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Анотація. В роботі виконано статистичний аналіз часових рядів підземного стоку, 
розрахованого за спрощеною структурою, використовуючи методи моментів і найбільшої 
правдоподібності. Оцінка однорідності рядів гідрологічних характеристик та їх 
репрезентативності виконана з використанням відповідних критеріїв та гідролого-
генетичного методу. Для узагальнення статистичних характеристик по території та їх 
осереднення використано метод сумісного аналізу. 
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Вступ. Раціональне використання та охорона водних ресурсів вимагає 

оцінки змін мінімальних витрат води в річках при сучасних кліматичних 

умовах. Ґрунтові води забезпечують 14 % загального водоспоживання в країні, 

вони є другим по значущості джерелом живлення річок, яке в північних і 

північно-західних областях може досягати 50 %. Формування підземного стоку 

в річці і теоретичний опис цього процесу представляє значний науковий інтерес 

і має певні прикладні аспекти. Режим ґрунтових вод, так само, як і поверхневих 

піддається дії водогосподарських перетворень, серед яких найбільш значними є 

сільськогосподарські меліорації [1]. 

Майже цілий рік підземний стік забезпечує водність річок в найбільш 

маловодні періоди (літньо-осіння і зимова межень). Інтенсивність ґрунтового 

стоку в річці залежить від ряду природних чинників і умов, з яких найбільше 

значення мають кліматичні особливості, геологічна будова, літологічний склад 

гірських порід, характер рельєфу і рослинності, а також ерозійна діяльність 

річкової мережі.  



Річка Прип’ять найбільша за величиною й водністю ліва притока 

р. Дніпро, розташована в зоні надмірного і достатнього зволоження, ґрунтові 

води лежать не глибоко, опади великі, а випаровування мале, інфільтраційним 

водам належить головна роль у формуванні ґрунтових вод першого горизонту. 

Для реалізації основних принципів оцінки підземного припливу в річки на 

підставі розчленовування річкового стоку в практиці гідрологічних і 

гідрогеологічних робіт використовуються детальні і спрощені схеми. 

Для розрахунку підземного припливу до річки було використано спрощену 

схему запропоновану А.М. Бефані [2], за якою ґрунтовий стік розраховується як 

напівсумма тридцяти добових мінімальних витрат води (модулів стоку) в 

період літньої і зимової межені 
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де лq min,30
 - тридцятидобовий мінімум за період літньої межені, л/(с·км2); 

зq min,30
 - тридцятидобовий мінімум за період зимової межені, л/(с·км2). 

Методика дослідження. Відповідно СНиП 2.01.14-83 «Определение 

расчетных гидрологических характеристик» [3] статистичні параметри часових 

рядів стокових характеристик визначались методами моментів і найбільшої 

правдоподібності. Оцінка однорідності рядів гідрологічних характеристик та їх 

репрезентативності виконана з використанням відповідних критеріїв та 

гідролого-генетичного методу.  

Передумовою до статистичного аналізу характеристик часових рядів 

підземного стоку є перевірка їх на однорідність, яка може бути здійснена на 

основі використання стандартних (параметричних) і непараметричних 

критеріїв. У випадках, коли у розпорядженні дослідника є порівняно короткі 

ряди спостережень, для оцінки їх однорідності найчастіше за все 

використовується критерії Ст’юдента, Фішера та Уілкоксона.  

За критерієм Фішера однорідними можна вважати на 1 %-м рівні 

значущості 20 ряди (77 %), за критерієм Ст’юдента - 16 рядів з 26 (62 %), а за 

критерієм Уілкоксона лише 9 рядів (35 %). 



Дослідження показують зростання частки підземного живлення, 

збільшення частки літньо-осінньої межені в річному об’ємі стоку, збільшення 

мінімальних середньомісячних витрат води за період зимової та літньо-осінньої 

межені. Тому ряди мінімальних 30-денних (середніх за місяць) витрат води 

літньо-осінньої та зимової межені необхідно було дослідити на циклічність 

коливань від початку спостережень по 2015 р., використовуючи метод 

різницевих інтегральних кривих. Аналіз одержаних результатів коливання в 

рядах літньо-осінної та зимової межені на гідрологічних постів показує, що з 

1940-х років спостерігається фаза зменшення підземного стоку, яка тривала до 

другої половини 70-х років ХХ століття. Надалі вона змінилася фазою 

поступового збільшення мінімального стоку, яка продовжується до 

сьогоднішнього часу. Таким чином, для розрахунку підземного стоку на 

розглянутій території можна використовувати весь розрахунковий період. 

Результати дослідження. Оцінка статистичних параметрів була виконана 

за методом моментів та методом найбільшої правдоподібності. Розрахунковий 

період містить приблизно однакове число багатоводних і маловодних років, що 

дозволяє розглядати його як той, що відображає особливості генеральної 

сукупності. Розрахунок виконано по даних 26 гідрологічних постах в басейні 

р. Прип’ять.  

На розглянутій території середнє багаторічне значення підземного стоку 

річок підзq  змінюється від 2,87 л/(с·км2) (в басейні річки Стир), а також у 

басейні р. Горинь, яка відрізняється закарстованістю, до 0,80 л/(с·км2) (річка 

Тня). Величина коефіцієнта варіації змінюється від 0,29 (р. Стир - с. Луцк) до 

1,24 (р. Вижевка - с. Руда). Коефіцієнт r(1) коливається в межах від 0,05 до 0,75, 

що може пояснюватися природною (для закарстованих річок) і штучною 

(ставками і водосховищами) зарегульованістю стоку.  

Надалі досліджувалася можливість осереднення статистичних параметрів 

підземного стоку, визначених за (1), застосувавши метод сумісного аналізу. 

Суть методу зводиться до визначення складових просторової дисперсії 

якого-небудь статистичного параметру  
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СГП σσσ += ,                                                    (2) 

де 2
Пσ  - повна складова дисперсії параметра; 2

Гσ  - географічна складова 

дисперсії параметру; 2
Сσ  - випадкова складова дисперсії. 
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> , то можна зробити висновок, що 

просторовий розподіл досліджуваного параметру більшою мірою визначається 

випадковими властивостями об'єднуваних вибірок і в меншій – зміною фізико-

географічних умов по території. Отже, вибіркові оцінки параметрів можуть 

бути осереднені в межах території, що досліджується (табл. 1). Необхідно 

підкреслити, що якість об'єднання тим вище, чим менше внесок географічної 

складової в просторову дисперсію параметрів. 

Таблиця 1  

Районування статистичних параметрів підземного стоку в басейні 

р. Прип’ять за методом сумісного аналізу 
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Внесок складової в 

просторовою дисперсії 

параметра 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

cpσ  Випадкова % Географічна % 

підзq  Прип’ять 1,39 100 0 0,89 

vС  Прип’ять 0,68 100 0 1,11 

)1(r  Прип’ять 0,3 100 0 0,012 

sС  Прип’ять 1,51 100 0 6,44 

vs СС /  Прип’ять 2,00 84 16 0,665 

Авторская разработка 
Висновок. Статистичні параметри часових рядів підземного стоку були 

розраховані за методом моментів та найбільшої правдоподібності, а за 

допомогою методу сумісного аналізу виконано їх просторове узагальнення по 

території. Встановлено, що в межах басейну р. Прип’ять параметри 



об'єднуються в один район. Статистичні параметри в межах басейну Прип’яті 

були осереднені і значення рекомендується приймати: норма підземного стоку 

підзq  – 1,39 л/(с·км2), коефіцієнт варіації vС  - 0,68, коефіцієнт асиметрії sС  – 

1,51, коефіцієнт автокореляції )1(r  - 0,3, а vs СС /  – 2,0. Отримані результати 

будуть використані у подальших дослідженнях при розробці методів 

визначення величин підземного стоку в басейні р. Прип’ять. 
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Abstract. In this work a statistical analysis of time series of underground drain calculated 

according to the simplified structure, using the moments and the most plausible methods. The 
homogeneity of the series of hydrological characteristics and their representativeness is estimated 
using the appropriate criteria and the hydro-genetic method. For generalization of statistical 
characteristics on the territory and their averaging, the method of joint analysis is used. It is 
established that within the Pripyat river basin, the parameters are combined into one area. The 
statistical parameters within the Pripyat basin were averaged and the values are recommended to 
be adopted: the rate of underground drainage is 1.39 L / (with • km2), the coefficient of variation is 
0.68, the coefficient of asymmetry is 1.51, the coefficient of autocorrelation is 0.3 , and vs СС /  - 
2.0. 
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