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ДИНАМІКА ФІТОПОГОДНОГО КОМПЛЕКСУ

На основі польових експерементальних досліджень і статистичного аналізу гідрометеорологічної
інформації аналізуються динамічні процеси розвитку фітопогодних комплексів, як обєкту дослідження
фітокліматології.
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Ю.Ф. Кобченко, В.О. Резуненко. ДИНАМИКА ФИТОПОГОДНОГО КОМПЛЕКСА. На основе полевых

эксперементальных исследованийиі статистического анализа гідрометеорологической информации
анализируются динамические процессы развития фитопогодных комплексов, как объекта исследования
фитоклиматолоии.
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Yu.F. Kobchenko, V.A. Rezunenko. DYNAMICS OF PHYTOWEATHER COMPLEX. On  the  basis  of  field

experimental research and statistical analysis of hydro-meteorological information the dynamics of phytoweather
complexes are analyzed.

Keywords: phytoclimatology, phytoweather complex.

Aктуальність даної проблематики
визначається впливом погодно-кліматичних
умов на вегетацію сільськогосподарських

культур, і зокрема несприятливих атмо-
сферних процесів, що спричиняють значні
збитки народному господарству, а також
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необхідністю розробки заходів активного
впливу на небезпечні природні процеси. У
сучасній кліматології виникло нове вчення,
що спирається на комплексний
кліматологічний аналіз динамічних
атмосферних процесів. Метод
кліматологічної обробки фактичного
матеріалу метеорологічних спостережень
полягає в тому, що окремі метеорологічні
елементи у певних градаціях  об’єднуються
у комплекси, які називаються типами
погоди. Повторюваніть і послідовна зміна
таких типів погоди характеризує клімат
місцевості.

В основі комплексного
кліматологічного аналізу лежить визначення
[1] гідрометеорологічних елементів
приземного шару атмосфери , що складають
поняття про погоду. Вивчення погодно-
кліматичних комплексів окремих природних
та культурних ландшафтів, розробка методів
їх дослідження, типізації, класифікації,
визначення сфери їх прикладного
використання складає зміст нового
напрямку у кліматології – фітокліматології.

Щоб отримати уявлення про ступінь
наукового обгрунтування методу
фітокліматології виникає необхідність
короткого викладення його наукових основ
та сфери практичного використання. При
вивченні погодно-кліматичних закономер-
ностей i використанні кліматичних даних
для прикладних цілей, характеристики
окремих метеоелементів часто стають недо-
статніми. Кожний об'єкт природного сере-
довища знаходиться під дією, як правило не
одного а декількіх метеоелементів. Спіль-
ний аналіз двох i більше елементів допов-
нюють інформацію про режим мікроклімату.
Ця інформація розширюється за рахунок
заємопов'язаності значень елементів між
собою.

Кожна сукупнуність
гідрометеорологічних елементів, що
спостерігаються у приземному шарі
атмосфери, відбиває не просто механічний
зв’язок метеорологічних елементів, а
визначене структурне утворення
повітряного середовища і визначає
конкретний випадок погоди. Під впливом
атмосферних процесів, як внутрішніх
факторів, а також усього ландшафтного

комплексу, як природного фону їх розвитку,
характер погоди змінюється і приземний
шар атмосфери переходить в інший якісний
стан.

В такому випадку виникає необхід-
ність розробки комплексних показників, які
б дозволили судити про вірогідність появи
конкретного комплексу елементів. Всe різ-
номаніття застосованих на практиці метео-
рологічних тepмiнiв 0.А.Дроздов [2] пропо-
нує три групи комплексів: комплекси одноз-
начного ефекту; механічні комплекси; при-
родні комплекси.

Комплекси однозначного ефекту хара-
ктеризуються тим,  що окpeмi  елементи в
таких визначених межах, щоб комплекс ха-
рактиризував кількісно однозначний ефект в
деякій галузі застосування. До такого роду
комплексов відносяться,наприклад, співвід-
ношення значень температути i вологості
повітря i швидкості вітpy, що впливають на
розвиток рослин.

У випадку використання механічних
комплексів, вони розраховані на споживача.
Прикладом механічних комплексів можуть
слугувати методичні розробки
Є.Є.Федорова [13]. Суть методу полягае в
тому, що погода кожного строку спостере-
ження розглядається як комплекс всix мете-
оелементів.

Особливе місце займають так звані по-
годні комплекси. Вони зафіксовані в період
розвитку тих чи інших природних процесів.
Tакi комплекси дозволяють судити про тип
погоди, що відповідає таким явищам, як по-
суха, суховій, пилова буря, заморозки. За
доломогою погодних комплексов можуть
вивчатися умови погоди різних частин цик-
лону i антициклону конкретних синоптиче-
ских процесів. Методи погодного комллек-
сування засноване на сумістному викорис-
танні засобів як синоптичного,  так i  кліма-
тологічного аналізу атмосферних процесів.

Погодні комплекси, які сформувались
в умовах сільськогосподарських полів ми
називаємо фітопогодними комплексами. В
цьому терміні органічно поєднується науко-
ва сторона проблеми з практичним її напра-
вленням.

Науковий підхід розкриває зміст тер-
міну фітопогодний комплекс, фізичний
смисл протікаючих в ньому процесів можно
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обгрунтувати через вивчення фітопогодної
ситеми (ФПС). В центрі системи знаходить-
ся рослина, що гостро реагує на всі процеси,
які виникають в процесі функціонування її
складових. Для росту і розвитку рослин ви-
няткаве значення мають умови їх життєдія-
льності. До них можна віднести ресурси те-
пла і вологи, фотосинтетична активна раді-
ація, поживні речовини, тощо. В процесі
своєї життєдіяльності рослина активно
створює своє середовище інування. Це дає
підставу говорити про індивідуальні фітопо-
годні комплекси, які властиві певним куль-
турам.

Таким чином, можна сформулювати
визначення фітопогодного комплекса. Мік-
ропогодний комплекс в цілому і фітопогод-
ний зокрема визначається фізичним станом
приземного шару повітря,  що формується
під впливом природних чи штучних ланд-
шафтів у визначений проміжок часу.

Важливим питанням при статистичних
розрахунках і оцінках фітоклімату є визна-
чення перiоду обробки, що забезпечує дос-
татню точнiсть вiдповiдним показникам.
Розглядаючи статистичну сукупнiсть зна-
чень метеоелементiв як виборку iз
генеральної сукупностi, точнiсть
клiматичних характеристик оцiнюють по
вiдношенню до вiдповiдних її характери-
стик. В клiматологiї генеральна сукупнiсть,
це такий ряд, клiматичнi характеристики
якого не змiнюються при доповненнi його
додатковими членами. Дослiдження
вiтчизняних клiматологiв показали, що
стандартний 30-рiчний перiод спостере-
жень, який принято в Женевi на сесiї
робочої групи по клiматологiї,  не завжди
прийнятний. При розв'язаннi одних проблем
потрiбен бiльш тривалий перiод, в той же
час в багатьох випадках конкретних
дослiджень ця тривалiсть може бути суттєво
зменшена. По даним М.В.Завариной [11 ],
R.Beamont [14 ], Y.Enger [15] оптимальнi
перiоди осереднення складають в середньо-
му 20-25 рокiв i цей перiод спостереження
екстраполюється на нейближчi роки з не-
меншою точнiстю, ніж за 50-рiчний.

Експедицiйнi дослiдження на
Травянськiй зрошувальнiй системi
Харкiвської областi провадяться з 1975 року.
Отриманий понад 30-рiчний ряд

гiдрометеорологiчних спостережень по
вiдноснiй тривалостi, дозволяє вiднести йо-
го до оптимальних перiодiв, що забезпечу-
ють вiдповiднi клiматичнi показники дос-
татньою точнiстю. Тривалий процес змiни
метеорологiчних елементiв в умовах зро-
шення формує вiдповiднi характеристики
клiматичного рiвня.Мелiоративний вплив на
умови вирощування культур дозволяє
вiднести його до активних факторiв впливу
на клiмат i  дає пiдставу говорити про
мелiорований клiмат. Програмою
дослiджень передбачено вивчення
недетермiнованої складової
метеорологiчного процесу, що пiд дiєю
мелiорацiї формується в умовах так званого
"наведеного клiмату". Задача видiлення його
впливу полягала в приведеннi, отриманих
по експедицiйним матерiалам, характери-
стик до середнiх багаторiчних умовов, що
визначаються на опорних метеостанцiях.
Крiм того, розглядались клiматичнi показ-
ники окремих метеоелементiв.

Вперше на iдею клiматичного узагаль-
нення мiкроклiматичних даних звернула
увагу С.А.Сапожникова [12]. Вона викори-
стала зв'язок мiж мiкроклiматичними
рiзницями i метеоелементами для вивчення
мiкроклiматичного ефекту зрошення в
рiзних географiчних умовах. Необхiдно за-
значити, що мiкроклiматичнi ряди необхiдно
постiйно порiвнювати iз стандартними, що
виконанi на метеостанцiях. Задача приве-
дення рядiв, що вiдiграє значну роль в
класичнiй теорiї клiматологiї, розв'язується
рiзними шляхами. Нами використаний ме-
тод рiзниць i вiдношень.

Перший метод заснований на стiйких
рiзницях значень метеоелементiв мiж опор-
ними точками i пунктами спостережень.
Порiвнювалися найбiльш стабiльнi  в часу i
просторi елементи (температура повiтря,
характеристики вологостi повiтря i темпера-
тура грунту на рiзних рiвнях), що одержанi
на метеостанцiї Харкiв i на дослiджуваних
полях, розташованих на вiдстанi 30 км. Дру-
гуй метод приведення визначає залежностi
мiж ними за допомогою регресiйного
аналiзу. Використаний також графiчний
спосiб приведення, який є найбiльш нагляд-
ний варiант методу вiдношень i дозволяє
виконати приведення лiнiйної i нелiiнiйної
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залежностi. Оцiнка доцiльностi приведення
приблизно отримана по розсiюванню точок
навколо лiнiї регресiї. Бiльш точним
критерiєм використаний коефiцiєнт
кореляцiї, що зв'язаний з стандартами опор-
них величин i польових даних.

Проведений спецiальний статистичний
аналiз мiкроклiматичної рiзницi мiж зрошу-
ваними i незрошуваними територiями,
вказує на можливiсть використання "опор-
них" метеоелементiв. Найбiльш характер-
ним в цьому вiдношеннi є температура
повiтря, що тiсно зв'язана з радiацiйним i
тепловим балансами i чiтко визначає
мiкроклiматичний ефект в приземному шарi
повiтря. Крiм того, вона видiляється i знач-
ною климатичною вивченiстю. Для встанов-
лення залежностi мiж температурою повiтря
на опорнiй метеостанцiї i дослiдними поля-
ми на зрошеннi були використанi данi по
максимальнiй, мiнiмальнiй i середнiй
температурi повiтря, а також за окремi стро-
ки. При цьому мiкроклiматичнi рiзницi бра-
лись на рiзних рiвнях над грунтом (0,5 i 2,0
м), в грунтi (0,10 i 0,20 м) i на поверхнi
грунту. По цим елементам, а також по
абсолютнiй i вiдноснiй вологостi повiтря i
недостатку насичення складенi графiки
залежностi дослiджуваних територiй i
розрахованi коефiцiєнти кореляцiї. У
переважнiй бiльшостi випадкiв мiж величи-
нами, що розглядаються визначений досить
стiйкий кореляцiйний зв'язок. Величина
коефiцiєнту кореляцiї дало межi коливань
вiд 0,70 до 0,90 при iмовiрних вiдхиленнях,
що не перевищують 0,10. Така ступiнь
зв'язку може рахуватись досить стiйкою i
достовiрною.

Для клiматичного розрахунку
мiкроклiматичних показникiв використанi
вiдповiднi залежностi мiж
мiкроклiматичними рiзницями i температу-
рою "опорної" метеостанцiї. Спочатку був
вiдiбраний фактичний матерiал i складенi
вiдповiднi таблицi. Розглядались значення
фонових температур по метеостанцiї i зна-
чення метеорологiчних елементiв на
дослiдних полях. Їх аналiз показав при ши-
рокому дiапазонi коливань фонових темпе-
ратур рiзниця значень метеоелементiв зро-
шуваних i незрошуваних полiв змiнюється в
середньому вiд ноля до деяких максималь-
них значень.Вони залежать вiд багатьох
причин i зокрема погодно-клiматичних. В
посушливi  роки при високих фонових тем-
пературах метеостанцiї спостерiгаються i
високi рiзницi значень метеоелементiв. Так,
в посушливi 1975, 1986, 2002, 2006 роки
температурнi рiзницi досягали 2-3о,
абсолютної вологи - 1-2 мб i вiдносної воло-
ги - 10-12%. Величини рiзниць температури
грунту коливались в межах 10-12о. Нижня
межа фонових температур, при якiй величи-
ни рiзниць метеоелементiв наближаються до
ноля, складає в середньому 18-20о. Ця вели-
чина є тим термiчним рiвнем,  нижче якого
мiкроклiматичний ефект зволоження на
протязi дня практично вiдсутнiй.

Для визначення характеру i ступеню
зв'язку мiж ними складенi  робочi  графiки,
на яких наносились лiнiї залежностi
максимальної добової температури повiтря
метеостанцiї Харкiв i рiзниць мiкроклiмату,
визначених по температурi (dt), абсолютнiй
(de) i вiдноснiй вологостi повiтря (dr)  i
температурi  грунту (dtгр) зрошуваних i не-
зрошуваних полiв (рис. 1).
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4 6 2/мб,4% 0 105 dt гр
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Рис. 1. Залежнiсть мiж фітоклiматичними показниками i максимальною добовою
температурою повiтря
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Розрахунки коефiцiентiв кореляцiї по-
казали тiсний зв'язок, а графiки
прямолiнiйну залежнiсть мiж фоновими
температурами i dt, de, dr, dd i dt грунту.
Статистичнi розрахунки дозолили отримати
i середнi гiдрометеорологiчнi характеристи-
ки мiкроклiматичних рiзниць. До їх числа
перш за все вiдносяться середнi мiсячнi по-
казники dt, de, dr, dd, i dt грунту. Крiм того,
отриманi величини повторюваностi
мiкроклiматичних рiзниць. Вони дали
можливiсть визначити характеристики
забезпеченостi, тобто iмовiрностi появи ука-
заних величин вище чи нижче заданої межi.
Крiм цих показникiв, були визначенi деякi
допомiжнi характеристики
мiкроклiматичного режиму.

Середнi добовi значення величин dt i
de були зiставленi з величинами dt 15 i de
15. Для цього виконанi графiки кореляцiйної
залежностi мiж указаними величинами для
висот 0,5 i 2,0 м. На графiку точки
задовiльно розмiстились в загальнiй областi
розсiювання i досить тiсно згрупувались

навколо середньої лiнiї. Отриманi по цим
графiкам спiввiдношення були приблизно
апроксимованi рiвняннями

dt ср.доб. = 0,65 dt15 год.,
de ср.доб. = 0,61 de15 год.,
по яким можна визначати рiвень се-

редньодобових характеристик.
У вказанiй роботi С.А.Сапожникової

визначення середнiх добових величин dt для
районiв сухих степiв зроблено по рiвнянню
dt ср.доб.  = 0,9 dt 15 год. Значення коефiцiєнта
для сухих степiв дещо вищi, що говорить
про контрастнiшi умови зволожених i не-
зволожених територiй посушливих регiонiв.
Для зони нестiйкого зволоження такi кон-
трасти теж спостерiгаються, але тiльки в
посушливi днi вегетацiйного перiоду.

Таким чином, наукову основу методу
комплексної фітокліматології складає аналіз
динамічних зв'язків окремих метеорологіч-
них елементів і їх сполучень які в умовах
конкретних природних і штучних ландшаф-
тів формують певні погодні комплекси.
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