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ВСТУП 
 

Виникненню і широкому поширенню ерозійних процесів, зокрема, 

вітрової ерозії (дефляції) ґрунтів сприяє екологічно невірна і нераціональна 

господарська діяльність землекористувачів. Деградація ґрунтового покриву 

України є актуальною проблемою сьогодення унаслідок прояву дефляційних 

процесів, так як площа потенційно дефляційно-небезпечних 

сільськогосподарських угідь в Україні становить 20 млн. га, у тому числі 

ріллі 16,6 млн. га. [3]. Серед усіх ґрунтово-кліматичних зон процеси дефляції 

проявляються найчастіше в Степовій зоні України. 

У Степовій зоні України розвиток дефляційних процесів 

обумовлюється високим рівнем розораності території, низькою залісненістю 

та специфічними погодними умовами, особливо в зимово-весняний період. В 

умовах глобальних змін клімату спостерігається підвищення температур 

взимку і зменшення кількості опадів, а тому ґрунти весною, в дефляційно-

небезпечний період, переважно знаходяться в пересушеному стані, майже не 

захищені рослинністю і тому легко піддаються видуванню. Стан захищеності 

ґрунту рослинністю безпосередньо залежить від добору 

сільськогосподарських культур, які вирощують у сівозмінах. Сучасні зміни в 

структурі посівних площ сільськогосподарських угідь полягають у 

розширенні посівних площ ярих культур, особливо соняшнику, на фоні 

скорочення площ посівів зернобобових культур, багаторічних та однорічних 

трав, що призводить до значного зниження протидефляційної стійкості 

ґрунтів.  

Суттєвим і незаперечним підтвердженням посилення дефляційної 

небезпеки в регіоні є остання пилова буря 23-24 березня 2007 року, яка 

охопила майже 20% території України, або 50% всієї Степової зони. Втрати 

ґрунту були в 10-4000 разів більшими від допустимих норм ерозії [45].  

Катастрофічні наслідки пилових бур та загальне посилення дефляційної 

небезпеки в регіоні обумовлюють актуальність вивчення впливу 
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протидефляційних властивостей основних типів ґрунтів Степу України 

(чорноземів південних, темно-каштанових, дерново-піщаних ґрунтів) на їх 

здатність протидіяти видуванню сильними вітрами.  

Головною метою наукової роботи є вивчення прямого (показник 

протидефляційної стійкості) та непрямих (грудкуватості, механічної 

міцності) основних показників сучасної протидефляційної стійкості ґрунтів 

Степу України. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

- оцінити сучасний стан протидефляційних властивостей (фізичних і 

фізико-хімічних) основних типів ґрунтів Степу України щодо їхньої 

здатності протидіяти дефляції; 

- встановити протидефляційну стійкість (вітростійкість) ґрунтів Степу 

України; 

Дана робота є проміжною частиною дослідження протидефляційних 

властивостей (фізичних і фізико-хімічних) основних типів ґрунтів Степу 

України щодо їхньої здатності протидіяти дефляції. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ПРАЦЬ З ВИВЧЕННЯ ДЕФЛЯЦІЇ 

 

1.1. Дефляція (вітрова ерозія ) – форма прояву деградації ґрунтів 

 

Вітрова ерозія ґрунтів складається з трьох основних частин – 

видування або дефляції ґрунту, транспортування видутого дрібнозему та його 

відкладання. 

Як правило, дослідження вітрової ерозії акцентовано на процесах 

дефляції ґрунту. Тому далі ми будемо дотримуватися саме терміну 

„дефляція”. Дефляція (вітрова ерозія) – складний фізичний процес, який 

протікає при взаємодії повітряного потоку з поверхнею ґрунту [2]. 

На думку ряду авторів (Г.А. Можейка, Д.О. Тімченка [29]), дефляція 

ґрунтів – чітко означений стохастичний імовірний процес, який 

зумовлюється збігом у часі та просторі цілої групи факторів: швидкості 

вітру, достатньої для підняття ґрунтових часток, відсутності вільної вологи у 

поверхневому шарі ґрунту, наявності великих відкритих площ, 

розпорошеності поверхні ґрунту, відсутності або недостатньої кількості 

рослинності чи стерньових решток [4, 3, 39]. 

Залежно від інтенсивності та форми прояву дефляцію поділяють на 

місцеву (локальну) та пилові або чорні бурі. 

Прояв пилових бур носить вірогідний характер і виникає тільки при 

наявності в часі та просторі двох факторів, що визначають цей процес, – 

наявності вітру дефляційно-небезпечної швидкості та невітростійкого стану 

поверхні ґрунту [14, 61, 62, 65]. Виникнення вітру певної швидкості, на 

думку ряду авторів [28, 51, 52, 59], носить періодичний характер, бо 

пов’язується з циклонічною діяльністю, що обумовлюється періодичною 

сонячною активністю. Сучасні процеси дефляції не фіксуються у глобально-

регіональному масштабі. В реальності потенційно дефляційно небезпечних 
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сільськогосподарських угідь в Україні 19 млн. га, у тому числі ріллі – 16,5 

млн. га, процес прискорено розвивається на локальному рівні [3, 38, 39, 40]. 

1.2. Вплив грудкуватості, гранулометричного складу та механічної 

міцності ґрунту на їх протидефляційну стійкість. 

 

Експериментальні дослідження видування ґрунтів вітром 

підтверджують ту обставину, що різні за генезисом ґрунти України по-

різному піддаються дефляції. Оскільки ті чи інші ґрунтові види й 

різновидності характеризуються певними фізичними, фізико-хімічними і 

хімічними властивостями, ці властивості в тій чи іншій мірі повинні бути 

пов’язані, переважно через грудкуватість, з дефлюємістю цих ґрунтів [19, 23, 

30, 46]. 

Грудкуватість верхнього шару ґрунту (вміст агрегатів розміром більше 

ніж 1 мм), як зазначено рядом авторів [19, 27, 37, 53, 54, 63] характеризує з 

деякою точністю протидефляційну стійкість ґрунтів. Не зважаючи на це, 

грудкуватість може бути використана для відносної оцінки стійкості ґрунтів 

різного агрегатного складу до дії вітру. У той же час дуже часто на основі 

використання цього показника робляться не зовсім точні висновки відносно 

протидефляційної стійкості ґрунтів. Отже, отримало розповсюдження 

неправильне твердження про те, що грудкуватість у 60 %, а в окремих 

випадках у 50 %, гарантує стійкість ґрунту до вітру. При такому підході 

зовсім ігнорується роль вітру. Проте ймовірність прояву дефляції залежить 

не тільки від грудкуватості ґрунту, але й від імовірності прояву вітру зі 

швидкістю, яка перевищує критичну для ґрунту з даним агрегатним складом. 

Тому є логічним оцінювати протидефляційну стійкість ґрунту не величиною 

грудкуватості, а величиною критичної швидкості вітру для цього ґрунту, при 

якій починається вітрова ерозія [8, 41]. 

Дослідження показали, що стійкість до дефляції різко зростає у 

ґрунтових агрегатів розміром понад 1 мм. Тому агрегати, дрібніші за 1 мм, 
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було названо дефляційно небезпечними, а розміром понад 1 мм – дефляційно 

стійкими [18, 48]. 

Початкові стадії дефляції, розвиток цього процесу пов’язані з 

структурним складом ґрунту. Останній - один із показників фізичних 

властивостей ґрунтів, причому важливий, так як визначає і критичну 

швидкість вітру, і дефлюємість ґрунту [64]. 

Райони, які підлягають дефляції мають, поширення на різних типах 

ґрунтів. Виникнення та розвиток дефляції істотно залежить від фізичних 

властивостей ґрунтів, насамперед їх гранулометричного складу та 

грудкуватості. У природному стані найбільше зазнають дефляції ґрунти 

легкого гранулометричного складу, що містять багато часток розміром 0,1–

0,5 мм і мало дрібнозему, здатного зв'язувати частки в мікроагрегати та 

макроагрегати [11, 12, 13]. 

Важкі ґрунти теж за певних умов можуть досить легко дефлюватись. Ці 

ґрунти містять багато глинистих часток, здатних утворювати агрегати з 

високою механічною стійкістю. Однак унаслідок свого генезису, важкі 

ґрунти характеризуються дрібногрудкуватою зернистою структурою, яка хоч 

і є агрономічно цінною, проте має низьку протидефляційну стійкість [6]. 

За спостереженнями О. Є. Дяченка , А. Г. Гаеля, Л. Ф. Смирнової, П. С. 

Захарова (1978), Крикунова В. Г. та інших дослідників [11, 12, 13, 20, 21], 

дефляція на різних за гранулометричним складом ґрунтах починається при 

такій швидкості вітру, м/с: піщаний – менше–3; супіщаний – 3-4; 

легкосуглинковий – 4-5; важкосуглинковий –5–7; глинистий – 7–9.  

Ґрунтозахисні ефекти грудок, грудочок і бороздування не завжди є 

надійними. На легких ґрунтах, зокрема супіщаних, грудки і грудочки швидко 

руйнуються [12, 13, 22, 32, 41], і на них обробкою не можна створити надійну 

вітростійку поверхню. На глинистих ґрунтах грудки під впливом мінливих 

погодних умов розпадаються на дрібні агрегати, що легко піддаються 

видуванню. Механічна неміцність грудочок також характерна для карбонатних 

ґрунтів. Як показують дослідження, найбільш міцні грудочки утворюються в 
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суглинистих ґрунтах, хоч у процесі дефляції вони можуть заноситися й 

послабляти або зовсім губити захисний ефект. Тому ці ґрунти надійно можуть 

бути захищені від дефляції лише в тому випадку, якщо створення грудкуватої 

поверхні обробкою сполучається з іншими заходами (мульчування пожнивними 

рештками, тощо) [31]. 

Невисока здатність протидіяти дефляції грубозерних ґрунтів 

обумовлена їх слабкою механічною міцністю, яка не дозволяє утворювати 

міцні грудочки. Опір крупнопіщаних частинок видуванню буває вищою, ніж 

у дрібнопіщаних частинок. У ґрунтах важкого механічного складу, які 

містять багато глинистих частинок, у результаті зволоження і висушування, 

замерзання і відтаювання, грудочки легко руйнуються на дуже дрібні 

агрегати, що не здатні чинити опір видуванню [24]. На ґрунтах середнього 

механічного складу вміст пилуватих та мулистих частинок є достатнім для 

збільшення їх зв’язності, не в такій значній мірі, щоб викликати сильне 

руйнування грудочок й утворення дрібних агрегатів. Однак і ці ґрунти у 

випадку неправильного обробітку, в результаті розпилення, також можуть 

піддаватися сильній дефляції [59]. 

Було встановлено [52], що підвищений уміст пилу і глини в ґрунті 

сприяє утворенню грудочок, а це знижує рівень дефльованості ґрунту. І 

навпаки, високий уміст піску визначає і високу дефльованість.  

Для  виявлення  характеру  залежності  між  механічною міцністю 

ґрунтів південної частини України та основними фізичними і фізико-

хімічними їх властивостями на території Запорізької області в 1973 р. було 

проведено маршрутне дослідження з відбором ґрунтових зразків [48]. 

Кореляційний аналіз показав, що основними (значущими) факторами, які 

мають суттєвий вплив на механічну міцність блоків, як і для ґрунтів 

Північного Казахстану, є три фракції гранулометричного складу ґрунтів 

(мул, пісок дрібний, пісок середній і крупний 0,25–3,00 мм) [47, 50, 51, 52]. 
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1.3. Вплив карбонатів кальцію та складу поглинутих основ на 

протидефляційну стійкість ґрунтів 

 
Відомо, що карбонатні ґрунти в більшій мірі ніж ґрунти з низьким 

вмістом карбонатів кальцію піддаються дефляції. Лабораторні й польові 

експерименти, які проводилися протягом декількох років, показали, що 

внесення в суглинкові ґрунти 1–5 % карбонату кальцію помітно знижує 

грудкуватість, механічну стійкість грудочок і збільшує дефлюємість ґрунту 

[51, 52, 53]. 

Встановлено [18, 50, 52], що показник механічної міцності ґрунтової 

грудочки може служити порівняльною ознакою схильності ґрунтів до 

дефляції. Крім елементів гранулометричного складу, суттєвий вплив на 

механічну міцність ґрунтової грудочки має, як показали дослідження 

механічної міцності, проведені в Північному Казахстані, вміст карбонатів 

кальцію в ґрунті. Однак суттєве зниження механічної міцності  

спостерігається при вмісті CaCO3, більше ніж 4 % , при цьому кожний 

наступний вище порогового значення (4 % ) відсоток збільшення CaCO3 в 

ґрунті знижує механічну міцність у середньому на 5 %. Тому можна 

вважати, що основними діагностичними ознаками ґрунтів, які мають 

прямий вплив на їхню схильність до дефляції, є гранулометричний склад і 

вміст CaCO3 [7, 42, 9, 19].]. 

Склад поглинутих основ також значно впливає на протидефляційну 

стійкість ґрунтів. Ґрунти з грунтовопоглинальним комплексом, насиченим 

катіонами Са, характеризуються середньою мікроагрегатованістю. Такі 

ґрунти чинять середній опір вітру. Ґрунти з грунтово поглинальним 

комплексом, насиченим катіонами Na, характеризуються великою 

набухаємістью у вологому стані і злитою глибистою структурою при 

висушуванні. Такі солонцюваті ґрунти більш дефляційно стійкі, а по 

відношенню до водної ерозії вони малостійкі [52]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИКА Й УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Загальна характеристика ґрунтів району досліджень  

 

У науково-дослідній роботі досліджено протидефляційні показники 

основних типів ґрунтів Степу України. Нижче наведено характеристики 

ґрунтів, які досліджувалися. Основний тип ґрунтоутворення на даній 

території дерновий, у результаті чого утворилися чорноземні ґрунти. 

Особливістю цього процесу є збагачення ґрунту специфічною речовиною – 

гумусом. Поряд з дерновим типом ґрунтоутворення на півдні 

розповсюджений процес остаточного осолонцювання чорноземних ґрунтів, 

який виник у результаті вбирання ГВК іона обмінного натрію. Для цього 

процесу характерна диференціація профілю на елювіальний та ілювіальний 

горизонти.  

Зональним типом ґрунтів Степу є чорноземи та темно-каштанові 

ґрунти. Відповідно до трав'яних асоціацій формуються різні їх підтипи: під 

різнотравно-типчаково-ковильними степами – чорноземи звичайні; під 

типчаково-ковильними – темно-каштанові ґрунти і чорноземи південні. 

 

2.2. Кліматичні умови 

 

У степовій зоні рівнинної частини України найбільші теплові ресурси, 

найтриваліший вегетаційний період, найменша зволоженість. Річна сумарна 

сонячна радіація складає від 4100 на півночі до 5230 МДж/м2 на півдні зони. 

Річний радіаційний баланс становить 1900-2210 МДж/м2. Середня 

температура січня - 2...(-9 °С), липня – +20 (+24°С). Сума середньодобових 

температур за період зі стійкою температурою вище 10 °С складає 2800–3600 

°С. Безморозний період продовжується 220 днів на заході зони, 150 – на 

північному сході, вегетаційний період триває 210–245 днів. Річна сума опадів 
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змінюється від 450 мм на півночі зони до 350–300 мм у Причорномор'ї. 

Максимум опадів випадає у першій половині літа. Водночас часті весняно-

літні посухи, особливо на південному сході зони. Сніговий покрив нестійкий, 

у зимку звичайні відлиги. У межах України Степ – район із найменшою 

відносною вологістю повітря, тому посухи, суховії та пилові бурі 

спостерігаються тут найбільш часто.  

Одним із небезпечних і катастрофічних явищ погоди в цьому регіоні є 

сильні вітри із швидкістю 15 м/с і більше (пилові бурі). Узимку на рівнині 

середня кількість днів із сильними вітрами складає 2–4 на місяць, а на 

узбережжі моря – 5–7. Влітку сильні вітри в цьому регіоні спостерігаються не 

кожного року [ 15, 18, 36]. 

 

2.3 Об’єкти досліджень 

 

Для вивчення протидефляційної стійкості ґрунтів в умовах Степу 

України було закладено кілька дослідних ділянок з чорноземами південними 

важкосуглинковими та темно-каштановими важкосуглинковими ґрунтами.  

Відбір зразків проводили в найбільш дефляційнонебезпечний період 

року лютий - березень (2019 -2020 рр.) з верхнього (0-5 см) шару ґрунту. 

Для того, щоб мати інформацію про протидефляційну стійкість ґрунтів 

Степу України які найшвидше всього видуваються вітром, також робились 

одноразові відбори зразків ґрунтів на піщаних субстратах 

Нижньодніпровських (Олешківських) пісків Херсонської області. 

Географічні координати місць досліджень протидефляційної стійкості 

ґрунтів визначалися за допомогою системи GPS - приймача «Garmin» MAP-

60 і можуть бути використані в єдиній моніторинговій мережі системи 

загально-екологічного та ґрунтового моніторингу (табл. 2.1). 

 

 

 



12 
 

Таблиця 2.1 

Координати ділянок дослідження протидефляційної стійкості основних 

ґрунтів Степу України 
№

 п
/п

 

№
 

кл
ю

чо
ви

х 
ді

ля
но

к 

Е
ро

до
ва

- 
-н

іс
ть

 

Х
ар

ак
те

р 
ви

ко
ри

ст
а

нн
я 

ґр
ун

ті
в 

В
ис

от
а 

на
д 

рі
вн

ем
 

м
ор

я 
(м

) Географічні координати 

Північна 
широта 

Східна 
довгота 

Чорнозем південний важкосуглинковий 
1. 13. незмитий рілля 46 46º 53,821 31º39,905 
2. 14. незмитий рілля 45 46º 53,966 31º40,877 

Темно-каштановий важкосуглинковий 
3. 19. незмитий рілля 35 46º50,766 32º13,183 

Темно-каштановий середньосуглинковий 
4. 20. незмитий рілля 4 46º 41,189 31º52,421 

Піщаний (пісок пухкий) 
5. 28. незмитий переліг 11 46º31,606 32º58,026 

 
2.4. Методика лабораторних досліджень 

 
Відбір зразків ґрунту і подальший їх лабораторний аналіз за 

допомогою фізичних, хімічних, фізико-хімічних та інших методів згідно з 

загальноприйнятими методиками проводилися відповідно до ДСТУ, ІSO, 

ГОСТ, ОСТ, тощо [5, 53-57]. 

Відповідно до робочої програми дослідження протидефляційної 

стійкості основних ґрунтів Степу України проводились такі аналізи: 

гранулометричний склад ґрунту методом піпетки в  модифікації ННЦ ІГА ім. 

О.Н. Соколовського: ДСТУ4730:2007 [54] (4-кратна повторність). Агрофізичні 

параметри, а саме: агрегатний аналіз поверхневого (0-3 см) шару ґрунту за 

Н.І. Саввіновим за (ДСТУ 4744–2007) [53], (4-кратна повторність); 

гігроскопічну вологість ґрунтів – за методикою “Визначення сухої речовини 

та вологості за масою. Гравітаційний метод” (ДСТУ ІSO 11465 – 2001) [56].  

Загальний уміст гумусу визначали за І.В. Тюріним (ДСТУ 4289:2004) 

[57], рН  - (ОСТ 4651-76) [1,5]. 



13 
 

Показник протидефляційної стійкості грунтів за допомогою 
аеродинамічної установки (Додаток А). 
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РОЗДІЛ 3 ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ҐРУНТІВ СТЕПУ 

УКРАЇНИ 

3.1.  Непрямі показники протидефляційної стійкості ґрунтів  

 

Результати  спостереження  за грудкуватістю поверхневого шару ґрунтів 

Степу України в дефляційно-небезпечний період наведені в таблиці (3.1). 

Таблиця 3.1 

Значення показників агрегатного складу ґрунтів Степу України 

№
 д

іл
ян

ок
 

Підтип 
ґрунту 

Г
ра

ну
ло

м
ет

р
ич

ни
й 

ск
ла

д 

Р
ік

 
до

сл
ід

ж
ен

ня
 Вміст агрегатів, G,% 

Значення M Sх 

>
 1

 м
м

 

<
 0

.2
5 

м
м

 

>
 1

 м
м

 

<
 0

.2
5 

м
м

 

>
 1

 м
м

 

<
 0

.2
5 

м
м

 

1. 
Темно-

каштановий 
важкосуг- 
линковий 

2019 69,4 6,3 1,3 0,5 0,5 0,3 
2020 70,5 9,5 3,5 0,5 0,9 0,5 

2. 
Чорнозем 
південний 

важкосуг- 
линковий 

2019 62,7 9,8 5,3 0,7 1,1 0,4 
2020 61,3 14,5 4,3 0,9 1,0 0,5 

3. 
Чорнозем 

південний* 
важкосуг- 
линковий 

2019 57,9 8,9 5,7 1,7 1,1 0,6 
2020 52,5 15,4 2,8 0,7 1,2 0,8 

4. Піщаний 
пісок 

пухкий 
2019 1,4 65,4 0,1 0,3 0,1 0,2 

5. 
Темно-

каштановий 
середньосуг

линковий 
2019 54,9 19,7 6,9 3,7 1,2 0,7 
2020 53,2 19,0 5,5 3,2 1,1 0,8 

* 8 років без зрошення. 

 При аналізі отриманих даних встановлено, що до групи дуже стійких до 

видування сильними вітрами грунтів відносяться ті, які мають найбільший 

вміст дефляційностійких агрегатів більше ніж 1 мм і найменший вміст фракції 

< 0,25 мм, що найшвидше видувається сильними вітрами.  

До таких грунтів відносяться темно-каштанові важкосуглинкові грунти де 

вміст агрегатів більше ніж 1 мм знаходиться в межах – 70%, а вміст фракції < 

0,25 мм – 8%. Потім, можна побудувати таку градацію з тенденцією зниження 

вмісту агрегатів більше 1 мм і збільшення вмісту дефляційнонебезпечної 

фракції < 0,25 мм: чорноземи південні важкосуглинкові в богарних умовах і ти 
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які були виведені зі зрошуваних земель та темно-каштанові середньосуглинкові 

грунти. Найменші показники протидефляційної стійкості визначені на пісках, 

де вміст агрегатів більше ніж 1 мм був у межах 1,4%, а вміст фракції < 0,25 мм 

досягнув 65,4 %. 

В якості попереднього висновку слід зазначити, що в основному за два 

роки досліджень вміст агрегатів більше ніж 1 мм знижується, а вміст 

дефляційнонебезпечної фракції < 0,25 мм зростає. Таку тенденцію можна 

пояснити плюсовими температурами протягом зимового періоду, внаслідок 

чого структура грунтів руйнується і зростає вміст дефляційнонебезпечної 

фракції < 0,25 мм, яка швидше видувається вітром навесні, коли грунти не 

захищенні рослинністю. 

Отримані дані по грудкуватості ґрунтів Степу України оброблені 

математично. Знайдена помилка середнього (m) та похибка досліду (Sх)[20]є 

досить невисокими, що вказує на відсутність різниці при визначенні середнього 

показника вмісту агрегатів більше ніж 1 мм та вмісту фракції < 0,25 мм. 

При оцінці протидефляційної стійкості ґрунтів Степу України слід 

враховувати таку якісну характеристику, як механічна міцність 

дефляційностійких агрегатів. Результати дослідження механічної міцності 

дефляційно стійких агрегатів наведені в таблиці (3.2). 

Таблиця 3.2 

Значення показників механічної міцності ґрунтів Степу України 

№
 

ді
ля

н.
 

Підтип 
ґрунту 

Грануломет- 
ричний 
склад 

Рік 
дослідже

ння 

Механічна міцність, ММ, % 

Значення M Sх 

1. 
Темно-

каштановий 
важкосуглин

ковий 
2019 85,4 1,0 0,5 
2020 85,1 1,3 0,7 

2. 
Чорнозем 
південний 

важкосуглин
ковий 

2019 77,1 1,8 0,6 
2020 81,2 1,5 0,5 

3. 
Чорнозем 

південний* 
важкосуглин

ковий 
2019 67,9 1,9 0,6 
2020 70,5 1,7 0,7 

4. Піщаний пісок пухкий 2019 0 0 0 

5. 
Темно-

каштановий 
середньосуг

линковий 
2019 68,3 0,9 0,4 
2020 70,7 1,5 0,8 
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* 8 років без зрошення. 

Найбільшу механічну міцність мають темно-каштанові важкосуглинкові 

грунти – 85%, тоді як у чорнозему південного важкосуглинкового цей показник 

у 2019 становив – 77,1%, а в 2015 – 81,2%. Таке збільшення механічної міцності 

грунту пов’язане із зростанням позитивних температур за лютий – березень 

2020 порівняно з минулим роком і здатністью грунтів до агрегації. Така ж 

тенденція підвищення механічної міцності спостерігається і в інших зразках 

грунту. Найменші показники протидефляційної  стійкості  визначені на піщаних 

грунтах. 

Отримані дані по показнику механічної міцності ґрунтів Степу України 

оброблені математично. Знайдена помилка середнього (m) та похибка досліду 

(Sх) [20] є досить невисокими, що вказує на відсутність достовірної різниці при 

визначенні середнього показника механічної міцності ґрунтів та отриманні 

статистично надійних результатів (табл. 3.2).  

 

3.2. Показник протидефляційної стійкості ґрунтів Степу України 

 

Результати дослідження показника протидефляційної стійкості ґрунтів 

наведені в таблиці (3.2). Тобто, це пряма характеристика грунту, яка дає можли 

 
Таблиця 3.3 

Значення показника протидефляційної стійкості ґрунтів Степу України 

№
 д

іл
ян

. 

Підтип 
ґрунту 

Грануломет- 
ричний 
склад 

Рік 
дослід 
ження 

Показник 
П С, % 

рН 
грунту 

В
м

іс
т 

гу
м

ус
у,

 %
 

1. 
Темно-

каштановий 
важкосуглин

ковий 
2019 64,8 

7,2 2,7 
2020 67,7 

2. 
Чорнозем 
південний 

важкосуглин
ковий 

2019 77,3 
7,4 2,8 

2020 71,3 

3. 
Чорнозем 

південний* 
важкосуглин

ковий 
2019 60,8 

7,2 3,0 
2020 62 

4. Піщаний пісок пухкий 2019 0 0 0 
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5. 
Темно-

каштановий 
середньосуг

линковий 
2019 83,4 

8,3 2,4 
2020 83,9 

вість досить чітко зазначати про здатність грунтів протистояти руйнівній дії 

сильних вітрів. 

При аналізі отриманих даних показника протидефляційної стійкості 

ґрунтів Степу України, слід зазначити, що найбільш дефляційно стійкими 

грунтами є темно-каштанові середньосуглинкові грунти. Далі в порядку 

зиження показника протидефляційної стійкості грунти розподілились так: 

чорнозем південний важкосуглинковий, темно-каштанові важкосуглинкові і 

піщаний грунт, який швидше за все видувається навіть несильними вітрами. 

Високий показник протидефляційної стійкості темно-каштанові 

середньосуглинкових грунтів можна пояснити наявністю в грунтово-вбирному 

комплексі цього грунту, одновалентного катіону Na+. Тобто грунтові грудочки 

в пересушеному стані стають дуже міцними і мають високу здатність 

протидіяти дефляції. Вміст гумусу тут суттєвої ролі не мав на показник 

протидефляційної стійкості. Якщо порівняти вміст гумусу в темно-

каштановому середньосуглинковому грунті з вмістом цього показнику в інших 

грунтах то видно, що він є найменшим. 
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ВИСНОВКИ 

 

У науковій роботі за два роки досліджень (2019-2020 рр) теоретично 

обґрунтовано зв’язок між ґрунтовими параметрами та показником 

протидефляційної стійкості ґрунтів навесні і отримано кількісні значення 

показника протидефляційної стійкості. Результати досліджень мають значення 

для проектування протидефляційних заходів. 

1. При аналізі отриманих даних встановлено, що до дуже стійких до 

видування сильними вітрами грунтів відносяться темно-каштанові 

важкосуглинкові грунти де вміст агрегатів більше ніж 1 мм 

знаходиться в межах – 70%, вміст фракції < 0,25 мм – 8%, показник 

механічної міцності – 85%, а показник протидефляційної стійкості 

показник протидефляційної стійкості – 67%. 

2. За два роки досліджень на чорноземах південних важкосуглинкових і 

темно-каштанових грунтах різного гранулометричного складу вміст 

агрегатів більше ніж 1 мм знижується, а вміст дефляційнонебезпечної 

фракції < 0,25 мм зростає. Таку тенденцію можна пояснити 

плюсовими температурами протягом зимового періоду, внаслідок 

чого структура грунтів руйнується і зростає вміст 

дефляційнонебезпечної фракції < 0,25 мм, яка швидше видувається 

вітром навесні, коли грунти не захищенні рослинністю. 

3. Високий показник протидефляційної стійкості темно-каштанові 

середньосуглинкових грунтів можна пояснити наявністю в грунтово-

вбирному комплексі цього грунту, одновалентного катіону Na+. Тобто 

грунтові грудочки в пересушеному стані стають дуже міцними і 

мають високу здатність протидіяти дефляції. 
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