
 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2012 (13) 
Розробка та експлуатація систем екологічного моніторингу 

 

22 

УДК: 504.61(477.8)  
 

МОДЕЛЮВАННЯ І ОЦІНКА ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГІДРОЕКОСИСТЕМИ Р. ДНІСТЕР В МЕЖАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Л. М. Архипова  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019,Україна. e-mail:konsevich@ukr.net 

 
Виявлені функціональні закономірності просторового розподілу комплексного індексу потенціалу якості та   

середньо багаторічного модуля річкового стоку залежно від висоти місцевості гідроекосистеми р. Дністер у 
межах Карпатського регіону. Отримані двох-, трьохмірні моделі та рівняння регресії для визначення середньо 
багаторічних норм досліджуваних кількісно-якісних показників гідроекосистеми в будь-якому її створі лише за 
значенням висоти місцевості. 

Ключові слова: гідроекосистема, потенціал якості, просторові закономірності. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОЭКОСИСТЕМЫ Р. ДНЕСТР В ПРЕДЕЛАХ КАРПАТСКОГО 

РЕГИОНА  
 

Л. Н. Архипова 
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 
ул. Карпатская, 15, г. Ивано-Франковск, 76019,Украина. e-mail:konsevich@ukr.net 

 
Выявлены функциональные  закономерности пространственного распределения комплексного индек-

са потенциала качества и среднемноголетнего модуля речного стока в зависимости от высоты местности гидро-
екосистемы р. Днестр в пределах Карпатского региона. Получены  двух-,  трехмерные  модели и уравнения ре-
грессии для определения средне многолетних  норм  исследуемых количественно-качественных показателей  
гидроекосистемы  в любом ее створе только по значению высоты местности.  

Ключевые слова: гидроэкосистема, потенциал качества, пространственные закономерности. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні для 
України актуальним є розробка та впровадження 
превентивних водоохоронних заходів, які базують-
ся на імовірносній екологічній інформації, що до-
зволить підвищити рівень природно-техногенної 
безпеки гідроекосистем. Під природно-
техногенною безпекою гідроекосистем розуміємо 
досягнення такого стану екологічної безпеки від-
ношень людина–водне середовище, за якою темпи 
економічного зростання та рівень життя відповіда-
ють темпам відновлення гідроекосистем в рамках 
збалансованого водокористування і стійкого розви-
тку. Екологічна безпека відношень людина–водне 
середовище – це механізм адекватного реагування з 
боку господарської діяльності людини на зміну 
природного середовища в межах гідроекосистем, 
спрямований з одного боку на відновлення якісної і 
кількісної складової гідроекологічного потенціалу, 
з іншого – на задоволення потреб, що забезпечують 
соціально-економічне зростання, необхідний і дос-
татній розвиток суспільства в рамках збалансовано-
го водокористування. 

Метою роботи є моделювання і оцінка просто-
рових закономірностей розподілу кількісних і якіс-
них характеристик гідроекосистем, за результатами 
яких можна теоретично визначити середньобагато-
річні норми досліджуваних кількісно-якісних пока-
зників гідроекосистеми в будь-якому її створі для 
обґрунтування стратегічних напрямків природно-
техногенної безпеки гідроекологічного середовища. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Задача досліджень, вирішення якої подано в да-
ній роботі, – моделювання і оцінка закономірностей 
просторового розподілу кількісно-якісних характе-
ристик гідроекосистеми р. Дністер  у межах Кар-
патського регіону території України.  

Методи досліджень – статистична обробка бази 
даних результатів гідрохімічного моніторингу ба-
сейну р. Дністер за 1997–2011 рр. та бази даних 
щоденних витрат води  по гідрологічних постах  
указаної гідроекосистеми за весь період спостере-
жень;  графічне і математичне моделювання,  за до-
помогою програмного забезпечення TableCurve 2D, 
TableCurve 3D. 

Запропонований автором [1] спосіб оцінки якос-
ті поверхневих вод з отриманням комплексного 
індексу потенціалу якості (КІПЯ) для фонових при-
родних об’єктів дає змогу виконати порівняння 
якості вод різних водних об’єктів між собою,  неза-
лежно від тих забруднюючих речовин, які в них 
присутні, а також виявити закономірності зміни 
показника в часі і в просторі. Спосіб передбачає  
встановлення закономірностей просторового роз-
поділу КІПЯ, с подальшим визначенням норми по-
тенціалу якості в будь-який точці фонового водного 
об’єкту.  

Указаний показник був розрахований з 1997 р. 
по 2011 рр. по пунктах спостережень в басейні 
р. Дністер згідно зпрограмою державного моніто-
рингу довкілля в частині здійснення Держводагенс-
твом України контролю за якістю поверхневих вод 
для території Карпатського регіону,  а саме,  в адмі-
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ністративному відношенні території Івано-
Франківської і Львіської областей. Розрахунки 
КІПЯ складаються в багаторічні ряди значення 
комплексного показника якості, що виявляє певні 
закономірності розподілу в часі і в просторі.  В ро-
боті [2] для території Карпатського національного 
природного парку була доведена тісна залежність 
КІПЯ і висоти місцевості. Виявлення цих закономі-
рностей для гідроекосистеми р.Дністер є предме-
том наших досліджень в даній роботі. 

Для отримання функціональних лінійних зале-
жності та рівняння регресії  двох рядів спостере-
жень, що нараховують понад 332 пар значень, за-
стосовувалась програма TableCurve 2D. Цей про-
грамний продукт надає найкращі можливості дос-
лідникам для знаходження ідеальних моделей на-
віть для самих складних даних, автоматично апро-
бовуючи тисячі рівнянь широкого спектру лінійних 
і нелінійних моделей. Ці спеціалізовані моделі 
включають більшість  відомих математичних конс-
трукцій. Досліднику залишається підібрати най-
кращу з експертної точки зору з тисячі запропоно-
ваних моделей, розташованих в порядку зменшення 
коефіцієнта регресії. 

З першої спроби отримати тісну залежність 
КІПЯ всіх приток басейнової екосистеми Дністра в 
межах Карпатського регіону не вдалося. Причиною 
тому є значне забруднення гідроекосистеми р. Ти-
сьмениця, р. Сівка, р. Луква, р. Саджава, де основні 
показники якості води перевищують гранично до-
пустимі значення в десітки разів протягом останніх 
15 років. Тому показник КІПЯ приймає від’ємні 
значення, що є нехарактерним для природного ста-
ну екосистем. Для прикладу на рис. 1 показана оці-
нка тісноти зв’язку реального якісного стану гідро-
екосистем Лукви і Сівки (відносна величина показ-
ника КІПЯ по вісі абсцисс) з висотою місцевості 
(вісь ординат,  м абс.).  Як бачимо,  отримана нелі-

нійна залежність доводить існування зв’язку між 
показником КІПЯ і висотою місцевості  (r2= 0,51) в 
гідроекосистемах річок Луква і Сівка, не зважаючи 
на те, що комплексний індекс потенціалу якості 
показує забруднення р.  Сівка в 35 разів понад нор-
мативні показники.  

Закони існування екологічних систем, в тому 
числі гідро екосистем, показують, що самовіднов-
лення системи пригнічується в зоні напруження 
адаптації і спадає до нуля в зоні песимуму. [3,4]. 
Спираючись на це, а також враховуючи те, що згід-
но зі змістовною суттю за формулою визначення 
КІПЯ, в природному стані для гідроекосистем Кар-
патського регіону він не може знижуватись нижче 
–1 навіть в тому випадку, якщо всі показники зна-
ходяться на рівні гранично допустимих концентра-
цій, для отримання функціональних залежностей 
норми КІПЯ в просторі, всі обраховані від’ємні 
значення були відкинуті. Більшість показників 
КІПЯ < 1 були відкинуті також з огляду на те, що в 
природному стані такі значення не є характерними 
для гідроекосистем Карпатського регіону і фактич-
но є ознакою техногенного навантаження. Отрима-
ний ряд спостережень нараховує 168 пар значень. 

За допомогою програми TableCurve 2D нами 
була отримана регресійна тісна функціональна за-
лежність норми якісного стану водойм гідроекоси-
стеми всього басейну Дністра в межах Карпатсько-
го регіону з висотою місцевості (рис. 2). 

Розрахований показник КІПЯ є відносною вели-
чиною і залежить від рівня антропогенного наван-
таження.  Не зважаючи на те,  що в гідроекосистемі 
Дністра спостерігається стійке забруднення у біль-
шості точок спостережень, тіснота зв’язку компле-
ксного індексу потенціалу якості з висотою місце-
вості очевидна, описується рівнянням кривої лінії 
регресії у=140,773+134,038lnх.  

 Sivka-Lukva REAL
Rank 13  Eqn 7904  y=(a+cx+ex^2)/(1+bx+dx^2+fx^3) [NL]

r^2=0.51092434  DF Adj r^2=0.49366284  FitStdErr=44.87108  Fstat=35.727831
a=251.31657 b=0.51944641 c=137.33085 
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Рисунок 1 – Оцінка тісноти зв’язку реального якісного стану гідроекосистем Лукви і Сівки (відносна вели-
чина показника КІПЯ по вісі абсцисс) з висотою місцевості (вісь ординат, м абс.) 
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 y=a+blnx
r^2=0.67515086  DF Adj r^2=0.66161548  FitStdErr=50.412772  Fstat=101.83925

a=140.7729 
b=134.03771 
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Рисунок 2 – Функціональна залежність норми якісного стану водойм (відносна величина показника КІПЯ по 
вісі абсцисс) гідроекосистеми Дністра з висотою місцевості (вісь ординат, м абс.) 

 
Крива залежності проходить по центру скуп-

чення точок спостережень Поряд розташовані кри-
ві, що описують довірчий інтервал 95 % забезпече-
ності.  

Таким чином, між ознаками існує тісний коре-
ляційний зв'язок. Коефіцієнт детермінації 
(D=r2=0,66) показує, що варіація Х на 66 % зумов-
лена варіацією Y. Значимість коефіцієнта кореляції 
(r2=0,675) оцінювалась за допомогою таблиць кван-
тилей F – розподілу та таблиць значимості коефіці-
єнта кореляції. Останні мають два входи – число 
ступенів волі, яке дорівнює кількості спостережень, 
зменшеній на два. Рівень значимості прийнятий  

5 %. Задавши рівень значимості та визначивши 
кількість ступенів свободи, знаходили відповідне 
критичне значення коефіцієнта кореляції. У даному 
випадку значення коефіцієнта кореляції більше 
критичного. 

Критерій Фішера, або значення F–статистики,  
обчислюється програмою. Критичні значення кри-
терія Фішера знаходились за стандартними табли-
цями. Висунута гіпотеза (існування тісної залежно-
сті) відхиляється, якщо знайдене табличне значення 
Fstat більше розрахованого і приймається як та, що 
підтвердилась, якщо Fstat менше розрахованого. У 
всіх випадках, що нами розглядались, висунута 
гіпотеза підтвердилась, за умов, коли рівень значи-
мості приймався 5, 1 і, навіть, 0,1 %. Таким чином, 
зв'язок між ознаками невипадковий (суттєвий). 

Отримана для гідроекосистеми р. Дністер у ме-
жах Українських Карпат функціональна залежність 
(рис. 2) шляхом  інтерполяції, тобто способом ма-
тематичного обґрунтування невідомих значень ди-
намічного ряду явищ на основі встановленого взає-
мозв'язку норми КІПЯ з висотою над рівнем моря, 
була апроксимована неперервною лінійною функ-
цією (рис. 3). Таким чином, за отриманою залежні-
стю пропонується визначати норму потенціалу яко-
сті в будь-який точці гідроекосистеми р. Дністер у 
межах Карпатського регіону. Для зручності корис-

тування дані норми КІПЯ через кожні 50 м висоти 
занесені у табл. 1. 
Таблиця 1 – Норма комплексного індексу потенціа-
лу якості для різних абсолютних висот гідроекоси-
стеми р. Дністер 

Абс. висота, м КІПЯ М, л/с км2 
50 0,505 0,067 
100 0,74 0,406 
150 1,076 0,98 
200 1,56 1,79 
250 2,266 2,74 
300 3,28 4,06 
350 4,78 5,58 
400 6,9 7,307 
450 10 9,16 
500 – 11,29 
550 – 13,79 
600 – 16,47 
650 – 19,37 
700 – 22,32 
750 – 25,78 
800 – 29,35 
850 – 33,14 

 
Без сумніву, на показники норми КІПЯ на висо-

тах нижче 300 м вплинуло існуюче техногенне на-
вантаження на гідроекосистему. Самоочисна здат-
ність гідроекосистеми спроможна підвищувати по-
казники норми вище встановленого рівня, що дово-
дять поодинокі виміри якості, але дослідження цьо-
го питання – окрема задача.  

У попередніх роботах автором були отримані 
регресійні залежності кількісних показників стоку 
для всієї території Карпатського регіону (середньо-
багаторічний модуль стоку в л/с·км2) від абсолют-
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ної висоти місцевості [5].  
На сьогоднішній день тривалість безперервного 

ряду спостережень за витратами води продовжи-
лась на 15 років, отже, для надійності загальних 
результатів, використавши поновлену базу даних і 
вказане вище програмне забезпечення, є сенс отри-
мати більш точну функціональну залежність прос-
торового розподілу кількісних показників гідроеко-
системи. Просторову залежність виявляє питомий 
показник стоку – модуль стоку (М, л/с·км2). Тіснота 
взаємозв’язку основного кількісного середньо бага-
торічного показника гідроекосистеми з висотою 

місцевості знайдена на рівні (r2=0,839)  (рис. 4). Для 
порівняння – зв’язок кількісних ознак з висотою 
місцевості є більш тісним,  ніж якісних,  але голов-
ним є те, що й ті, й інші виявляють схожі просторо-
ві залежності. 

Таким чином, нами були отримані функціона-
льні просторові закономірності розподілу комплек-
сного індексу потенціалу якості і кількісного пока-
зника стоку з абсолютною висотою місцевості для 
басейнової екосистеми р. Дністер у межах Україн-
ських Карпат.  
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Рисунок 3 – Апроксимована функціональна залежність норми якісного стану водойм  гідроекосистеми Дністра 
в межах Карпатського регіону з висотою місцевості  
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Рисунок 4 – Функціональна залежність норми кількісного стану водойм (середньобагаторічний модуль  
стоку) гідроекосистеми Дністра в межах Карпатського регіону з висотою місцевості (вісь ординат, м абс.) 
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Rank 54  Eqn 108440  z=a+b/x (̂0.5)+c/x (̂1.5)+dy (̂1.5)+ee (̂-y)
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Рисунок 5 – Функціональна залежність просторового розподілу норми кількісно-якісних показників  
гідроекосистеми р. Дністер в межах Карпатського регіону 
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З урахуванням показаних  вище функціональних 

залежностей і суттєвого невипадкового зв’язку між 
ознаками, нами була зроблена спроба отримати 
трьохмірну залежність норми кількісно-якісних 
показників гідроекосистеми р. Дністер від висоти 
місцевості (рис. 5). Нормою вважаємо середньоба-
гаторічне значення модуля стоку та КІПЯ набли-
жене до природних умов (табл. 1). Для отримання 
функціональної залежності застосовувалась про-
грама TableCurve 3D. Прогнозні значення норми 
кількісно-якісних показників гідроекосистеми на 
висотах, де не проводяться спостреження, отримані 
шляхом апроксимації поверхні до витоків р. 
Дністер.   

ВИСНОВКИ. Результатом проведених дослі-
джень є математичне обґрунтування тісного взає-
мозв’язку кількісних і якісних показників  набли-
женої до природної гідроекосистеми на прикладі 
р. Дністер у межах Українських Карпат; виявлення 
функціональних закономірностей просторового 
розподілу комплексного індексу потенціалу якості 
та  середньо багаторічного модуля річкового стоку 
залежно від висоти місцевості гідроекосистеми; 
отримання двохмірних, трьохмірної моделей та 

рівнянь регресії для визначення середньо багаторі-
чних норм досліджуваних кількісно-якісних показ-
ників гідроекосистеми в будь-якому її створі лише 
за значенням висоти місцевості.  
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In this paper discovered the functional patterns of spatial distribution of the complex index of potential  quality 
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