –  вміст нітратів у першому 

шарі (кг N-NO3ˉ /га), "

,lysoilE  – кількість води, що втрачено з першого шару на 

випаровування (мм Н2О), і 
lySW –  вміст води в першому шарі (мм Н2О). 

На рух аніонів у ґрунтових шарах, зокрема N-NO3ˉ, впливає заряд 

мінералів, які входять до ґрунтотворних порід. Зазвичай частинки ґрунту за 

нейтрального рН заряджені негативно, що сприяє відштовхуванню N-NO3ˉ від 

поверхні частинок. Тому розподіл NO3ˉ у водному потоці нерівномірний – 

концентрація в центрі більша, ніж по краях [94]. Унаслідок цього, шлях аніону 

виявляється коротшим за сумарний шлях відповідного водного потоку [131]. 

Отже, концентрація нітрат-іонів у рухомій водній фазі для даного шару, 

mobileNOconc ,3
 (кг N-NO3ˉ /мм Н2О) розраховується таким чином: 

mobile

lye

mobile
ly

mobileNO
w

SAT

w
NO

conc

)
)1(

exp1(3

,3





















,                                           (2.69)
 

де 
lyNO3 – кількість нітрат-іонів у шарі (кг N-NO3ˉ /га),

 mobilew  – величина 

водного потоку в шарі (мм Н2О), e – фракція пористості, з якої виключаються 

аніони, 
lySAT  – вміст вологи в момент насичення ґрунтового шару (мм Н2О). 

Водний потік у шарі – кількість води, яка входить до складу поверхневого, 

латерального стоків або перкольованої води: 

lyperclylatsurfmobie wQQw ,,        для верхніх 10мм,                                      (2.70) 
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lyperclylatmobie wQw ,,                   для інших шарів,                                        (2.71) 

де surfQ – кількість поверхневого стоку в конкретний день (мм Н2О), lylatQ ,  – 

кількість латерального стоку для даного шару в конкретний день (мм Н2О),  

lypercw ,  – кількість води, що перейшла в нижні шари завдяки перколяції (мм Н2О). 

Нітрат-іони, що переносяться поверхневим стоком розраховуються: 

surfmobileNONOsurf QconcNO  ,333 
,                                                        (2.72)

 

де surfNO3  – концентрація нітрат-іонів у водному потоці у верхньому шарі 

(10 мм) ґрунту (кг N-NO3ˉ/мм Н2О), 3NO
 
– коефіцієнт перколяції нітрат-іонів, 

співвідношення концентрації N-NO3ˉ  в поверхневому стоці та перколяті. 

Нітрат-іони, що переносяться латеральним стоком розраховуються: 

lylatmobileNONOlylat QconcNO ,,33,3            для верхніх 10мм,                           (2.73) 

lylatmobileNOlylat QconcNO ,,3,3                  для інших шарів,                              (2.74) 

де 
mobileNOconc ,3

– концентрація нітрат-іонів у водному потоці для 

відповідного шару (кг N/мм Н2О). 

Нітрат-іони, що рухаються в нижні шари внаслідок перколяції 

розраховуються: 

lypercmobileNOlyperc wconcNO ,,3,3 
.                                                             (2.75) 

Процес руху нітрат-іонів крізь верхні шари ґрунту до водоносного 

горизонту є аналогічним до відповідного процесу живлення ґрунтових вод 

опадами, тобто описується функцією експоненціального затухання: 

  1,, 3]/1exp[3)/1exp1(3  irchrggwpercgwirchrg NONONO 
,          (2.76)

 

де 
irchrgNO ,3 – кількість нітрат-іонів, яка досягла водоносний горизонт у день 

i (кг N-NO3ˉ /га), 
gw

 
–  час затримки верхніх геологічних формацій (дні),

 percNO3  

– загальна величина нітрат-іонів, що проходить крізь нижню межу ґрунтового 

шару в день i (кг N-NO3ˉ/га), і 
1,3 irchrgNO

 
– кількість нітрат-іонів, що надходить у 

горизонт у день i-1 (кг N-NO3ˉ/га). 
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Нітрат-іони у водоносному горизонті можуть як залишатися в ньому, так і 

переходити в глибокі водоносні горизонти, рухатися з підземними водами в 

головне русло або разом із водним розчином підніматися в ґрунтовий шар за 

дефіциту вологи. Усі ці процеси враховуються для підрахунку кількості нітрат-

іонів. 

Оскільки нітроген дуже реакційноздатний елемент, нітрати у водоносному 

горизонті можуть зменшуватися під впливом бактерій, хімічних та фізичних 

процесів. Щоби врахувати сумарний ефект усіх реакцій, у моделі користувачем 

встановлюється час напіврозпаду нітрат-іону. Звідси отримаємо, що рух нітрат-

іонів у водоносному горизонті підпорядковується рівнянню першого порядку: 

]exp[33 ,3,, tkNONO shNOoshtsh 
,                                                          (2.77)

 

де 
tshNO ,3 – кількість нітрат-іонів у водоносному горизонті в момент часу t 

(кг N-NO3ˉ /га), 
oshNO ,3 – початкова кількість нітрат-іонів у водоносному 

горизонті (кг N-NO3ˉ /га),
 shNOk ,3

 – константа швидкості руху нітрат-іонів (1/день), 

і t – час із моменту, як було визначено початкову концентрацію нітрат-іонів 

(дні). Константа швидкості пов'язана з часом напіврозпаду визначається: 

shNO

shNO
k

t
,3

,3,2/1

693,0


,                                                                              (2.78)

 

де shNOt ,3,2/1 – час напіврозпаду нітрат-іонів у водоносному горизонті (дні). 

 

2.4. Принципова схема розрахунку фосфорного циклу 

 

Хоча потреба рослин у фосфорі значно менша, ніж у нітрогені, фосфор 

необхідний для багатьох важливих функцій. Найбільш важлива з них – це участь 

фосфору в зберіганні та переносі енергії. Енергія отримана з фотосинтезу та 

метаболізму вуглеводів зберігається в сполуках фосфору для подальшого 

використання для росту та репродуктивних процесів. 

У мінеральних ґрунтах розрізняють три основні форми фосфору – це 

органічний фосфор у складі гумусу, нерозчинні форми мінерального фосфору та 
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доступний для рослин фосфор у ґрунтових розчинах. Фосфор може потрапляти в 

ґрунт із добривами, гноєм або залишками рослин. Вилучається з ґрунтів під час 

живлення рослин та ерозії (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Фосфорний цикл в SWAT 

 

На відміну від нітрогену, який є дуже мобільним, розчинність фосфору 

обмежена в більшості середовищ. Фосфор взаємодіє з іншими іонами 

утворюючи різні типи нерозчинних речовин, які випадають в осад у розчині. 

Такі характеристики сприяють накопиченню фосфору на поверхні землі та, 

відповідно, транспортуванні в поверхневому стоці. Тому поверхневий стік – це 

першочерговий механізм винесення фосфору з більшості водозборів. 

SWAT виділяє шість різних форм фосфору в ґрунті (рис. 2.9).  Три форми – 

неорганічні, інші три – органічні. «Свіжий» органічний фосфор надходить із 

пожнивними рештками та мікробною біомасою, інша частина органічного 

фосфору розподілена між активним та пасивним гумусом ґрунту. Ґрунтовий 

неорганічний фосфор поділяється на розчинену, активну та стабільну форми. 

Розчинна форма є в швидкій рівновазі (декілька днів або тижнів) з активною 

формою. Так само активна форма є в повільній рівновазі зі стабільною. 
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Рис. 2.9. Форми ґрунтового фосфору та переміщення фосфору між ними 

 

2.4.1 Встановлення початкових концентрацій сполук фосфору 

 

Початкова концентрація розчинного фосфору за замовчуванням 

встановлена на рівні 5 мг Р/кг ґрунту для всіх шарів та 25 мг Р/кг  для орного 

шару, що вважається репрезентативним за даними досліджень [64]. Користувач 

має змогу змінити ці показники. 

Концентрація фосфору в активній мінеральній формі, 
lyactP ,min  (мг мінР/кг) 

[93] визначається: 

pai

pai
PP lysolutionlyact



1

min ,,

,                                                                            (2.79)
 

де  
lysolutionP ,

– кількість фосфору в розчині (мг мінР/кг),  pai  – індекс 

доступності фосфору. 

Концентрація фосфору в стабільній мінеральній формі, 
lystaP ,min  (мг 

мінР/кг), на початку дорівнює [93]: 

lyactlysta PP ,, min4min 
.                                                                                   (2.80)

 

Кількість органічного фосфору встановлюються за розрахунком 

співвідношення N:P для гумусових сполук становить 8:1. Концентрація 
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гумусового органічного фосфору в ґрунтовому шарі, lyhumorgP ,  (кг Р/га) 

визначається: 

lyhumlyhum orgNorgP ,, 125,0 
,                                                                              (2.81)

 

де lyhumorgN , – кількість нітрогену в складі гумусу даного ґрунтового шару 

(кг N/га). 

Фосфор пожнивних залишків стає рівним 0 у всіх шарах, за винятком 

верхніх 10 мм ґрунту, де дорівнює 0,03% початкової величини рослинного 

залишку на поверхні ґрунту: 

surfsurffrsh rsdorgP  0003,0, ,                                                                 (2.82)
 

де surfrsd  – кількість пожнивних залишків у верхніх 10 мм (кг/га). 

Для перерахунку концентрації в масу, концентрації множаться на об'ємну 

щільність і глибину шару й діляться на 100: 

ha

kgPdepthconc lybP




100



,                                                                   (2.83)
 

де 
Pconc – концентрація фосфору в шарі (мг Р/кг або ppm), b  

– об'ємна 

щільність шару (мг/м
3
), 

lydepth – глибина шару (мм). 

 

2.4.2. Органічний фосфор 

 

Фосфор гумусу розділений між активною та пасивною формами відповідно 

до активного та пасивного нітрогену: 

lystalyact

lysta

lyhumlysta

lystalyact

lyact

lyhumlyact

orgNorgN

orgN
orgPorgP

orgNorgN

orgN
orgPorgP

,,

,

,,
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,,







,                                                (2.84)

 

де 
lyactorgP ,

 – кількість фосфору в активному гумусі (кг Р/га),
 lystaorgP ,

 – 

кількість фосфору в стабільному гумусі (кг Р/га),
 lyhumorgP ,

 – загальна кількість 

гумусового органічного фосфору в шарі (кг Р/га),
 lyactorgN ,

 – кількість нітрогену в 
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активному гумусі (кг N/га), 
lystaorgN ,

– величина нітрогену в стабільному гумусі 

(кг N/га). 

Мінералізація активного гумусу, гниття та мінералізація пожнивних 

залишків залежать від водності, температури та співвідношення C:N i C:P в 

рослинних залишках, якщо мова йде про останні два процеси. Процеси 

відбуваються, якщо температура шару ґрунту вище 0˚С. Відповідні фактори є 

загальними для нітрогену та фосфору та визначені в розділі 2.3.2. 

Тоді за аналогією визначається мінералізація фосфору активного гумусу, 

lyaP ,min
 (кг Р/га): 

lyactlyswlytmplya orgPP ,

2/1

,,min,min )(4,1  
.                                               (2.85) 

Кількість фосфору,
 lyfP ,min

 (кг Р/га), який утворюється шляхом мінералізації 

пожнивних залишків розраховується: 

lyfrshlyntrlyf orgPP ,,,min 8,0  
.                                                                 (2.86)

 

Кількість фосфору, 
lydecP ,
 (кг Р/га), отриманого шляхом гниття пожнивних 

залишків визначається таким чином: 

lyfrshlyntrlyf orgPP ,,,min 8,0  
.                                                                 (2.87) 

 

2.4.3. Неорганічний (мінеральний) фосфор 

 

Багато робіт показали, що після застосування добрив, які містять 

розчинний  фосфор, концентрація фосфору у водному розчині в ґрунтовому шарі 

скорочується швидше завдяки реакції з ґрунтом. Ця початкова «швидка» реакція 

продовжується значно повільнішим зменшенням фосфору в розчині, яке може 

тривати кілька років [57, 101, 111, 119]. Відповідно, щоби врахувати початкове 

швидке скорочення фосфору у розчині, в SWAT закладено процес швидкого 

встановлення рівноваги між розчинним фосфором і «активною» мінеральної 

формою. Подальша повільна реакція відбувається між «активною» та 
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«стабільною» мінеральними формами. Алгоритми, що описують рух 

неорганічного фосфору між цими 3-ма формами, взяті з роботи Джонса [93]. 

Рівновага між фосфором у розчині та активною мінеральною формою 

контролюється індексом доступності фосфору, pai . Цей індекс вказує частку 

фосфорних добрив, яка залишається в розчині після завершення швидкої реакції, 

та встановлюється під час калібрування [120]. 

Рух фосфору між розчином та активною мінеральною формами описується 

рівняннями рівноваги: 
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,        (2.89)

 

де 
lyactsol

P
,

– кількість фосфору, яка переміщена між розчиненою й активною 

мінеральною формами (кг мінР/ га),
 lysolutionP ,

 – кількість фосфору в розчині (кг 

мінР/га), 
lyactP ,min – кількість фосфору в активній мінеральній формі (кг мінР/га). 

Коли 
lyactsol

P
,

позитивне, фосфор переміщується з розчину в активну мінеральну 

фракцію. Коли 
lyactsol

P
,  

негативне, то навпаки. Зазначимо, що швидкість руху з 

активної форми в розчин дорівнює 1/10 швидкості руху з розчинної в активну 

мінеральну форму. 

SWAT імітує повільну сорбцію фосфору, припускаючи, що активна 

мінеральна форма знаходиться в повільній рівновазі зі стабільною мінеральною 

формою. За рівноваги стабільна мінеральна форма в 4 рази більша за активну. 

Коли рівновага відсутня, рух фосфору між активною і стабільною мінеральними 

формами контролюється рівняннями: 

lyactlystalystalyacteqPlystaact

lyactlystalystalyacteqPlystaact

PPякщоPPP

PPякщоPPP

,,,,,

,,,,,

min4min)minmin4(1.0

min4min)minmin4(









,            (2.90)

 

де 
lystaact

P
,

 – кількість фосфору переміщеного між активною і стабільною 

мінеральними фракціями (кг Р/га), 
eqP

 
– константа швидкості повільної 
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рівноваги (0,0006∙d
-1

). Коли 
lystaact

P
,  

позитивне, фосфор переміщується з активної 

мінеральної форми в стабільну. Коли негативне – навпаки. Зазначимо, що рух зі 

стабільної мінеральної форми в активну дорівнює 1/10 швидкості руху з активної 

мінеральної форми в стабільну. 

 

2.4.4. Фосфорне живлення рослин 

 

Аналогічно азотному живленню, живлення рослин фосфором залежить від 

частки фосфору в рослинній біомасі. SWAT розраховує цю частку як функцію 

стадії росту рослини за оптимальних умов: 

3,

21

3,1,
)exp(

1)( P

PHUPHU

PHU
PPP fr
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де 
Pfr  – частка фосфору в рослинній біомасі в конкретний день, 

1,Pfr – 

стандартна частка фосфору в рослинній біомасі на початковій стадії росту, 
3,Pfr – 

стандартна частка фосфору в рослинній біомасі в момент зрілості, PHUfr – фракція 

акумульованих потенційних одиниць тепла для рослини в конкретний день під 

час періоду росту, р1 і р2 коефіцієнти форми. 

Для визначення маси фосфору, яка повинна бути збережена в рослинній 

біомасі в конкретний день, частка фосфору множиться на загальну рослинну 

біомасу: 

biofrbio PoptP , ,                                                                               (2.92)
 

де optPbio , – оптимальна маса фосфору в біомасі рослини для даної стадії 

розвитку рослини (кг Р/га), bio  – загальна рослинна біомаса в конкретний день 

(кг/га). 

Потреби рослин у фосфорі, upP  (кг Р/га) визначаються: 
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де 
Pbio  – актуальна маса фосфору в рослинному матеріалі (кг Р/га), bio  – 

потенційне зростання сумарної біомаси в конкретний день (кг/га). 

Розподіл живлення фосфором за глибиною, zupP ,  (кг Р/га), визначається 

функцією: 
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де p  – параметр розподілу фосфору, z – глибина від поверхні, zroot – 

глибина розвитку кореневої системи. 

Потенційне фосфорне живлення для шару ґрунту розраховується 

розв’язанням цього рівняння для верхнього, zuupP , , та нижнього, zlupP , , шарів 

ґрунту та подальшим відніманням: 

zuupzluplyup PPP ,,, 
.                                                                             (2.95)

 

Щільність коренів найбільша біля поверхні й живлення фосфором у 

верхній частині буде вище, ніж у нижній. Розподіл фосфорного живлення 

контролюється n , змінна, яку необхідно підібрати користувачеві. 

Реальна кількість фосфору, яке видаляється з ґрунтового шару: 

],min[ ,, lysolutiondemandlyupactualuply PPPP 
,                                                     (2.96)

 

де 
actualuplyP  – реальне живлення фосфором для шару ly (кг Р/га), 

lyupP ,
– 

потенційне живлення фосфором для шару ly (кг Р/га), demandP
 

– потреба у 

фосфорному живленні, що не задоволено у верхніх шарах (кг N/га), и 
lysolutionP ,

 – 

кількість розчинного фосфору в ґрунтовому шарі ly. (кг мінР/га). 

 

2.4.5. Рух сполук фосфору в профілі ґрунту 

 

Основний механізм руху фосфору в ґрунті – це дифузія, рушійним  

процесом якої є градієнт концентрацій. Градієнт концентрацій з'являється, коли 

коріння рослин вилучають розчинний фосфор із ґрунтового розчину, зменшуючи 

його в кореневій зоні. 



83 
 

Через низьку мобільність фосфору, SWAT передбачає, що розчинний 

фосфор вилуговується тільки в перший ґрунтовий шар із верхніх 10 мм ґрунту. 

Кількість розчиненого фосфору, що переміщується з верхніх 10 мм у перший 

ґрунтовий шар становить: 

percdsurfb
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,                                                              (2.97)

 

де 
percP – кількість розчинного фосфору, що переміщується з верхніх 10 мм 

у перший ґрунтовий шар (кг мінР/га),
 surfsolutionP ,

 – кількість фосфору в розчині у 

верхніх 10мм (кг мінР/га),
 surfpercw ,

 – кількість води, що перколюється в перший 

ґрунтовий шар із верхніх 10 мм у конкретний день (мм Н2О), b – об'ємна 

щільність верхніх 10 мм (мг/м
3
) (передбачається, що дорівнює щільності 

першого шару),
 surfdepth  – глибина верхнього шару (10 мм),

 percdk ,
 – коефіцієнт 

перколяції фосфору (м
3
/мг) – відношення концентрації фосфору у верхніх 10 мм 

ґрунту до концентрації фосфору в перколяті. 

Також через низьку рухомість фосфору, поверхневий стік тільки частково 

взаємодіє з розчиненим фосфором, що міститься у верхніх 10 мм шару. Кількість 

розчиненого фосфору, що транспортується в поверхневому шарі, surfP  (кг Р/га) 

визначається таким чином: 
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.                                                                 (2.98)

 

 

2.5.  Методологія калібрування фізико-математичних моделей 

 

Адекватність описання процесів, які відбуваються на водозборі залежить 

від якості калібрування моделі. Часто у зв’язку з інструментальними 

обмеженнями деякі параметри моделі не можуть бути точно виміряні [149]. У 

цьому випадку визначення параметрів проводиться за методом зворотного 

моделювання. 
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Перевага зворотного моделювання полягає в тому, що зручніше виміряти 

кінцеві величини (наприклад, витрату), ніж провести комплексне визначення 

вихідних параметрів (наприклад, фізичні характеристики ґрунтів). Звідси 

випливає економія часу та коштів на лабораторні та/або польові експерименти, 

які необхідні для отримання невідомих параметрів. Недоліком можна вважати те, 

що встановлені шляхом зворотного моделювання параметри сильно залежать від 

експериментальної установки й об’єму спостережень, які зазвичай обмежено як 

у часі, так і в просторі.  

Невід’ємною властивістю зворотного моделювання є те, що задані вимоги 

до цільової функції можуть задовольняти декілька рішень, які відрізняються 

значеннями вихідних параметрів. У зв’язку з цим, основна складність полягає в 

тому, щоби знайти той «унікальний» набір параметрів, значення якого не 

виходять за межі фізичного змісту та якомога ближче до реальних природних 

умов, які склалися на водозборі. 

Більшість стохастичних зворотних методів ґрунтуються на відсутності 

єдиного рішення. Бевен і Бінлей [60] показали, що немає сенсу в прагненні 

знайти тільки одне, унікальне рішення з огляду на те, що структура гідрологічної 

моделі і всі спостереження і вимірювання на яких ґрунтується зворотне 

моделювання, зазвичай містять деяку похибку. У таких випадках параметричне 

наближення призводить до параметричних областей із близькими значеннями 

цільової функції. Ці параметричні області характеризують невизначеність 

параметрів. Області невизначеностей потенційних «кандидатів» на оптимальні 

значення параметрів можуть бути використані для виведення невизначеності 

прогнозу [95]. І навпаки, як у нашому дослідженні, якщо заданий рівень 

прогнозу невизначеності досягнуто, то всі розподіли параметрів, що 

відповідають цій невизначеності, будуть потенційними рішеннями. 

Сенс калібрування полягає в тому, щоби якнайкраще наблизити модельні 

значення до реальних спостережень. На початку задаються досить широкі межі 

початкових параметрів, які поступово звужуються з метою знайти той 

оптимальний набір параметрів, який відповідає заданим критеріям цільової 
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функції. Зазвичай проблема оптимізації скорочується до рівня, коли вектор 

невідомих параметрів обчислюється шляхом мінімізації заданої цільової функції. 

У результаті розрахунковий цикл зводиться до вирішення нелінійної задачі 

мінімізації, для чого розроблено велику кількість процедур [59, 73, 96, 139, 140, 

147, 148]. Розробники моделей широкого профілю переважно використовують 

глобальні методи й багатокритеріальні оптимізаційні функції [60, 73, 147], тоді 

як у середовищі ґрунтознавців та гідрологів вадозної зони вважають, що кращим 

є градієнтний метод Левенберга-Марквардта [96, 99]. 

За великої кількості параметрів ручне калібрування малоефективне та 

потребує багато часу, а іноді й зовсім неможливе [32]. Тому в сучасному світі 

комп’ютерних технологій для калібрування моделей усе частіше 

використовують автоматичні методи. Для моделі SWAT Швейцарським 

інститутом водних наук та технологій (EAWAG) спеціально розроблено 

зовнішню програму SWAT-CUP (Calibration and Uncertainty Procedures) [52]. 

Зручність цієї програми полягає в тому, що для пошуку оптимального набору 

параметрів можна вибрати чотири різних процедури: SUFI-2 (Sequential 

Uncertainty Fitting) – поступове зменшення невизначеностей, PSO (Particle Swarm 

Optimization) – метод рою часток, ParaSol (Parameter Solution) – параметричне 

вирішення, GLUE (Generalized Likelihood Uncertainty Estimation) – загальна 

імовірнісна оцінка невизначеностей, –  однак, усі вони поєднані в загальному 

інтерфейсі користувача зі стандартними кроками калібрування, графіками 

вихідних даних та засобами порівняння [51]. Також включено аналіз 

невизначеностей та аналіз чутливості параметрів. Для моделювання водного 

стоку було використано всі чотири процедури [31].  

Порівняльний аналіз результатів показав, що найбільш оптимальним є 

метод SUFI-2 (Sequential Uncertainty Fitting) [31]. Процедура калібрування 

полягає в тому, що спочатку інтервал значень прогнозованої величини, 

зображений зеленим кольором (рис. 3.10), досить широкий. Але з кожною 

ітерацією він звужується, що контролюється r-фактором – відношенням 

середньої ширини інтервалу до стандартного відхилення, до того ж у такий 



86 
 

спосіб, щоби якомога більше реальних спостережень потрапили в цей інтервал, 

що контролюється p-фактором – часткою спостережень, які потрапляють в 

інтервал прогнозу. P-фактор, який дорівнює 1 та r-фактор, який дорівнює 0, є 

симуляцією, яка точно збігається із реальними спостереженнями. У межах 

інтервалу визначається так звана «найкраща» симуляція, для якої 

розраховуються статистичні критерії (розділ 4.3), які характеризують якість 

калібрування. 

 

 

Рис. 2.10. Приклад моделювання щоденних значень витрати води  в маловодну 

фазу за використання процедури SUFI-2 в програмному комплексі SWAT-CUP 

 

Підсумовуючи викладене у цьому розділі, зазначаємо, що передусім вибір 

моделі ґрунтується  на цілях і завданнях дослідження. Хибним буде 

першочергове приділення уваги наскільки та чи інша модель найреалістичніше 

та докладніше описує природні процеси. Вибір моделі під цим кутом може 

призвести до того, що такий проект не можна буде реалізувати внаслідок 

відсутності необхідних вихідних даних та буде витрачено зайві ресурси.  

Відповідно, виходячи з мети та завдань цього дослідження, шляхом 

порівняльного аналізу декількох десятків моделей, що імітують винесення 

біогенних сполук із території водозбору, обрано модель SWAT, оскільки вона 
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найкраще відповідає номенклатурі наявних спостережень, наявним професійним, 

часовим та фінансовим ресурсам, а також ввібрала в себе багато переваг моделей 

свого класу.  

Модель SWAT уперше з’явилася у 1994 року, з того часу постійно 

розвивається та покращується. Алгоритми та параметри, які закладені в моделі 

більшою мірою ґрунтуються на довготривалих експериментальних дослідженнях 

на сільськогосподарських водозборах США. З опису моделі може скластися 

враження, що вона перевантажена формулами та потребує багато вихідної 

інформації, але, насправді, розробники намагалися побудувати ланцюг 

розрахунків у такий спосіб, щоби вихідні дані ґрунтувалися на 

загальноприйнятих кліматичних, гідрологічних та геологічних дослідженнях. 

Можна стверджувати, що їм це вдалося, адже SWAT займає перше місце за 

розповсюдженістю та використовується на всіх континентах планети, окрім 

Антарктиди.  

У SWAT всі три складові водного стоку (поверхневий, латеральний, 

ґрунтовий) моделюються окремо та складаються для отримання загального 

стоку. Для нітрогену та фосфору розглядаються як мінеральні, так і органічні 

форми. Для нітрогену враховано процеси мінералізації гумусу та рослинних 

залишків, денітрифікації, нітрифікації, живлення рослин. Імітується винесення 

нітрогену поверхневим, латеральним та ґрунтовим стоками. Подібно до 

нітрогену, для фосфору враховано мінералізація гумусу та рослинних залишків, 

живлення рослин. Винесення фосфору розглядається тільки поверхневим 

стоком, але також є можливість у ручному режимі задати постійну концентрацію 

мінерального фосфору в ґрунтовому стоці. 

Невід’ємною складовою адаптації моделі є її калібрування. З розвитком 

комп’ютерних технологій калібрування в ручному режимі поступово 

замінюється на автоматичне. Так, у 2007 році для SWAT розроблено спеціальну 

програму автоматичного калібрування SWAT-CUP, що також включає аналіз 
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чутливості параметрів. У роботі встановлено, що серед чотирьох наявних SWAT-

CUP алгоритмів калібрування найбільш оптимальним для умов цього 

дослідження є SUFI-2. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО 

ВОДОЗБОРУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЙОГО ЦИФРОВОЇ ОСНОВИ ДЛЯ 

МОДЕЛІ SWAT 

 

 

3.1. Розташування та загальна характеристика досліджуваного водозбору 

 

Річки Головесня, правобережна притока р. Десна, розташована на півночі 

України в північно-східній частині Чернігівської області в Коропському районі. 

Повна площа водозбору становить 43,0 км
2
; площа, яку замикає гідрометрична 

споруда – 30,4 км
2
, довжина річки від верхів’я до замикального створу складає 

6,3 км (рис. 3.1) [21]. 

 Річка Головесня має гідрографічні показники близькі до середніх 

показників малих річок басейну р. Десни. Середня площа водозбору малих річок 

становить 25,5 км
2
, їхня довжина ‒ 5,73 км, густота річкової мережі – 0,23 км

2
 

[49], територія орних земель становить до 48 % від загальної площі водозбору, 

залісення – до 35%. Для басейну р. Десна ці показники становили 58 % та 27 % 

відповідно [35]. 

Середнє залісення зони мішаних лісів складає біля 30%, розораність 

території понад 30% [35]. Вегетаційний період триває з другої декади квітня до 

третьої декади жовтня. Схожі характеристики має досліджуваний водозбір р. 

Головесня – залісення 35%, орні землі – 48%. Майже вся територія зони мішаних 

лісів, зокрема й територія водозбору р. Головесня, належить до природно-

сільськогосподарської зони "Полісся" [24]. 
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Рис. 3.1. Супутникове зображення водозбору р. Головесня  

 

На території водозбору розташована Придеснянська водно-балансова 

станція (ВБС), яка веде свої спостереження з 1929 р. До переліку спостережень 

входять: 

• стік річки, струмків та логів; 

• хімічний склад води в замикаючому створі; 
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• метеорологічні (температура повітря, вологість, швидкість вітру, 

хмарністю) та теплобалансові (сонячна радіація) елементи в 1 пункті; 

 опади у 12 пунктах; 

 запаси води в снігу вздовж ландшафтноого маршруту; 

 випаровування з водної поверхні в 1 пункті; 

 вологість та вологозапаси в ґрунтах у 59 пунктах; 

 промерзання та відтанення ґрунтів  у 65 пунктах; 

 рівні підземних вод у 12 свердловинах. 

 

3.2. Фізико-географічна характеристика досліджуваного басейну 

 

3.2.1. Геологічна будова та рельєф 

 

Територія басейну р. Головесня розташована на південно-західних 

відрогах Середньоросійської височини біля південної межі зони мішаних лісів на 

лесовому острові (Придеснянське плато), сильно порізаному глибокими балками 

і ярами. Випуклі схили долин, плавно зливаючись із неширокими вододільними 

просторами, надають поверхні району хвилястий характер. Вододіли логів, як 

правило, виражені чітко.  

У північно-західній частині району Придеснянської ВБС місцевість стає 

менш розчленованою. Рельєф водозбору має яскраво виражений яружно-

балковий характер із чітко вираженою вододільною лінією. 

Геологічна будова району характеризується поширенням крейдових, 

третинних і четвертинних відкладів. 

Крейдові відклади представлені крейдою і крейдовим мергелем, які 

виходять на поверхню в долині р. Головесня нижче досліджуваної площі 

водозбору. Прикриті вони канівським ярусом третинної системи, 

представленими опоками, зеленим глауконітовими піском і піщаником. Вище 

залягають вохристо-жовті піски й пісковики бучакського ярусу, а потім білі, сірі, 
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жовті піски та зелені суглинки з прошарками вуглистих пісків і чорної глини 

полтавського ярусу. Потужність червоно-бурих глин у басейні р. Головесня 

становить приблизно 3–5 м, у долині річки вона зменшується до 50–70 см.  

Четвертинні відклади представлені підморенними, моренними, 

надморенними, алювіальними й делювіальними. До підморенних належать 

вапняні лесовидні сіро-зелені суглинки й супіски озерного походження, прикриті 

шаром піску потужністю 1–3 м. Загальна потужність підморенних відкладів у 

басейні р. Головесня коливається від 1 до 10 м. Над мореною, як правило, 

залягає шар лісовидного суглинку потужністю 1–2 м, рідше – 

флювіогляціального супіску або різнозернистого піску, над яким розташований 

півтора-, двометровий шар похованою ґрунту, представленого темно-бурим 

суглинком. До надморенних відкладів належить також 8–10 метрова товща лесу 

яка, як правило, є ґрунтотворною породою. Лес залягає на різних висотах, 

покриваючи схили долин і балок; піщані прошарки в лесовидній товщі 

представлені однорідними тонкозернистими фракціями і трапляються, зазвичай. 

на глибині 1–3 м. 

Дно долини р. Головесня та балок, які в неї впадають, складено 

алювіальними утвореннями (суглинками, різнозернистими пісками) і похованим 

торфом, потужність яких перевищує 10 м. Делювіальні відклади – лесовидні 

супіски й суглинки покривають нижні частини схилів і заповнюють западини 

(блюдця). 

У відшаруваннях долини р. Головесня, а також балок і ярів, розташованих 

вище гідрометричного створу, майже всюди розкриваються червоно-бурі глини і 

всі наступні відклади. У нижній частині водозбору трапляються у відшаруваннях 

і полтавські піски [21]. 

 

3.2.2. Кліматичні умови 

 

Територія досліджуваного басейну характеризується своєрідними 

кліматичними особливостями, які формуються під впливом загальних та 
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місцевих кліматичних чинників: сонячної радіації, циркуляції атмосфери, впливу 

підстильною поверхні землі. 

Середнє багаторічне значення річної температури повітря за результатами 

спостережень за 1929–2013 рр. становить 6,3°С, максимальні показники 

зафіксовано у 2007–2008 рр. – 8,1°С, мінімальні - 3,8°С – в 1987 р. Температура 

найтеплішого місяця становила 19,0°С, найхолоднішого – -6,9°С; абсолютний 

максимум температури було зафіксовано у 2010 р. –  38,3°С,  абсолютний 

мінімум – -35,9°С – в 1929 р. Середнє багаторічне значення річної величини 

парціального тиску водяної пари становить 8,6 гПа, максимум настає в липні 

(15,6 гПа), мінімум – у січні (3,6 гПа). 

Середнє багаторічне значення річної швидкості вітру на висоті 16,5 м у 

районі станції становить 2,7 м/с. Найбільша середньомісячна швидкість вітру 

(3,2 м/с) спостерігається в лютому, найменша (2,1 м/с) – у липні й серпні.  

Середнє багаторічне значення шару атмосферних опадів становить 670 мм 

у рік, з них 70% випадає в теплий період року. Максимальна кількість опадів 

випадає в липні – до 83 мм, мінімальна характерна для лютого та березня – 42 

мм. Влітку переважна частина опадів випадає у вигляді злив і розподіляється 

територією досить нерівномірно. Кількість днів з опадами становить – 184 днів у 

рік, з них 114 днів – у вигляді дощу. 

Стійкий сніговий покрив, як правило, встановлюється із середини грудня і 

тримається в середньому 98 днів. Сходить сніговий покрив переважно 

наприкінці березня. В окремі роки сніговий покрив руйнується частими 

відлигами. Середня його висота перед початком сніготанення  становить 7–53 см 

на відкритих ділянках, 12–65 см на території лісів, до 2 і більше метрів у ярах і 

балках. Щільність снігу до кінця зими складає 0,30–0,50 г/см
3
, а запас води в 

ньому досягає 40–175 мм для польових ділянок і до 30– 190 мм для лісу. Глибина 

промерзання ґрунтів в окремих пунктах коливається від 0 до 150 см із 

найбільшими відмітками в лютому. Танення ґрунтів починається після 

сходження снігового покриву й закінчується у квітні [21].  

 



94 
 

3.2.3. Гідрологічний режим 

 

Річка Головесня є притокою другого порядку р. Дніпро та лежить у 

північно-західній частині Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, що 

відрізняється поверховим розвитком водоносних горизонтів і комплексів. 

Гідродинамічні умови визначаються як глибинними, так і поверхневими 

чинниками живлення та розвантажування підземних вод. 

Річка Головесня бере свій початок із джерел, що виходять на денну 

поверхню в 5 км нижче від крайньої верхньої точки вододілу, у межах південно-

західної частини с. Криски. Стік річки суттєво не змінюється завдяки постійного 

живлення великою кількістю підземних джерел. На поодиноких ділянках 

спостерігаються виходи ґрунтових вод, дно долини річки відзначається 

заболоченістю. 

Водний режим водотоків характеризується яскраво вираженою весняною 

повінню, а також літньо-осінньою та зимовою меженню, яка переривається 

нетривалими дощовими паводками і відлигами. Середній річний стік із 

водозборів становить 43–186 мм. Приблизно 20–40% річного стоку припадає на 

період весняної повені. 

У межах розташування Придеснянської ВБС спостерігається потужний 

розвиток глибинної ерозії, що призводить до зростання каламутності води, 

показники якої відчутно варіюють протягом року. Вода річок і струмків є 

найбільш прозорою протягом зимової та літньої межені. У період весняної 

повені та дощових паводків каламутність досягає своїх максимальних значень. 

Модуль стоку наносів за рік із водозбору р. Головесня становить у середньому 

40 т/км
2
 [21]. 

 



95 
 

3.3. Характеристика вихідних матеріалів спостережень Придеснянської 

ВБС 

 

За матеріалами спостережень Придеснянської ВБС [21] було створено базу 

даних, що включає: 

1) щоденні значення витрат стоку р. Головесня в замикальному створі – 8766 

значень; 

2) щоденні значення опадів з 12 пунктів спостереження, 3 з яких не 

проводили спостереження з грудня до березня включно, – 96426 значень; 

3) щоденні значення мінімальної та максимальної температури повітря – 

17532 значення; 

4) щоденні значення відносної вологості повітря – 8766 значень; 

5) щоденні значення швидкості вітру – 8766 значень; 

6) щоденні значення сонячної радіації – 8766 значень; 

7) величини концентрації NO3ˉ (4–16 проб на рік) – 161 значення; 

8) величини концентрації мінеральних розчинних сполук фосфору (4–16 проб 

на рік) – 154 значення. 

Також враховано дані двох пунктів спостережень за промерзанням та 

відтаванням ґрунтів на території водозбору р. Головесня та поруч із ним.  

У період з 1992–1998 рр. спостереження проводилися частково, доступні 

лише середньомісячні показники водного стоку та опадів. Для аналізу 

гідрологічного режиму річки було враховано середньомісячні значення витрат 

стоку в замикаючому створі за період 1992–1998 рр. 

Облік витрати водного стоку на р. Головесні проводиться за допомогою 

гідрометричної споруди, яка являє собою переріз із прямокутним тонкостінним 

водозливом. Рівень (напір) води на спорудах реєструється протягом року 

самописцем рівня «Валдай», встановленим у будці над залізобетонним 

колодязем. Масштаб запису часу – в 1 мм 5 хв., а напору – 1:2. Робота 

самописців контролюється за допомогою гачкових рейок зовнішніх водомірних 

постів. 
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На р. Головесня проби для хімічного аналізу води відбиралися 

батометром-пляшкою інтеграційним способом у середині русла на одній 

вертикалі. Аналіз проб проводився в ЛНЗПВ ЦГО Міністерства надзвичайних 

ситуацій України за стандартною методикою, викладеної в Керівництві 

хімічного аналізу вод суші [21]. 

 

3.4. Підготовка цифрової основи досліджуваного басейну для моделі 

SWAT 

 

Обов’язкова умова для роботи такої моделі, як SWAT, – це наявність 

інформації про рельєф (ЦМВ – цифрова модель висот), про ґрунтовий покрив та 

тип землекористування водозбору у вигляді ГІС-шарів у векторному або 

растровому форматі. 

 

3.4.1. Створення цифрової моделі висот (ЦМВ) 

 

Після проведення у 2000 році міжнародної космічної топографічної місії 

(SRTM – Shuttle radar topographic mission) у вільному доступі наявна ЦМВ земної 

поверхні від 60° п. ш. до 56° п. д. з роздільною здатність 3х3 кутові секунди, 

тобто приблизно 75х75 м, що було достатнім для даного дослідження. 

Відповідна ділянка земної поверхні (50° – 55°п.ш.; 30° – 35° п. д.) була 

завантажена з ресурсу [61]. Далі з цієї ділянки із запасом було вирізано 

прямокутну територію, на якій безпосередньо розташовано водозбір (51°37' – 

51°56' п.ш.; 32°42' – 33°11') з наступним проведенням гідрологічної корекції 

ЦМВ (рис. 3.2). Отриманий шар завантажувався за допомогою надбудови 

ArcSWAT, яка є частиною програмного комплексу SWAT, в середовищі ArcMAP 

або MapWindow (за вибором користувача). Далі програма самостійно визначає 

русла річок та межі водозбору залежно від зазначеного розташування 

замикального створу. 
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Рис. 3.2. Топографічна мапа водозбору р. Головесня 

 

 

3.4.2. Характеристика ґрунтів водозбору р. Головесня відповідно до вимог 

SWAT 

 

Вхідні дані, що застосовуються в SWAT щодо ґрунтів, можна за 

властивостями поділити на дві групи: фізичні та хімічні. Фізичні впливають на 

рух вологи та повітря в профілі ґрунту і є основоположними для водного балансу 

кожної ландшафтної одиниці, тому їх обов’язково треба вказати. Хімічні 

властивості використовуються для встановлення початкових концентрацій 

деяких хімічних сполук у ґрунті (наприклад, нітрат-іонів та сполук мінерального 

фосфору). Якщо хімічні властивості не вказано, то в модель закладено емпіричні 

рівняння, які дозволяють визначити початкові концентрації мінеральних та 

органічних сполук нітрогену та фосфору. Надалі концентрації зазначених сполук 

змінюються в часі в процесі моделювання. 

Відповідно до даних атласу ґрунтів УРСР [4] на території водозбору можна 

виділити 3 типи ґрунтів: темно-сірі лісні опідзолені, сірі лісні опідзолені та 

чорноземи опідзолені (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Типи ґрунтів водозбору р. Головенся 

 

Ділянку водозбору р. Головесня було оцифровано в ручному режимі, у 

результаті чого був отриманий векторний ГІС-шар, що налічує 3 елементи 

(полігони). Максимальну площу займають темно-сірі лісові ґрунти – 54,29%, 

далі йдуть сірі лісові – 40,15% та чорноземи опідзолені – 5,56%. 

За допомогою довідникової літератури [4] було встановлено фізичні 

характеристики цих ґрунтів відповідно до номенклатури SWAT (табл. 3.1), для 

якої:  

- ZMX – глибина вадозної зони (мм); 

- Anion_excl – частина поверхні, з якої виключаються аніони (аніонна 

ексклюзія); 

- Z – глибина відповідного шару ґрунту (мм); 

- BD – густина ґрунту (г/см
3
); 

- AWC – діапазон вільної вологи (мм Н2О/мм ґрунту); 

- K – коефіцієнт фільтрації ґрунту (мм/година); 
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Таблиця 3.1 

Фізичні характеристики ґрунтів водозбору р. Головесня за номенклатурою SWAT 

Тип 

ґрунту 

Шар 

ґрунту 

ZMX Anion_excl Z BD AWC CBN K_agrc K_frst Clay Silt Sand Rock Alb USLE_K 

мм - мм г/см
3
 мм/мм % мм/г мм/г % % % % - - 

Темно-сірі 

опідзолені 

1 

1200 0,15 

210 1,09 0,14 4 100 150 34 55 10 1 0,25 0,1915 

2 600 1,21 0,14 1,5 100 150 36 54 9 1 - - 

3 1200 1,38 0,14 0,75 100 150 41 53 5 1 - - 

Сірі 

опідзолені 

1 

1200 0,15 

230 1,19 0,14 2 110 160 19 60 20 1 0,25 0,1975 

2 750 1,23 0,14 0,4 110 160 32 61 6 1 - - 

3 1200 1,31 0,14 0,25 110 160 25 48 25 2 - - 

Чорноземи 

опідзолені 

1 

1100 0,15 

120 1,11 0,14 4 100 150 26 69 5 0 0,19 0,2747 

2 450 1,21 0,14 2,5 100 160 28 67 5 0 - - 

3 1100 1,26 0,14 1 100 160 27 66 7 0 - - 
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- CBN – відсоток органічного вуглецю в шарі ґрунту (% маси ґрунту); 

- CLAY – відсоток глини за номенклатурою USDA (United States 

Department of Agriculture), тобто частинки < 0,002 мм еквівалентного 

діаметру (% маси ґрунту); 

- SILT – відсоток пилу, частинки розміром 0,05–0,002 мм 

еквівалентного діаметру (% маси ґрунту); 

- SAND – відсоток піску, частинки розміром 2–0,05 мм еквівалентного 

діаметру (% маси ґрунту); 

- ROCK – відсоток каміння, частинки > 2 мм еквівалентного діаметру 

(% маси ґрунту); 

-  ALB – альбедо поверхні ґрунту (тільки для верхнього шару); 

-  USLE_K – фактор еродованості ґрунту [143]. 

Хімічних досліджень ґрунту на водозборі не проводилось, тому хімічні 

характеристики розраховуються моделлю за алгоритмами, які описані в розділі 

2 пунктах 2.3.1 та 2.4.1.  

Важливо зазначити, що величини наведені в таблиці 3.1 є усередненими 

значеннями. У реальності будь-яка фізична характеристика перебуває в 

певному діапазоні значень, оскільки порода ґрунту не є однорідною та 

змінюється в просторі. Однак для того, щоби модель змогла провести 

розрахунки, необхідно вказувати конкретне значення. Далі величини, які 

відібрані за результатами аналізу чутливості (розділ 4, пункт 4.2), корегуються 

в процесі калібрування в масштабі всього водозбору або кожної окремої 

ландшафтної одиниці. 

Зазначимо, що необхідні для моделювання характеристики (відсоток 

піску, пилу, глини, густина, коефіцієнт фільтрації, діапазон вільної вологи) 

більшою мірою корелюють із різновидом (гранулометричним складом) ґрунту, 

аніж із його типом [23]. Для зони мішаних лісів характерними є піщані та 

глинисто-піщані, супіщані та легкосуглинкові ґрунти (рис. 3.4).  Зважаючи на 
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наведені у таблиці 3.1 характеристики (стовпчики Clay, Silt, Sand), ґрунти 

досліджуваного водозбору можна віднести до суглинкових [23]. 

 

 

Рис. 3.4. Гранулометричний склад ґрунтів України [24] 

 

3.4.3. Характеристика природокористування водозбору р. Головесня за 

номенклатурою SWAT 

 

Векторний полігональний шар землекористування був оцифрований у 

ручному режимі за допомогою космічних знімків GoogleMaps, що дозволило 

чітко відокремити різні елементи, розташовані на території водозбору річки. 

Шар налічує 1200 векторних елементів (полігонів). 

У моделі SWAT закладена власна база різних типів землекористування з 

відповідним набором параметрів. Усього в моделі нараховується 74 окремих 

класи рослинності (наприклад, озима пшениця), 18 видів змішаних класів 

(наприклад, мішані ліси) та 9 класів штучного землеустрою (наприклад, 
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транспортна інфраструктура). Відповідно до цієї номенклатури на території 

водозбору р. Головесня можна виділити 7 типів землекористування (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Природокористування території водозбору р. Головесня.  

- AGRC (Agricultural Land-Close-grown) – орні землі під зернові 

культури; 

- FRST (Forest-mixed) – мішаний ліс; 

- RNGE (Range-grasses) – лугові землі; 

- ORCD (Orchard) – сади; 

- URBN (Urban land) – будівлі; 

- WATR (Water) – водні об’єкти; 

- UTRN (Transportation) – транспортна інфраструктура. 

 

Найбільшу площу займають орні землі (AGRC) – 48,34%, далі йдуть  ліси 

(FRST) – 35,22%, луги (RNGE) – 13,33%, сади (ORCD) – 1,96%, будівлі (URBN) 

– 0,61%, поверхневі водні об’єкти – 0,31% (WATR), транспортна 

інфраструктура (UTRN) – 0,23%. Орні землі водозбору відведені  під зернові 

культури [21]. 

Кожен клас рослинного покриву містить 41 параметр, який характеризує 

ріст рослини за оптимальних умов та дозволяє вирахувати вплив водного, 
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температурного, азотного або фосфорного тисків, а також параметри, які 

впливають на кількість та швидкість поверхневого стоку. Кожен клас штучного 

покриву містить 15 параметрів, які дозволяють встановити кількість 

поверхневого стоку та стоку біогенних елементів. Значення параметрів SWAT 

для кожного типу землекористування водозбору р. Головесня наведено в 

додатку А.  

 

Отже, досліджуваний водозбір має фізико-географічні характеристики, 

що дозволяють використовувати результати моделювання для проведення 

оцінювання винесення сполук біогенних елементів із малих водозборів зони 

мішаних лісів України. 

Найбільш розповсюдженими в зоні мішаних лісів є дерново-підзолисті 

ґрунти, також зустрічаються болотні, сірі лісові та темно-сірі лісові ґрунти [35]. 

Для досліджуваного водозбору основними (94% території) є сірі лісові та 

темно-сірі лісові ґрунти. Однак зазначимо, що така відмінність у 

характеристиках не є вирішальною для фізико-математичних моделей, адже 

тип ґрунту є узагальненою концептуальною характеристикою, а не фізичною 

властивістю. Тобто, у разі моделювання складових водного стоку SWAT 

спирається на фізичні характеристики ґрунтів, які наведені в таблиці 3.1. 

Фактично, встановити характеристики ґрунтів за наведеною номенклатурою 

можна для всієї території України, використовуючи вітчизняні літературні та 

електронні джерела [4, 23, 24] або глобальні бази даних [78], що дозволяє 

переходити від одного водозбору до іншого з відповідним коригуванням 

фізичних властивостей.  

Загалом SWAT містить  101 класів землекористування з відповідними 

параметрами для кожного класу, на підставі яких моделюється ріст рослини, 

транспірація, поверхневий стік. Така розгалужена база даних дозволить у 

майбутньому охарактеризувати всю територію України. 



104 
 

 

РОЗДІЛ 4 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОГРАФУ СТОКУ Р. ГОЛОВЕСНЯ 

 

 

4.1. Обґрунтування вибору періоду моделювання 

 

Найкращим методом дослідження динаміки коливань та циклів водності 

річки є метод різницевої інтегральної кривої, яка будується шляхом додавання 

відхилень модульних коефіцієнтів від середнього значення (Ki), приведених до 

коефіцієнта варіації (Cv), що дозволяє виключити вплив нетривалої мінливості 

параметра: 
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де Mi – значення витрати за рік, Мср – середнє значення витрати за весь період, 

n – кількість років періоду спостережень. 

Різницева інтегральна крива за середньомісячними витратами води в 

замикальному створі р. Головесня  побудована за період 1932–2013 рр. Підйом 

кривої вгору свідчить про наростання суми відхилень і початок фази 

збільшення витрат стоку, нахил вниз – про зменшення цієї суми. Використання 

різницевих інтегральних кривих дозволяє дізнатися про циклічні коливання без 

ефекту зміщення між фазами циклу різної тривалості. 
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Рис. 4.1. Інтегральна різницева крива витрат води р. Головесня, 1932–2013 рр.  

 

З рисунку 4.1 видно, що в період 1983–2006 рр. спостерігається 

багатоводна фаза.  

Якщо розглядати абсолютні значення, то з 1983 до 2013 рр. 

спостерігалася тенденція до зменшення витрат води р. Головесня. Середня 

витрата 1983–2006 рр. дорівнювала 0,195 м
3
/с, за період 2007–2013 рр. – 0,14 

м
3
/с, що на 28% менше від попереднього періоду (рис. 4.2). Порівнюючи з 

багаторічним середнім значенням Q = 0,17 м
3
/с, її щорічні величини протягом 

1983–2006 рр., за винятком 1997 р., були більшими за середньорічну витрату 

води; а протягом 2007–2013 рр. – меншими. 

 

Рис. 4.2. Середня витрата води р. Головесня, 1983–2013 рр. 
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Водночас, до аналогічного тренду за атмосферними опадами їхнє 

зменшення не спостерігається. Середня річна кількість опадів  за період 1983–

2006 рр. складала 696 мм, за період 2007–2013 рр. – 691 мм, тобто зменшення 

лише на 1% (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Щорічна сума опадів на водозборі р. Головесня, 1983–2013 рр. 

 

Зазначимо, що тенденція зменшення витрат спостерігається як для 

поверхневого, так і для підземного стоку (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Середньорічні значення поверхневого стоку (А) та ґрунтового стоку 

(Б) протягом 1983–1991 рр., 1999–2012 рр.  

 

За допомогою фільтра Еркхарда визначено, що середня витрата води 

сумарно  латерального та поверхневого стоку (direct flow) за період 1983–1991 

рр. дорівнювала 0,07 м
3
/с, а протягом 2007–2012 рр. – 0,04 м

3
/с, що на 37% 

менше від першого періоду. Середня витрата води  ґрунтового стоку (baseflow), 

що характеризує постійне ґрунтове живлення річки,  за період 1983–1991 рр. 

становила 0,14 м
3
/с, а для 2007–2012 рр. – 0,10 м

3
/с, що на 25% менше від 

першого періоду. Отже, стверджувати, що загальна витрата зменшилася 

внаслідок перерозподілу складових стоку, не можна. За період 1992–1998 рр. 

щоденні спостереження за витратою води р. Головесня відсутні, що 

унеможливлює проведення розділення гідрографа за фільтром Еркхарда.  
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З вищезазначеного випливає, що щорічний коефіцієнт стоку  р. 

Головесня, характеризується спадаючим трендом (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Щорічний коефіцієнт стоку водозбору р. Головесня, 1983–2013 рр.  

 

Зміна коефіцієнту стоку пов’язана з циклічними коливаннями та може 

бути викликана як природними кліматичними чинниками, так і 

антропогенними. Причину цих змін у гідрологічному режимі річок наразі 

встановити складно. Наприклад, багаторічні спостереження за 

водопроникністю чорноземів (по відношенню до орного еталону) показали, що 

багатократні проходи трактору протягом років зменшують водопроникність на 

60%, застосування мінеральних добрив у підвищених дозах на 7%, 20-тирічне 

зрошення на 24%.  [22]. Зміна водопроникності ґрунту безпосередньо впливає 

на формування стоку, отже, на коефіцієнт стоку. 

З огляду на неоднорідність гідрологічного режиму р. Головесня протягом 

досліджуваного періоду, моделювання гідрографу стоку проведено для двох 

характерних періодів: багатоводний (обраний інтервал моделювання 1985–1989 

рр.) та маловодний (обраний інтервал моделювання 2007–2012 рр.) 
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4.2. Калібрування стоку в програмі SWAT-CUP 

 

Наведений у Розділі 2 опис моделі SWAT свідчить, що фізико-

математичні моделі потребують встановлення значень великої кількості 

параметрів та коефіцієнтів, оскільки кожен процес гідрологічного циклу 

описується окремими рівняннями. Навіть фізичні характеристики, які можна 

знайти в довідниковій літературі, потребують подальшого калібрування для 

кожного конкретного водозбору, оскільки навіть однаковий тип ґрунтів та 

землекористування дозволяє за допомогою довідника встановити лише певний, 

порівняно широкий, діапазон значень. У разі моделювання гідрографа стоку 

річки  зміни в його межах будуть достатньо відчутними. 

Водночас одночасне калібрування всіх параметрів моделі неможливе, 

тому що програмні ресурси нездатні охопити таку велику кількість комбінацій 

параметрів, які утворюються за такої умови. У зв’язку з цим перший етап 

калібрування – аналіз чутливості – це встановлення групи найбільш значущих 

параметрів для подальшого калібрування. Для цього в процедурі SUFI-2 

програмного модуля SWAT-CUP є опція визначення чутливості величини, що 

моделюється (в даному випадку витрата води), до кожного обраного параметру 

моделі. У процесі цього аналізу було встановлено 18 параметрів, зміна яких 

значимо впливає на гідрограф стоку (табл. 4.1) [29]. 

За замовчуванням в SWAT закладаються максимально можливі діапазони 

зміни параметрів (табл. 4.1, "min знач." і "max знач."). З кожним етапом ітерації 

діапазон кожного параметру звужується, у межах цього діапазону визначається 

набір параметрів, що відповідає кращій ітерації (табл. 4.1, "1985–1989 знач." і 

"2007–2012 знач.").  

Під кращою ітерацією мається на увазі випадок, коли змодельовані 

значення витрати краще всього збігаються з реальними спостереженнями. Для 

багатоводного періоду калібрування проведено за 1985–1986 рр., для 

маловодного – 2007, 2009 рр. 
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Таблиця 4.1  

Перелік параметрів калібрування SWAТ у багатоводні  (1985–1989 рр.) та 

маловодні роки (2007–2012 рр.) 

Параметр Визначення Min 

знач. 

Max 

знач.  
1985–
1988 

знач. 

2005–
2012 

знач. 

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 Вільна волога шару ґрунту, 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 

 

Отримані в результаті калібрування параметри застосовуються для 

верифікації моделі у період із незалежними спостереженнями – 1987–1988 рр., 

2010 р. та 2012 р. відповідно. Хід гідрографу стоку в період весняного 

водопілля у 2008 р. та 2011 р. був нехарактерним. Ймовірно, значний вплив 

мали льодові явища, які модель не здатна врахувати, адже вони мають 

випадковий характер, тому ці роки було виключено. 
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Порівняння гідрографів стоку, отриманих у результаті калібрування та 

валідації, зі щоденними спостереженнями відображено на 

рисунках 4.6 та 4.7.

 

 
Рис. 4.6. Калібрування стоку води у  р. Головесні за період 1985–1986 рр. (А) і 

валідації за період 1987–1988 рр. (Б) 
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Рис. 4.7. Результати калібрування стоку води у р.Головесні за період 2007 р., 

2009 р. (А) і валідації за період 2010 р., 2012 р. (Б) 

 

Передусім зазначимо значну різницю витрати в екстремальних випадках 

(весняне водопілля, дощові паводки) для багатоводного періоду (1985–1988 рр.) 

та маловодного періоду (2007–2012 рр.).  

Оскільки кожна складова водного стоку визначається в SWAT окремо, то 

це дає можливість розкласти гідрограф стоку на три складові: поверхневий, 

латеральний і ґрунтовий стоки. Порівняльний аналіз багатоводних та 

маловодних років чітко відображає зміни, які відбуваються у разі переходу від 

багатоводної до маловодної фази (рис. 4.8). Масштаб рисунків умисно наведено 
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однаковий для кращої можливості порівняння, хоча це й не дозволяє 

відобразити всі дані.  

 

Рис. 4.8. Розділення гідрографу стоку р. Головесня на поверхневий, 

латеральний та ґрунтовий стоки   

 

При переході від багатоводних до маловодних років у абсолютному 

вимірі зменшуються всі три складові стоку, причому зменшення латерального 

та ґрунтового стоків незначне (приблизно 10%), а зменшення поверхневого 

стоку дуже суттєве – в 20 разів менше (табл. 4.2). Неможливо провести точне 

порівняння, оскільки кожен рік унікальний за характером опадів (кількість, час, 

інтенсивність), однак можна впевнено стверджувати про тенденцію зменшення 

поверхневого стоку. 
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Таблиця 4.2 

Порівняння складових стоку в багатоводні та маловодні роки 

 Період 

моделювання 

Загальний 

стік, мм 

Поверхневий 

стік, мм 

Ґрунтовий 

стік, мм 

Латеральний 

стік, мм 

1985–1986  446 115 276 54 

% 100 25.9 62.0 12.1 

2007;2009 300 5 245 50 

% 100 1.6 81.7 16.7 

 

Вказані зміни простежується і в основних, найбільш значущих, 

параметрах моделі, як було показано в таблиці 4.1.  

Зменшення поверхневого стоку позначується на зменшенні 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 у зв'язку з тим, що 

втрати в глибокі водоносні горизонти зростають, коефіцієнт просочування в 

глибокий водоносний горизонт (RCHRG_DP) збільшується з 0,4 до 0,52. Як уже 

зазначалось, це може бути викликано як кліматичними, так і антропогенними 

чинниками, але природа цих змін складна та важко передбачувана. 

Найбільш складним періодом для моделювання є зимовий період. По-

перше, це пов’язано з більшою кількістю чинників, які впливають на стік, по-

друге, не всі ці чинники можуть бути враховані моделлю 

(ступінь/неоднорідність промерзання ґрунту, мокрий сніг, дощ під час періоду 

сніготанення тощо). Однак, проаналізувавши дані спостережень та результати 

моделювання, можна зробити деякі висновки.  

За результатами щоденних спостережень за температурою ґрунту на 

глибині 0,2 м середня температура протягом 5 днів від початку водопілля 

складає 0,28°С для 1983–1989 рр. та 0,4°С для періоду 2007–2013 рр. (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Середня температура ґрунту на глибині 0,2 м упродовж 5 днів від 

початку весняного водопілля та значення коефіцієнту (без врахування 

ґрунтових вод) стоку за весь період водопілля 

 

Тобто, спостерігалася тенденція до зменшення ступеня промерзання 

ґрунту. Також відмічається, що за близьких температурних умов коефіцієнт 

стоку значно відрізняється – він менший для маловодних років. Наприклад, за 

період 2007–2013 рр. за температури ґрунту вище 0,3°С середній коефіцієнт 

стоку складав 0,07. Проте в 1983, 1985, 1987 рр., коли температура була вищою 

0,3°С, середній коефіцієнт стоку складав 0,31. Це свідчить про те, що, по-

перше, коефіцієнт стоку для досліджуваного об’єкту зменшився, по-друге, 

спостерігалася тенденція до "потепління" ґрунту, що також призвело до 

зменшення стоку. Наведені дані корелюються з результатами моделювання.  

Як було зазначено раніше, зменшення поверхневого стоку відображається 

в зменшенні коефіцієнту CN2. Тенденція до потепління відображається в 

зниженні умовної температури початку танення снігу (SMTMP з 0,47°С до 0°С) 

та в збільшенні швидкості танення снігу (збільшення середнього значення 

SMFMN та SMFMX з 1,6 (1985–1988 рр.) до 3,1 мм H2O/°C-день (2007–

2012 рр.)). 
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Отже, якісний аналіз свідчить, що результати моделювання мають багато 

спільних рис із реальною картиною, яка відбувається на водозборі протягом 

багаторічного періоду. Для повної оцінки якості моделювання необхідне 

проведення  кількісного аналізу ефективності моделювання. 

 

4.3. Оцінка ефективності моделювання  

 

Згідно з керівного документу "Оцінювання якості методики та точності 

(справджування) прогнозів режиму поверхневих вод суші" [33] для оцінки 

точності гідрологічних прогнозів застосовують методи математичної 

статистики, з огляду на припущення, що похибки кожного прогнозу випадкові, 

а їхній розподіл підпорядковується закону нормального розподілу (закону 

Гауса). Річні сумарні значення, такі як середньорічна витрата води або шар 

річних опадів, прагнуть до нормального або близького до нього закону 

розподілу згідно з центральної граничної теореми. Місячні, тижневі та щоденні 

суми менш симетричні, вони мають певну асиметрію (здебільшого позитивну) 

і, зазвичай, не можуть бути змодельовані з використанням нормального закону 

розподілу [39]. Тому, щонайперше, проводиться перевірка на нормальність 

наявної вибірки щоденних спостережень за стоком.  

Побудуємо гістограму розподілу ряду щоденних спостережень за 

витратами води за період 1985–1988 рр. (рис. 4.10). Згідно розрахунків, за 

критерієм Пірсона (Додаток Б) дані вибірки розподілені не за нормальним 

законом. Отже, для оцінки точності прогнозу параметричні критерії 

нормального розподілу використовувати не можна. 
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Рис. 4.10. Гістограма розподілу повторюваності щоденних витрат води 

р. Головесня, 1985–1988 рр. 

 

Згідно з вищезазначеного керівного документу, оцінювання ефективності 

методу проводиться за умови нормального розподілу величини, що 

моделюється, і тому такий підхід не може бути використано в даному випадку. 

Доцільнішим буде використання непараметричних статистичних критеріїв. 

Спираючись на міжнародну практику, було використано коефіцієнт Неша-

Саткліффа (NS), коефіцієнт детермінації (R
2
) та відсоткове відхилення (PBIAS – 

percent bias). 

Коефіцієнт Неша-Саткліффа – це нормалізований статистичний показник, 

який показує відносну величину залишкової дисперсії в порівнянні з 

дисперсією виміряної величини [102] і обчислюється за формулою: 
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де 
рQ та мQ  – реальні й модельні значення відповідно, 

p
Q – середні реальні 

значення. NS змінюється від -∞ до 1, де 1 – точне відтворення спостережень. 

Коефіцієнт детермінації розраховується за формулою: 
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де 
рQ
 
та мQ  – реальні й модельні значення відповідно, 

p
Q і 

мQ – середні 

реальні й модельні значення відповідно. R
2
 змінюється від 0 до 1. Точність 

збільшується зі зростанням коефіцієнту.  

PBIAS характеризує тенденцію даних бути вищими або нижчими за 

спостереження [81]. В ідеальному випадку PBIAS дорівнює 0. Цей критерій є 

аналогічним до критеріїв: відсоткова помилка величини стоку (PVE –  Percent 

streamflow volume error), помилка прогнозу (PE – prediction error), відсоткове 

відхилення величини стоку (Dy), які також трапляються в міжнародній 

літературі. Розраховується за формулою: 
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де 
рQ та мQ  – реальні й модельні значення відповідно. Позитивні значення 

показують заниження модельних даних, негативні значення – їхню переоцінку. 

Вибір цих критеріїв, передусім, обумовлено їхнім широким 

використанням і, відповідно, можливістю порівняння отриманих результатів з 

іншими дослідженнями. Також NS і PBIAS рекомендовані ASCE (American 

Society of Civil Engineers) [56]. 

Загальноприйняті оцінки якості вищевказаних критеріїв представлені в 

таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Оцінка якості значень критеріїв для водного стоку [100] 

Оцінка значення 

критерію 
NS & R

2
 PBIAS, % 

Дуже добре 0.75<NS≤1 PBIAS±10 

Добре 0.65<NS≤0.75 ±10≤PBIAS<±15 

Задовільно 0.5<NS≤0.65 ±15≤PBIAS<±25 

Незадовільно NS≤0.5 PBIAS≥±25 
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Зважаючи на вищенаведені оцінки, калібрування показало дуже добрі 

результати для багатоводного періоду та добрі для маловодного періоду. 

Результати верифікації нижче, але задовільні (табл. 4.4). Зазначимо, що 

використання термінів "дуже добре", "добре", "задовільно", "незадовільно" 

відповідають аналогічним у міжнародній літературі термінам "very good", 

"good", "satisfactory", "unsatisfactory" для однозначності оцінки результатів 

різних робіт. 

Таблиця 4.4.  

Значення критеріїв оцінки якості калібрування/верифікації стоку 

р. Головесня 

Критерій Калібрування Валідація Калібрування Валідація 

1985–1986 1987–1988 2007, 2009 2010, 2012 

NS 0,86 0,6 0,68 0,6 

R
2
 0,87 0,6 0,68 0,63 

PBIAS -4 1,5 2,2 0,5 

 

Отже, за допомогою інтегральної кривої середніх щорічних витрат води у 

р. Головесня встановлено, що водний стік річки характеризується циклічними 

коливаннями. Подальший аналіз співвідношення водного стоку та опадів 

показав, що коефіцієнти стоку 1983–2006 рр. та 2007–2013 рр. суттєво 

відрізняються, особливо в період весняного водопілля. З цього випливає, що 

моделювання гідрографу стоку треба виконувати для різних періодів окремо, 

адже відбувається зміна параметрів (водопроникність ґрунтів, параметри 

танення снігу), на підставі яких розраховується водний стік. Прикладом 

багатоводних років обрано період 1985–1988 рр., маловодних – 2007, 2009, 

2010 та 2012 рр. 

За допомогою SWAT-CUP на першому етапі було проведено аналіз 

чутливості параметрів моделі, що впливають на стік, з яких було обрано 18 

параметрів.  
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На другому етапі вже було безпосередньо проведено їхнє калібрування. 

Знайдені значення параметрів та порівняння змін параметрів при переході 

багатоводних та маловодних років добре узгоджуються з погляду фізичного 

змісту зі спостереженнями, що проводилися на водозборі. 

Кількісна характеристика ефективності калібрування показала "дуже 

добрі" результати для багатоводних років, "добрі" для маловодних років та 

"задовільні" для обох періодів верифікації. Розходження пояснюються тим, що 

природні процеси складніші за ті, що описуються моделлю за допомогою 

рівнянь та формул, тобто існує багато невизначеностей. Особливу увагу 

потребує правильність відтворення весняного водопілля в період верифікації, 

тому що на хід гідрографу стоку впливають додаткові чинники, які модель не 

враховує (ступінь/неоднорідність промерзання ґрунту, мокрий сніг, дощ під час 

періоду сніготанення тощо). Водночас, період весняного водопілля найбільш 

впливає на значення критеріїв оцінки якості моделювання, адже амплітуда 

коливань водного стоку в цей період найбільша. Загалом для виконання 

поставлених цілей точність моделі достатня. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 МОДЕЛЮВАННЯ ВИНЕСЕННЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

 

5.1. Моделювання винесення нітрогену 

 

5.1.1.Калібрування винесення нітрогену в програмі SWAT-CUP 

 

Відповідно до визначених періодів водності, для моделювання винесення 

сполук нітрогену було розглянуто періоди 1985–1989 рр. та 2007–2012 рр. 

Аналогічно моделюванню стоку, на першому етапі було проведено аналіз 

чутливості винесення нітрогену до параметрів моделі [108]. У результаті 

виділено 7 параметрів для подальшого калібрування (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Перелік параметрів SWAT  для моделювання винесення сполук нітрогену  

Параметр Визначення Min 

знач. 

Max 

знач.  
1985–
1989 

знач. 

2007–
2012 

знач. 

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, звідки 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 

 

Для калібрування моделі було обрано 1985–1986 рр. (рис. 5.1). Такий 

вибір обґрунтовується тим, що друга половина 80-х років – це період 

інтенсивного застосування мінеральних добрив в Україні. Згідно  статистичним 
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даним [14] використання азотних добрив у період 1986–1990 рр. складало в 

середньому 91 кг N/га. У цей період  було відібрано 28 проб води на вміст N-

NO3ˉ (1985 – 12 проб, 1986 – 16 проб), що в 3–4 рази частіше, ніж за період 

2007–2012 рр. (4 проби на рік). Тобто за першій період результати калібрування 

будуть більш адекватними, хоча кількість проб однаково залишається 

незначною. 

 

Рис. 5.1. Калібрування винесення нітрогену нітратів, 1985–1986 рр.  

 

Ґрунти півночі Чернігівської області низькопродуктивні та мають 

показник забезпеченості гумусом 2 %, що нижче порівняно із середнім 

показником в Україні (3,5 %) [24]. Для забезпечення сталого землеробства в 

досліджуваному регіоні потрібні більші дози добрив, ніж середнє значення. 

Нажаль, детальна статистична інформація за період 1986–1990 рр. відсутня, але 

за період 2007–2012 рр. в Чернігівській області вносилося на 14 % більше 

азотних добрив у перерахунку на гектар посівної площі, ніж у середньому в 

Україні [10]. Отже, зважаючи на середнє значення внесення азотних добрив в 

Україні за періоди 1981–1985 рр. (86,4 кг N/га) та 1986–1990 рр. (91 кг N/га) та 

того, що на досліджуваному об’єкті в 1986 р. добрива не вносились, кількість 

внесених добрив встановлена в моделі на рівні 200 кг N/га в 1985 р., тобто з 

розрахунком запасу на рік уперед.  



123 
 

5.1.2. Валідація  винесення нітрогену та оцінка ефективності 

моделювання 

 

У процесі подальшого аналізу з’ясувалося, що встановлені значення 

параметрів, які відповідають за винесення нітрогену є однаковими для 

багатоводного та маловодного періоду (табл. 5.1). Відповідно, результати 

калібрування застосовано для валідації моделі як за період 1987, 1989 рр., так і 

за період 2007, 2009 рр.  (рис. 5.2). 1988 рік виключений через відсутність 

даних спостережень у період весняного водопілля. У 2008 р. не проводилося 

моделювання водного стоку, відповідно, для можливості співставлення водного 

стоку та винесення нітратів обрано саме роки калібрування водного стоку – 

2007, 2009 рр. 

 

Рис. 5.2. Валідація винесення N-NO3ˉ 1987, 1989 рр. (А) та 2007, 2009 рр. (Б) 

 

Для оцінки якості моделювання винесення нітрогену нітратів, аналогічно 

до оцінки водного стоку, було використано критерії NS та PBIAS (табл. 5.2), а 

також RSR (нормалізований квадратний корінь помилки моделі). Останній 

розраховується за формулою: 
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де рQ і мQ  – реальні та модельні значення відповідно. RSR змінюється 

від 0 до +∞, чим ближче значення до 0, тим менша похибка. RSR включений, 

тому що R
2
 та NS більш чутливі до високих значень та переоцінюють 

результати (наприклад, NS=0,97 для калібрування винесення нітрогену 

нітратів), практично не враховуючи розходження малих значень. 

Таблиця 5.2 

Значення критеріїв оцінки якості моделювання винесення N-NO3ˉ 

Критерій 

N-NO3ˉ 

Калібрування Валідація 

1985–1986 1987, 1989 2007, 2009 

NS 0,97 0,69 0,71 

RSR 0,15 0,56 0,54 

PBIAS, % 10,2 -29,3 10,4 

 

Згідно зі загальноприйнятих оцінок значень критеріїв моделювання 

(табл. 5.3) калібрування винесення нітрогену нітратів показало дуже добрі 

результати. Результати валідації були нижчими, але задовольняли встановлені 

критерії. 
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Таблиця 5.3 

Оцінка якості значень критеріїв для винесення сполук нітрогену та 

фосфору [100] 

Оцінка значення 

критерію NS та R
2
 PBIAS, % RSR 

Дуже добре 0.75<NS≤1 PBIAS±25 0<RSR≤0.5 

Добре 0.65<NS≤0.75 ±25≤PBIAS<±40 0.5<RSR≤0.6 

Задовільно 0.5<NS≤0.65 ±40≤PBIAS<±70 0.6<RSR≤0.7 

Незадовільно NS≤0.5 PBIAS≥±70 RSR>0.7 

 

Зазначимо, що процентне відхилення (PBIAS) для оцінки винесення 

сполук нітрогену та фосфору може бути більшим, ніж відповідне значення для 

водного стоку. Це зумовлено нестійкістю сполук нітрогену та фосфору у 

водних екосистемах,  що призводить до більшої похибки натурних 

спостережень. 

 

5.1.3. Аналіз взаємозв’язку водного стоку та винесення сполук 

нітрогену (N-NO3ˉ ) 

 

Розглянемо взаємозв’язок водного стоку та винесення нітрат-іонів на 

прикладі багатоводних років (рис. 5.3). Максимальні значення винесення 

спостерігаються в період весняного водопілля та в перші місяці після внесення 

азотних добрив. Надходження нітратних сполук у період весняного водопілля 

пояснюється  їхнім вимиванням із ґрунтового покриву талими водами в 

результаті процесу дифузії.  
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 Рис. 5.3. Динаміка об’єму водного стоку та винесення сполук нітрогену (N-

NO3ˉ ) за період 1985–1986 рр. (добрива внесені 25 квітня 1985 р.) 

 

Величина піку на графіку винесення нітрогену нітратів пропорційна 

кількості опадів, оскільки вони формують водний стік, який є носієм речовин у 

геохімічному циклі. Усі мінеральні сполуки нітрогену мають високу 

розчинність у воді і практично не сорбуються. У зв'язку з цим вони активно 

вимиваються опадами після застосування добрив протягом квітня – липня. 

Також слід зазначити, що в цей період значне збільшення винесення 

спостерігається навіть за незначних опадів. Так, 26 квітня водний стік 

унаслідок опадів збільшився на 1642 м
3
 порівняно з 25 квітня (на 11 %), а 

винесення N-NO3ˉ збільшилось із 0,59 кг N-NO3ˉ/день до 9,58 кг N-NO3ˉ/день 

або на 1520%. Аналогічно, 30-ого травня збільшення водного стоку склало 

13%, винесення нітрогену – 404%. Оскільки в 1986 р. азотні добрива не 

вносилися, тому, на відміну від 1985 р., з травня до липня включно, винесення 

N-NO3ˉ було  низьким і зумовлено тільки короткочасними опадами. 

Підвищення вмісту N-NO3ˉ у воді у вересні пов'язане з мінералізацією 

органічних решток та їхнім подальшим вимиванням. Загалом коефіцієнт 

кореляції водного стоку та винесення сполук нітрогену склав 0,74. 

Перерахуємо дані калібрування щоденного винесення нітрогену в 

середню щомісячну концентрацію для 1985 р. (рис. 5.4). Концентрація 

варіювалися в широкому діапазоні з максимальним значенням 1,49 мг/дм
3
 (0,34 
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мг N/дм
3
) у червні місяці. Згідно з прийнятими в Україні стандартами, вода 

досягає трофного стану за перевищення вмісту нітратних іонів рівня 

0,50 мг N/дм
3 
[25]. У закордонних працях наводяться відомості, що вода досягає 

евтрофного стану за концентрації загального нітрогену понад 1,5 мг N/дм
3
 і 

загального фосфору більш 0,07 мг P/дм
3
 [69, 71]. 

 

Рис. 5.4. Розрахункова середньомісячна концентрація нітрогену нітратів та 

гідрограф стоку води у р. Головесня в 1985 р. 

 

З огляду на концентрації, найбільш критичним є період весняного 

водопілля в даному прикладі – це березень та квітень, а також перші місяці 

після внесення добрив (квітень – червень). 

 

5.2. Моделювання винесення фосфору 

 

5.2.1. Калібрування винесення фосфору у програмі SWAT-CUP 

 

У теорії фосфорний цикл має менше складових, ніж цикл нітрогену, тому 

під час аналізу чутливості визначено 5 параметрів для подальшого 

калібрування (табл. 5.4), що на 2 параметра менше, ніж для моделювання 

нітрогену [29]. 
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Таблиця 5.4 

Перелік параметрів SWAT  для моделювання винесення сполук 

мінерального фосфору 

Параметр Визначення Min 

знач. 

Max 

знач.  
1985–1988 

знач. 

PHOSKD Коефіцієнт взаємодії фосфору з ґрунтом 100 200 128 

ERORGP Ступінь збагачення седиментації 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 

 

З причин, аналогічних до моделювання винесення нітрогену нітратів, для 

калібрування винесення мінеральних сполук фосфору було обрано період 1985–

1986 рр. (рис. 5.5).  

 

 Рис. 5.5. Калібрування винесення сполук мінерального фосфору, 1985–1986 рр. 

 

Згідно зі статистичних даних [14] використання фосфорних добрив 

досягло свого максимального значення в 1981–1985 рр. (42,7 кг Р/га) та 1986–

1990 рр. (52,5 кг Р/га). Установлено, що на досліджуваному об’єкті в 1986 р. 

фосфорні добрива не вносились, тому моделювання проведене за умови 

внесення 100 кг Р/га фосфорних добрив у 1985 р. на початку вегетаційного 

періоду (третя декада квітня). 
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5.2.2. Валідація  винесення фосфору та оцінка ефективності моделювання 

 

Валідація результатів калібрування винесення сполук мінерального 

фосфору проводилася за період 1987–1988 рр. (рис. 5.6). У маловодний період 

унаслідок невеликої кількості спостережень та порівняно низького значення 

стоку, валідацію  винесення сполук мінерального фосфору неможливо 

провести. 

 

Рис. 5.6. Валідація винесення сполук мінерального фосфору за 1987–1988 рр. 

 

Згідно з оцінками якості значень критеріїв (табл. 5.3) результати 

калібрування є добрими, валідації – задовільними (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Значення критеріїв оцінки якості моделювання винесення сполук 

мінерального фосфору 

Критерій Мінеральний фосфор 

Калібрування  Валідація  

1985–1986 рр. 1987–1988 рр. 

NS 0,73 0,6 

RSR 0,52 0,63 

PBIAS 21 42,5 

 

Результати моделювання стоку фосфору нижчі, ніж для нітрогену, 

насамперед, це зумовлено тим, що аналіз спостережень за концентрацією 

фосфатних іонів у руслі в період 2007–2010 рр. показав, що порівняно високі 

концентрації фосфору спостерігаються навіть у період межені (рис. 5.7). 

Живлення річки в цей період майже повністю залежить від ґрунтових вод, 

відповідно, ця концентрація близька до концентрації фосфатів у ґрунтових 

водах. Оскільки сполуки фосфору мають високі сорбційні властивості, вони 

майже не вимиваються в ґрунтові води з поверхні, отже, ця концентрація може 

бути зумовлена тільки наявністю фосфоровмісних сполук у нижчих 

геологічних шарах на водозборі або невизначеною антропогенною діяльністю 

людини. Нажаль, в SWAT відсутня можливість моделювати геологічні процеси 

на глибині, тому винесення фосфатів у маловодний період не підлягає 

моделюванню. На відміну від маловодного періоду, коли вирішальне значення 

на винесення фосфатів має ґрунтовий стік, у багатоводний період рушійною 

силою винесення є поверхневий стік, тому похибка, яку вносять ґрунтові води, 

не така значна та результати калібрування добрі, а валідації задовільні. 
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Рис. 5.7. Результати спостережень за витратою стоку та концентрацією 

фосфатів (трикутником позначені проби води, відібрані в період межені) у 

2007–2010 рр. 

 

5.2.3 Аналіз взаємозв’язку водного стоку та винесення сполук фосфору  

 

На відміну від нітратів, сполуки мінерального фосфору міцно 

затримуються частинками ґрунту і вимиваються тільки під час значного 

поверхневого стоку, тобто під час весняного водопілля або дощових злив 

(рис. 5.8). Саме тому фосфорні добрива, що внесені 25 квітня 1985 р., більшою 

мірою винесено в 1986 р. в період весняного водопілля. Коефіцієнт кореляції 

водного стоку та винесення сполук фосфору склав 0,82.  
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Рис. 5.8. Динаміка об’єму водного стоку та винесення сполук мінерального 

фосфору за період 1985–1986рр. (добрива внесені 25 квітня 1985 р.) 

 

Як видно з рисунку 5.8, винесення сполук фосфору майже відсутнє за 

зміни витрати води в межах 0–0,06 м
3
/с, що становить 35 % від багаторічного 

середнього значення (0,17 м
3
/с).  

 

Отже, процес моделювання винесення сполук нітрогену та фосфору має 

такі самі етапи, що й моделювання стоку: аналіз чутливості параметрів, 

калібрування, валідація. Однак, важлива відмінність полягає в тому, що 

параметри, які відповідають за опис системи «опади – стік» (розділ 4, табл. 4.1) 

є різними для багатоводного та маловодного періодів, а параметри, які 

відповідають за опис системи «стік – винесення біогенних елементів» (табл. 

5.1, табл. 5.4) не змінюються. Тому для калібрування винесення сполук 

нітрогену та фосфору було достатньо періоду 1985–1986 рр. Додатковою 

перевагою цього періоду є більша частота спостережень (12–16 на рік), ніж у 

сучасний період (4 рази на рік). 

Завдяки високій розчинності мінеральні сполуки нітрогену є дуже 

рухливими, тому вимиваються з ґрунтів та потрапляють у русло річки 

порівняно швидко (декілька місяців). Розподілення винесення протягом року 
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дуже нерівномірне – пікові навантаження припадають на період після 

застосування добрив (квітень – липень) та весняного водопілля. Причиною 

першого є – вимивання добрив, а останнього – наявність нітратів в опадах, що 

накопичуються на поверхні водозбору у вигляді снігу. 

На відміну від нітрогену, сполуки фосфору більшою мірою виявляють 

здатність до накопичення в 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 ґрунтовий розчин швидко 

промивається від розчинених сполук фосфору. За порушення 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 зумовлюють винесення фосфору в період 

високих витрат води.  

Оцінка критеріїв якості калібрування показала добрі результати, валідації 

– задовільні. Однак, суттєвим недоліком є мала кількість спостережень 

протягом року. Покращення системи національного моніторингу в бік 

збільшення кількості спостережень призведе до збільшення достовірності 

моделювання. 
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РОЗДІЛ 6 

 

МОДЕЛЮВАННЯ КРАЩИХ МЕТОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

РОБІТ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЕВТРОФІКАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

 

 

Глобальне зростання населення диктує необхідність збільшення об’ємів 

виробництва продуктів харчування, у зв'язку з чим зростає необхідність 

інтенсифікації сільського господарства завдяки, яка досягається  застосуванням 

добрив, передусім, мінеральних. У всіх природних зонах України й на всіх 

типах ґрунтів ефективність азотних добрив в отриманні приросту врожайності 

перевищує відповідну роль фосфорних і калійних добрив [28], хоча система 

застосування, дози, терміни і способи внесення істотно відрізняються залежно 

від природно-кліматичних умов та генетичних особливостей ґрунтів За даними 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) [79] 

використання добрив у світі неухильно зростає. Якщо в 1984 р. загальне 

застосування азотовмісних добрив становило 10,3 млн т, то у 2002 р. вона 

збільшилася до 85,3 млн т, а у 2014 р. досягло 113,3 млн т. З наведених даних 

випливає, що за 30 років об’єми внесених добрив зросли в 11 разів. В Україні 

після розпаду Радянського Союзу кількість внесення мінеральних добрив різко 

зменшилася. Так, середнє в Україні застосування добрив впало з 45 кг N/га в 

1990 році до 6 кг N/га у 2000, але наразі поступово зростає та досягло 27 кг N/га 

у 2015 [9]. 

Для врегулювання цієї ситуації в країнах Європи в 1991 році була 

прийнята Нітратна директива [66], спрямована на запобігання забрудненню 

поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел. 

Одним із завдань цієї директиви є розробка кодексів кращих методів ведення 
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сільськогосподарських робіт для застосування аграріями. Оскільки після 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відповідні завдання 

стоять і перед Україною, у розділі розглянуто можливості застосування моделі 

SWAT для оцінки та аналізу процесу застосування азотних добрив на 

сільськогосподарських землях. 

 

6.1. Модель циклу нітрогену за умови внесення добрив 

 

Для імітації азотного циклу був обраний 1985 рік, який належить до 

багатоводного періоду та має порівняно високе навантаження азотними 

добривами – 200 кг N/га [30]. Умовно встановимо, що вносилися лише нітратні 

добрива без вмісту амонію. Така модель дозволить уявити ситуацію за 

найбільш несприятливих умов – значне навантаження на екосистему річки 

нітратними сполуками та гідрологічний режим, що характеризується порівняно 

високим поверхневим стоком. З літературних джерел відомо, що зростання 

поверхневого стоку викликає ще більш різке зростання винесення нітратних 

сполук через інтенсифікацію ерозійних процесів [18]. З рисунку 6.1 видно, що 

найбільшою складовою видаткової частини балансу нітрогену в нітратній 

формі є споживання рослинами в процесі їхньої вегетації (192 кг N/га). 
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Рис. 6.1. Баланс циклу нітрогену в межах басейну р. Головесня для орних 

земель, 1985 р. (в прямокутниках наведено значення в кг N/га) 

 

Частина спожитого у такий спосіб нітрогену повертається внаслідок 

розкладу пожнивних решток, що включає три процеси: безпосередня 

мінералізація (50 кг N/га), мінералізація через активний гумус (7 кг N/га), або 

ланцюгом "пасивний – активний гумус" (11 кг N/га). Чим більша кількість 

добрив внесена, тим більша біомаса рослин утворюється і, відповідно, тим 

більша кількість N-NO3ˉ надійде завдяки мінералізації. Незначною виглядає 

кількість N-NO3ˉ, що надходить з опадами. Однак, ці нітрати вже є в 

розчиненому вигляді та одразу надходять до русла з поверхневим стоком із 

незначними втратами. Видалення нітрат-іонів внаслідок процесу денітрифікації 

складає 35% від внесених добрив, що в абсолютних цифрах становить 70 кг 

N/га. Згідно з польовими дослідженнями кількість газоподібних втрат нітрогену 

завдяки денітрифікації коливається в широких межах – від <1 до 208 кг N/га на 

рік, часом сягаючи 75% від дози внесеного нітрогену [6]. Цей процес несе 

негативний економічний ефект, а його вплив проявляється у збільшенні вмісту 

парникових газів атмосфери. Вимивання нітратних сполук із водним стоком 
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має найменшу частку у витратній частині балансу – 0,8%, що дорівнює 

2,2 кг N/га. Однак саме цей нітроген відіграє важливу роль у процесі 

евтрофікації поверхневих вод.  

Загалом, втрати нітрогену від вимивання залежать від багатьох чинників, 

серед яких найбільш важливими є генетичні властивості ґрунтів (передусім, 

гранулометричний склад), рослинність, кліматичні умови (кількість та розподіл 

опадів) та способи внесення добрив. Якщо на перші чинники людина вплинути 

не може або майже не може, то на останні має безпосередній вплив. Але така 

значна кількість чинників зумовлює складність встановлення зв’язку 

"застосування добрив - винесення нітратів" за допомогою польових досліджень. 

Можна лише констатувати, що за даними досліджень на декількох 

експериментальних ділянках на території колишнього Радянського Союзу, 

відсоток вимивання нітратів у разі застосування добрив не змінювався або 

збільшувався в межах 11% від кількості внесених добрив [18, 28]. Отже, 

розглянемо цей процес за допомогою моделі. 

 

6.2. Вплив азотних добрив на формування винесення N-NO3ˉ 

 

Для визначення впливу азотних добрив на стік сполук нітрогену візьмемо 

характерний рік із багатоводного (1985 р.) та маловодного періоду (2007 р.). За 

сумарними щорічними показниками видно, що пропорції в ряду "опади - 

водний стік - винесення нітрогену" значно відрізняються (рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Кількісні показники атмосферних опадів, водного стоку, стоку 

нітрогену в басейні  р. Головесня в різні періоди водності. 

 

Опади зменшилися на 14%, водний стік на 38%, а винесення сполук 

нітрогену взагалі зменшилося на 84% з 39 кг N-NO3ˉ/км
2
 до 6,3 кг N-NO3ˉ/км

2
. 

Така значна зміна у винесенні пояснюється суттєвим зменшенням 

концентрації нітрогену в опадах (з 1,3 мг N/дм
3
 до 0,25 мг N/дм

3
), а також 

двократною зміною дози добрив (з 200 кг N-NO3ˉ/га до 100 кг N-NO3ˉ/га). Для 

визначення впливу застосування добрив у моделі було проведено імітацію без 

застосування добрив для обох періодів водності (рис. 6.3). Отримані відповідні 

значення концентрацій позначено світло-сірим кольором. У реальності добрива 

застосовувалися, їхній вплив позначено темно-сірим кольором.  
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Рис. 6.3. Середні щомісячні концентрації нітрат-іону (NO3ˉ) у р. Головесня для 

багатоводного (1985 р.) та маловодного (2007 р.) років із відокремленим 

впливом добрив за модельними розрахунками SWAT. 

 

За модельними розрахунками зменшення концентрації нітрогену в 

р. Головесня в маловодний рік складає 74%, порівнюючи з багатоводним 

роком. Якщо загальне зменшення (74%) узяти за одиницю, то на 0,59 воно 

зумовлено зниженням концентрації нітрогену в опадах, на 0,41 – зменшенням 

дози добрив. Складова добрив у загальному винесенні нітрогену становить 

приблизно 40% для обох періодів, але відрізняється в абсолютних величинах – 

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

2
 для 

маловодного року.  

У випадку застосування однакової дози добрив (200 кг N-NO3ˉ/га) у 

маловодний рік винесення нітрогену внаслідок застосування добрив також 

зменшується (рис. 6.4). Однак, це зменшення складає всього 12% від загального 

зменшення концентрації NO3ˉ на 50%. 
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Рис. 6.4. Середні щомісячні концентрації нітрогену (NO3ˉ) для багатоводного та 

маловодного року із відокремленим впливом добрив за модельними 

розрахунками SWAT за умови застосування однакової дози добрив (200 кг N-

NO3ˉ/га) 

 

Розглянемо залежність винесення N-NO3ˉ та врожайності озимої пшениці 

від кількості внесених добрив (рис. 6.5).  

 

 
Рис. 6.5. Залежність (А) винесення N-NO3ˉ з водним стоком і (В) приросту 

врожаю озимої пшениці від кількості застосовуваних добрив за результатами 

моделювання SWAT 
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Обидва показника зростають нелінійно зі зростанням дози добрива, але 

характер залежності дзеркально протилежний. Інтенсивність приросту врожаю 

зі зростанням дози добрив знижується (крива Б), тоді як частка невиробничих 

втрат, що відображена винесенням добрив із водним стоком, зростає (крива А). 

Без застосування добрив врожайність складала би 0,82 т/га. За внесення добрив 

у дозі 100 кг N-NO3ˉ/га врожайність зростає до 6,75 т/га. Відповідно, приріст 

врожаю становить 5,93 т/га. За подальшого збільшення дози добрив до 200 кг 

N-NO3ˉ/га врожайність досягне 8,66 т/га, а її приріст буде рівним 7,84 т/га. 

Отже, при збільшенні дози добрив в 2 рази, врожайність збільшується майже в 

1,3 рази. Без застосування добрив винесення нітрогену з водним стоком 

становить 0,17 кг N-NO3ˉ/га. У разі застосування добрив із розрахунку 100 кг N-

NO3ˉ/га винесення нітрогену зросте на 19%. Водночас, за збільшення дози 

добрив до 200 кг N-NO3ˉ/га винесення зі стоком збільшиться на 73% та складає 

0,30 кг N-NO3ˉ/га. З наведеного прикладу видно, що за зменшення дози добрив 

із 200 до 100 кг N-NO3ˉ/га вдається істотно знизити винесення нітратів без 

істотної втрати врожайності. Дана практика може бути доцільна в зонах 

вразливих до нітратного забруднення. 

 Наведений вище приклад залежності пояснюється тим, що рослина має 

певний поріг споживання нітрогену, пропорційний біомасі рослини. Тому 

інтенсивність його споживання зменшується зі зростанням дози добрив, 

оскільки його вміст у рослині наближається до граничного значення. З іншого 

боку, додаткове внесення добрив сприяє більш швидкому розвитку кореневої 

системи рослин, що скріплює ґрунт та протидіє ерозійним процесам, 

відповідно, сприяє зменшенню винесення нітратів. 

Ще одним методом, яким можна суттєво зменшити винесення нітрат-

іонів є поетапне внесення добрив упродовж першого місяця росту культури. 

Розглянемо вплив цієї практики на винесення N-NO3ˉ на прикладі маловодного 

року з кількістю добрив 100 кг N-NO3ˉ/га (рис. 6.6).  
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Результати моделювання SWAT показали, що поділ дози добрив 100 кг 

N-NO3ˉ/га на 2 рівні частини зменшує винесення нітратів у період росту 

культури (квітень – серпень) на 33% (рис. 6.6, В), на 3 частини – на 52% (рис. 

6.6, С), на 4 – на 66% (рис. 6.6, D). Якщо збільшити період внесення добрив 

більше, ніж на місяць, то спостерігається незначне падіння врожайності (рис. 

6.6, F). 

 
Рис. 6.6. Розрахункове значення винесення N-NO3ˉ та урожайності від кількості 

етапів внесення добрив (загальна доза 100 кг N-NO3ˉ/га): (А) – однократне 

внесення,  (В) – двократне,  (С) – трьохкратне ,  (D) – чотирьохкратне, (F) – 

чотирьохкратне протягом 40 діб 

 

Дослідження роздрібного внесення нітрогену, проведені в Україні раніше, 

було сконцентровано лише на питанні економічного ефекту (кг врожаю/кг 

азотних добрив) [28], вплив такої практики на винесення сполук нітрогену не  

визначався. Зокрема, завдяки збільшенню врожайності спостерігається 

позитивний економічний ефект від роздрібної практики внесення нітрогену на 

ґрунтах із низьким запасом мінерального нітрогену, а також у зонах із великою 

кількістю опадів [28]. Зазначена практика цілком може бути рекомендована для 

досліджуваного нами водозбору з метою контролю евтрофікації поверхневих 

вод. 
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6.3 Вплив різних видів сільськогосподарської культури на винесення 

нітрат-іонів 

 

Споживання нітрогену рослинами – це комплексний процес, який 

залежить від біологічних та сортових особливостей культури, фізико-хімічних 

та агрохімічних властивостей ґрунту, кліматичних умов та методів ведення 

сільськогосподарської практики. 

З літературних джерел [28] відомо, що серед технічних культур 

ефективність споживання нітрогену добрив зменшується в ряду: цукрові 

буряки (37–42%), картопля (35–38%), льон (34–35%), соняшник (25–26%). За 

величинами цього ж показника зернові культури розподіляються таким чином: 

озима пшениця й жито (33–45%), ярі зернові колосові (25–35%) та кукурудза 

(27 –33%). Проте краще споживання нітрогену не означає зменшення його 

вимивання до водного об’єкта, оскільки не враховується вплив рослинного 

покриву на ерозійні процеси. Загалом відомо, що ерозія ґрунту збільшується  

залежно від землекористування в ряду: ліси, багаторічні трави та пасовища, 

зернові культури, просапні культури, зяб та пар [18]. Детальні дослідження за 

схемою "вид сільськогосподарської культури – кількісне винесення нітрат-

іонів" відсутні. Передусім тому, що кліматичні умови кожного року різні, 

відповідно, неможливо створити однакові експериментальні умови для різних 

культур. Однак це можна створити теоретично за допомогою моделі. 

Нами проаналізовано зв'язок "вид сільськогосподарської культури – 

кількісне винесення нітрат-іонів" за допомогою SWAT для характерних 

культур Українського Полісся на прикладі багатоводного року, коли ерозія 

найбільша, з використанням екологічно обґрунтованої дози добрив 100 кг N-

NO3ˉ/га (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Залежність винесення нітрат-іонів від засівної культури згідно з 

моделлю SWAT, 1985 р. (з розрахунку 100 кг N-NO3ˉ/га) 

 

З наведених даних видно, що домінуючим вирішальним чинником є вміст 

нітрогену в рослині на стадії 50% росту (frN,2) та стадії зрілості (frN,3). 

Наприклад, соняшник має frN,3=0,0146 та займає третю позицію в ряду 

втримання вимивання нітрат-іонів, незважаючи на CUSLE = 0,2. Загалом, за 

винятком озимої пшениці, значення винесення N-NO3ˉ близьке для різних 

культур (±6% від середнього значення). Озима пшениця має найкращі 

показники завдяки найбільшому значенню frN для всіх періодів, та більш 

раннього початку зростання. Варто зазначити, що для кожної культури 

оптимальні температури розвитку та потреби у зволоженні відрізняються 

(Додаток А), що впливає на темпи розвитку рослини і, відповідно, на 

споживання нітрогену. 
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Таблиця 6.1 

 Біомаса рослини на момент стиглості, частка нітрогену в біомасі рослини 

на початку росту (frN,1), 50% стиглості (frN,2), 100% стиглості (frN,3), ерозійний 

фактор рослинного покриву (CUSLE) 

 Біомаса в 

момент 

стиглості, 

т/га 

frN,1 frN,2 frN,3 CUSLE 

Озима 

пшениця 

22 0,0663 0,0255 0,0148 0,03 

Овес 35 0,06 0,0231 0,0134 0,03 

Соняшник 38 0,05 0,023 0,0146 0,2 

Ярова 

пшениця 

37 0,06 0,0231 0,0134 0,03 

Кукурудза 40 0,047 0,0177 0,0138 0,2 

Ячмінь 36 0,059 0,0226 0,0131 0,01 

Картопля 29 0,055 0,02 0,012 0,2 

 

Авжеж, за фактом ці процеси є більш складними.  

На процес росту рослини впливають різні чинники, зокрема, агрохімічний 

фон, який склався попередніми культурами або багаторічними травами, спосіб 

внесення добрив (нульове оброблення або глибина загортання), конкуренція з 

бур’янами.  

У моделі міститься детальна інформація різноманітних 

сільськогосподарських заходів (види добрив, види оранки, технології поливу, 

календар сільськогосподарських робіт). У рамках впровадження Нітратної 

директиви перед Україною стоїть невідкладне завдання – розробити кодекси 

кращих методів ведення сільськогосподарських робіт для застосування 

аграріями в уразливих до нітратного забруднення зонах. Вкрай корисним 

інструментом у цьому випадку може стати SWAT. За допомогою цієї моделі 

було побудовано цикл нітрогену на орних землях досліджуваного об’єкта.  
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Встановлено, що найбільші втрати N-NO3ˉ відбуваються завдяки 

живленню рослин та денітрифікації. Величина вилуговування нітрат-іонів із 

верхніх шарів ґрунту незначна (приблизно 0,8%), як порівняти з іншими 

процесами витратної частини. Цього достатньо для того, щоб частка винесення 

N-NO3ˉ за рахунок застосування добрив склала 40%. Для порівняння, 

результати, представлені в роботі Хільчевського В. К. [45] для басейну р. 

Головесня за період 1986–1990 рр. показали, що частка стоку N-NO3ˉ через 

використання азотних добрив становила 47 %.  

Також за допомогою SWAT з’ясовано, що збільшення винесення нітрат-

іонів не є прямолінійним до збільшення дози добрив. А саме ¾ зростання 

винесення нітрат-іонів припадає на інтервал збільшення кількості внесених 

добрив від 100 до 200 кг N-NO3ˉ/га, водночас врожайність зростає лише в 1,3 

рази. Побудова аналогічних залежностей може бути доцільна в зонах вразливих 

до нітратного забруднення для визначення екологічно- та економічно- 

оптимальної дози добрив. Встановлено, що подальше зменшення винесення   

N-NO3ˉ можна досягнути за допомогою застосування роздрібної техніки 

внесення добрив. Максимальне зменшення його стоку досягається за 

чотирьохкратного внесення добрив упродовж першого місяця від посіву 

культури. Наприклад, -66 % для маловодного року за застосування дози добрив 

100 кг N-NO3ˉ/га. 

Крім того, проведено моделювання винесення нітрат-іонів залежно від 

посівної культури. Показано, що озима пшениця має найбільшу частку 

нітрогену нітратів у своїй біомасі і, відповідно, його вимивання буде 

найменшим. Саме від цього залежить потреба рослини в азотному живленні, а 

також завдяки більш раннього початку росту. Окрім цього, на затримання 

нітрат-іонів сільскогосподврськими культурами впливають ерозійні чинники 

рослинного покриву, біомаса рослини на одиницю площі, кліматичні умови, 

але вони не є вирішальними в умовах досліджуваного водозбору. 
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Важливо відмітити, що перевага моделі SWAT над реальним 

експериментом полягає в тому, що розрахунки проводяться на основі даних за 

один рік, тобто за однакових погодних умов. У реальності отримати залежності 

винесення нітрат-іонів від кількості внесених добрив або вирощуваної культури 

можна тільки за декілька років, але погодні умови з року в рік не будуть 

ідентичними. 
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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, 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 в 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. 
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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 частка добрив у 

має значну вагу у біогенному забрудненні поверхневих вод. У багатоводну 

фазу водності 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%, порівнюючи 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 із мінімізації 

біогенного забруднення та зниження евтрофікації річкових екосистем. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені в навчальні 
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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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Додаток А 

КЛАСИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ SWAT 

Таблиця А1 

Параметри класів землекористування SWAT 

 
№ CPNM IDC CROPNAME BIO_E HVSTI BLAI FRGRW1 LAIMX1 FRGRW2 LAIMX2 DLAI CHTMX RDMX T_OPT T_BASE 

1 AGRC 5 

Agricultural 

Land-Close-

grown 30 0,4 4 0,05 0,05 0,45 0,95 0,5 0,9 1,3 18 0 

2 ORCD 7 Orchard 15 0,1 4 0,1 0,15 0,5 0,75 0,99 3,5 2 20 7 

3 FRST 7 Forest-Mixed 15 0,76 5 0,05 0,05 0,4 0,95 0,99 6 3,5 30 10 

4 RNGE 6 

Range-

Grasses 34 0,9 2,5 0,05 0,1 0,25 0,7 0,35 1 2 25 12 

5 CORN 4 Corn 39 0,5 6 0,15 0,05 0,5 0,95 0,7 2,5 2 25 8 

6 SWHT 5 Spring Wheat 35 0,42 4 0,15 0,05 0,5 0,95 0,6 0,9 2 18 0 

7 WWHT 5 Winter Wheat 30 0,4 4 0,05 0,05 0,45 0,95 0,5 0,9 1,3 18 0 

8 BARL 5 Spring Barley 35 0,54 4 0,15 0,01 0,45 0,95 0,6 1,2 1,3 25 0 

9 OATS 5 Oats 35 0,42 4 0,15 0,02 0,5 0,95 0,8 1,5 2 15 0 

10 POTA 5 Potato 25 0,95 4 0,15 0,01 0,5 0,95 0,6 0,6 0,6 22 7 

11 SUNF 4 Sunflower 46 0,3 3 0,15 0,01 0,5 0,95 0,62 2,5 2 25 6 

12 WATR 6 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ CNYLD CPYLD BN1 BN2 BN3 BP1 BP2 BP3 WSYF USLE_C GSI VPDFR FRGMAX WAVP CO2HI BIOEHI 

1 0,025 0,0022 0,0663 0,0255 0,0148 0,0053 0,002 0,0012 0,2 0,03 0,006 4 0,75 6 660 39 

2 0,0019 0,0004 0,006 0,002 0,0015 0,0007 0,0004 0,0003 0,05 0,001 0,007 4 0,75 3 660 20 

3 0,0015 0,0003 0,006 0,002 0,0015 0,0007 0,0004 0,0003 0,01 0,001 0,002 4 0,75 8 660 16 

4 0,016 0,0022 0,02 0,012 0,005 0,0014 0,001 0,0007 0,9 0,003 0,005 4 0,75 10 660 39 

5 0,014 0,0016 0,047 0,0177 0,0138 0,0048 0,0018 0,0014 0,3 0,2 0,007 4 0,75 7,2 660 45 

6 0,0234 0,0033 0,06 0,0231 0,0134 0,0084 0,0032 0,0019 0,2 0,03 0,006 4 0,75 8 660 46 

7 0,025 0,0022 0,0663 0,0255 0,0148 0,0053 0,002 0,0012 0,2 0,03 0,006 4 0,75 6 660 39 

8 0,021 0,0017 0,059 0,0226 0,0131 0,0057 0,0022 0,0013 0,2 0,01 0,008 4 0,75 7 660 45 

9 0,0316 0,0057 0,06 0,0231 0,0134 0,0084 0,0032 0,0019 0,175 0,03 0,005 4 0,75 10 660 45 

10 0,0246 0,0023 0,055 0,02 0,012 0,006 0,0025 0,0019 0,95 0,2 0,005 4 0,75 14,8 660 30 

11 0,0454 0,0074 0,05 0,023 0,0146 0,0063 0,0029 0,0023 0,18 0,2 0,008 4 0,75 32,3 660 59 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ RSDCO_PL OV_N CN2A CN2B CN2C CN2D FERTFIELD ALAI_MIN BIO_LEAF MAT_YRS BMX_TREES EXT_COEF BM_DIEOFF 

1 0,05 0,14 62 73 81 84 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

2 0,05 0,15 45 66 77 83 1 0,75 0,3 0 0 0,65 0,1 

3 0,05 0,1 36 60 73 79 0 0,75 0,3 50 1000 0,65 0,1 

4 0,05 0,15 49 69 79 84 0 0 0 0 0 0,33 0,1 

5 0,05 0,14 67 77 83 87 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

6 0,05 0,14 62 73 81 84 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

7 0,05 0,14 62 73 81 84 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

8 0,05 0,14 62 73 81 84 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

9 0,05 0,14 62 73 81 84 1 0 0 0 0 0,45 0,1 

10 0,05 0,14 67 77 83 87 1 0 0 0 0 0,65 0,1 

11 0,05 0,14 67 77 83 87 1 0 0 0 0 0,9 0,1 

12 0 0,01 92 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0,1 



 

Де CPNM – код-позначення класу землекористування/рослини; 

IDC – тип рослинного покриву (1 – однорічна бобова культура теплого 

сезону, 2 – однорічна бобова культура холодного сезону, 3 – багаторічна бобова 

культура, 4 – однорічна культура теплого сезону, 5  – однорічна культура 

холодного сезону, 6 – багаторічна рослина, 7 – дерева); 

CROPNAME – Назва класу землекористування за класифікацією 

Департаменту сільського господарства США (USDA); 

Таблиця А2 

Таблиця відповідності класу землекористування за номенклатурою SWAT 

до землекористування в Україні 

Код 

землекористування 

Назва за класифікацією USDA Адаптована назва для 

умов України 

AGRC Agricultural Land-Close-grown орні землі під зернові 

культури 

ORCD Orchard сади 

FRST Forest-Mixed мішані ліси 

RNGE Range-Grasses лугові землі 

CORN Corn кукурудза 

SWHT Spring Wheat ярова пшениця 

WWHT Winter Wheat озима пшениця 

BARL Spring Barley ячмінь 

OATS Oats овес 

POTA Potato картопля 

SUNF Sunflower соняшник 

WATR Water вода 

 

BIO_E – співвідношення енергія/біомаса ((кг/га)/(МДж/м
2
)); 

HVSTI – індекс збору врожаю ((кг/га)/(кг/га)); 

BLAI – потенційно максимальний індекс листового покриву  (м
2
/м

2
) (рис. 

А1); 
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Рис. А1. Приклад залежності площі листового покриву від росту рослини 

за алгоритмом SWAT 

 

FRGRW1 – частка сезону росту рослини в першій точці розвитку 

листового покриву; 

LAIMX1 – фракція максимального індексу листового покриву в першій 

точці розвитку листового покриву; 

FRGRW2 – частка сезону росту рослини у другій точці розвитку листового 

покриву; 

LAIMX2 – фракція максимального індексу листового покриву в другій 

точці розвитку листового покриву; 

DLAI – частка сезону росту рослини, коли листяний покрив починає 

зменшуватися; 

CHTMX – максимальна висота рослини (м); 

RDMX – максимальна глибина кореню (м); 

T_OPT – оптимальна температура росту рослини (°С); 

T_BASE – мінімальна температура росту рослини (°С); 

CNYLD – середня фракція нітрогену у врожаї (кг N/кг врожаю); 

CPYLD – середня фракція фосфору у врожаї (кг Р/кг врожаю); 

BN1 – фракція нітрогену в біомасі рослини в момент проростання (кг N/кг 

біомаси); 
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BN2 – фракція нітрогену в біомасі рослини в момент 50% стиглості (кг 

N/кг біомаси); 

BN3 – фракція нітрогену в біомасі рослини в момент стиглості (кг N/кг 

біомаси); 

BP1 – фракція фосфору в біомасі рослини в момент проростання (кг Р/кг 

біомаси); 

BP2 – фракція фосфору в біомасі рослини в момент 50% стиглості (кг Р/кг 

біомаси); 

BP3 – фракція фосфору в біомасі рослини в момент стиглості (кг Р/кг 

біомаси); 

WSYF – нижній ліміт індексу жнив ((кг/га)/(кг/га));  

USLE_C – фактор ерозії рослинного покриву; 

GSI – максимальна провідність устячка за високої сонячної радіації та 

низькому дефіциту тиску водяної пари (м/с); 

VPDFR – дефіцит тиску водяної пари в другий точці кривої провідності 

устячка (кПа); 

FRGMAX – фракція від максимальної провідності устячка в другій точці 

кривої провідності; 

WAVP – ступінь зниження поглинання сонячної радіації при зростанні 

дефіциту тиску водяної пари; 

CO2HI – Підвищення концентрації CO2 в атмосфері, яка відповідає другій 

точці кривої ефективності використання радіації; 

BIOEHI – співвідношення біомаса/отримана енергія, яка відповідає другій 

точці кривої ефективності використання радіації; 

RSDCO_PL – коефіцієнт розкладу рослинного залишку; 

OV_N – число Майнінга для суші (коефіцієнт шорсткості); 

CN2A – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи А; 

CN2B – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи В; 
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CN2C – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи С; 

CN2D – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи D; 

FERTFIELD – чи придатний клас землекористування для внесення добрив; 

ALAI_MIN – мінімальний індекс рослинного покриву в момент 

припинення росту (м
2
/м

2
); 

BIO_LEAF – частка біомаси рослини, яка переходить у рослинний залишок 

під час періоду зимового припинення росту; 

MAT_YRS – число років, за яке дерево досягає свого повного розвитку; 

BMX_TREES – максимальна біомаса лісу (м
3
/га); 

EXT_COEF – коефіцієнт екстинкції світла; 

BM_DIOFF – число Майнінга для суші (коеф. шорсткості). 

Таблиця А3 

Штучні класи землекористування SWAT 

№ URBNAME URBFLNM FIMP FCIMP CURBDEN URBCOEF DIRTMX THALF 

1 UTRN Transportation 0,98 0,95 0,12 0,18 340 3,9 

2 URBN Residential 0,38 0,3 0,24 0,18 225 0,75 

 

№ TNCONC TPCONC TNO3CONC OV_N CN2A CN2B CN2C CN2D URBCN2 

1 480 212 6,3 0,1 31 59 72 79 98 

2 550 223 7,2 0,1 31 59 72 79 98 

 

Де URBNAME – код-позначення класу штучного землекористування; 

URBFLNM – назва класу штучного землекористування (Transportation – 

дороги, Residential – будівлі); 

FIMP – частка водонепроникної площі; 

FCIMP – частка водонепроникної площі, з якої відбувається стік; 

CURBDEN – довжина узбіччя (км/га); 

URBCOEF – коефіцієнт змиву часток з водонепроникної площі (мм
-1

); 



173 
 

DIRTMX – максимальна кількість твердих речовин, яка може бути 

накопичена на непроникних ділянках (кг/км узбіччя); 

THALF – кількість діб досягнення ½ DIRTMX від 0 кг/км узбіччя (доба); 

TNCONC – конценрація загального нітрогену у седиментації (мг N/ кг 

седиментації); 

TPCONC – конценрація загального фосфору у седиментації (мг Р/ кг 

седиментації); 

TNO3CONC – конценрація нітрат-іонів у седиментації (мг N-NO3ˉ/ кг 

седиментації); 

OV_N – число Майнінга для суші (коефіцієнт шорсткості); 

CN2A – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи А; 

CN2B – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи B; 

CN2C – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи C; 

CN2D – номер залежності «опади-поверхневий стік» для ґрунту 

гідрологічної групи D; 

URBCN2 – номер залежності «опади-поверхневий стік» для 

водонепроникного шару. 
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Додаток Б  

ПЕРЕВІРКА РЯДУ ЩОДЕННИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА СТОКОМ НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНУ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ. 

Таблиця Б1 

Розрахунок показників для перевірки ряду щоденних спостережень 1985–

1988 рр. на нормальність. 

xi 
Кіл-ть, 

mi 
xi * mi 

Накопичена 

частота, S 
|x - xср|*mi (x - xср)

2
*mi 

Частота, 

mi/S 

100 0 0 0 0 0 0 

200 1198 239600 1198 79457 5269919 0.82 

300 158 47400 1356 5321 179179 0.108 

400 31 12400 1387 4144 553944 0.0212 

500 12 6000 1399 2804 655251 0.00821 

600 10 6000 1409 3337 1113394 0.00684 

700 10 7000 1419 4337 1880745 0.00684 

800 6 4800 1425 3202 1708858 0.00411 

900 5 4500 1430 3168 2007724 0.00342 

1000 4 4000 1434 2935 2153119 0.00274 

1100 2 2200 1436 1667 1390030 0.00137 

1200 3 3600 1439 2801 2615250 0.00205 

1300 3 3900 1442 3101 3205456 0.00205 

1400 0 0 1442 0 0 0 

1500 0 0 1442 0 0 0 

1600 3 4800 1445 4001 5336072 0.00205 

1700 2 3400 1447 2867 4110851 0.00137 

1800 1 1800 1448 1534 2352161 0.00068 

1900 1 1900 1449 1634 2668896 0.00068 

2000 3 6000 1452 5201 9016893 0.00205 

2100 2 4200 1454 3667 6724732 0.00137 

2200 0 0 1454 0 0 0 

2300 0 0 1454 0 0 0 

2400 1 2400 1455 2134 4552571 0.00068 

2500 0 0 1455 0 0 0 

2600 1 2600 1456 2334 5446042 0.00068 

2700 0 0 1456 0 0 0 

2800 0 0 1456 0 0 0 

2900 0 0 1456 0 0 0 

3000 1 3000 1457 2734 7472982 0.00068 
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3100 0 0 1457 0 0 0 

3200 0 0 1457 0 0 0 

3300 0 0 1457 0 0 0 

3400 0 0 1457 0 0 0 

3500 0 0 1457 0 0 0 

3600 0 0 1457 0 0 0 

3700 0 0 1457 0 0 0 

3800 1 3800 1458 3534 12486863 0.00068 

3900 0 0 1458 0 0 0 

4000 0 0 1458 0 0 0 

4100 0 0 1458 0 0 0 

4200 1 4200 1459 3934 15473803 0.00068 

4300 0 0 1459 0 0 0 

4400 0 0 1459 0 0 0 

4500 0 0 1459 0 0 0 

4600 0 0 1459 0 0 0 

4700 1 4700 1460 4434 19657479 0.00068 

4800 0 0 1460 0 0 0 

4900 1 4900 1461 4634 21470949 0.00068 

Сума 1461 389100   158913 139503162 1 

 

Для оцінки ряду розподілу знайдемо наступні показники: 

Показник центру розподілення. 

Середньо зважена (вибіркова середня): 

32.266
1461

389100







i

ii

m

mx
x  

Показники варіації. 

Абсолютні показники варіації 

Розмах варіації (R) – різниця між максимальним та мінімальним 

значеннями признаку первинного ряду. 

R = xmax - xmin = 4900 - 100 = 4800 

Дисперсія – характеризує міру розподілу величини навколо середнього 

значення (міра розсіювання, тобто відхилення від середнього). 

95485
1461

139503162)( 2








i

ii

m

mxx
D  
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Незміщена оцінка дисперсії – обґрунтована оцінка дисперсії (виправлена 

дисперсія). 

95550
1460

139503162

1

)( 2

2 








i

ii

m

mxx
S  

Середнє квадратичне відхилення. 

30995485  D  

Кожне значення ряду відрізняється від середнього значення 266 в 

середньому на 309. 

Оцінка середньоквадратичного відхилення 

309955502  Ss  

Перевіримо гіпотезу про те, що Х розподілено за нормальним законом за 

допомогою критерію узгодження Пірсона. 
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де t

in – теоретичні частоти 

i

t

i

hn
n 




  

Визначимо теоретичні частоти, враховуючи, що: 

n = 1461, h = 100 (ширина інтервалу), σ = 309, хср=266 

ii

t

in  473
309

1001461
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Таблиця Б2  

Розрахункова таблиця для визначення теоретичних частот 

i xi 


)( xx
u i

i


  ϕ(ui) 

t

in  

1 2 3 4 5 

1 100 -0.5383 0,3448 163.024 

2 200 -0.2146 0,3894 184.111 

3 300 0.109 0,3965 187.468 

4 400 0.4326 0,3621 171.203 

5 500 0.7562 0,2989 141.322 

6 600 1.0798 0,2227 105.294 

7 700 1.4035 0,1476 69.786 

8 800 1.7271 0,0893 42.222 

9 900 2.0507 0,0478 22.6 

10 1000 2.3743 0,0235 11.111 

11 1100 2.6979 0,0104 4.917 

12 1200 3.0215 0,004 1.891 

13 1300 3.3452 0,0015 0.709 

14 1400 3.6688 0,0005 0.236 

15 1500 3.9924 0,0001 0.0473 

16 1600 4.316 0,0001 0.0473 

17 1700 4.6396 0,0001 0.0473 

18 1800 4.9633 0,0001 0.0473 

19 1900 5.2869 0,0001 0.0473 

20 2000 5.6105 0,0001 0.0473 

21 2100 5.9341 0,0001 0.0473 

22 2200 6.2577 0,0001 0.0473 

23 2300 6.5813 0,0001 0.0473 

24 2400 6.905 0,0001 0.0473 

25 2500 7.2286 0,0001 0.0473 

26 2600 7.5522 0,0001 0.0473 

27 2700 7.8758 0,0001 0.0473 

28 2800 8.1994 0,0001 0.0473 

29 2900 8.5231 0,0001 0.0473 

30 3000 8.8467 0,0001 0.0473 

31 3100 9.1703 0,0001 0.0473 

32 3200 9.4939 0,0001 0.0473 

33 3300 9.8175 0,0001 0.0473 

34 3400 10.1411 0,0001 0.0473 

35 3500 10.4648 0,0001 0.0473 
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1 2 3 4 5 

36 3600 10.7884 0,0001 0.0473 

37 3700 11.112 0,0001 0.0473 

38 3800 11.4356 0,0001 0.0473 

39 3900 11.7592 0,0001 0.0473 

40 4000 12.0829 0,0001 0.0473 

41 4100 12.4065 0,0001 0.0473 

42 4200 12.7301 0,0001 0.0473 

43 4300 13.0537 0,0001 0.0473 

44 4400 13.3773 0,0001 0.0473 

45 4500 13.7009 0,0001 0.0473 

46 4600 14.0246 0,0001 0.0473 

47 4700 14.3482 0,0001 0.0473 

48 4800 14.6718 0,0001 0.0473 

49 4900 14.9954 0,0001 0.0473 

 

Порівняємо емпіричні та теоретичні частоти. Складемо розрахункову 

таблицю, з якої знайдемо спостережне значення критерію: 





t

i

t

ii

n

nn 2
2 )(

  

Таблиця Б3 

Розрахункова таблиця емпіричних частот 

i ni 
t

in  t

ii nn   2)( t

ii nn   
t

i

t

ii

n

nn 2)( 
 

1 2 3 4 5 6 

1 0 163.024 163.024 26576.7 163.024 

2 1198 184.111 -1013.9 1027971 5583.44 

3 158 187.468 29.4677 868.346 4.632 

4 31 171.203 140.203 19656.9 114.816 

5 12 141.322 129.322 16724.1 118.341 

6 10 105.294 95.294 9080.94 86.244 

7 10 69.7862 59.7862 3574.39 51.219 

8 6 42.2216 36.2216 1312 31.074 

9 5 22.6001 17.6001 309.765 13.706 

10 4 11.1109 7.1109 50.5656 4.551 

11 2 4.9172 2.9172 8.51 1.731 

12 3 1.8912 -1.1088 1.2294 0.65 

13 3 0.7092 -2.2908 5.2477 7.399 
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1 2 3 4 5 6 

14 0 0.2364 0.2364 0.05589 0.236 

15 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

16 3 0.04728 -2.9527 8.7186 184.4 

17 2 0.04728 -1.9527 3.8131 80.649 

18 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

19 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

20 3 0.04728 -2.9527 8.7186 184.4 

21 2 0.04728 -1.9527 3.8131 80.649 

22 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

23 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

24 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

25 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

26 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

27 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

28 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

29 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

30 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

31 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

32 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

33 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

34 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

35 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

36 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

37 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

38 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

39 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

40 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

41 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

42 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

43 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

44 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

45 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

46 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

47 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

48 0 0.04728 0.04728 0.00224 0.0473 

49 1 0.04728 -0.9527 0.9077 19.198 

∑ 1461 1461     6885 
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Визначимо границю критичної області. Так як статистика Пірсона вимірює 

різницю між емпіричним і теоретичним розподілами, то чим більше її 

спостережне значення Kнабл, тим сильніше довід проти основної гіпотези. 

Тому критична область для цієї статистики завжди правобічна: [Kkp; + ∞). 

Її границю Kkp = χ
2
 (k-r-1; α) знаходимо за таблицями розподілу χ2 [В.С. 

Королюк, Н.И. Портенко, А.В. Скороход, А.Ф. Турбин. Справочник по теории 

вероятностей и математической статистике — М.: Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы, 1985. — 640 с.] і заданим значенням α=0.05, 

k = 49, r = 2 (параметри xcp і σ оцінені за вибіркою). 

Kkp (46; 0.05) = 62.83; Kнабл = 6885 

Спостережуване значення статистики Пірсона потрапляє в критичну 

область: Кнабл> Kkp, тому є підстави відкидати основну гіпотезу. Дані вибірки 

розподілені не за нормальним законом. Іншими словами, емпіричні і теоретичні 

частоти відрізняються значимо. 
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