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Целта на проекта е да анализират и оценят  

връзките между почвената ерозия и баланса 
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на органично вещество и хранителни 
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и моделиране.
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Качество на почвата
Дефиниции: 

-“Капацитетът на почвата да изпълнява функции в границите на дадена 

екосистема и начин на земеползване: да осигурява биологична 

продуктивност, поддържа качествена околна среда, и съдейства за здравето 

на растенията и животните” (Doran and Parkin, 1994, 1996).

-“Способността на почвата да осигурява развитието на културите без да 

деградира или по-друг начин да вреди на околната среда”. ≡ Почвено здраве

Качество на почвата и оценка на земята

За разлика от бонитетната оценка на земята, която се основава на по-

статични показатели и оценява продуктивността на почвата в даден 

район за отглеждане на определена култура, качеството на почвата е 

по-широко понятие и се отнася за повече функции на почвата и 

отражението на човешката дейност върху почвата

Най-широко използвани физични, химични, биологични индикатори

- съдържание на общ органичен въглерод/хумус; pH

- усвоим форми на фосфор и калий, общ азот, минерален азот

- водозадържаща способност; стабилност на почвената структура 

- почвено дишане, микробиологична маса, плътност на популациите на 

дъждовните червеи



Как индикаторите за качество на почвата 

са свързани с:

Екосистемни услуги: ползи, които хората 

извличат от  екосистемите

Функции: процеси, които протичат в 

почвата: кръговрат на хранителни елементи и 

вода; местообитание на растенията и 

организми; кръговрат на въглерода; 

поддържане на почвената структура; 

регулиране на биологичните популации 

Заплахи – ерозия, намаляване на органичното 

вещество, замърсяване, запечатване, 

уплътняване, загуба на биоразнообразие, 

засоляване, свлачища и наводнения



Почвени заплахи Почвени функции 

(процеси)

Екосистемни 

услуги, свързани 

с почвата

Ерозия

Намаляване 

на ОВ

Замърсяване

Запечатване

Уплътняване

Загуба на 

биоразнообразие

Засоляване

Свлачища и 

наводнения

Местообитание 
(корени, организми)

Кръговрат на 

вещества

Разлагане

Структура

Регулиране на 

биол. популации

Кръговрат на 

водата

Кръговрат на 

органичното 

вещество 

(формиране на 

хумус, 

секвистиране на 

въглерод

Произвеждане 

на биомаса

Запазване на 

биоразнообразието

Контрол на ерозията

Контрол на 

вредители и болести

Качество на водата и 

водоснабдяване

Регулиране на 

климата



Хидрологичен режим на почвата
• Хидрологичният (воден) режим на почвата,  e съвкупност от 

всички явления на постъпване, предвижване и изразходване 

на водата в почвата.

• Водният режим на почвата е екологичен фактор, от който 

зависи развитието и продуктивността на растенията, 

почвообразуването, както и проявата на редица 

неблагоприятни явления – водна ерозия, преовлажняване, 

замърсяване на подземните води и др.

• По аналогията с определението за климат (статистически 

ансамбъл от състояние, през които минава системата атмосфера-

хидросфера-литосфера-криосфера-биосфера за периоди от време от 

порядъка на няколко десетилетия), водният режим на почвата се 

изследва чрез вероятностното разпределение на величините, 

с които се описват хидрологичните процеси в системата 

“подпочва-почва-растение-атмосфера”, най-вече с валежите и 

евапотранспирацията.



Методи на изследване
• Провеждане на полски експерименти

• Определяне на физични и химични почвени 

показатели, които не се променят в рамките на 

къс период от време (например механичен и 

минералогичен състав на почвата).

• Мониторинг на динамично променящи се 

показатели (метеорологични показатели, 

влажност на почвата, съдържание на хранителни 

вещества в почвата, развитие на растенията, 

емисии на парникови газове, ерозионни оттоци, 

микробиологичи показатели)

• Моделиране на процесите



Описание на изследователски дейности в 

рамките на проекта

Полски опит с три 

варианта на почвена 

обработка при две 

ктултури царевица и 

пшеница,  

мониторинг на водна 

ерозия, компоненти 

на водния баланс, 

емисии на парникови 

газове

Химични, 

физични, 

микробиологични 

анализи на 

почвата, 

биометрични и 

растителни 

анализи

Моделиране на:

развитието на културата 

(WOFOST),

необходимост от 

напояване (WinIsareg)

кръговрата на 

въглерода (RothC), 

ерозионните процеси 

(SWAT)

База данни, оценки на индикатори, 

статистически анализи,

калибриране и валидиране на модели  

Оценка ефективността 

на противоерозионни 

агротехнологии



Променливи, величини, показатели, индекси, 

параметри, скали, критерии

Величина (magnitude) – допълнително придаден белег на даден обект, 

който самостоятелно определя, изцяло или частично, даден обект по число, 

големина или значение, по отношение на останалите подобни обекти

Показател ≡ фактор, променлива, параметър – величина с определена 

стойност

Индекс ≡ коефициент, показател - индикатор или мярка за нещо. Напр. 

индекс на листната повърхност, индекс на податливостта на почвата към 

ерозиране, индекс на Палмер за засушаване, индекс на продуктивност (PI-

Productivity Index)

Често индексите се класифицират и градират в рангови скали (напр., оценки 

за интензивност на явлението, напр. «слаба степен», «средна степен», 

«силна степен»), в абсолютна скала чрез вероятността за реализация на 

явлението или скали на отношенията (напр. индекси, съотнасящи 

среднопретегленият диаметър на водоустойчивите агрегати към 

среднопретегления диаметър на сухите агрегати)

Критерий – стойностна величина, признак (качество) на обект или явление, 

който чрез своята величина (стойност) може еднозначно да определи 

идентичността или разичието на два обекта или две явления. Използват се 

различни критерии за оценка на промяна в качеството на почвата.



Видове модели

І. Физични модели (лабораторен образец, имитиращ почвен профил и 

движението на водата в него). Съоръжения, имитиращи климатични 

условия (фитотрони, екотрони)

ІІ. Аналогови модели (правят аналогия с други физични процеси, напр. с 

електрически ток)

ІІІ. Математични модели: емпирични, детерминистични,стохастични

ІІІ.1 Статични – напр. регресионните зависимости между статични 

показатели

ІІІ.2 Динамични – които симулират изменението на един или повече 

показатели с времето

- Точкови – описват процесите на едно поле

- Пространствени – описват процесите на територия



Soil & Water Assessment Tool (SWAT) свободно достъпен 

пространствен хидрологичен модел, разработен съвместно от USDA-

Agricultural Research Service (USDA-ARS) и TexasA&M

AgriLifeResearch, част от TexasA&M University System. 

SWAT е комплексен хидроложки модел, който може да бъде 

приложен за различни по мащаби водосбори за симулиране 

количеството и качеството на повърхностните и подземните води и за 

прогнозиране на въздействията на начина на земеползване, 

земеделските практики и промяната на климата върху околната 

среда. Широко се използва при оценка на ерозионните процеси, 

площни източници на замърсявания, както и за анализ на 

хидрологичните процеси в регионални водосбори

https://swat.tamu.edu/

Пространствен динамичен хидрологичен модел SWAT 



Хидрологичен модул

Кръговратът на водата, симулиран от модела се базира на уравнението за 

водния баланс:

където

- SWt - крайно съдържание на воден запас в почвата (mm)

- SWo - начален воден запас в почвата (mm)

- Rday - количество валежи на ден (mm)

- Qsurf количество на повърхностния отток на ден (mm)

- Ea - евапотранспирация на ден (mm  )

- Qseep - количеството вода преминала извън почвения профил (mm)

- Qgw -приход от подпочвени води (mm)

Моделът симулира повърхностен отток и максимален отток за всяка 

хидроложка единица, използвайки дневни валежи. Повърхностният отток  в 

модела се изчислява по два метода: чрез хидроложкия номер SCS ( по 

процедура описана в SCS (1972)) и инфилтрационен метод на Green-Ampt 

(1911).

Основни модули от модела SWAT



Ерозионен модул в модела SWAT

Прогнозира почвените загуби от водна ерозия на почвата чрез MUSLE и 

USLE.

1. Входни параметри и данни за МUSLE, определени от уравнението:

Ased = 11.8.(Qsurf.qpeak.areahru)0.56.KUSLE.LSUSLE.CUSLE.PUSLE.CFRG където:

Ased – количество ерозирана почва от водосбора за даден ден  (ton);

Qsurf – повърхностен отток (mm H2O.ha-1);

qpeak – дебит на оттока (m3.s-1); определен по метода на службата за опазване 

на почвата в САЩ:

Qsurf = (Rday – 0.2 S)2 / (Rday – 0.8 S)

S = 25400/N – 254, където 

N = номер на кривата на SCS.

areahru – определена за оценка територия (ha);

KUSLE – фактор за податливост на почвата към ерозиране 

LSUSLE – фактор за влиянието на дължината и наклона на терена 

CUSLE – фактор отразяващ влиянието на растителната покривка

PUSLE – фактор за влияние на приложените противоерозионни практики, 

определя се таблично;

CFRG – каменистост. 

2. Входни параметри и данни за USLE, определени от уравнението:

Sediment = 1.292.EIUSLE.KUSLE.CUSLE.PUSLE.LSUSLE.CFRG (t/ha)



Азотен модул в модела SWAT

Моделът SWAT проследява пет различни състояния на азота в почвата. Две 

неорганични форми NH4
+ и NO3

- и три органични форми. Пресният органичен 

азот се асоциира с растителните остатъци и микробиалната биомаса, докато 

формите на активния и стабилен органичен азот се асоциират с почвения 

хумус.

Определят се и са описани с формули следните процеси:

- началните стойности на почвения азот в дълбочина

- минерализация и разлагане в зависимост от влажността и температурата в 

почвата. 

- количеството на азота, които се трансформира от активните към стабилните 

форми на хумусните фракции 

-минерализиране на хумусно активната органична форма на азота 

-разлагане и минерализация на растителните остатъци

-нитрификация и газообразни загуби на амоняк

- денитрификация

-атмосферни отлагания (във валежите и сухи отлагания)

- измиване на нитрати в плитките водоносни слоеве
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Работа с модела SWAT

Има няколко възможности за работа на модела SWAT 2012 в GIS, 

като най-използвани са: ArcGiS (ESRI) и QGIS (open source)

1) ArcSWAT е разширение (extension) към ArcGIS-ArcView, което служи за 

интерфейс на модела SWAT

2) QSWAT е интерфейс (plug-in) към QGIS на модела SWAT

За 64 битов компютър и ОС Windows е необходимо да се свалят и 

инсталират в C директория:

QGIS 3.16.0- Hannover: (C:\Program Files\QGIS 3.16 )

QSWAT3_64 (за 64-битов компютър)

SWAT editor: (C:\SWAT\SWATEditor\SwatEditor.exe). Използва се 

самостоятелно за редактиране на параметрите и базите данни на 

модела SWAT 2012.

Входна информация:

Цифрови карти на: релефа (DEM), почвена карта, карта за начини на 

земеползване, карта на водосборите (не е задължителна)

Бази данни: почвени показатели, редици от метеорологични данни, данни за 

културите, агротехника.



Основни стъпки за работа с модела SWAT в среда на QGIS:

1. Създаване на проект 

2. Очертаване на водосборите за моделиране

3. Зареждане на карти на земеползване, почвена карта и карта на 

наклона. Използват са за изчертаване на т.н. хидроложки единици 

(HRU - Hydrologic Response Unit) в суб-басейните; 

4. Създаване на хидроложките единици (HRU);

5. Зареждане на файлове с метеорологична информация;

6. Подготовка, зареждане и редактиране на информация за почвите, 

растенията, агротехника.

7. Настройки и стартиране на симулация.

8. Калибриране на модела



1. Създаване на проект: Стартиране на QGIS и извикване на QSWAT. 

За създаване на 

водосбор се изисква 

цифров модел на релефа 

(DEM). 



2. Очертаване на водосборите за моделиране. В менюто „Watershed 

Delineator” се активира  „Automatic Watershed Delineation”, което е 

разделено в 5 секции (DEM setup, Stream Definition, Outlet and Inlet 

Definition, Watershed Outlets Selection and Definition). 
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Тръстеник

Божичен

Широково



3. Зареждане в меню „HRU Analysis” на карти на земеползване (CORINE, 

актуализирана 2006 г.), почвена карта (1:10 000) и карта на наклона (от DEM, 

растерен модел на релефа на България с размер на клетката 50/50 m )

5. Метеорологична информация

- ежедневни данни за валежи, температура и относителна 

влажност на въздуха, скорост на вятъра и сумарна 

слънчева радиация

- генерирани данни – използвате се статистически 

характеристики, получен от многогодишни редици от тези 

показатели



Благодаря за вниманието!


