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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНОЇ 
СТІЙКОСТІ ҐРУНТУ 

 
 

У статті розглянуто взаємозв’язок між протидефляційною стійкістю, 
грудкуватістю, механічною міцністю тощо чорнозему південного та темно-
каштанового ґрунту. Встановлено, що темно-каштановий ґрунт є більш 
дефляційно стійким, ніж чорнозем південний. 

Ключові слова: протидефляційна стійкість, грудкуватість, механічна 
міцність, ґрунт.  

 
В статье рассмотрена взаимосвязь между противодефляционной стойкостью, 

комковатостью, механической прочностью и т. д. Определено, что темно-
каштановая почва есть более дефляционно стойкой, нежели чернозем южный.  

Ключевые слова: противодефляционная стойкость, комковатость, 
механическая прочность, почва. 

 
In article examine change between wind erosion-preventive, crumbles, wind resistant 

south humus and black-chestnut soils. As it turned when black-chestnut soil is a very 
erosion-preventive than south humus. 

Key words: wind erosion-preventive, crumbles, wind resistant, soils. 
 
 

Вступ. Вітрова ерозія (дефляція) – складний 
фізичний процес взаємодії пилоповітряного потоку 
з підстилаючою поверхнею ґрунту. Дефляція ґрунтів 
є одним із головних процесів щодо деградації 
родючості в Степу України. Непоправну шкоду 
завдає дефляція властивостям ґрунту, з якого 
видувається найродючіший верхній шар. 

Реалізація процесу дефляції в регіоні має 
ймовірнісний характер і виникає тільки в умовах 
повного збігу в просторі і часі двох головних 
чинників, які визначають цей процес, а саме: 
наявності дефляційно небезпечного вітру (для 
суглинкових чорноземних ґрунтів – більше 11-
16 м/c [2]) та дефляційно небезпечного стану 
поверхні ґрунту. Останнє визначається структурним 
складом ґрунту та наявністю рослинних залишків, 
які збільшують шорсткість поверхні ґрунту. При 
цьому, як зазначають провідні українські та 
зарубіжні вчені [2; 4; 11], важливе значення має 
така характеристика структурного складу, як 
грудкуватість поверхневого шару ґрунту 
(найчастіше це 0-2 або 0-3 см), тобто наявність 
певної кількості агрегатів ґрунту понад 1 мм. За 
результатами цілої низки досліджень [2; 3; 4; 9], 
уже було визначено, що небезпека дефляції на 
головних ґрунтах Півдня України (чорноземах 
південних та каштанових ґрунтах) виникає при 
приблизно однаковому співвідношенні у верхньому 
шарі ґрунту ґрунтозахисних (d > 1 мм) та 
дефляційно-небезпечних (d < 1 мм) фракцій. Тобто 
поверхня ґрунту вважається дефляційно стійкою, 
коли вміст агрегатів при «сухому» просіванні 
розміром понад 1 мм (показник «грудкуватості») 

дорівнює 50 та більше відсотків. Водночас при 
інших рівних умовах (гранулометричний склад 
ґрунту, вміст гумусу та карбонатів, солонцюватість 
тощо) цей показник залежить не стільки від 
агротехнічних факторів (обробітку ґрунту, структури 
сівозмін тощо), а скільки від погодних. Зокрема, 
відомо з російських джерел про негативний вплив 
на грудкуватість нестійкої погоди взимку, коли 
зростає кількість циклів «заморожування – 
танення» [6]. Такі дані наводять також американські 
та канадські вчені щодо протидефляційної стійкості 
ґрунтів північноамериканських прерій [10; 11; 12]. 

Можна сказати, що сучасна дефляційна 
ситуація в Степу України швидко змінюється, що 
пов’язано, в першу чергу, зі змінами в структурі 
землекористування та посівних площ. Посилення 
загальної дефляційної небезпеки диктується ще і 
сучасними змінами клімату, в бік потепління та 
його посушливості [8].  

Методики та місце досліджень. Загалом 
протидефляційна стійкість ґрунту визначається 
комплексом прямих та непрямих показників. До 
прямих належать методи прямого вимірювання 
здатності ґрунту протидіяти вітровому потоку в 
аеродинамічній установці. Непрямими показниками 
є наявність у верхньому шарі ґрунту відповідного 
проценту макроагрегатів більше 1 мм, їх механічна 
міцність, вміст гумусу, карбонатів, уміст фізичної 
глини та мулу при гранулометричному аналізі за 
Качинським тощо [1; 2; 9]. 

Показник протидефляційної стійкості ґрунту 
визначався в лабораторній аеродинамічній установці 
власної конструкції [5]. 
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Вивчення протидефляційної стійкості ґрунту 
було проведено в Миколаївській області на 
чорноземах південних важкосуглинкових і темно-
каштанових малогумусних ґрунтах. Були відібрані 
ґрунтові зразки з верхнього (0-5 см) шару. 
Показник протидефляційної стійкості, а також 
макроструктурний і мікроагрегатний склад, від 
якого, як відомо, певною мірою залежить і 
показник вітростійкості, змінюються в різні пори 
року та залежать від обробітку ґрунту. Намагаючись 
виключити цей вплив, відбір зразків проводився 
весною (березень-квітень 2006 р.) у найбільш 
дефляційно небезпечний період року. Сільсько-
господарське використання і обробіток ґрунтів у 
час відбору зразків були також приблизно 
однаковими – культивовані пари, зяб чи посіви 
озимих у фазі 2-4 листочки. Таким чином, кількісні 
відмінності у структурному і мікроагрегатному 
складі ґрунтів, показнику вітростійкості можна 

пов’язати з конкретними хімічними та фізико-
хімічними властивостями цих ґрунтів. 

Результати досліджень та їх обговорення. В 
таблиці наведено основні протидефляційні параметри 
темно-каштанового ґрунту та чорнозему південного. 
Темно-каштановий ґрунт має показник проти-дефля-
ційної стійкості на рівні 85,1 %, уміст агрегатів 
більше 1 мм – 89,6 %, показник механічної міцності – 
95,7 %, а вміст фракції менше 0,25 мм, яка найшвидше 
видувається, – лише 1,9 %. У чорнозему південного 
ці показники є значно нижчими, порівняно з темно-
каштановим ґрунтом, а вміст дефляційно небезпечної 
фракції менше 0,25 мм становить 6,5 %.  

Унаслідок того, що наведені дані є однорічними, 
не можна робити конкретного висновка з приводу 
противодефляційної стійкості ґрунту. Але з 
отриманих даних видно, що темно-каштанові ґрунти 
мають значно вищі протидефляційні параметри 
порівняно з чорноземами південними.  

 
Таблиця 

Протидефляційні характеристики ґрунтів 
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1 
Темно- 
кашта 
новий 

В – 35, Ш = 46º50,766´ Д = 
32º13,183´ 

89,6 1,9 95,7 85,1 3,0 2,6 

2 
Чорнозем півден 

-ний 
В – 45,5, Ш = 46º53,966´, 

Д = 31º40,877´ 
74,1 6,5 90,1 83,8 3,0 2,3 

 
Це можна пояснити впливом трохи більшої 

природної солонцюватості темно-каштанових ґрунтів. 
Тобто ці ґрунти мають властивості солонців: 
висока зв’язність у вологому стані і підвищена 
щільність ґрунтової грудочки в сухому (висока 
пептизуюча здатність ґрунтових колоїдів), здатність 
створювати міцну кірку на поверхні при висиханні. 
Кірка утворюється за певного співвідношення 
пилуватих і глинистих часточок, при дії атмосферних 
опадів і подальшому підсиханні ґрунту. Насичення 
ГВК Na + Mg сприяє ущільненню плазми та 
паралельному упорядкуванню глинистих часток, 
розбитих прямими великими вертикальними 
тріщинами у призмоподібних агрегатах, які, 
висихаючи, стають дуже твердими. 

При агрегатному аналізі осолонцьованих чорно-
земів та каштанових ґрунтів вихід фракцій більше 
1 мм буде високим і такі фракції дуже важко 
руйнуються при дії на них зовнішніх сил різної 
природи. До речі, висока протидефляційна стійкість 
солонців та осолонцьованих ґрунтів Степу України 
підтверджується роботами М. Й. Долгілєвича [2]. 

Що стосується інших стандартних ґрунтових 
показників − гранулометричного складу, вмісту 

гумусу тощо, за допомогою яких різні автори 
наводять кількісні залежності щодо їх впливу на 
вітростійкість [2; 4; 7], то нами не було виявлено 
достатньо тісних зв’язків з цього приводу.  

Можна сказати, що протидефляційна стійкість 
неродованих ґрунтів буде визначатися, скоріш за 
все, не стільки показниками структури, скільки 
вмістом карбонатів. Із даних таблиці видно, що 
вміст карбонатів кальцію в досліджуваних ґрунтах 
однаковий і становить 3,0 %. Дослідженнями 
цілого ряду вчених [2; 4; 7] показало, що межею, 
після якої агрегати втрачають вітростійкість, є 
вміст СаСО3 у 4 %. Якщо в ґрунті міститься 
карбонатів кальцію більше, ніж ця величина, то 
зменшується не тільки вітростійкість, а і непрямі 
показники дефляційної небезпеки − механічна 
міцність і грудкуватість. 

Висновки. Отже, маючи у своєму розпорядженні 
дані щодо основних протидефляційних характеристик 
ґрунту, можна робити конкретні прогнози та 
давати рекомендації стосовно покращення проти-
дефляційної стійкості ґрунтів у конкретному 
господарстві чи регіоні. 
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