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                                       ВСТУП 

Важливими чинниками розвитку зрошувальних меліорацій в Україні є 

її природно-кліматичні умови. За цими умовами у межах України 

виокремлюються три природно-кліматичні зони: надлишково зволожена 

лісова (25 % території), недостатньо зволожена лісостепова (35 %) і посуш-

лива степова (40 %) та чотири агрокліматичні зони: волога, помірно тепла; 

недостатньо волога, тепла; посушлива, дуже тепла; дуже посушлива. 

Тільки за характером районування та назвами природно-кліматичних і 

агрокліматичних зон можна констатувати, що майже на 75 % території країни 

вирощування сільськогосподарських культур ведеться в умовах 

недостатнього природного зволоження і дефіцит вологи є основним 

лімітуючим фактором їхньої продуктивності [7]. 

У дипломному проекті розглядається озеро придунайського регіону – 

Картал,  визначається характеристика якості води в вододжерелі та оцінка 

придатності для зрошування, техніка зрошення і поливу. 
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1.Природні умови заданого регіону 

 

1.1Розташування ділянки та її рельєф, ухили місцевості 

 

Розглянутий регіон розташований у південно-західній частині 

Причорноморської низовини на лівобережній заплаві р.Дунай з абсолютними 

відмітками поверхні 0.28-1.7 м. Описувана територія характеризується 

ерозійно-акумулятивною формою рельєфу. 

 

 

1.2 Клімат (температура, опади, випаровування, вітрові явища) 

 

Описуваний район відноситься до атлантико-континентальної степової 

кліматичної області, у межах якої виділяється чорноморська під область, що 

характеризується помірно континентальним кліматом, із тривалим спекотним 

літом і порівняно м’якою, короткою нестійкою зимою і недостатнім 

зволоженням. Середньомісячні температури повітря 20.2 — 22.8 С влітку І — 

5- - 10.5 °С узимку. Зниження температури починається у листопаді і 

закінчується в березні. Сильні вітри відзначаються в холодний час року 

(північні і північно- східні), слабкі — в теплий (північно-західні 

Клімат території Придунайського регіону можна схарактеризувати як 

поєднання помірно континентального і середземноморського з недостатнім 

зволоженням, короткою м’якою зимою і тривалим спекотним літом. 

У холодну пору року (грудень-лютий) дельта знаходиться переважно 

під впливом азіатського і азорського антициклонів. При переважному впливі 

азіатського максимуму в дельті панує континентальне полярне повітря, що 

надходить з північного сходу, починаються морози. При переважному впливі 

азорського максимуму в дельті панує морське полярне повітря, що надходить 

із заходу і південного заходу, приносячи теплу погоду і опади. 

У теплу пору року циркуляція атмосфери визначається розвитком 
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азорського максимуму і пов’язаним з ним західним переносом морського 

полярного повітря, що, проходячи над Західною Європою, поступово утрачає 

вологу, прогрівається й у дельту приходить континентальним полярним, 

викликаючи суху, теплу і малохмарну погоду. Навесні, влітку і восени 

порівняно часто в дельту надходять маси континентального, сухого, сильно 

прогрітого тропічного повітря, що викликає посуху і суховії. Морське 

тропічне повітря надходить у дельту дуже рідко, його прихід 

супроводжується грозовими дощами. 

Зима починається приблизно з другої половини грудня і триває до 

другої половини лютого, погодні умови зими дуже мінливі, часті тумани (16-

24 дні за сезон). Кількість опадів невелика, випадають вони у вигляді дощу і 

снігу. Сніговий покрив буває малопотужним і мінливим. Переважають вітри 

північної чверті, що часто підсилюються до штормових. 

Весна (березень, квітень) суха, прохолодна, погодні умови мінливі. 

Добова амплітуда температури повітря коливається від 6 1С до 21. Опадів 

випадає мало, в основному у вигляді мряки, середня кількість днів з опадами 

за сезон 16-20. 

Літо спекотне і сухе, починається в травні і закінчується у вересні. 

Улітку випадає більша частина річної суми опадів, в основному у вигляді 

нечастих і короткочасних злив. 

Осінь триває з жовтня до другої половини грудня. Збільшується 

повторюваність штормових вітрів. Кількість днів з туманами зростає за сезон 

до 8-11. Опади випадають у вигляді обложних дощів і мряки, кількість днів з 

опадами за сезон складає в середньому близько 16-23. Сніг випадає рідко і 

швидко тане, часто випадання снігу затримується до грудня.  

Випаровування з водної поверхні з теплий період екладає 840 мм. 

Випаровування з суші від року до року змінюється незначно і у середньому 

складає 450 мм. 
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Температура повітря 

За ходом температури повітря пори року виражені досить чітко. 

Середньорічна температура повітря дорівнює 1 1 °С. 

Місячні амплітуди коливань у холодний період складають 35-48°, у 

теплий — 27-34 . Добові амплітуди коливань температури повітря також 

значні. Перехід середньодобової температури повітря через нуль 

відбувається узимку в грудні, а іноді в січні, навесні — наприкінці лютого. 

Середня тривалість періоду з від’ємною середньодобовою 

температурою складає близько 50 днів, а кількість днів з морозом - 73-100. 

Середня тривалість безморозного періоду — близько 279 днів. 

Найбільш холодними місяцями є січень і лютий, з абсолютним зафіксованим 

мінімумом мінус 28 °С. 

Періоди морозної погоди узимку не відрізняються великою 

тривалістю. Заморозки змінюються відлигами. Середня кількість днів без 

відлиги складає в січні 10-12, а в лютому — 8-11. 

Найтеплішими місяцями є липень і серпень, середня температур складає 

відповідно 22.9 °С і 22.2 °С.  

Вологість повітря 

Абсолютна вологість повітря в середньому за рік складає в Ізмаїлі 10.3 

мб. Хід абсолютної вологості добре узгоджується з ходом температури 

повітря. У січні - лютому внаслідок низьких температур випаровування 

зменшується і абсолютна вологість досягає найнижчих значень (4.9 мб). Із 

прогрівом поверхні суші випаровування збільшується, у липні - серпні настає 

максимум абсолютної вологості - 16.9 мб. Відносна вологість з жовтня по 

травень вища за 70%, а з червня по вересень менша за 70%. Мінімум 

відносної вологості (65%) спостерігався в липні і у серпні. 

Опади Протягом року опади випадають нерівномірно.  

Середня багаторічна сума опадів за рік за даними спостережень Ізмаїл 
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за період 1921-58, 1966-2011 рр. склала 480 мм, найбільша - не перевищує 

600 мм. 

Максимальна середньомісячна сума опадів спостерігається в червні 58 

мм. У той же час у липні можливі тривалі посухи. Основна маса опадів 

випадає в теплий час року (від 63 до 71% річної суми), переважно у вигляді 

злив. 

Для холодного періоду характерні опади-мряки. У листопаді випадає 

переважно сніг, що швидко тане. Сніговий покрив утворюється наприкінці 

грудня - початку січня і відрізняються нестійкістю. Бувають роки, коли 

сніговий покрив відсутній. Середня тривалість періоду із сніговим покривом 

близько 25-30 днів, в окремі зими сніг зберігається 2.0 — 2.5 місяці. 

Середня дата появи снігового покриву — 20 грудня, найбільш рання 

— 4 листопада, найбільш пізня - 9 лютого. Висота снігового покриву 

звичайно невелика - 2-6 см. 

Вітровий режим Протягом року в регіоні переважють вітри північних 

і південних румбів. 

Вітровий режим району Рені описаний на підставі статистично 

оброблених даних спостережень над вітром за період 1962-66, 68-77, 79-86 

рр. 

В році переважають вітри північного (14.72% випадків), північно- 

східного (10.92%) і південного (11.49%) напрямків. Вітер зі швидкістю 

більше 15 м/с зафіксований у 0.40% від загального числа випадків, з них П 

напрямку - 0.17%, ПС і ПЗ - 0.16%. Повторюваність штилів складає 18.84% 

випадків. 

Взимку відзначається перевага вітрів північної чверті, П — 17.34%, ПС 

- 13.45% і ПЗ - 14.42 % випадків. Частка сильних вітрів (>15 м/с) складає 

0.90% випадків. Штилі відзначені в 16.21% випадків. 

Весною на фоні переваги 3 (14.12%) і ПС (12.61%) збільшується 

повторюваність ПС (13.25%) і П (14.11%) вітрів. Зменшується 
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повторюваність сильних вітрів до 0.34%. Частка штилів незначно 

зменшується (13.96%). 

Влітку переважають вітри ПЗ (14.88%), 3 (13.49%) і П (12.04% 

випадків)напрямків. Сильні вітри (>15 м/с) складають усього 0.1% від 

загальної кількості випадків. Збільшується частка слабких вітрів до 48.26%. 

Повторюваність штилів продовжує зростати (21.40% випадків). 

Восени зростає частка 3 вітру (13.94% випадків) у той час як частка ПЗ 

зменшується (10.66% випадків). Трохи зростає повторюваність сильних 

вітрів і складає 0.30% випадків. Повторюваність штилів восени найбільша із 

сезонів — 23.78% випадків. 

Вітри зі швидкістю більше 15 м/с спостерігаються рідко, а зі 

швидкістю 22 м/с відзначаються 1 раз за 5 років. Так, 12 травня 1951 р. в 

Ізмаїлі спостерігався вітер західного напрямку зі швидкістю 28 м/с. 

 

1.3Геологічні умови і гідрогеологія 

 

У тектонічному відношенні територія розташована в межах Болград- 

Кілійського підняття.  

У геологічній будові розглянутої території беруть участь палеозойські, 

мезозойські і кайнозойські породи. Усі відкладення, крім кайнозойських, 

залягають на великій глибині. Серед кайнозойських відкладень тільки 

четвертинні мають значення для висвітлення інженерно-геологічних умов. 

Геолого-літологічний розріз земель озера і каналу Векега до глибини 

8.0 - 10.0 м утворені алювіальними відкладеннями. 

У своїй верхній частині алювіальні відкладення представлені шарами 

замулених легких і важких супісків, пилуватих пісків, легких суглинків, що 

чергуються. Потужність описуваних відкладень 3.0 — 5.5 м. Консистенція 

супісків і суглинків переважно текуча. Нижче залягають суглинні (рідше 

супіщані) мули текучої консистенції з черепашником і органічними 

залишками потужністю 0.5 — 3.5 м. Підстилають мули легкими і середніми 
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сірувато-жовтими і сіро-бурими суглинками від м’яко пластичної до 

напівтвердої консистенції потужністю 2.0 - 5.0 м. 

У гідрогеологічному відношенні описувана територія відноситься до 

південно-західної частини Причорноморського артезіанського басейну. У 

межах розглянутої території виділені водоносні горизонти, приурочені до 

відкладень четвертинної, неогенової, палеогенової, крейдової і юрської 

систем. 

Практичне значення для висвітлення гідрогеологічних умов мають 

лише води четвертинних алювіальних відкладень, опис яких наводиться 

нижче. 

Ґрунтові води алювіальних відкладень гідравлічно зв'язані з водами 

р.Дунай і оз.Картал. Мінералізація вод змінюється від 0.5 г/л до 1.3 г/л. 

Відповідно змінюється й тип ґрунтових вод від гідрокарбонатно-хлоридного 

кальцієво-натрієвого до сульфатного натрієво-магнієвого. 

. 

 

1.4 Ґрунтово-меліоративні умови 

 

Чорноземи звичайні поширені в північній і центральній частинах 

степової зони України. На півдні вона доходить до північних відрогів 

Кримських гір. Обабіч оз.Сиваш в степову зону вклинюється зона сухого 

Степу з каштановими ґрунтами.  

Згідно класифікації виділяють чотири підтипи чорноземів звичайних: 

модальні (звичайні); міцелярно-карбонатні, солонцюваті, вторинно 

поверхнево-солонцюваті і чотири підтипи чорноземів південних: модальні, 

міцелярно-карбонатні, солонцюваті та вторинно поверхнево - солонцюваті. 

Будова профілю і морфологічні ознаки. Чорноземи звичайні залягають 

на вододільних плато, їх схилах і лесових тересах річок, де утворилися під 

різнотравно-ковилово-типчаковою рослинністю переважно на лесах і 

лесовидних суглинках, а також на червоно-бурих глинах та інших породах. 
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Для чорноземів звичайних, які сформувались на лесах характерною 

формою карбонатних скупчень є «білозірка», що залягає нижче гумусового 

шару. Чорноземи на елювії крейди та інших породах не мають цієї ознаки В 

перехідному горизонті зустрічаються інші форми карбонатних скупчень; 

псевдоміцелій, рідше прожилки. 

З півночі на південь зменшується вміст гумусу з 6 до 3% і глибина 

гумусованого шару у профілі. В складі гумусу переважають гумінові 

кислоти. Ближче до поверхні підходять горизонти скупчення карбонатів, 

гіпсу і легко розчинних солей. У північній частині зони поширення 

чорноземів звичайних водорозчинні солі (СаSO4, МgSO4 та ін.) залягають 

глибше 4 м, а в південній сольові акумуляції виявляються з глибини 2- 2,5м. 

Чорноземи звичайні глибокі середньогумусні поширені на півночі зони, на 

межі з Лісостепом і на вододілах та їх пологих схилах. Скипають з глибини 

40-70см. Сумарна глибина гумусованої товщі профілю понад 85 см. 

Профіль чорноземів звичайних має гаку будову: 

Н - гумусовий горизонт глибиною 40-50 см, рівномірно гумусований, 

темно-сірий, орний шар пилувато-грудкуватий, підорний - грудкувато-

зернистий, часто зустрічаються копроліти, перехід поступовий; 

Нр/к - верхній перехідний горизонт глибиною 25-35 см, темно-сірий з 

слабким буруватим відтінком, у нижній частині інколи з вицвітами 

карбонатів, зернистий або грудкувато-зернистий, пористий, перехід 

поступовий; 

Рhк - нижній перехідний горизонт глибиною 30-40 см, темно-бурий або 

сірувато-палево-бурий, з рясними вицвітами карбонатів на структурних 

окремостях, у червориїнах і кореневинах; 

Р - з глибини 120-150 см залягає барвистий лес, переритий кротовинами, 

за механічним складом важкосуглинковий або легкоглинистий; карбонатні 

скупчення у вигляді «білозірки». 

Чорноземи звичайні солонцюваті утворились переважно на засолених 

глинах вододільних плато, а також на лесових терасах річок. Хоча увібраний 
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натрій не перевищує 5, а рідше 10% від ЄКО, вузьке співвідношення між 

кальцієм та магнієм сприяє формуванню морфологічних ознак, притаманних 

солонцюватим грунтам, вони проявляються у розпиленості орного шару, 

помітному ущільнені перехідних горизонтів. 

В останні десятиріччя значні площі чорноземів звичайних зазнають 

вторинного осолонцювання внаслідок зрошення їх тривалий час 

мінералізованими і, особливо, з несприятливим співвідношенням МІЖ 

кальцієм та магнієм, зрошувальними водами. Внаслідок пептизації колоїдів 

ґрунт у вологому стані стає в'язким, липким, а при висиханні цементується і 

твердне. Пептизовані колоїди вимиваються з верхніх горизонтів до нижніх, 

викликаючи диференціацію верхньої частин профілю за елювіально-

ілювіальним типом.У вторинно осолонцьованії чорноземів вміст увібраного 

натрію коливається від 2 до 10% від ЄKO, а вміст увібраного магнію зростає 

на 5-7% порівняно з богарними ґрунтами. 

У профілі чорноземів звичайних середньосолонцюватих виділяється 

диференціація за елювіально-ілювіальним типом і визначаються такі 

горизонти: гумусово-елювіальний (НЕ, Не) глибиною 25-30 см, темнувато-

сірий з чіткою присипкою SiO, грудкувато брилистий; верхній перехідний 

горизонт (Нрі) глибиною 15-20 см, темно сірий, інколи зі слабким буруватим 

відтінком, ущільнений, горіхуватий чи горіхувато-призматичний, з 

колоїдним лаком на гранях структури; нижній перехідний горизонт (Рік) 

глибиною 20-30 см, темно-бурий, грудкувато призматичний. Лес (Рк) у 

верхній частині слабогумусований, донизу палево-бурий чи палевий. 

Чорноземи звичайні вторинно поверхнево осолонцьовані, що 

зустрічаються на зрошувальних землях, мають ознаки осолонцювання 

переважно в орному шарі. Рано навесні чи пізно восени поверхня ріллі має 

білуватий відтінок, обумовлений скелетним кварцем, відмитим від 

пептизованих тонко-дисперсних частинок. У вологому стані орний шар 

злитий і в'язкий, дуже запливає, утворює кірку. При оранці утворюються 

великі брили. Глибше орного шару будова профілю даного роду чорноземів 
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аналогічна несолонцюватому. 

Чорноземи звичайні міцелярно-карбонатні (Chernozems Calsic). 

Поширені на території Придунайської ґрунтової провінції на межиріччі 

Дунай-Дністер. Особливістю цих грунтів є карбонатні виділення у формі 

псевдоміцелію поряд з білозіркою. Наявність рясної карбонатної цвілі 

обумовлена своєрідним гідротермічним режимом цих ґрунтів, що викликає 

велику рухомість карбонатів. Все це обумовлено специфічними фаціальними 

особливостями клімату на території даної провінції (м'яті тепла зима, тепле 

літо з великою кількістю опадів). 

Морфологічні особливості міцелярно-карбонатних чорноземів 

проявляються на більшій глибині гумусованої частини профілю (65- 130см), 

високій біогенності (часті копроліти, кротовини, ходи комах та дощових 

хробаків), високій загальній пористості, кращій структурності, що обумовило 

вимивання розчинних солей на велику глибину. 

Чорноземи звичайні міцелярно-карбонатні глибокі малогумусні мають 

глибину гумусованої частини профілю 90-130 см. Вміст гумусу в орному 

шарі становить 4-6%. Скипають глибше орного шару. Профіль 

розчленовується на гумусовий горизонт глибиною 40-60 см, у підорному 

шарі дрібнозернистий, розсипчастий. Інколи з карбонатною цвіллю; 

гумусово-перехідний горизонт (Нрк) глибиною 20- 10 см, темно-сірий з 

буруватим чи білуватим відтінком, обумовленим «цвіллю» голчастих 

карбонатних виділень які, однак, можуть бути ж вираженими візуально; 

верхній перехідний горизонт (РНк) глибиною 20- 10 см, грудкувато-

горіхуватий від крупних реліктових копролітів; нижній перехідний горизонт 

(Phk) глибиною 20-30 см, слабко гумусований, темиувато-бурий, збагачений 

на реліктові округло-довгасті копроліти, що розпадаються на «горіхи», з 

рясними вицвітами карбонатів, численними кротовинами. Інколи з 

білозіркою в нижній частині. У ґрунтотворній породі з глибини 110-120 до 

160-170 см зустрічається білозірка, багато червориїн, що пронизують лес до 

глибини 160-180 см і нерідко заповнені гумусованим матеріалом. 
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Чорноземи південні (Chernozems Calsic). Сформувались під типчаково-

ковильно-степовою рослинністю за умов посушливого клімату. Характерною 

рисою цих чорноземів є ущільнення перехідних горизонтів з деяким 

збільшенням у них вмісту мулистих частинок, що зростає з півночі на 

південь. Друзи гіпсу залягають у північній частині зони на глибині 3-4, а на 

південній -2 м. 

Глибина гумусованості профілю залежить від географічного 

положення і гранулометричного складу. Зі сходу на захід вона зростає на 

легкоглинистих та важкосуглинкових різновидах і становить на лівобережжі 

- 50-75, а правобережжі - 65-85 см. 

Гумусовану частину профілю можна розділити на гумусовий (Н), 

верхній перехідний (Нр) і нижній перехідний (Рhк) горизонти. У складі 

гумусу переважають гумінові кислоти (Сгк:Сфк = 2-3, звужуючись вниз за 

профілем співвідношення зменшується до 1,5).Чорноземи південні мають 

нейтральну або слабо лужну реакцію (pH водний 6,5-7,5). 

Найпоширенішими серед даних ґрунтів є чорноземи південні 

малогумусні, що утворилися на лесах. Вони залягають на рівних 

слабостічних плато та їх положистих схилах на лесах важкого 

гранулометричного складу. 

Будова профілю: гумусовий горизонт (Н) глибиною 27-40 см з вмістом 

гумусу 3-5,5%, темно-сірий, орний шар пилувато-грудкуватий, часом 

брилистий, підорний - зернистий з рясними копролітами; верхній перехідний 

горизонт Нр(і) глибиною 10-20 см, темно-сірий з буруватим відтінком, 

грудкуватий; нижній перехідний горизонт РЬ(і)к глибиною 10- 20 см, темно-

бурий, грудкувато-горіхуватий, ущільнений, з плямами гумусових речовин. 

Ґрунтотворна порода (Рк) - лес, палево- бурий, з глибини 65 до 120 з рясною 

білозіркою, а з глибини 200-400 см і глибше містить друзи гіпсу. 

Чорноземи південні міцелярно-карбонатні. Характерною ознакою цих 

грунтів є наявність форм з білозіркою псевдоміцелію, представленого цвіллю 

та тонкоголчатими формами карбонатів. Причина даного явища полягає в 
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специфічності біокліматичних умов Задніпров'я та Криму, яка, в свою чергу 

спричиняє високу біологічну активність ґрунтів. Будова профілю цих груп 

аналогічна чорноземам південним. Скипають на глибині 25-65, білозірка 

зустрічається на глибині 65-105 см. 

Чорноземи південні солонцюваті . Поширені в зоні переходу 

чорноземів південних до темно-каштанових грунтів, де залягають на 

слабодренованих територіях Азово-Причорноморської та Кримської 

провінцій. Особливістю даних ґрунтів є диференціація профілю,  що 

проявляється в помітному ущільненні, та горіхувато-призматичний структурі 

перехідного горизонту. Ця диференціація підтверджується даними 

гранулометричного аналізу, але не підтверджуються фізико хімічними 

показниками: вміст обмінного натрію не перевищує 1-3% ні з ЄКО. 

Співвідношення між увібраним кальцієм та магнієм досить вузьке (3,4-4,8), 

тоді як у несолонцюватих родах воно складає 4,5-8,2. pH водний 6,5-8,5, 

легкорозчинні солі, переважно сульфати кальцію, залягають в ґрунтах 

Кримського степу і на лівобережжі Дніпра на глибині 150-250, тоді як на 

правобережжі на глибині 250-350 см і більше. В профілі чорноземні 

південних солонцюватих виділяють такі горизонти: гумусовий [Н(е)] верхній 

перехідний [Нрі] і нижній перехідний [Рhi(к)]. 

Розвиток іригації з застосуванням слабомінералізованих вод, при 

невеликих нормах зрошення, в багатьох місцях призвів до вторинною 

осолонцювання.  

Чорноземи на нелесових породах. Ці чорноземи зустрічаються в різних 

зонах та підзонах. їх важко розділити на підтипи на рівні підзон і їх 

провінцій.  

Чорноземи на лесових породах мають ряд спільних рис з чорноземами на 

лесах. Гумусована частина профілю складається з таких самих генетичних 

горизонтів: Н, Нр, Р або Рк. На відміну від чорноземів на лесах у них відсутні 

видимі форми карбонатних скупчень. Лише чорноземи на деяких видах глин 

можуть їх мати. 
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Дані чорноземи формуються на щільних глинах, корінних 

(дочетвертинних) пісках, елювії крейдяно-мергельних порід, 

давньоалювіальних пісках терас річок, елювії вапняків, доломітів, алевритів, 

пісковиків, глинистих сланців тощо. Часто ці ґрунти бувають 

короткопрофільними або неповно розвинутими. 

Склад і властивості чорноземів степу. Склад і властивості чорноземів 

звичайних і південних пов'язані з розвитком дернового гумусово-

акумулятивного процесу, та проявом процесів карбонатизації, 

осолонцювання і засолення, які протікають в умовах помірно теплого клімату 

з недостатнім зволоженням переважно на лесах і лесовидних суглинках. 

За даними УНДІГіА ім. О.М.Соколовського серед чорноземів звичайних 

найбільш поширені важкосуглинкові різновиди (88,5%), середньосуглинкові 

займають 6,5% площ, глинисті -3,9%, а легкосуглинкові — біля 1%. Серед 

чорноземів південних переважають важкосуглинкові і глинисті — 81,6% 

середньосуглинкові займають 10,4, легкосуглинкові - 1,8, а супіщані - 1,7% 

площ сільськогосподарських угідь. 

В чорноземах звичайних перерозподіл мулу і фізичної глини за профілем 

не спостерігається, а в чорноземах південних він присутній. Вміст фізичної 

глини і частинок мулу дещо збільшується з глибиною. Ступінь диференціації 

посилюється з півночі на південь і сильніше проявляється в солонцюватих 

підтипах. Тонкодисперсна частина чорноземів Степу закріплена і разом і 

частинками дрібного пилу утворює водостійкі зернисті агрегати.  

Хімічний склад окремих генетичних горизонтів змінюється слабо. Про це 

свідчить співвідношення SiO2: R2О3, яке в чорноземі звичайному становить 

7,4-8,0, а в південному 7,2-7,7. Спостерігається незначні збільшення 

кремнезему у верхніх шарах.  

За вмістом гумусу чорноземи звичайні розподіляються на середньо і 

малогумусні. З півночі на південь у підзоні північного Степу в міру 

зростання посушливості клімату, а також із заходу на схід зменшується 

глибина гумусованого шару з 120 до 55-45 см і вміст гумусу з 6,1-4,7 до 4,6-
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4,0%. Легші за механічним складом грунти гумусу містять менше. 

У чорноземів південних профіль менш гумусований (50-85 см), а вміст 

гумусу визначається механічним складом. Важкосуглинкові і легкоглинисті 

різновиди містять його 3-5,5%, середньосуглинкові 2-3, її легкосуглинкові 

0,4-2,0%. 

Характерною особливістю чорноземів звичайних і південних, як і взагалі 

чорноземів, є поступове зменшення вмісту гумусу вниз за профілем. В складі 

гумусу переважають гумінові кислоти. Тип гумусу гуматний. 

Співвідношення Сгк:Сфк в чорноземах звичайних 2,0-2,5, у південних - 2,9-

3,0, зменшуючись вниз за профілем до 0,4-1,2. 

Чорноземи звичайні та південні мають сприятливі фізико-хімічні 

властивості. У перших ємність вбирання залежно від механічного складу 

коливається від 20 до 50 мг-екв 100 г ґрунту. В складі увібраних катіонів 

переважають обмінний кальцій та магній. 

Вміст обмінного натрію не перевищує 0,5-1,0 мг-екв 100 г ґрунту. Реакція 

ґрунтового розчину близька до нейтральної, вниз за профілем слаболужна. 

В чорноземах південних ємність вбирання у легкосуглинкових і важко 

суглинкових різновидах становить 17-50, а в легкосуглинкових 5-15 мг-екв 

100 г ґрунту. Обмінного кальцію у 4-8 разів більше ніж обмінного магнію. 

Обмінного натрію вони містять 0,1—1 мг-екв/100 г ґрунту. Реакція 

ґрунтового розчину нейтральна або слаболужна. 

У чорноземах південних солонцюватих вміст обмінного натрію не 

перевищує 1-3% від ємності вбирання, а співвідношення між обмінним 

кальцієм і магнієм звужується до 3-5 :1. 

Ємність вбирання катіонів висока і не лімітує продуктивність даних 

грунтів. У складі ГВК переважає кальцій. 

Ґрунти мають високу біологічну активність. Розвинута мезофауна, а у 

складі мікрофлори переважають бактерії. 

Важливого значення набувають заходи щодо регулювання 

осолонцювання і засолення ґрунтів. Перш за все це гіпсування і висока 
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культура зрошення за наявності дренажу, введення нових прийомів 

зрощування (дощування, крапельне та ін.). Недотримання цих правил 

призводить до вторинного засолення і осолонцювання. 

Солі та гіпс в північній частині підзони залягають на глибині 3-4 м, в 

південній 2-2,5, а степовому Криму - 1,5-2 м. Скипання від 10% соляної 

кислоти на Правобережжі з 30-70 см, на Лівобережжі - 25-35 см, а в 

Задніпров'ї і Криму з 30-50 см. 

Агрохімічні показники чорноземів звичайно змінюються залежно від 

механічного складу грунтів, вмісту гумусу, кількості внесених добрив та ін. 

За даними УНДІГІА в орному шарі вміст валового азоту коливається в межах 

0,21-0,27%, валового фосфору - 0,10, поступово зменшується вниз за 

профілем (табл. 3.51), складаючи у ґрунтотворній породі 0,08-0,10% валового 

калію. Вміст рухомих сполук фосфатів та обмінного калію достатній і 

становить 1,8-2,1%. 

Чорноземи південні також добре забезпечені азотом і фосфором. Вміст 

загального азоту залежно від механічного складу, вмісту гумусу та їх 

географічного розміщення, коливається в межах 0,16-0,28, валового фосфору 

0,12-0,15%, а валового калію 2,0-2,6%. 

Зміни механічного складу чорноземів звичайних обумовлюють-різну 

його щільність. Так, легкосуглинкові різновиди в орному шарі мають 

щільність 1,20-1,44 г/см3, вниз за профілем вона зростає до 1,35-1,7 г/см3, 

середньосуглинкові - відповідно від 1,10-1,25 до 1,30-1,35, важкосуглинкові - 

1,0—1.2 до 1,15-1,40, глинисті - 1,10-1,25 до 1,4-1,5 г/см3. 

Для чорноземів південних характерна диференціація профілю за 

щільністю та механічним складом, щільність зростає в перехідних 

горизонтах, ступінь диференціації посилюється з півночі на південь і 

сильніше проявляється в солонцюватих грунтах. 

Щільність орного шару середньосуглинкових ґрунтів коливається в 

межах 1,1-1,25, вниз за профілем збільшується до 1,3-1,4 г/см3, у 

важкосутлинкових - відповідно 1,12-1,13 і 1,4-1,5 г/см3 Чорноземи південні  
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характеризуються меншою щільністю. В орному шарі вона становить 1,0-1.2, 

а у профілі 1,15-1,40 г/см3. 

Вологість в'янення в чорноземах звичайних легкосуглинкових в орному 

шарі становить 6,3-8,4%, вниз за профілем коливається в межах 4,9-10,5%, 

середньосуглинкових - 14,6-15,8 і 13,5-16,2%, глинистих - 17,9- 18,2 та 17,1-

18,9%. 

Найменша вологоємність у легкосуглинкових різновидів в метровому 

шарі має такі межі 21,4-25,4%, що становить 150-160 мм продуктивної 

вологи, у середньосуглинкових відповідно 29,2-32,5% і 170-180 мм, 

важкосуглинкових 32-33% і 140-160 мм. 

Вологість в'янення чорноземів південних середньосуглинкових 

різновидів коливається від 10 до 12%, а важкосуглинкових від 12 до 17%. 

Найменша вологоємність відповідно становить 21-28 і 21-30%. Запаси 

продуктивної вологи у метровому шарі середньосуглинкових ґрунтів 

становлять 160-170, у важкосуглинкових - 130-150 мм. 

Ґрунтовий вбирний комплекс чорноземів звичайних насичений 

основами кальцію і магнію у співвідношенні 6:1. Реакція грунтового розчину 

нейтральна (рН = 6,5-7,0). 

Переважно важкий механічний склад, достатньо високий вміст гумусу, 

насиченість основами кальцію і магнію визначили сприятливі водно- фізичні 

властивості даних ґрунтів, зокрема наявність водостійкості зернистої 

структури. 

Кількість агрегатів розміром 0,25-10 мм у підорному шарі у них 

становить 90-95%, водостійких, розміром 0,25-3,0 мм - 55-65%. У орному 

шарі значна частина цих агрегатів зруйнована обробітком і перетворена у 

пилувато-грудкувато-брилисту структуру. Однак кількість водостійких 

агрегатів все ж і тут залишаться порівняно високою. Завдяки такій 

агрегованості чорноземи звичайні глибокі характеризуються оптимальним 

складенням гумусово-акумулятивного горизонту (вони мають щільність 1,1-

1,25 г/см3), високу пористість (50-60%), а відтак достатню 
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водопроникність, повітропроникність і вологоємність. 

Разом з тим максимально можливі запаси продуктивної вологи у 

метровій товщі у них нижчі ніж у чорноземів типових (170 мм), що пов'язано 

з їхнім важким механічним складом, переважно легко глинистим, і високою 

вологістю в'янення. 

Ці грунти характеризуються високими запасами елементів живлення. 

Забезпеченість рухомими фосфатами підвищена (12,9 мг на 100 г ґрунту), а 

обмінним калієм висока (18,3 мг на 100 г ґрунту).  

Далі на південь, в міру зростання ксеротермічності клімату, 

зменшенням опадів і зростанням дефіциту вологи, зменшується глибини 

проникання коренів у товщу ґрунту, знижується кількість органічнічних 

решток, які надходять до грунту, погіршується їх зольно-азотний склад. 

Поряд з їх інтенсивною мінералізацією у вологі і теплі періоди року все це 

зумовило зниження інтенсивності гумусонакопичення і скорочений глибини 

гумусованої частини профілю. В таких умовах сформувались чорноземи 

звичайні середньоглибокі і неглибокі. 

Чорноземи звичайні середньоглибокі, серед яких переважаючі, 

малогумусні види, займають центральну частину північної підзони Стену 

Товщина їхнього профілю становить 75-90 см., а запаси гумусу у метровій 

товщі - 350 т/га. За забезпеченістю рухомими фосфатами вони не 

поступаються глибоким видам даних ґрунтів, але помітно переважаючи їх за 

забезпеченістю обмінним калієм (23 мг на 100 г ґрунту).  

Чорноземи звичайні неглибокі, що залягають у най посушливішій 

південній частині підзони, мають глибину профілю 60-70 см і запас гумусу 

288т/га у метровій товщі. Дещо нижча у них забезпеченість рухомими 

фосфатами і обмінним калієм.  

У даному регіоні переважають чорноземи південні. Є зональними 

грунтами південного степу і домінують в грунтовому покриві на території 

Ізмаїла, Ренійського, Килійського, Овідіопольського, великій частині 

Болградського, Татарбунарського, Саратського районів. 
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2. Джерело зрошення та гідрологічні розрахунки 

 

2.1 Коротка характеристика джерела зрошення 

 

В дипломному проекті джерелом зрошення сівозмінної ділянки є 

водосховище Картал( рис.2.1). 

Назва регульованого водотоку – р.Дунай, б. Градешка, б.Ізвори, канали 

Орловський і Прорва, протоки Лузарса, Зарза, Табачелло. 

 

 
 

Рис.2.1- Схема розташування озера Картал 

місце розташування шлюзів-регуляторів – на каналі Орловський у 23 км від 

Рені, на каналі Прорва у 23 км від м,рені, на протоці Лузарса на північ від 

с.Орловка, на протоці Табачелло в створі автодороги на с.Новосільське. 

Місце розташування водосховища – Ренійський район Одеської 

області. 
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Відстань від гирла р.Дунай до живлячих каналів – Прорва -136 км, 

Орловський – 141 км. 

Тип водосховища – наливне на базі озера. 

Призначення водосховища – риборозведення, зрошення, реакція. 

Вид регулювання стоку – сезонне. 

Експлуатується водосховище у каскаді, системі або ізольовано – у 

системі з озерами Кагул і Кугурлуй. 

Ширина прибережної захисної смуги – 50-100 м. 

Озеро Картал має положисті береги, що поросли очеретом і одинокими 

деревами. 

Південний берег від протоки Табачелло до Прорви одамбований. 

Ширина дамби по верху 3.5 м. Дамба відокремлює Картальське риботоварне 

господарство від озера Картал. За дамбою розташовані труби водовипусків. 

Західний берег частково одамбований, поріс очеретом і одиночними 

деревами. Північно-західний берег зайнятий селом Орловка, МТФ, 

положистий, з одиночними деревами. Північний берег положистий, 

прибережна частина розорана, зрошується, окремі ділянки заросли очеретом. 

Північно-східний берег положистий. Прибережна частина озера заросла 

очеретом, площі, що прилягають до берега розорані і зрошуються. 

Площа мілководь займає 75% від площі дзеркала при НПР. 

Озеро Картал відноситься до прісноводних Придунайських озер. При 

рівні вище 1.5 м озеро Картал з’єднується з озером Дервент, а при рівні вище 

2.0 м - з озером Градешка. 

Озеро Картал зв'язане з річкою Дунай каналом Орловський через 

протоки Лузарса і Зарза і каналом Прорва з озером Кугурлуй протокою 

Табачелло, з озером Кагул протоками Зарза і Лузарса і гирлом Кам'яним. 

Шлюзи-регулятори розташовані на каналі Орловський (у р.Дунай), на 

протоці Лузарса (південніше с.Орловка в створі автодороги Орловка-Рені), на 

протоці Прорва (у р.Дунай), на протоці Табачелло (у створі автодороги на 

с.Новосільське). 
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В даний час у голові каналу Орловського побудована тимчасова 

насосна станція продуктивністю 5.6 м3/с. 

Максимальна пропускна здатність шлюзів Орловський, Прірва, Лузарса 

складає 45 м/с (табл.) 

 

2.2 Склад і характеристика гідротехнічних споруд водосховища. 

Витрати і рівні розрахункової забезпеченості водосховища 

 

 1.Шлюз-регулятор на каналі орловський: Розташований на каналі 

Орловський у р.Дунай; Шлюз-регулятор відкритого типу з деревяними 

шандорами шириною 1.25м, довжина шлюзу 10.6м, ширина проїзної частини 

4.5м.; відомча приналежність – м.Ізмаїл ДБУВР. 

 2.Шлюз-регулятор на протоці Лузарса: Розташований на протоці 

Лузарса південніше села Орловка Ренійського району Одеської області; 

Шлюз-регулятор відкритого типу з 8 деревяними шандорами шириною 

1.25м, довжина шлюзу 10.6м, ширина проїзної частини 4.5м. Ширина каналу 

24.6м. Канал облицьований по обидва боки з\б плитами; Відомча 

приналежність – м.Ізмаїл ДБУВР. 

 3.Шлюз регулятор на каналі Прорва; Розташований на каналі 

Прорва в р.Дунай; Шлюз-регулятор відкритого типу з 8 деревяними 

шандорами шириною 1.25м, довжина шлюзу 10.6м, ширина проїзної частини 

4.5м; Відомча приналежність – м.Ізмаїл ДБУВР. 

4. Шлюз-регулятор на протоці Табачелло: Розташований на протоці 

Табачелло в 6 км південніше с.Новосільське Ренійського району Одеської 

області; Шлюз-регулятор відкритого типу 3 8 шандорами шириною 1.25 м, 

довжина шлюзу 10.6 м; Відомча приналежність – м.Ізмаїл ДБУВР. 

5. Насосна станція Орловська: Розташована в голові каналу Орловський 

у р.Дунай; Капсульна насосна станція продуктивністю 5.6 м3/с; Відомча 

приналежність – м.Ізмаїл ДБУВР. 
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6. Водозабірні споруди фермерського господарства: Пересувні насосні 

станції. Розташовані, головним чином, на озерах Дервент і Градешка; 

Пересувні насосні станції, підвішена площа зрошення 669 га. Об’єм 

водозабору 1.182 млн.м3 на рівні 1992 року; Відомча приналежність – 

Фермерське господарство. 

 7. Стаціонарна скидна станція: Розташована на зрошуваній ділянці 

колишнього колгоспу «Прикордонник»; Стаціонарна скидна НС, скидає воду 

зі зрошуваної ділянки витратою 3 00 л/с; Відомча приналежність – м.Ізмаїл 

ДБУВР. 

Нормативні рівні води. Озеро Картал використовується в системі з 

озерами Кагул і Ялпуг- Кугурлуй і має з ними гідравлічний зв'язок. 

Режим роботи озера повинний передбачати: 
* 

- зміну показників якості води в межах ГПК; 

безпеку підпірних споруд, що утворюють озеро, а також безпеку 

населення і господарств прибережної зони; 

- найбільш доцільний порядок забезпечення

 водою 

населення і водокористувачів. 

Зміни режиму роботи озера вносяться Міжвідомчою нарадою по 

режиму після представлення відповідними організаціями обґрунтовуючих 

матеріалів. 

Перехід озера на режим роботи, не передбачений правилами 

експлуатації або заборонений в умовах нормальної експлуатації, 

допускається лише у випадках виникнення непередбачених обставин, що 

загрожують безпеці і цілісності основних споруд та вимагають вживання 

екстрених заходів. У цьому випадку режим роботи озера змінюють за 

розпорядженням особи, відповідальної за його експлуатацію, з одночасним 

повідомленням про це місцевих органів, зацікавлених організацій і 

підприємств, органів охорони природи і санітарного нагляду. 
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Нормальний підпірний рівень озера Картал З.О.м.абс, рівень мертвого 

об’єму 1.60 м.абс. 

Озеро Картал не повинне спрацьовуватися нижче РМО, тому що в 

противному випадку можуть виникнути проблеми наповненням до НПР. 

Інтенсивність спрацювання в основному, визначається вимогами 

рибного господарства. 

У зимовий період добові амплітуди коливання рівнів не повинні 

викликати руйнування льодяного покриву. 

Бажано виключити зимове спрацювання водосховища, що може 

привести до заморів і масової загибелі риби під осідаючим льодом. 

Наповнення озера необхідно проводити так, щоб рівень води досягав 

НПР у травні - середині червня. 

При цьому неприпустимі різкі коливання рівня води, особливо його 

значне зниження. 

Порядок пропуску високих вод. Водопілля на балках, що впадають в 

озеро Картал, не вносить змін в запропонований режим експлуатації, 

оскільки під час водопілля на малих водотоках озеро знаходиться на відмітці 

РМО і стік водопілля будь-якої забезпеченості може бути акумульований в 

озері. 

До того ж високе водопілля рідкої повторюваності для малих 

водотоків даного регіону може спостерігатися при великих снігозапасах на 

водозборах і легко прогнозується відділом річкових прогнозів Бюро погоди 

Чорного і Азовського морів. 

Єдине, що можна рекомендувати в даній ситуації, при отриманні 

прогнозу високого водопілля рідкої повторюваності на малих водотоках 

даного регіону, не починати наповнення озера дунайською водою в березні, а 

акумулювати стік водопілля на малих водотоках, а потім працювати в 

звичайному режимі. 

Пропуск водопілля транзитом через озеро неможливий, оскільки рівні 

Дунаю в цей час високі і відкриття шлюзів приведе до заповнення 
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регулюючої ємності озера. 

Режим роботи шлюзів-регуляторів. Спорудження шлюзів на каналах і 

протоках порушило вільний водообмін озера Картал з Дунаєм, Кагулом і 

Кугурлуєм і перетворило його у водосховище. 

Режим роботи шлюзів наступний: 

■ січень- лютий - за наявності льодових явищ всі шлюзи закриті; 

■ березень-квітень-травень - йде наповнення озера до НПР. Шлюзи 

Орловський, Прорва і Лузарса відкриті {1); 

■ у літній період, по можливості, рівень озера повинен триматися на 

НПР, тобто якщо рівень Дунаю вищий за відмітку 3.0 м, а рівень озера 

Картал нижчий за цю відмітку, шлюзи Орловський, Прорва і Лузарса 

відкриті. Досягши відмітки НПР шлюзи закриваються; 

■ вересень - шлюзи закриті: 

* жовтень - скидання до відмітки 2.0 м, якщо дозволяють рівні Дунаю 

(шлюз Прорва відкритий); 

■ листопад - скидання до відмітки 1,6м (РМО), шлюз Прорва відкритий; 

■ грудень - підтримка рівня озера на РМО тобто при підйомі рівня озера 

вище 1.6 м і при рівні Дунаю нижче за цю відмітку шлюз Прорва 

відкритий (при відсутності льодових явищ). 

Режим роботи шлюзу на протоці Тобачелло повинен носити 

природоохоронний характер (тобто збільшення водообміну в протоці 

Тобачелло і прилеглих плавнях озера Кугурлуй) і визначатися рівнями озер 

Картал і Кугурлуй при зіставленні їх правил експлуатації. 

На нашу думку було б корисно зробити промивку Табачелло весною 

під час наповнення і восени під час скидання. 

Осіння промивка здійснюватиметься частиною об'єму, що йде на 

скидання у Дунай. При відкритті шлюзу Прорва для осіннього скидання в 

жовтні - листопаді слід відкрити і шлюз Тобачелло. Вода з Картала по Прорві 
скидатиметься у Дунай, а по Тобачелло в Кугурлуй в залежності від пропускної здатності шлюзів і каналів 

(проток) і перепаду рівнів. 
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Розділити об'єм скидання з Картала по цих складових не 

представляється можливим без даних про щоденні рівні Картала, Дунаю, 

Кугурлуя і пропускних здатностей Прорви і Табачелло. 

Весняна промивка може бути здійснена під час наповнення Картала 

дунайською водою. Об'єм промивки залежить від водності і тривалості 

водопілля р. Дунай. Весняна промивка Табачелло повинна здійснюватися без 

збитку для наповнення озера Картал. Найбільш вірогідний наступний варіант 

промивки: якщо озеро Картал наповнене до НПР, а рівні Дунаю дозволяють 

продовжити наповнення, то слід відкрити рівень Картала до НПР, регулюючи 

пропускну здатність шлюзів затворами.  

Гідротехнічні споруди дозволяють здійснювати водовідведення з ПТРГ 

і в Дунай. Моніторинг за складами з ПТРГ показав, що за остані десять років 

з’явилась опасність забруднення озера. Тому слід рекомендувати це питання 

стосовно слидів вирішити на міжвідомственної нараді. 

Шлюзи-регулятори розташовані на каналі Орловський (у р.Дунай), на 

протоці Лузарса (південніше с.Орловка в створі автодороги Орловка-Рені), на 

протоці Прорва (у р.Дунай), на протоці Табачелло (у створі автодороги на 

с.Новосільське). 

В даний час у голові каналу Орловського побудована тимчасова 

насосна станція продуктивністю 5.6 м3/с. 

Максимальна пропускна здатність шлюзів Орловський, Прорва, 

Лузарса складає 45 м/с. 

Льодовий режим озера Картал не вивчений, тому за аналогією 

приводиться льодовий режим озера Кагул (табл.4). 

Донні водовипуски зі ставків Картальського товарного рибного 

господарства розташовані в тілі огороджу вальної дамби озера Картал. 

Донні водовипуски з нагульних ставків Н-3 і Н-4 виконані по 

індивідуальному проекту зі збірного залізобетону, витрата кожного 

водовипуску 1.27 м3/с. Вони призначені для самопливного спорожнювання 

ставків у період низького стояння рівнів в озері Картал (у жовтні-листопаді). 
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Для спорожнювання вирощувальних ставків В-1, В-2, В-3 передбачені 

донні водовипуски в тілі огороджувальної дамби. Виконані вони зі збірного 

залізобетону, призначені для самопливного спорожнювання вирощувальних 

ставків в канал Прорву в період стояння низьких рівнів р.Дунай. 

З 1991 року за рішенням Ренійського райвиконкому весь об’єм 

водовідведення з ПТРГ направляється тільки в озеро Картал.  

Водопостачання ставкового господарства здійснюється за допомогою 

насосної станції з р.Дунай, продуктивністю 1.5 м /с, оснащеної 4 насосами 16 

НДН, продуктивністю 1350 м /годину кожен і двома вакуумними насосами 

ВВН-3 продуктивністю по 192 м3/годину. 

Водозабір обладнаний рибозахисним пристроєм. Річний об’єм 

водоспоживання Картальського ставкового господарства складає 6609.5 

тис.м3 водовідведення - 5039.1 тис.м . 

Споруди в складі гідровузла: 

1.шлюз-регулятор на каналі Орловський; 

2.шлюз-регулятор на протоці Лузарса; 

3.шлюз-регулятор на протоці Табачелло; 

4.шлюз-регулятор на протоці Прорва. 

Два водовипуски з нагульних ставків КТРГ розташовані в тілі 

огороджувальної дамби і виконані по індивідуальному проекту. Витрата 

кожного 1.27 м3/с. Призначені для самопливного спорожнювання ставків у 

жовтні-листопаді. 

Три водовипуски з вирощувальних ставків КТРГ розташовані в тілі 

огороджувальної дамби, виконані по типовому проекту зі збірного 

залізобетону. Витрата кожного 0.3 м3/с. Призначені для самопливного 

спорожнювання ставків у р.Дунай. З 1991 м спорожнювання здійснюється в 

озеро Картал. 
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2.3Характеристика якості води у водосховищі і оцінка її 

придатності для зрошування  

 

Якість води в джерелі зрошеня. Джерелами зрошення є відкриті водні 

об'єкти: річки, озера, водосховища. Підземні води використовуються для 

зрошення рідко, так як потрібно їх підготовка (підвищення температури, 

розведення з метою зниження мінералізації). Крім того, для поливів 

використовуються стічні води, колекторно-дренажні води, іноді навіть 

мінералізована морська вода. Для систематичних поливів вважається 

придатною вода з мінералізацією 1.0-1.5г /дм3 (з них хлоридів 0.3-0.4 г /дм3), 

для епізодичних поливів - 3-4 г / дм3, а у виняткових випадках і 5-7 г / дм3. 

Важливе значення має хімічний склад води. при відношенні Na / (Ca + Mg) 

< 0.65 вода не є небезпечною по натрієвих осолонцювання, а при відносно 

більш 0.75 вже небезпечна. Аналогічні критерії є для хлоридного і магнієвого 

осолонцювання. З культур найбільш чутливі до мінералізації плодові дерева, 

далі йдуть зернові, овочеві та кормові культури. Самі солестійких багато 

видів трав, цукрові буряки, ріпа, шпинат. В даний час виділяють п'ять класів 

води по її хімічним складом:  

I клас - вода, придатна для всіх культур і типів грунтів, концентрація 

солей до 0.5 г /дм3; 

II клас - вода, яку можна використовувати для більшості культур і 

грунтів при їх доброю дренированности, концентрація солей з 0.5 до 1.0 г / 

дм3; 

III клас - вода, застосування якої допускається на легких ґрунтах з 

щорічними профілактичними промивками і при вирощуванні солестійких 

культур, концентрація солей від 1.0 до 2.5 г / дм3; 

IV клас - вода, застосування якої допускається при розведенні і 

поліпшенні її якості, концентрація солей від 2.5 до 5.0 г / дм3; 

V клас - вода, використовувати яку для зрошення недоцільно, 

концентрація солей більше 5.0 г / дм3. 
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За класифікацією Алекіна вода річки Дунай відноситься до 

гідрокарбонатного класу групи кальцію і є помірно жорсткою. 

Водневий показник не виходить за межі ПДК. Біхроматне окислення 

зростає в створах нижче міст.Концентрація фенолів, як правило, перевищує 

ГІДК у 2 - 10 разів. Відзначалися випадки перевищення ПДК по марганцю. 

За вмістом органічних і біологічних речовин дунайська вода може бути 

віднесена до незабрудненої, а за токсикологічними показниками - до 

забрудненої. 

Вміст радіоактивних елементів не перевищує ПДК. 

Санітарно-біологічні дослідження проб свідчать про високу 

концентрацію бактеріопланктону. 

У цілому, дунайська вода відноситься до прісного (солоність 0.2-0.5 °/0) 

гідрокарбонатного класу і є помірно жорсткою.Вміст іона хлору рідко 

перевищує 0.02 °/0- 

Основні хімічні показники дунайської води наведені в табл. 2.5 [1]. 

Рівень забруднення дунайських вод нафтопродуктами, важкими 

металами і пестицидами високий, і по ряду показників (мідь, цинк) 

перевищує ГПК у 10-20 разів. Однак велика швидкість течії і велика кількість 

завислих речовин обумовлюють високу самоочисну здатність Кілійського 

рукава річки Дунай, у зв'язку з чим по ряду показників дунайська вода, що 

поступає в рукав, більш забруднена, ніж вода, що виходить у море. 

 Характерною рисою сольового режиму оз.Картал, як і усіх 

придунайських водойм, є збільшення мінералізації по мірі віддалення від 

річки Дунай й наближення до вершини, куди впадають річки з відносно 

мінералізованою водою. 

Газовий режим водойми був досить сприятливим для зимівлі й 

розвитку гідробіонтів, включаючи й риб (вміст розчиненого кисню 10.6 – 

10.9 мг/л). 

Активна реакція водного середовища в досліджуваний період 

змінювалась у межах 8.1 – 8.8, окиснення відповідно в межах 4.23-6.85 мг /л. 
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Нітритний азот виявлений у кількості 0.005-0.04 мг/л. 

 

аблиця  2.5  - Основні хімічні характеристики дунайської води 

Характеристика Максимум Мінімум Середнє 
1 2 3 4 

Кольоровість, градуси 19.0 16.0 18.25 

Прозорість, см 36.0 17.0 26.1 

Зважені речовини, мг/ дм3 4400 0.6 9.0 

Вуглекислота вільна, мг/ дм3 444 6.2 119.9 

Водневий показник, рН 8.35 7.65 8.00 

Кисень, мг/ дм3 13.5 4.84 9.01 

Кисень, % насичення 141 45 96 

НСОз, мг/ дм3 267 151 210 

SO4, мг/ дм3 174 31.1 142.7 

СL, мг/ дм3 63.5 23.4 40.1 

Са, мг/ дм3 65.6 11.0 47.9 

  Mg/ дм3 49.6 7.0 42.6 

  Na+К, мг/ дм3 172 12.5 159.5 

Сума іонів, мг/ дм3 601 333 370 

Загальна жорсткість, мг-екв/ дм3 7.03 1.21 5.82 

Азот амонійний, мг/ дм3 1.09 0 0.081 

Азот нітратний, мг/ дм3 0.195 0 0.0532 

Азот нітритний, мг/ дм3 0.1 0 0.0137 

Фосфор мінеральний 0.790 0.025 0.23 

Фосфор загальний, мг/ дм3 1.03 0.075 0.35 

Кремній, мг/ дм3 18.4 1.2 3.75 

Залезо загальне, мг/ дм3 17.4 0 0.32 

Мідь, мкг/ дм3 10.0 0 10.0 

Цинк, мкг/ дм3 9.7 0 2.47 
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Продовження таблиці  

Характеристика Максимум Мінімум Середнє 
1 2 3 4 

Нікель, мкг/ дм3 58 0 12.4 

Кобальт, мкг/ дм3 290 0 9.93 

Марганець, мкг/ дм3 270 0 63.9 

Хром загальний, мкг/ дм3 З0 0 9.96 

Хром 6+ 5.6 0 0.48 

Олово, мкг/ дм3 3.0 0 0.99 

Свинець, мкг/ дм3 120 0 20.1 

Біхроматне окислення, мгО/ дм3 80.8 2.9 20.7 

БПК-5, мгО/ дм3 7.08 0.13 3.47 

 Нафтопродукти, мг/ дм3 1.03 0 0,17 

Феноли, мг/ дм3 0.06 0 0.06 

СПАВ, мг/ дм3 0.08 0 0.08 

Альфа-ГХЦГ, мкг/ дм3 0.006 0 0.006 

Гамма-ГХЦГ, мкг/ дм3 0.802 0 0.8 

ДДЕ, мкг/ дм3 0.105 0 0.105 

ДДТ, мкг/ дм3 

 

0.802 0 0.173 

 

 

Стік наносів, мутність і гранулометричний склад. 

Режим стоку наносів у дельті Дунаю пов'язаний з режимом водного 

стоку, однак залежність ця не є функціональною. 

Багаторічна мінливість стоку наносів значно перевищує мінливість 

водного стоку. Так, наприклад, у 1941 р. об’єм річного стоку у вершині 

дельти склав 162.5 млн.тонн, а в 1921 р. усього 19.8 млн.тонн. Іншими 

словами, якщо максимальний об’єм рідкого річного стоку річки перевищує 



35 
 

мінімальний у 2.5 рази, то для твердого стоку ця величина складає 8.2. 

Протягом року або навіть за час однієї фази режиму витрати завислих 

наносів піддаються короткочасним значним коливанням, проте 

внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів за місяцями і сезонами в 

основному узгоджується з розподілом водного стоку. 

Середньорічний стік завислих наносів у районі м. Рені склав 44000 

тис.тонн, у районі м.Ізмаїл - 27000, максимальний 85000 - у Рені, 47000 - в 

Ізмаїлі, мінімальний стік наносів у Рені - 23000. в Ізмаїлі - 14000 тис.тонн. 

Стік донних наносів у середньому складає приблизно 1% від стоку 

завислих наносів. 

Характеристика гранулометричного складу завислих наносів і донніх 

відкладень річки Дунай, Кілійського і Старостамбульского рукава складена 

за 25 виміряними  витратами завислих наносів і 25 пробами донних 

відкладень, узятими у 1987 р. на гідростворах:  р.Дунай біля м.Рені (54 миля), 

Кілійський рукав біля м.Ізмаїл (115 км) і м.Вилкове (20 км). 

Вміст часток завислих наносів діаметром 0.1-0.5 мм в основному 

однорідний і перевищує 50% для періоду повені. У межень, що 

супроводжується зменшенням водності, вміст пилуватих часток 

збільшується, досягаючи 80-90%. Однак зафіксовані випадки (у квітні і 

серпні 1988 року), коли при витратах, близьких до максимальної, 

спостерігалася перевага часток з діаметром меншим 0.05 мм. 

У донних відкладеннях як у період повені, так і в межень частка піску і 

мулу складає 68-79%. 

Найбільш крупні донні відкладення з діаметром 0.5-1.0 мм відзначені в 

м. Рені. їхня вага не перевищувала 30-57% проби 

Нижче за течією Кілійського рукава крупність переважних фракцій 

донних відкладень зменшується до 0.1-0.05 мм, а їхня частка за масою 

змінюється в межах 70-90%. 

Розміри найбільш крупних часток завислих наносів склали 0.5-0.7мм, у 

донних відкладеннях - 0.7-1.0 мм.
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2.4 Водогосподарські розрахунки  водосховища 
Водо господарчий баланс озера складається з прибуткової і витратної 

частин. Прибуткову частину складають: приплив в озеро дунайської води, 

бічний приплив (узятий по нормі), атмосферні опади (за даними 

спостережень метеостанції Ізмаїл) по нормі, скидання зі ставків, ґрунтовий 

приплив не вивчений і в даному випадку не враховується. 

Витратну частину складають: випаровування з водної поверхні (узято 

по нормі по метеостанції Ізмаїл), зрошення (узяте на рівні 1992 року за 

даними Белградського УЗС), скидання в Дунай і озеро Кугурлуй. 

При розрахунках використовувалися криві об’ємів і площ, приведені в 

паспорті озера Картал. Воднобалансові розрахунки приведені в табл 16-18. 

По результатам розрахунків побудовані диспетчерські графіки озера Картал в 

середньому за водністю р. Дунай маловодному році. 

Режим роботи озера в дуже маловодному році (Р=95%) повністю 

співпав з режимом в маловодному році (Р=75%), тому диспетчерський графік 

для нього не будувався. 

Режим роботи озера Картал в середньому за водністю році (Р=50%) 

наступний: 

- на початок січня рівень в озері на рівні РМО (1.6 м.БС); 

- січень-лютий - простій за льодових умов, підвищення рівня можливе 

за рахунок опадів і бічного припливу; 

- березень-квітень-травень - поступове наповнення озера дунайською 

водою до НПР; 

- червень - підтримка рівня на НПР за рахунок самопливного 

надходження дунайської води; 

липень-серпень-вересень - спрацювання об'єму водосховища на зрощування і 

випаровування; 
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3.Сільськогосподарський  напрям  використання  земель  

зрошуваної ділянки (сівозміна і її структура) 

 

Сівозміна – це науково обґрунтоване чергування 

сільськогосподарських культур і парів у часі й на території або тільки в часі. 

Чергування в часі – це щорічна або періодична зміна культур і чистого пару 

на конкретно взятому полі. Чергування на території означає, що земельний 

масив сівозміни поділений на поля, де щороку (почергово) вирощуються 

культури. На кожному полі вони чергуються в часі. 

Теоретичною основою побудови сівозмін є плодозміна, тобто щорічна 

або періодична зміна культур у полях сівозміни, що різняться між собою 

біологічними властивостями й агротехнікою вирощування. Чергування 

культур позитивно впливає на водний і поживний режими, мікробіологічні 

процеси та фітосанітарний стан ґрунту, а в поєднанні з добривами та іншими 

засобами підвищує його родючість. 

У противагу сівозміні, повторне вирощування однієї культури на 

одному місці (більше 2-3 років), називають монокультурою. Особливо сильне 

зниження врожайності за беззмінних посівів називається втомою. 

Відома буряковтома, льоновтома, конюшиновтома та ін. Різні культури 

неоднаково реагують на беззмінне їх вирощування. За реакцією на сівозміну 

(чергування) їх можна розділити на: слабочутливі, середньочутливі, 

сильночутливі та несумісні. 

Слабочутливі (умовно самосумісні) – кукурудза, просо, коноплі, 

гречка, картопля (за відсутності нематод). Ці культури можна повторно або 

протягом кількох років вирощувати на одному полі без значного зниження їх 

врожайності. 

Середньочутливі – горох, цукровий буряк, пшениця, ячмінь, овес, 

жито, вика. Культури негативно реагують навіть на повторні посіви і 

відзначаються помітними приростами урожаю за правильного розміщення в 

сівозміні. 
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Сильночутливі – люпин, льон, соняшник, капуста, конюшина, люцерна. 

Різко негативно реагують на повторні посіви. Висока продуктивність таких 

культур забезпечується тільки за умови їх правильного розміщення в 

сівозміні з врахуванням допустимої періодичності їх посівів на одному й 

тому ж полі. 

Несумісні культури. До таких відносяться культури, які недоцільно або 

неможливо розміщувати одну після другої в сівозміні через біологічні 

особливості, наявність спільних хвороб та шкідників. Наприклад, недоцільне 

послідовне вирощування різних бобових культур, розміщення пшениці після 

ячменю, вівса – після ячменю, і навпаки, буряків – після ріпаку і вівса тощо. 

Найбільш правильне і повне наукове обґрунтування необхід¬ності 

чергування культур у полях сівозміни дав видатний агрохімік, биохімік та 

фізіолог рослин Д. М. Прянишников, який вважав, що урожайність культур у 

беззмінних посівах зменшується внаслідок дії хімічних, фізичних, 

біологічних та економічних факторів. 

Хімічні фактори. Сільськогосподарські рослини виносять з ґрунту 

неоднакову кількість поживних речовин і в різному спів¬відношенні. Так, 

цукрові буряки, картопля і кукурудза виносять з ґрунту більше поживних 

речовин, ніж зернові культури. Якщо зернові культури відносно більше 

використовують азоту, то цукрові буряки і картопля — калію. Тому при 

багаторічному вирощуванні на одному і тому самому полі однієї і тієї самої 

культури з часом настає однобічне виснаження ґрунту. До широкого 

застосування мінеральних добрив це вважалось однією з головних причин 

виснаження ґрунту. Тепер причина ліквідовується після внесення науково 

обґрунтованих доз добрив відповідно до вимог рослин з врахуванням 

наявності в ґрунті поживних речовин у доступних формах. 

Чергування культур у полях сівозміни сприяє кращому використанню 

рослинами поживних речовин, внесених з добривами. Органічні добрива 

вносять під основні культури, а інші культури використовують їх післядію. 
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Отже, правильне чергування культур у полях сівозміни створює сприятливі 

умови для живлення рослин, ніж при беззмінних посівах. 

Біологічні фактори. Необхідність чергування культур у сівозміні 

зумовлена також шкідливою дією бур’янів, шкідників і хвороб на рослини, 

внаслідок якої знижується урожай та погіршуються його якості. 

Відомо, що більшість бур’янів засмічує всі сільськогосподарські 

культури. Проте є такі бур’яни, які пристосувались тільки до певних культур 

і засмічують переважно лише їх посіви, наприклад стоколос житній — жито, 

куряче просо — просо, вівсюг — овес тощо. 

Забур’яненість посівів залежить також від біологічних особливостей 

розвитку вирощуваних культур. Наприклад, озиме жито рано навесні 

розвиває значну вегетативну масу і затінює бур’яни. Тому посіви цієї 

культури менше забур’янюються. Просо, льон, яра пшениця на початку 

вегетації ростуть повільно, розвивають невелику листкову поверхню і тому 

дуже заростають бур’янами. Отже, при розміщенні культур у сівозміні треба 

Різні сільськогосподарські культури пошкоджуються певними шкідниками: 

цукрові буряки — довгоносиком; пшениця — клопом-черепашкою; 

кукурудза — дротяником тощо. Крім того, вони уражуються різними 

хворобами: кукурудза — сажкою, озима пшениця — іржею, цукрові буряки 

— пероноспорозом, або борошнистою росою. Як правило, збудники хвороб, 

шкідники, а також органи розмноження бур’янів накопичуються в ґрунті та 

на рослинних рештках. При повторному вирощуванні або частковому 

поверненні культури на попереднє місце підвищуються засміченість та 

ураженість збудниками хвороб і шкідниками полів та ґрунту. Зміна культур 

різних ботанічних класів та родин сприяє очищенню полів і ґрунту від 

бур’янів, шкідників та збудників хвороб. Це свідчить про велику роль 

сівозміни в усуненні причин зниження урожайності сільськогосподарських 

культур. 

Фізичні фактори. Фізичні властивості ґрунту і вміст поживних речовин 

у ньому значною мірою залежать від наявності кореневих решток, які 
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залишаються після збирання урожаю сільськогосподарських культур. 

Дослідами доведено, що після вирощування просапних культур на полі 

значно менше залишається рослинних решток, ніж після культур суцільного 

способу сівби, особливо багаторічних трав. Під просапними культурами у 

зв’язку з міжрядним їх обробітком порушується рівновага між 

нагромадженням і розкладанням органічних речовин у ґрунті, що призводить 

до збіднення його на гумус і сполуки азоту. 

Різні сільськогосподарські культури протягом вегетаційного періоду 

випаровують неоднакову кількість вологи. Наприклад, просо, кукурудза та 

сорго на утворення 1 ц сухого урожаю за період вегетації забирають з ґрунту 

200-300, пшениця та ячмінь — 400-500, конюшина та люцерна — 600-800 

ц/га вологи. 

Залежно від розвитку і розміщення кореневої системи в ґрунті такі 

рослини, як конюшина, люцерна, цукрові буряки, забирають вологу з 

глибоких шарів ґрунту (200-300 см), висушуючи його більше, ніж інші 

рослини, наприклад ячмінь, овес. 

Із фізичними властивостями ґрунту (структурою, будовою, щільністю) 

тісно пов’язані і залежать від них водно-повітряний, тепловий та поживний 

режими ґрунту. 

Економічні фактори. Правильне чергування культур має велике 

організаційно-господарське значення. Якщо при монокультурі в окремі 

періоди в господарстві створюється велике напруження у використанні 

робочої сили, тракторів, сільськогосподарських машин та інших засобів 

виробництва, то запровадження правильних сівозмін сприяє кращій 

організації праці. Раціональне розміщення у сівозміні озимих і ярих 

зернових, просапних, зернобобових культур створює умови для 

продуктивнішого використання засобів виробництва, тому що сівба, догляд 

за посівами і збирання урожаю цих культур не збігаються в часі. Разом з тим 

вирощування в господарстві різних культур дає змогу отримувати щорічно 

гарантовані високі урожаї. 
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Сівозміни забезпечують найраціональніше використання орних земель, 

матеріальних і трудових ресурсів. Вони є організаційно-територіальною 

основою сталого землеробства. Порушення їх, нехтування елементарними 

вимогами до чергування культур, біології ґрунту і рослин завдає непоправної 

шкоди культурі та сталості землеробства, продуктивності землі. 

Сівозміна дає можливість розробляти технологію вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням їх взаємного впливу, а також 

післядії кожного заходу, що застосовується під найближчі попередники. Ось 

чому зростання культури землеробства може бути забезпечене тільки в разі 

освоєння правильних сівозмін, які відповідають конкретним природно-

кліматичним умовам і спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 

Багаторічними дослідами наукових установ вирішено ряд питань теорії 

й практики застосування сівозмін в окремих ґрунтово-кліматичних зонах 

України, а саме: місце, тривалість вирощування, сумісність і період 

повернення культур у сівозмінах з урахуванням вимог інтенсивних 

технологій, збільшення виробництва рослинницької продукції; роль чорного 

і зайнятого парів при інтенсифікації землеробства; ступінь насичення 

сівозмін провідними культурами в господарствах різного виробничого 

напряму тощо. 

Агрономічна роль сівозміни на різних етапах розвитку землеробства і 

особливо за умов його інтенсифікації випливає із загального завдання 

наукового землеробства. За визначенням К. А. Тімірязєва і Д. М. 

Прянішнікова, це завдання - в узгодженні вимог культурних рослин з 

умовами вирощування. За відповідних кліматичних умов і природних 

властивостей ґрунту оцінка сівозміни залежить від того, як впливають 

попередні культури і заходи їх вирощування (обробіток ґрунту, удобрення та 

ін.). Відомо, що цей вплив неоднаковий. Отже, створюються деякі 

відмінності у властивостях ґрунту і його родючості залежно від попередніх 

культур. Їх необхідно враховувати при розміщенні сільськогосподарських 
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культур на полях. Інакше кажучи, встановлювати науково обґрунтоване 

чергування культур. 

Властивості ґрунтів, навіть найродючіших, таких як чорноземи, не 

завжди відповідають потребам культурних рослин, особливо їх 

високоврожайних сортів. Тому створення необхідних умов для росту 

сільськогосподарських культур, раціональне використання і захист ґрунтів, 

збереження та підвищення їхньої родючості є основним завданням на всіх 

етапах розвитку землеробства. 

У системі агротехнічних заходів найбільш цілеспрямовано на ґрунт 

впливає сівозміна. 

Враховуючи біологічні особливості й здатність польових культур не 

тільки використовувати, а й активно відновлювати родючість ґрунту, 

сівозміна істотно впливає на такі фактори родючості, як забезпеченість 

поживними речовинами і вологою, вміст гумусу, біологічний режим, фізичні 

властивості та швидкість детоксикації шкідливих речовин, що надходять у 

ґрунт при його сільськогосподарському використанні. 

Крім того, сівозміна зумовлює агрономічну стратегію підвищення 

продуктивності ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур, 

визначає та взаємопов'язує в єдиний комплекс усі ланки системи 

землеробства. Від спеціалізації сівозмін, складу і чергування культур 

залежать системи удобрення, механічного обробітку ґрунту та інших 

агротехнічних і меліоративних заходів. 

З поглибленням спеціалізації сівозмін (насиченням їх провідними 

культурами, впровадженням нових високоврожайних сортів і гібридів, 

зростанням масштабів застосування добрив і хімічних засобів захисту рослин 

та енергомістких технологій вирощування) ускладнюється система 

управління родючістю, підвищуються вимоги до ґрунтів. Вони повинні 

забезпечувати посіви не тільки сприятливим водно-повітряним і поживним 

режимами, а й мати помітну фітосанітарну функцію, здатність запобігати 

утворенню високої концентрації внесених хімічних сполук тощо. 
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Для досягнення такого якісно нового рівня родючості необхідно, щоб у 

зональних науково обґрунтованих системах землеробства провідними 

положеннями агротехнічного комплексу щодо родючості ґрунту були 

оптимізація гумусового та фізико-хімічного стану ґрунтового покриву, 

регулювання балансу поживних речовин і вологи та запобігання явищам 

ґрунтовтоми. Регулювання балансу поживних речовин, а при зрошенні - й 

водного режиму багато в чому уже тепер може здійснюватися технічними 

засобами. Щодо біологічних факторів (таких як діяльність ґрунтової біоти, 

гумусовий і фітотоксичний режими ґрунту), то з поглибленням спеціалізації 

вони важче піддаються управлінню, тому багато в чому лімітують 

продуктивність землі. В оптимізації цих факторів провідна роль належить 

сівозмінам. 

Сівозміна - це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських 

культур і парів у часі й на території або тільки в часі. Чергування в часі - це 

щорічна або періодична зміна культур і чистого пару на конкретно взятому 

полі. Чергування на території означає, що земельний масив сівозміни 

поділений на поля, де щороку (почергово) вирощуються культури. На 

кожному полі вони чергуються в часі. В основі сівозміни лежить науково 

обґрунтована структура посівних площ, під якою розуміють співвідношення 

площ посівів різних сільськогосподарських культур і чистих парів, виражене 

у відсотках до загальної площі сівозміни. Вона розробляється відповідно до 

спеціалізації господарства. 

Сільськогосподарські культури і заходи щодо їх вирощування 

неоднаково впливають на фізичні, хімічні й біологічні властивості ґрунту не 

тільки в період їх вирощування, а й у наступні роки. Саме тому при 

розміщенні культур у сівозміні слід дотримуватися певного порядку їх 

чергування, який ґрунтується на неоднаковому відношенні різних 

сільськогосподарських рослин до родючості ґрунту, тобто необхідно кожну 

культуру забезпечити добрим попередником. 
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Попередником називається культура або пар, які займали дане поле в 

попередньому році. 

Паром називається поле, на якому протягом певного періоду не 

вирощують сільськогосподарських культур і утримують його в чистому від 

бур'янів стані. 

Чистий пар - це поле, вільне від сільськогосподарських культур 

протягом вегетаційного періоду і утримується в чистому від бур'янів стані. За 

строками основного обробітку ґрунту чисті пари поділяють на чорні та ранні. 

Чорний пар - це чистий пар, обробіток якого починають влітку або 

восени після збирання попередника. 

Ранній пар - це чистий пар, основний обробіток якого починають 

навесні наступного року після зібраного влітку чи восени попередника. 

Чорний пар ефективніший, ніж ранній. Як правило, поле під ранній пар 

залишають тоді, коли з певних організаційних причин його не вдається 

виорати восени. Якщо на поверхні ґрунту необхідно залишити рослинні 

рештки для захисту його від ерозії й затримання снігу, поле відводять під 

ранній пар. Оранку на такому полі проводять навесні, коли мине загроза 

пилових бур. 

До чистого пару належить і кулісний пар, тобто поле, на якому 

висівають високос-теблі рослини (кукурудзу, сорго, соняшник, гірчицю 

тощо) для затримання снігу і запобігання ерозії ґрунту. Кулісні рослини 

висівають стрічками або окремими рядками на відстані 10-20 м один від 

одного. 

Чисті й кулісні пари використовують лише в посушливих південних і 

південно-східних районах, де основною їх функцією є нагромадження 

вологи. Крім того, вони сприяють нагромадженню елементів живлення в 

ґрунті та ефективній боротьбі з бур'янами, особливо з таким досить 

поширеним, як гірчак рожевий. Тому ці пари в посушливому Степу є 

агротехнічною основою польових сівозмін. 
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Численні дані переконують, що чистий пар у роки з посушливим 

літньо-осіннім періодом є єдиним попередником, який практично гарантує 

своєчасні сходи озимих культур, добрий розвиток рослин до входу їх у зиму, 

завдяки чому вони надійно захищають ґрунт від водної та вітрової ерозії. 

У полі чистого пару поліпшуються фізичні та хімічні властивості 

ґрунту, посилюються мікробіологічні й біологічні процеси, інтенсивно 

розкладаються токсичні речовини. Чистий пар - ефективний засіб очищення 

ґрунту від бур'янів, поліпшення його фітосанітарного стану. 

Чистий пар, як попередник, забезпечує найбільший вихід ваговитого 

насіння, яке дає дружні сходи, що здатні протистояти не тільки 

несприятливим погодним факторам весни, а й ураженню хворобами та 

пошкодженню шкідниками. 

Чорний та ранній пари в степовій зоні не можна вважати рівноцінними. 

Перший забезпечує вищий урожай озимої пшениці, ефективніший у 

сівозмінах. Різниця в урожайності озимої пшениці на користь чорного пару в 

дослідах становить 3-5, а у виробничих посівах - 5-8 ц/га і більше. 

Наявність чорного пару в сівозмінах надає сталості структурі посівних 

площ та запланованих зборів продукції. Тільки завдяки впровадженню їх 

зменшується загибель та пересів пшениці, підвищується вихід зерна з 

одиниці сівозмінної площі. 

Всебічний позитивний вплив парування поля полягає в тому, що ґрунт 

на час сівби озимої пшениці перебуває в стані вищої готовності для 

проростання насіння культурних рослин. Витрати на обробіток та догляд за 

ним окуповуються врожаями польових культур. Тому чорний пар і 

впроваджують у посушливих районах, де інші відомі агрономічній науці 

заходи не забезпечують високих урожаїв, головним чином пшениці. В усіх 

зонах країни дуже поширені зайняті пари. 

Зайнятим паром називають рано звільнені від культурних рослин поля, 

де не тільки можна обробити ґрунт, а й створити сприятливі умови для 

вирощування наступних культур. Цей пар має таку різновидність, як 
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сидеральний пар, який засівають бобовими та іншими рослинами (люпином, 

сераделою, буркуном білим, гірчицею тощо) для заорювання на зелене 

добриво. 

Перелік сільськогосподарських культур і парів у порядку їх чергування 

в сівозміні називається схемою сівозміни. Вона відображає загальні риси 

ряду подібних сівозмін з різним складом культур, але з однаковим 

співвідношенням і чергуванням груп культур. Наприклад, двом сівозмінам із 

таким чергуванням культур: I - 1 - еспарцет; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові 

буряки; 4 - ячмінь з підсівом еспарцету; II - 1 - конюшина; 2 - озиме жито; 3 - 

картопля; 4 - овес із підсівом конюшини відповідає одна схема: 1 - 

багаторічні бобові трави; 2 - озимі зернові; 3 - просапні культури; 4 - ярі 

зернові з підсівом багаторічних трав. Незважаючи на те, що в другій сівозміні 

порівняно з першою замінені всі культури, обидві вони складені за однією 

схемою, оскільки чергування груп культур відбувається в одному порядку. В 

обох сівозмінах зернові займають два поля, а просапні й бобові трави - по 

одному. 

В одному полі можна розміщувати дві культури і більше, якщо вони 

належать до однієї й тієї самої групи. Наприклад, у просапному полі можна 

розмістити картоплю і цукрові буряки, у полі ярих зернових - ячмінь, овес та 

ін. Поля, на яких окремо вирощуються дві і більше сільськогосподарських 

культур, називаються збірними. 

Припустимо, що на певній площі ріллі необхідно розмістити 

конюшину, ячмінь, картоплю, озиму пшеницю, причому кожна з них має 

зайняти майже однакову площу. Тоді ріллю ділять на чотири рівні частини 

(поля), кожну з яких засівають однією з названих культур. Якщо ці культури 

вирощуватимуться на одному й тому самому полі понад 2 роки підряд, то їх 

називають повторними. 

Беззмінна культура - це сільськогосподарська культура, яку тривалий 

час вирощують на одному полі поза сівозміною. 
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Монокультура - це єдина сільськогосподарська культура, яку 

вирощують у господарстві. 

Термінами беззмінна культура і монокультура іноді користуються як 

синонімами, тому що монокультура призводить до беззмінності посівів. 

Якщо в монокультуру ввести чистий пар, то беззмінність порушиться і єдина 

культура буде вирощуватися вже у сівозміні, наприклад, чистий пар - озима 

пшениця - озима пшениця. 

Найкращий порядок чергування вказаних вище чотирьох польових 

культур у перший рік такий: 1 - конюшина, 2 - озима пшениця, 3 - картопля, 4 

- ячмінь з підсівом конюшини. На п'ятий рік у першому полі знову буде 

конюшина, за якою будуть розміщуватися решта культур у тій самій 

послідовності. 

Період, протягом якого сільськогосподарські культури і пар проходять 

через кожне поле послідовно, за передбаченою схемою, називається ротацією 

сівозміни. Ротацію, як правило, зображають у вигляді переліку культур у 

порядку послідовної їх зміни в часі на одному й тому самому полі. Зміну 

культур на всіх полях показують у вигляді таблиці, яку 

називають ротаційною. Вона являє собою план розміщення культур і чистого 

пару по полях та роках на період ротації сівозміни. Тривалість ротації, як 

правило, дорівнює кількості полів у сівозміні. 

Припустимо, що на рік освоєння сівозміни в першому полі розміщують 

картоплю, другому - конюшину, третьому - ячмінь з підсівом конюшини, 

четвертому - озиму пшеницю. Розміщення культур на полях може бути 

довільним, лише б усі вони щорічно займали по одному полю. За роками ж 

необхідно суворо дотримуватися встановленого порядку чергування. 

Типи та види сівозміни. Велика різноманітність природно-

економічних зон, різна спеціалізація господарств зумовили впровадження 

значної кількості сівозмін і це є основою їх класифікації на типи та види. 

Під типами сівозмін розуміють сівозміни різного виробничого 

призначення, що відрізняються видом основної продукції, яка 
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виробляється. Вид сівозміни - це різновидність сівозмін певного типу, що 

відрізняються співвідношенням сільськогосподарських культур і парів. 

Проте всі сівозміни повинні забезпечувати розміщення культур після добрих 

попередників, ефективне використання добрив і машин, підвищення 

родючості ґрунту, одержання високих доброякісних урожаїв, поліпшення 

умов організації праці, виконання планів виробництва продукції. Розрізняють 

три типи сівозмін: польові, кормові і спеціальні. 

Польові сівозміни призначені здебільшого для виробництва зерна, 

технічних культур і картоплі. Незначна частина площі польової сівозміни 

може бути зайнята кормовими культурами (травами, кукурудзою на силос і 

зелений корм та ін.) і чистим паром. Проте повне забезпечення кормами 

тваринництва не входить у завдання польової сівозміни. Під польовими 

сівозмінами в нашій країні зайнято близько 90% орної землі. 

Кормові сівозміни призначені переважно для виробництва зелених, 

силосних, соковитих і грубих кормів. Залежно від групи кормових культур, 

які переважають у сівозміні, їх призначення і просторового розміщення 

кормові сівозміни поділяють на прифермські (притабірні) і лукопасовищні. 

Прифермські сівозміни розміщують поблизу тваринницьких ферм і 

призначені для виробництва зелених, силосних та соковитих кормів. 

Притабірні сівозміни розміщують біля літнього табору і призначені для 

забезпечення тварин зеленими або соковитими кормами в період нестачі їх 

на пасовищі. Як правило, кормові сівозміни не можуть повністю 

задовольнити потреби тваринництва в зелених і тим більше в силосних та 

соковитих кормах, виробництво яких поповнюється за рахунок польових 

сівозмін, кормових угідь, штучних пасовищ тощо. В лукопасовищних 

сівозмінах в основному вирощуються багато- і однорічні трави на сіно і 

випас. У них щороку виділяють кілька трав'яних полів для змінного 

пасовища, яке використовується від двох до п'яти років. У перші один-два 

роки для створення міцної дернини трави використовують лише на сіно, 

періодично підкошуючи їх. 
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Ґрунтозахисними називаються сівозміни, в яких набір 

сільськогосподарських культур, їх розміщення і чергування забезпечують 

захист ґрунтів від ерозії. 

Овочевими називаються сівозміни, в яких овочеві культури займають 

усю або більшу частину площі ріллі. 

Спеціальні сівозміни призначені для вирощування культур, які 

потребують спеціальних умов і агротехніки вирощування. У них вирощують 

рис, коноплі, махорку, тютюн, лікарські рослини тощо. 

Сівозміни того чи іншого типу поділяються на певні види. В Україні 

впроваджені такі види сівозмін: зернопарові, зернопаропросапні, 

зернопросапні, зернотрав'яні, плодозмінні, просапні, трав'яно-просапні, 

травопільні, сидеральні та ін. 

У зернопаровій сівозміні посіви зернових, що займають більшу частину 

площі сівозміни (60-70%), чергуються з полем чистого пару. Під чистим 

паром може бути до 15-20%, під просапними культурами - до 20% площі 

сівозміни. Зазначені сівозміни є в південних і південно-східних дуже 

посушливих районах Степу. Прикладом зер-нопарової сівозміни може бути 

така: 1) чистий пар; 2) зернові; 3) зернові; 4) зернові. Для боротьби з 

вітровою ерозією в таких сівозмінах застосовують смугове розміщення пару і 

посівів пшениці, куліси й безполицевий обробіток ґрунту із залишенням на 

поверхні стерні, а також спеціальні знаряддя та сівалки. 

У зернопаропросапній сівозміні посіви зернових культур, що займають 

50-70% площі, чергуються з чистим паром (6-10%) і просапними культурами, 

які становлять 30-40% сівозмінної площі. Висівають також однорічні й 

багаторічні трави. Польові сівозміни цього виду займають значні площі в 

степових і південно-східних лісостепових районах. Основна продукція - 

зерно, сировина олійних культур (соняшник), частково цукрові буряки. Для 

боротьби з вітровою та водною ерозіями просапні культури і пари 

розташовують смугами, чергуючи їх із зерновими і розміщуючи упоперек 
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схилу (в районах водної ерозії) або впоперек пануючого напрямку вітру (в 

районах вітрової ерозії). 

У зернопросапних сівозмінах чергуються посіви зернових культур, що 

займають 50-60% сівозмінної площі, з просапними культурами (35-45%). 

Пари зайняті багаторічними й однорічними травами та зернобобовими. Це 

основний вид польових сівозмін у Лісостепу і частково на Поліссі. Основна 

продукція - зерно, цукрові буряки, картопля, льон-довгунець. 

У зернотрав'яній сівозміні більшу частину ріллі займають зернові, а на 

решті її площі вирощують багаторічні трави (від одного до трьох полів). У 

льонарських господарствах у зернотрав'яній сівозміні вирощують льон. Така 

сівозміна називається зернольонотрав'яною, наприклад: 1 - зайнятий пар; 2 - 

озимі; 3 - ярі зернові з підсівом трав; 3,4 - багаторічні трави; 5 - льон; 6 - 

озимі; 7 - ярі зернові. За наявності поля чистого пару зернотрав'яна сівозміна 

перетворюється в зернопаротрав'яну. Зернотрав'яні сівозміни та їх 

різновидності поширені на Поліссі, особливо в районах, віддалених від 

промислових центрів, де мало вирощується картоплі. 

Зернотрав'яні сівозміни мають значну ґрунтозахисну здатність і можуть 

розміщуватися на схилах до 5°, а при застосуванні ґрунтозахисного 

обробітку ґрунту - до 7°. 

Плодозмінною, або зернотрав'яно-просапною, називають сівозміну, в 

якій зернові культури займають не більше половини площі ріллі й 

чергуються з просапними і бобовими культурами. У класичній плодозмінній 

норфольській сівозміні під зернові відводили 50% площі, під просапні та 

бобові трави - по 25%. За такого співвідношення культур можна здійснити 

принцип плодозміни, тобто чергування, коли одна за іншою обов'язково 

розміщуються культури, що належать до різних груп за біологічними 

особливостями і технологією вирощування, тобто між двома зерновими 

розміщують кормову траву, просапну бобову або технічну культуру. 

Таким чином, плодозмінна сівозміна являє собою комбінацію 

двопільних ланок, у яких одне поле зайняте зерновими хлібами, друге - 
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однією з культур, що належать до вищевказаних груп. У практиці 

переважали сівозміни з посівом бобових трав, які замінили поле чистого 

пару. Це добре виражено в норфольській сівозміні із таким чергуванням 

культур: 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - турнепс; 4 - ячмінь з підсівом 

конюшини. 

Перехід до плодозмінних сівозмін був новим великим кроком в інтен-

сифікації землеробства і ведення його на науковій основі. Сівба просапних 

культур і конюшини стала новим етапом розвитку землеробства. Як указував 

Д. М. Прянишников, перехід до плодозмінних сівозмін у Західній Європі ще 

до застосування мінеральних добрив викликав подвоєння урожаїв зернових 

культур і збільшення загальної продуктивності землеробства в чотири рази 

порівняно з зерновим трипіллям. 

Плодозмінні сівозміни поширені на Поліссі і в Лісостепу. Так, у 

господарствах Жашківського району Черкаської області введені такі польові 

плодозмінні сівозміни: 1 - зайнятий пар; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові 

буряки; 4 - ячмінь і овес з підсівом багаторічних трав; 5 - багаторічні трави; 6 

- озима пшениця; 7 - цукрові буряки; 8 - горох і вика на зерно; 9 - озима 

пшениця і жито; 10 - кукурудза на зерно, просо, горох. 

У типових плодозмінних сівозмінах поле бобових займають 

багаторічними травами (конюшиною, люцерною, еспарцетом та ін.). 

Використання їх протягом двох років у багатопільній сівозміні не порушує 

плодозміни. 

Плодозмінні сівозміни мають невелику ґрунтозахисну здатність і при 

розміщенні на схилах понад 2° потребують додаткових протиерозійних 

заходів. 

У просапних сівозмінах просапні культури займають більшу частину 

площі ріллі. При великому насиченні виникає необхідність у висіванні 

просапних підряд два роки і більше. У цих сівозмінах багаторічні й однорічні 

трави займають до 10-20% площі. Польові просапні сівозміни займають 

невеликі площі в краще забезпечених вологою лісостепових районах, а також 
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на зрошуваних і частково на осушених землях. Ці сівозміни слід розміщувати 

на ґрунтах, які не зазнають ерозії, на рівнинних або із незначним схилом 

землях із застосуванням ґрунтозахисної технології вирощування просапних 

культур. 

Травопільні сівозміни передбачають значні (20-70%) площі посіву 

сумішок бобових і злакових багаторічних трав 2-4-річного використання, 

посіви зернових на площі 30-50%, просапних культур 20-30%. Можуть бути 

сівозміни без просапних і з чорним паром. Польові травопільні сівозміни в 

класичному їх визначенні із сівбою сумішок багаторічних трав і 

розміщенням по скибі ярих культур трапляються рідко в поліських районах, 

на схилових еродованих землях передгірних і гірських районів Карпат, на 

зрошуваних і осушених землях. На Україні цей вид сівозмін, коли більшу 

частину ріллі використовують під багаторічні трави, найчастіше трапляється 

серед кормових сівозмін. Наводимо орієнтовне чергування культур у таких 

сівозмінах: 1, 2, 3, 4 - багаторічні трави, 5 - зернові або льон-довгунець, 6 - 

однорічні трави, 7 - ярі зернові з підсівом багаторічних трав. 

У трав'яно-просапній сівозміні просапні культури займають декілька 

полів і вирощування їх чергується з багаторічними травами. Найпоширеніші 

вони серед кормових сівозмін на зрошуваних і осушених землях. 

На осушених землях у трав'яно-просапні сівозміни включають 

багаторічні трави на три-чотири роки використання і чотири-п'ять полів 

однорічних культур, переважно просапних (кукурудза, картопля та ін.). Така 

структура посівних площ більше відповідає господарствам молочно-

тваринницького напряму. До трав'яно-просапних сівозмін належать також 

овочево-кормові, в яких одне-два поля займають багаторічні трави і три-

чотири й більше - овочеві та кормові просапні культури. Ці сівозміни 

розміщуються на заплавних землях або добре удобрених присадибних 

ділянках. У сидеральних сівозмінах на одному або двох полях вирощують 

сільськогосподарські культури з наступним заорюванням їх зеленої маси на 

добриво. На решті полів розміщують зернові та просапні культури. Такі 
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сівозміни впроваджують насамперед на піщаних ґрунтах у районах 

достатнього зволоження або на зрошуваних землях. Як сидеральні культури 

на піщаних ґрунтах вирощують люпин, на чорноземах - капустяні культури, а 

на засолених ґрунтах - буркун. 

В данній дипломній роботі розглядається така сівозміна  

1. Люцерна 

2. Люцерна 

3. Озима пшениця + горохо- вівсяна суміш на з/к 

4. Цукровий буряк 

5. Кукуруза на силос 

6. Озима пшениця + горохо- вівсяна суміш на з/к 

7. Цукровий буряк 

8. Яровий ячмінь під покривом люцерни 
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4.Техніка зрошування і техніка поливу сільськогосподарських 

культур 

 

4.1 Обґрунтування способу зрошування і техніки поливу 

 

Дощування - прогресивний спосіб зрошення, що дозволяє механізувати 

поливи і збільшувати продуктивність праці поливальників. Воно має ряд 

переваг перед самопливними способами поливу: не потрібно пристрої смуг 

або борозен, а в багатьох випадках і тимчасової зрошувальної мережі; 

можливо більш точне регулювання водного режиму грунту, так як під час 

дощу-вання поливи можуть проводитися будь-якими нормами; 

обеспечіва¬ется зволоження не тільки грунту, але і повітря, що сприятливо 

позначається на розвитку і врожайності сільськогосподарських культур; не 

відбувається ущільнення грунту і руйнування її структури (за малої 

інтенсивності дощу і невеликої крупність крапель); зрошення дощуванням 

може бути застосовано при складному рельєфі і мікрорельєфі, на засолених 

землях і на землях з близькими грунтовими водами. Але поряд з перевагами 

зрошення дощуванням має і недоліки: необхідність в механічної енергії; 

порівняно великі витрати металу на виготовлення дощувальні машини та 

інше обладнання; нерівномірність зволоження грунту при наявності вітру та 

ін. 

Підгрунтове і крапельне зрошення. Якщо при поверхневих способах 

поливу і дощування вода подається на поверхні грунту і потім вбирається в 

неї, то при підгрунтовому зрошенні вона вводиться безпосередньо в 

кореневмісний шар. 

При підгрунтовому зрошенні капілярне підживлення активного шару 

відсутнє (передбачається, що рівень грунтових вод знаходиться на порівняно 

великій глибині). 

Підгрунтовим називають також зрошення, коли кореневмісний шар 

зволожується за допомогою регулювання рівня грунтових вод. 
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Зрошення шляхом регулювання рівня грунтових вод. Суть цього 

способу полягає в тому, що запаси грунтових вод на певній площі постійно 

або періодично поповнюються зрошувальної водою, яка подається на поля по 

системі каналів або труб. Рівень грунтових вод при цьому підтримується на 

необхідній глибині за рахунок зменшення або уве¬ліченія подачі води. 

Встановлено, що на середніх суглинках висока урожайність 

сільськогосподарських культур виходить при підтримці рівня грунтових вод 

на глибині 05-075 м від поверхні землі. На легких поля ця глибина повинна 

бути порядку 0,45-0,6 м. При меншій глибині культури вимокають і, крім 

того, неможлива механізований обробіток грунту. У міру росту рослин 

оптимальна глибина залягання рівня грунтових вод дещо збільшується. 

В дипломному проекті зрошення сівозмінної ділянки планується ДМ 

ДДА 100МА 

Технічна характеристика дощувального агрегату ДДА-100МА. 

Марка машини – ДДА-100МА (рис.4.1,4.2) 

Тип машини – двухконсульна. 

Агрегатується з трактором – ДТ-75М- СЧ. 

Витрата води, л/с – 130. 

Кількість обертів вала насоса, об\хв – 1687 

Спосіб поливу – в русі з забором води із відкритої зрошувальної 

мережі. Відстань між каналами – 120. 

Робоча швидкість, км\год; при русі вперед – до 1,03, при русі назад – 

0,575. 

Транспортна швидкість, км\год – 4,55 

Шар дощу за один прохід, мм – 3,7-8,5. 

Продуктивність чистого часу при нормі поливу 300 куб. м\га, га\год – 

1,6. 

Вага(без трактора), кг – 4240. 

Габаритні розміри в робочому становищі, м: довжина – 6,3, ширина- 

110,3, висота-4,8. 
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Рис. 4.1. Усмоктувальна лінія дощувального агрегату ДДА-100МА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.  Центральна частина дощувального агрегату ДДА-100МА 

 

Дощувальні установки «ДДА100МА» розміщенні на одному полі 

відстанню до 1 км один від одної. 
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Оператори працюють у 2 зміни по 12 годин: з 8:00 до 20:00та з 20:00 до 

8:00. При прийманні зміни оператор перевіряє технічну справність 

установок, пульту та наявність палива в баках. 

Протягом зміни оператор знаходиться біля однієї установки, за 

роботою другої спостерігає бінокль. 

При зміні позиції установки оператор відключає її, перекриває воду на 

гідранті та від’єднує шланг від нього. За допомогою трактора шланг 

перетягують до наступного гідранта. 

Дощувальні установки «ДДА100МА» розміщенні на одному полі 

відстанню до 1 км один від одної. 

Оператори працюють у 2 змінии по 12 годин: з 8:00 до 20:00та з 20:00 

до 8:00. При прийманні зміни оператор перевіряє технічну справність 

установок, пульту та наявність палива в баках. 

Протягом зміни оператор знаходиться біля однієї установки, за 

роботою другої спостерігає бінокль. 

При зміні позиції установки оператор відключає її, перекриває воду на 

гідранті та від’єднує шланг від нього. За допомогою трактора шланг 

перетягують до наступного гідранта. 

 

4.2 Визначення поливної та зрошувальної норми  

 

Одноразове штучне зволоження грунту називають поливом, а під 

поливним режимом будь-якої сільськогосподарської культури розуміють 

сукупність характеристик зрошення її протягом усього вегетаційного 

періоду. Такими характеристиками є число поливів, терміни їх проведення, 

розміри зрошувальних і поливних норм. При виборі розрахункового режиму 

зрошення культури враховуються такі основні положення: режим зрошення 

(або поливний режим) повинен відповідати потребам рослин у волозі під час 

їхнього росту при економному використанні зрошувальної води, 
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забезпечувати отримання високих врожаїв даної культури і сприяти 

підвищенню родючості зрошуваних земель. 

Зрошувальна норма. Ця кількість води, яку необхідно подати на 1 га 

поливної площі, зайнятої даною культурою, за весь зрошувальний період, 

щоб отримати заданий урожай. 

Зрошувальну норму визначають за формулою  

 

âòãð WWWaPEM  ,                                     (4.1) 

 

де E - водоспоживання, м3/га;  
aP - опади, які вбираються в ґрунт, м3/га;  

W - кількість води, яка використовується рослинами з кореневого 

шару ґрунту, м3/га;   

êí WWW  , м3/га ( íW і êW  - запаси вологи в ґрунту на початок і 

кінець вегетаційного періоду);  

M  - зрошувальна норма, м3/га;  

ãðW  - об'єм ґрунтових вод, що йдуть на підживлення кореневого шару 

ґрунту, м3/га;  

âòW  - втрати зрошувальної води на поверхневе і глибинне скидання, 

м3/га. 

Співвідношення між витратами на випаровування і транспірацію 

змінюється від 0,2 до 0,5; ці витрати в вегетаційний період не постійні. 

Витрата на транспірацію спочатку збільшується, досягаючи максимального 

значення в певний момент, а потім починає зменшуватися. Витрата ж на 

випаровування особливо значна, коли грунт відкритий. У міру збільшення 

затінення його рослинами вона зменшується. 

 Для розрахунку сумарного випаровування води з полів, зайнятих 

сільськогосподарськими культурами, є кілька методів. І нашій країні одним з 

найбільш достовірних вважається біокліматичний метод А. М. Алпатьсва, 
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заснований на зв'язку суммарного випаровування з дефіцитом вологості 

повітря і з біологічними особливостями культур. 

Витрата води на випаровування і транспірацію частково покривається 

за рахунок запасів вологи в активному шарі грунту до початку вегетаційного 

періоду. Активним шаром прийнято називати верхній шар грунту, в якому 

розвивається основна маса коренів рослин. У початковий період (в момент 

посіву) кореневого шару немає, тому можна говорити тільки про якусь 

умовної глибині активного шару. Цю глибину приймають рівною 0,3 м для 

овочевих культур і 0,5-0,7 м для польових. Вважається, що в період 

проростання рослини можуть використовувати вологу, що міститься в шарі 

грунту саме такої товщини. У міру розвитку рослин потужність активного 

шару збільшується і доходить до 0,6-0,7 м для овочевих культур і 0,7-1,2 м 

для польових. Щоб визначити запас вологи в цьому шарі, необхідно мати 

дані про ваговій або об'ємної вологості грунту. 

При близькому заляганні рівня грунтових вод запаси вологи в 

активному шарі безперервно поповнюються за рахунок капілярного 

підживлення, тобто переміщення вологи по грунтовим капіллярам від 

поверхні грунтового потоку до кореневої системи рослин. Величина 

капілярного підживлення залежить від глибини залягання рівня грунтових 

під, вида культур і капілярних властивостей ґрунту. При глибині залягання 

грунтових вод 1 м в глинистих ґрунтах вона може доходити до 2000-3000 м3 

/ га. 

Сума опадів за вегетаційний період зазвичай приймається для року 75% 

-ної забезпеченості. Коефіцієнт використання опадів рекомендується 

приймати 0,3-0,5 в посушливій зоні і 0.0 0,8 в зоні недостатнього зволоження. 

Коефіцієнт 6 залежить від техніки поливу. При відсутності по-

поверхневого скидання з полів і витоків зрошувальної води за границі 

кореневого шару він дорівнює одиниці.,але як правило, він повинен бути не 

менше 0,85-0,95. 
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Поливні норми. Для найкращого розвитку рослин в грунті необхідно 

підтримувати певну оптимальну вологість. Значення її приблизно рівні (% 

ПВ): для зернових злакових культур 40-50, зернобобових 50-60, коренеплодів 

і технічних культур 60-70, багаторічних трав 70-80. Вода з полів витрачається 

безперервно, але таким чином вона подається тільки при зрошенні рису 

способом затоплення, імпульсному дощуванні і крапельному зрошенні. У 

всіх же інших випадках за умовами техніки поливу грунт зволожується 

періодично. При періодичної подачі вологість грунту змінюється, 

відхиляючись в ту або іншу сторону від оптимальної. Чим частіше 

проводяться поливи, тим точніше регулюється водний режим грунту. 

Зрошувальна норма при періодичному зволоженні розділяється на поливні 

норми.  

Поливною нормою називається кількість води, що подається на 1 га 

площі, зайнятої даною культурою, за один полив.  

Для розрахунку поливної норми користуються формулою:  

 

)(100 min  HBHm ,                                             (4.2) 

 

де H  - розрахунковий шар ґрунту, м;  
  - об'ємна маса розрахункового шару, т/м3 ;  

HB  – оптимальна вологість активного шару ґрунту після поливу; 

min  - передполивний поріг вологості у шарі Н, % від вологості, 

що відповідає НВ. 

З збільшенням числа поливів і зменшенням поливних норм зростають 

витрати праці на поливи і втрати води на випаровування, а зі зменшенням 

числа поливів і зі збільшенням норм зростають втрати на глибинні витоки. 

При встановленні поливних норм виходять з положення, що при поливах 

повинен зволожувати тільки активний шар грунту і вміст вологи в ньому не 

повинно перевищувати найменшу вологоємність. 
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Види поливів. Розрізняють такі основні види поливів: вегетаційні, 

відновлюють запаси вологи в грунті в міру їх витрачання; вологозарядковий, 

що застосовуються зазвичай в районах недостатнього зволоження для 

створення запасів вологи до початку вегетаційного періоду, проводяться в 

осінньо-зимовий або ранневесенпій період збільшеними поливними нормами 

(1000-2000 м3 / га); передпосівні, що забезпечують зволоження грунту перед 

посівом. 

Поливні норми всіх цих поливів включаються в зрошувальні норми. 

Існують і деякі спеціальні види поливів: посадочні, післяпосадкового, 

освіжні, підкормові, удобрювальні, протизаморозкові і ін. 

Крім того, на засолених землях з метою видалення солей з грунту 

застосовують промивні поливи, норми яких не включаются в зрошувальні 

норми. 

Вибір розрахункових поливних режимів. За розрахунковий 

рекоменду¬ется приймати среднесухой рік з 75% -ної забезпеченістю 

осад¬камі. При встановленні зрошувальних і поливних норм і термінів 

поливів можуть використовуватися емпіричні (на підставі реко-дацій 

дослідно-меліоративних станцій, за даними практики в аналогічних умовах і 

ін.), напівемпіричні (за допомогою расчетов за формулами, що зв'язує 

сумарне випаровування з кліматіческими характеристиками масиву 

зрошення) і теоретичні методи . Найбільш надійними і достовірними 

вважаються емпі¬річескіе, але при цьому потрібні великі затрати праці та 

рабо¬чего часу. У нових районах зрошення переважно прі¬меняются 

напівемпіричніметоди. 

 Для розрахункового року будують інтегральну криву сумарного 

випаровування. З урахуванням опадів, зміни глибини активного шару і 

величини капілярного підживлення будують інтегральні криві зміни 

мінімально допустимих, максі¬мально можливих і оптимальних запасів 

вологи в активному шарі грунту. Тут же вказують поливні норми і 

розрахункову продолжітельность межполівних періодів. 
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 Розрахункові режими уточнюють за кліматичними прогнозами і 

досвіду експлуатації систем в аналогічних умовах на даний календарний рік. 

 

4.3Режим зрошення культур заданої ділянки сівозміни 

 

Режими зрошування. Режим зрошення – це розподіл штучної подачі 

вологи у часі (сукупність норм, строків та кількості поливів за вегетаційний 

період певної сільськогосподарської культури). Режим зрошення кожної 

культури повинен відповідати потребі рослини у воді на різних етапах її 

онтогенезу. Поряд з цим режим зрошення повинен сприяти поліпшенню 

поживного, солового та теплового режимів ґрунту, збереженню його 

родючості, запобіганню іригаційної ерозії, заболочуванню та засоленню 

ґрунту, найбільш ефективному використанню земельних та водних ресурсів. 

Основні вимоги до режиму 

зрошення сільськогосподарських культур тривалість та норми поливів 

сільськогосподарських культур рослин необхідно диференціювати таким 

чином, щоб у ґрунті була сприятлива взаємодія факторів: 

-достатній вміст води та елементів живлення рослин; 

-нормальні умови аерації (аеробні умови). 

Сприятливе співвідношення вмісту води та повітря в ґрунті становить 

для більшості сільськогосподарських культур приблизно 80% та 20% 

відповідно. 

Звичайно, значний вплив на режим зрошення здійснюють фізіологічні 

особливості рослин. Так рис отримує молекулярний кисень через свої добре 

розвинені міжклітинники надземних органів і тому не відчуває гіпоксії навіть 

при повній відсутності прямого доступу кисню з атмосфери до кореневмісної 

зони ґрунту. 

Види режимів зрошення: 

За призначенням розрізняють наступні види режимів зрошення: 
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1.Проектний- розробляється при проектуванні зрошувальної системи та 

повинен забезпечувати створення та підтримання в кореневмісному шарі 

ґрунту оптимального водно-повітряного режиму протягом всього 

вегетаційного періоду сільськогосподарської культури, не допускати 

підняття РГВ, тим самим перешкоджати вторинному засоленню 

зрошувальних земель. На базі розрахунків проектного РЗ надалі проектується 

будівництво насосних станцій, напірних трубопроводів, каналів, 

гідротехнічних споруд і т.д. 

2.Плановий режим зрошення використовують при складанні 

виробничо-фінансового пану господарства, в якому розраховують також 

витрати на поливи. Водокористування в господарстві планують згідно до 

фактичних структур посівних площ (з наведенням строків та норм поливів) 

3.Експлуатаційний РЗ – фактичний режим зрошення вже побудованої 

зрошувальної системи. Він змінюється по роках в залежності від погодних 

умов поточного року. Фактичні строки та норми поливів всіх культур 

уточнюються в залежності від фактичного водоспоживання та інтенсивності 

опадів. 

За умовами ресурсозабезпечення та еколого-меліоративного стану 

земель 

1.В умовахдостатнього ресурсозабезпеченнята доброго еколого-

меліоративного стану земель пропонується застосуватиоптимальні 

екологічно безпечні режими зрошення,які забезпечують дотримання 

оптимального діапазону зволоження у розрахунковому шарі ґрунту, але при 

виконанні умови – мінімізації втрат вологи на інфільтрацію за межі цього 

шару (Компенсаційний режим зрошення – штучне зволоження ґрунту 

додатково до опадів забезпечує покриття дефіциту водоспоживання 

сільськогосподарських культур. 

2. В умовахнедостатнього ресурсозабезпеченняпропонується 

використовувати різніводоощадливі режими зрошення,параметри яких 

можуть узгоджуватись та змінюватись згідно з наявними обсягами ресурсів 
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та очікуваним рівнем урожаїв за умови недополивів сільськогосподарських 

культур. 

Нормативна база водоощадливих (дефіцитних) режимів зрошення 

враховує сортові генетичні особливості сільськогосподарських культур та 

технологію їхнього вирощування.Основний принцип водоощадливих 

режимів зрошення полягає у дотриманні оптимального рівня зволоження 

лише лише протягом критичного періоду розвитку сільськогосподарських 

культур, коли вони є найбільш чутливі до нестачі вологи. В іншу періоди 

вегетації нормативні параметри водоощадливих режимів можуть 

узгоджуватись із рекомендаціями, одержаними на підставі 

експериментальних досліджень, або визначатись оперативно за моделями 

зв’язку “врожайність – вологозабезпеченість”. 

3. За умови тривалого використання зрошувальних земель у разі 

порушення комплексу агро технологій та поливних режимів існує небезпека 

деградації ґрунтів та погіршення грунтово-екологічного стану земель. В 

таких випадках пропонується застосування ґрунтозахисних режимів 

зрошення,що передбачає проведення відповідних агро меліоративних заходів 

з метою відновлення родючості ґрунтів, врахування конкретних грунтово-

екологічних умов та стану родючості ґрунту. 

Фактори впливу на режим зрошення: 

Коректний режим зрошення є основним завданням проектування та 

експлуатації зрошувальної системи. Завдання практиків – вірно розрахувати 

норми і строки поливів та пов’язати їх з конкретними погодними умовами. 

Постає запитання: 

-Чи однаковий режим зрошення для різних сільськогосподарських 

культур при одних і тих же умовах зовнішнього середовища. 

-Чи змінюватиметься режим зрошення для певної 

сільськогосподарських культури в різні роки її вирощування на даній 

території. 
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Проаналізувавши вищезгадані ситуації можемо виділити ряд факторів, 

що впливатимуть на режим зрошення сільськогосподарських культур. 

1. Одним із головних факторів єпогодні умови,а саме: 

-кількість опадів та розподіл їх протягом вегетації; 

-температура повітря; 

-відносна вологість; 

-дефіцит вологості повітря. 

Вище перераховані фактори в першу чергу впливають на кількість та 

строки поливів. 

2. Біологічні особливості культури(впливають на норми, строки, 

кількість поливів) 

-тривалість вегетаційного періоду (кількість поливів) озима пшениця – 

3 поливи, люцерна – 9, огірки – 14. 

-водоспоживання (потреба рослин у воді, максимально можливі 

випаровування; 

-фаза розвитку рослини (критичні періоди), 

3. Грунтові особливості (механічний склад, вологоємкість, 

водопроникність). Легкі за механічним складом ґрунти, не здатні створювати 

значні запаси вологи, внаслідок їх низької вологоємкості та великої 

водопроникності. Тому поливи варто здійснювати меншими нормами, але 

частіше; порівняно з суглинковими та глинистими ґрунтами. 

4. Гідрогеологічні умови. На процес регулювання водного режиму 

ґрунту впливає глибина залягання підґрунтових вод. Від цього показника 

залежить чи враховуємо ми капілярне підняття вологи при визначенні норм 

зрошення та норм поливів. 

Призначення строків поливів – складне та дуже важливе питання 

практики зрошення сільськогосподарських культур. 

З метою забезпечення потреби рослин у воді, необхідно мати 

досконалу методику визначення терміну, коли рівень вологи в ґрунті 

знизиться до нижньої межі оптимальної вологості ґрунту, яка обумовлюється 
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біологічними особливостями рослин (але не нижче ВРК). Для 

культур вологолюбних з неглибоким розташуванням кореневої системи 

(огірки, розсадна капуста, нижня межа оптимальної вологості завжди вища, 

ніж дляменш вологолюбнихз глибоко розповсюдженою кореневою системою 

(помідори, столовий буряк) 

На практиці строки поливу встановлюють різними методами: 

1. За зовнішніми ознаками. Візуальний метод і ґрунтується на зміні 

зовнішнього вигляду рослини внаслідок зменшення наводненості тканин. 

Ознаками необхідності поливу є зміна кольору листя та стебел, зміна кута 

згину молодого листя, короткотривале початкове в’янення або скручування 

листя. 

Довгий час був головним методом, на жаль досить широко 

застосовується на практиці і зараз. Проте досить суб’єктивний, примітивний і 

не завжди виправданий. Так в спеку, в’янення листя спостерігається навіть 

при високій вологості ґрунту; в такому випадку є необхідність в 

освіжаючому, а не зволожувальному поливі. У дорослих рослин до того ж 

зміна зовнішніх ознак при недостатній вологості менш помітна, внаслідок 

чого існує ризик зниження вологості ґрунту нижче ВРК. 

2. За фазами розвитку рослин. Рослини стають особливо вимогливими 

до наявності легкодоступної вологи певні періоди їх онтогенезу, які 

визначаються як критичні. Різке зниження врожаю спостерігається при 

дефіциті ґрунтової вологи під час закладання, формування та інтенсивного 

росту органів плодоносіння рослин, або інших органів, які беруть участь у 

створенні врожаю. В цей час має забезпечуватись безперервне надходження 

вологи до рослин у цілковитій відповідності з їх потребою. 

Так за даними інституту зрошувального землеробства УААН для 

помідорів- критичним визначенийперіод зав’язування та ріст плодів,для 

капусти - наростання розетки та достигання качанів, огірків – плодоносіння. 

Згідно даного методу, завчасно визначають схеми поливів, приводячи 

строки поливів до відповідності часу настання критичних фаз онтогенезу; 
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причому поливи призначають з деяким випередженням. Недолік: в зв’язку із 

зміною погодних умов схеми поливів необхідно коригувати. 

3. За фізіологічними показниками. Сучасна фізіологія шукає шляхи 

управління потребами рослин, за яких потреби у поливах будуть 

задовольнятись на основі сигналів самої рослини (величина всисної сили 

клітин листя, концентрація клітинного соку, осмотичний тиск та ін.). 

Найбільше практичне значення мають перші два показники. Встановлені 

значенняверхньої межі всисної сили клітин,за якими рослини починають 

відчувати пригнічення, що призводить до зниження їх продуктивності. 

Концентрація клітинного соку обумовлюється наявністю певної 

кількості солей. Чим вища концентрація клітинного соку, тим вища потреба у 

воді. 

Фітомоніторинг. В окремих рослинах дозволяє визначати фізіологічні 

порушення (стрес).Діалоговий фітомоніторинг дозволяє точно 

налагоджувати зрошення для досягнення бажаних темпів росту. 

Оцінка водного стресу за температурою листя. Параметр оцінки –

 термічний - за різницею температури листя (або листкової поверхні) та 

повітря в залежності від кліматичних умов. 

Інфрачервоне випромінювання– вимірювання суцільного покриву за 

допомогою спеціального обладнання, використовуючи літаки та супутники. 

Метод денного стискання стебла. Використовується фізіологічна 

особливість ксилеми - еластичність клітин, що обумовлює фізіологічний 

процес денного стискання стебла рослин (стовбура дерева) під впливом 

транспірації через листкову поверхню та нічного росту і відновлення тургору 

в результаті роботи кореневої системи. 

Метод вимірювання – дендрометрія з використанням високочутливих 

електронних сенсорів – дендрометрів безперервної моніторної дії 

Метод водних потенціалів. Ґрунтується на принципі рівності тиску в 

листі та листковій камері. 
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Вимірювані параметри – водний потенціал листка та водний потенціал 

рослини в цілому. 

4. За вологістю ґрунту. Найбільш точний метод визначаються за 

допомогою показників перед поливної вологості ґрунту. Досліджено, що 

найвищу урожайністьсільськогосподарські культури забезпечують при 

вологості ґрунту близькій до НВ. Але так як в полі важко і не завжди 

доцільно створювати такий запас вологи; експериментальним шляхом 

встановлюється нижня межа вологості ґрунту (як правило діапазон становить 

близько 15% вологості ґрунту). Зразки ґрунту відбирають через 8-10 днів. За 

показником перед поливної вологості (фактичної) розраховується дефіцит 

ґрунтової вологи до рівня найменшої вологоємкості, тобто практично норму 

поливу. Недоліки: трудомісткий, є потреба в розробці сучасних методів та 

приладів вимірювання вологості ґрунту: 

- Тензіометричний спосіб, що базується на законах термодинаміки та 

використовує знання про потенціал ґрунтової вологи. Засобами вимірювань 

слугують сенсoри - тензіометри 

Переваги методу: 

-простота і доступність методу; 

-тензіометричний тиск (капілярний потенціал ґрунтової вологи) є 

прямим показником її доступності для рослин; 

-висока оперативність і точність визначення як строків, так і норми 

поливу; 

-можливість застосування в системах автоматизованого управління 

поливами; 

-можливість використання в сучасних системах вимірювання та 

передачі інформації; 

-наявність простих, дешевих та надійних приладів – тензіометрів, у 

тому числі і вітчизняного виробництва. 

5. Біокліматичний метод. Інтервал між двома сусідніми поливами, 

тобто тривалість між поливного періоду, обумовлений водопотребою 
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культури. В залежності від методів та ритмів розвитку рослин фактичні 

витрати води полем в окремі періоди змінюються в значних межах. 

З метою визначення значень водопотреби Анатолієм Михайловичем 

Алпатьєвим був введений біокліматичний коефіцієнт кривої водопотреби, 

величина якої змінна. Продовжив ці дослідження Стефан Михайлович 

Алпатьєв. Для кожного виду рослин зміна біокліматичного коефіцієнту має 

свої закономірні особливості. З переміщенням зрошення в західні та північні 

області країни виявляється така вада даного методу як зональність 

біокліматичних коефіцієнтів водопотреби. 

Сучасні економічні соціальні та природно - господарські умови 

ведення зрошення характеризуються підвищенням вимог щодо 

раціонального використання наявних, часто обмежених ресурсів та 

недопущення негативного впливу на довкілля. 

Традиційно критерієм планування поливів є умова дотримання 

оптимального рівня волого запасів у розрахунковому шарі ґрунту, який 

визначається верхньою межею зволоження ґрунту ( волого запаси при 

розриву капілярів). Зазначений діапазон зволоження забезпечує оптимальний 

рівень водоспоживання сільськогосподарських культур та відповідно 

одержання високих урожаїв за умови дотримання оптимальних параметрів 

усіх інших технологій зрошувального землеробства. 

В умовах дефіциту ресурсів: поширення негативних впливів 

зрошувальної меліорації на оточуюче середовище застосування даного 

традиційного підходу планування біологічно оптимальних режимів зрошення 

лише за одним критерієм (забезпечення оптимального водоспоживання) є 

недоцільним та призводить, як до нераціонального використання ресурсів, 

так і до розвитку де граційних процесів у ґрунтах. У зв’язку з цим в останні 

десятиріччя набули розвитку нові підходи до встановлення оптимальних 

параметрів режимів зрошення, які визначаються за комплексом критеріїв і 

більш детально враховують умови виробництва та екологічні вимоги. 
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При плануванні поливів використовують відповідну нормативно-

довідкову інформацію, що містить: 

-граничнодопустимі екологічно безпечні поливні норми mек; 

-перед поливні пороги вологості ґрунту; 

-потужність розрахункового шару ґрунту, що відповідає потрібній 

глибині зволоження. 

Застосування електронно-обчислювальної техніки для створення 

інформаційно-обчислювальних систем оперативного планування поливів 

(ІОС “Проект”, ІОС “Полив-2”) дає можливість не лише розширити перелік 

умов та факторів, що впливають на розв’язання задачі планування поливів, 

але й дають змогу враховувати прогноз розвитку чи змін вихідних умов у 

часі протягом найближчого періоду (погодні умови, сумарне випаровування, 

стан розвитку сільськогосподарських культур, наявність та готовність 

поливної техніки, ліміти водо та енергопостачання тощо. 

У світовій практиці такий підхід використовують у так званому 

прецизійному (що визначається найвищою точністю) землеробстві, коли усі 

параметри агротехнологій постійно узгоджують із фактичними 

прогнозованими змінами природних та антропогенних факторів. 

Планування строків поливів може здійснюватись: 

1. Із застосуванням інформаційно-обчислювальних 

системоперативного планування зрошення. Ефективне при обслуговуванні 

багатьох великих господарств та розв’язання поряд з плануванням поливів 

задач оптимізації розподілу водноенергетичних ресурсів в межах 

зрошувальних систем. 

2. Шляхом балансових розрахунків динаміки вологостіна основі 

використання нормативних параметрів та емпіричних залежностей із 

застосуванням мікрокалькуляторів. Не дає змоги оперативно планувати 

поливи на великих площах та розв’язувати оптимізацій ні задачі розподілу 

ресурсів. Доцільне для невеликих господарств та за достатнього рівня 

забезпечення поливного землеробства ресурсами. 
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3.Шляхом визначення строків норм поливів на підставі прямих 

вимірювань вологості ґрунту та спостережень за станом розвитку рослинз 

дотриманням рекомендацій щодо обсягів доступних поливних норм. 

Доцільне застосування для невеликих фермерських господарств, що мають 

необхідне обладнання для визначення вологості ґрунту. 

 

 

Таблиця 4.1  – Режим зрошування сільськогосподарських культур сівозмінної 

ділянки 

 

Культура Кількість 
поливів 

Номер 
поливу 

Поливна 
норма 

Термін поливу 
Початок Кінець 

Люцерна 2-го року 

 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

17.05 
22.06 
14.07 
22.07 
13.08 
26.08 
13.09 

21.05 
26.06 
18.07 
26.07 
17.08 
30.08 
17.09 

Люцерна 3-го року     1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

17.05 
22.06 
14.07 
22.07 
13.08 
26.08 
13.09 

21.05 
26.06 
18.07 
26.07 
17.08 
30.08 
17.09 

Озима пшениця 
 
+ 
гороховівсяна 
суміш на з/к 

 
 
 

   0 
   1 
   2 
 
   1 
   2 
   3 
   4 

1000 
500 
500 
 
600 
300 
500 
500 

01.09 
13.05 
02.06 
 
16.07 
08.08 
30.08 
12.09 

15.09 
17.05 
06.06 
 
31.07 
12.08 
03.09 
16.09 

Цукровий буряк 

 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

600 
600 
600 
600 
600 

29.06 
15.07 
26.07 
10.08 
26.08 

03.07 
19.07 
30.07 
14.08 
30.08 
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Кукурудза на 
силос 

    1 
   2 
   3 

600 
600 
600 

12.07 
23.07 
04.08 

16.07 
27.07 
08.08 

Озима пшениця 
 
+ 
гороховівсяна 
суміш на з/к 

 
 

   0 
   1 
   2 
   1 
   2 
   3 
   4 

1000 
500 
500 
600 
300 
500 
500 

01.09 
13.05 
02.06 
16.07 
08.08 
30.08 
12.09 

15.09 
17.05 
06.06 
31.07 
12.08 
03.09 
16.09 

Цукровий буряк 

 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

600 
600 
600 
600 
600 

29.06 
15.07 
26.07 
10.08 
26.08 

03.07 
19.07 
30.07 
14.08 
30.08 

Яровий ячмінь 
під 
покривом люцерни 

 

 

   1 
 
   1 
   2 
   3 
   4 

500 
 
600 
600 
600 
600 

23.05 
 
11.07 
02.08 
14.08 
04.09 

27.05 
 
15.07 
06.08 
18.08 
08.09 

 

 

4.4Побудова та укомплектування графіка гідромодуля і графіка 

поливу сівозмінної  ділянки 

 

Для подачі води на зрошування сільськогосподарських культур (на 

зрошувальну систему або зрошувану ділянку, сівозміну) необхідно будувати 

насосну станцію з напірним трубопроводом або підвідним (магістральним, 

розподільним, господарським) каналом, розраховані на пропуск 

максимальної витрати води, яка потрібна для проведення поливів. 

 Витратою, як відомо з гідравліки, називається кількість води, яка 

проходить через живий переріз потоку (труби або каналу) в одиницю часу 

(л/с, м3 /с). З приведених вище режимів зрошування сільськогосподарських 

культур, які входять в сівозміну, видно, що в окремі періоди треба поливати 

три, чотири і більш культур, а в решту часу одну, дві.    
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 У зв'язку з цим витрата води, що подається на зрошувану ділянку в 

напружений період, може бути в 2-4 рази більше, ніж в решту часу 

вегетаційного періоду. Тривалість напруженого періоду 15-20 днів. 

Очевидно, що будувати водоподавальні споруди на пропуск максимальної 

витрати недоцільно як економічно, так і за організаційно-господарськими 

умовами.            

 У зв'язку з цим розрахунковий режим зрошування 

сільськогосподарських культур, сівозміни, які зображають у вигляді графіка 

гідромодуля або графіка поливу, необхідно погоджувати (укомплектовувати). 

На графіку по осі абсцис відкладають час, а по осі ординат – розрахункові 

витрати (л/с) або ординати гідромодуля (питома витрата води л/с з га).  

 Для зрошувальної системи, в яку входить декілька сівозмін, коли при 

проектуванні розрахунки витрат здійснюють за типовими сівозмінами, а 

також для спрощення подальшого визначення витрати окремих елементів 

зрошувальної мережі будують графіки гідромодуля. Якщо зрошувана ділянка 

є однією сівозміною, а також в умовах експлуатації будують графіки поливу.

 Графіки прийнято будувати на міліметрівці, приймаючи по осі абсцис 1 

мм – 0.5 діб, а по осі ординат – 1 см – 0.1 л/с га для графіка гідромодуля і 20, 

30, 50 л/с для графіка поливу – залежно від кількості культур в сівозміні і 

розрахункової витрати. Ордината графіка гідромодуля визначається за 

формулою:  

q=  

 

де q – ордината гідромодуля, л/с га;  

 - частка площі поля, зайнята культурою, в сівозміні;  

mк - поливна норма культури, м3 /га;  

t – рекомендована тривалість поливу в добах.  

Ордината графіка поливу, тобто витрати води, яка потрібна для поливу 

окремої культури сівозміни (л/с) визначається за наступною формулою: 
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Q=  

 

де Fк - площа поля сівозміни (нетто), зайнята культурою, га.  

 У цих формулах прийнятий цілодобовий полив. У випадку, якщо полив 

не цілодобовий, хоча це і небажано, оскільки збільшується ордината 

гідромодуля або витрата води, та і нічні поливи найбільш сприятливі, вказані 

вище формули набувають вигляду: 

q=   

 

Q=                              4.4               

              

За наведеними формулами з використанням рекомендованих норм і 

строків поливу визначають витрату води на полив кожної культури. Якщо 

строки поливів співпадають, то витрати води підсумовуються. При 

підсумовуванні витрат води на окремі культури графік виходить 

нерівномірний (так званий неукомплектований),рис.4.3 у зв'язку з чим, як 

вказано вище, його необхідно укомплектувати, тобто побудувати 

укомплектований графік (гідромодуля або поливу).  

Його будують на одному креслярському листі з неукомплектованим 

графіком: у верхній половині неукомплектований, а в нижній - 

укомплектований. Задача комплектування полягає в наступному:  

 1) понизити максимальну ординату неукомплектованого графіка; 

 2) зробити роботу на зрошуваній ділянці по – можливості, 

безперервною і рівномірною.      

 Укомплектовування графіків здійснюють:      

 1) за рахунок зрушень середньої дати поливу (вперед не більш, ніж на 3 

дні для овочевих культур, 5 днів для зернових і кормових);    

  2) зміни тривалості поливу (в межах 3-10 діб) при дотриманні 
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допустимої зміни тривалості міжполивного періоду (не більш 3-4 дні).  

 Приблизна тривалість поливних періодів: овочеві культури 3-5 днів, 

зернові і кормові 5-15 днів. При поливній нормі 300-400 м3 /га поливний 

період повинен бути 3 дні, при 500-600 м3 /га - 5 днів, 700-1000 м3 /га – 10 

днів. При вологозарядкових поливах 1200-1500 м3 /с можна приймати 15 і 20 

днів.              

 При цьому треба враховувати також наступне: - починати полив можна 

раніше наміченого терміну для овочевих культур на 3, а для зернових і 

кормових – 5 днів; - інтервали між середніми датами двох сусідніх поливів 

однієї культури не змінювати з умови 3 дні для овочевих і 5 – для зернових і 

кормових культур; - не проводити одночасно полив більше двох культур; - 

укомплектовування, здійснюване, в основному, за рахунок стиснення 

поливного періоду, не повинне бути надмірним, тобто одержана в 

укомплектованому графіку витрата (гідромодуль) не повинна перевищувати 

розрахункову максимальну ординату неукомплектованого графіка.  

 Спосіб укомплектовування графіка поливів (аналогічно гідромодуля) 

наведений нижче. Укомплектовування графіка поливу або гідромодуля 

сівозміни може понизити максимальні ординати на 20-50% і більше.  

При дощуванні графік поливу культур, що входять в сівозміну, необхідно 

пов'язати з витратою і продуктивністю дощувальних машин і установок. 

 У зв'язку з тим, що витрата дощувальної машини відома, для побудови 

графіка визначають тривалість кожного поливу (t, діб) за формулою:  

 

t=   

 

де mк - поливна норма культури, м3 /га;  

Fк - площа поля (нетто);  
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Q – витрата дощувальної машини, л/с (або групи машин, що одночасно  

- коефіцієнт, що характеризує тривалістьпрацюють на даному полі);  роботи 

машини за добу;  

Kтп - коефіцієнт техніки поливу; 

 Kвр - коефіцієнт корисного використання робочого часу машини за 

добу. 

Зрошування передбачається дощувальною машиною «ДДА-100МА». 

Витрата 130л/с. Полив цілодобовий (t=86400 секунд) з коефіцієнтом 

використання робочого часу Kвр=0.85 і коефіцієнтом техніки поливу Kmn= 

1.15.  

Структура сівозміни, режим зрошування  приведені в табл 4.1. 

 Полясівозміни рівновеликі, площа поля нетто F =47га.   

  Для побудови графіка поливу сівозміни в таблицю 

укомплектовування (табл.5.3) вписуються строки і норми поливів всіх полів, 

зайнятих відповідними культурами. Після чого визначається тривалість 

кожного поливу за формулою:         

     n=       4.6 

 

При поливній нормі  =600м/га тривалість поливів складе: 

N= (47*600*1,15)/(64*86,4*0,85)=6,8≈7діб 

 

Аналогічно визначається тривалість поливу кожного поля сівозміни 

(культури).  

Нижче за таблицю укомплектовування будується графік поливів 

(рис.4.3). Кожен полив представлений на цьому графіку прямокутником, 

ордината якого рівна витраті води дощувальної машини, абсциса – 

тривалості поливу.  
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У таблицю укомплектовування вносяться поливи кожного поля 

сівозміни в окремий рядок. Після цього приступають до укомплектовування 

графіка поливів.  

Дотримуючись викладених вище правил укомплектовування, треба так 

розташувати поливи, щоб кількість одночасно працюючих машин була 

якнайменшою. 

 У даному прикладі одночасно працюють дві дощувальні машини.  

Оскільки одночасно працюють дві дощувальні машини, витрата води, 

необхідна для зрошування сівозмінної ділянки, складе 2 *130=260л\с. 

На підставі графіка роботи дощувальної машини «ДДА100МА», 

необхідно визначіти розрахункові витрати НЕТТО і БРУТТО 

 

Qнетто=ΣQi                                         (4.7) 

Де Qi одночасно працюючі всі машини 

Qнетто=260 л/с 

Qбрутто= Qнетто/0.75=260/0,75=346,7л/с 

 

 

4.5Розрахунок елементів техніки поливу 

 

Дощувальні установки «ДДА100МА» розміщенні на одному полі 

відстанню до 1 км один від одної. 

Оператори праціють у 2 змінии по 12 годин: з 8:00 до 20:00та з 20:00 до 

8:00. При прийманні зміни оператор перевіряє технічну справність 

установок, пульту та наявність палива в баках. 

Протягом зміни оператор знаходиться біля однієї установки, за 

роботою другої спостерігає бінокль. 
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При зміні позиції установки оператор відключає її, перекриває воду на 

гідранті та від’єднує шланг від нього. За допомогою трактора шланг 

перетягують до наступного гідранта. 

1. Для ДДА100МА розраховуємо середню інтенсивність дощу 

машини за формулою: 

Рср=(60*Q)/1*(β+s) мм/хв.                                                     (4.8) 

Рср=2.5 мм/хв. 

Q-витрата води машиною, л/с. 

β-довжина і ширина смуги зволоження, м. 

s-шлях агрегату за 1 хв/м. 

 

2. Шар дощу створений за один прохід машини(h)  

h= Рср*tмм;                                                  (4.9) 

t=1б/V; 

1б=( h-hmin- hзап)/l=(0.95-0.3-0.1)/0.0015=336,7 

h-глибина тимчасового зрошувача(0.9-1м); 

hmin-мінімальна глибина води в зрошувачі(0.3м); 

hзап-запас дамби над рівнем води(0,1м); 

l-ухил дна зрошувача(0.001-0.002м); 

V-швидкысть руху агрегату при поливі м/с; 

 

3. Кількість проходів по блефу 

n=m/h                                          (4.10) 

m-поливна норма,мм; 

h-шар води, вилитий за один похид,мм; 

 

4.Продуктивність агрегату за сезон: 
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Wсез=(86,4*Q*T*c*βсез)/Mсез*Kі= 

(86,4*130*100*0,8)/2770*1,3=190га 

 

T- тривалість поливного періоду, діб; 

С- частка годин роботі на поливі за добу(с=24/t) 

t- кількість годин роботи за добу 

βсез- сезонній коефіцієнт використовування часу на поливі (0,8); 

Мсез- середне зважена зрошувальна норма, м3/га; 

K-коефіцієнт випаровування поливної води (1,2-1,3). 

 

5. Кількість агрегатів для поливу 

 

N=Fсів/Wсез, шт.; 

Fсів-площа нетто сівозміни, га; 

N=47*8/190=1,97 
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5. Зрошувальна, водозбірно-скидна і дренажна мережі 

 

5.1Технічна схема зрошування ділянки і зрошувальної мережі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Схема поливу дощувальної машини ДДА-100МА 
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960м 
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5.2Визначення розрахункових витрат зрошувальної мережі 

 

 Режим роботи та розрахункові витрати. Режим роботи зрошувальних 

каналів характеризується тим, що витрати в них через певні проміжки часу 

коливаються внаслідок зміни в часі витрачання води на транспірацію і 

випаровування і періодичності проведення поливів. По багатьох каналах і 

особливо з внутрішньогосподарських розподільником молодших порядків 

вода подається періодично. В зимній період в більшості випадків подача води 

по каналах повністю припиняється. Витрати каналів змінюються не тільки в 

продовж року, але і по роках при зміні вологості року, водоносності джерела 

зрошення, при зміні культур на полях і ін. 

 Витрата по довжині каналу зменшується, оскільки він розподілиться 

між молодшими каналами. В межах ділянки між водами (молодшими 

каналами) витрата теж зменшується через втрат води на фільтрацію, 

випаровування і витоку на даній ділянці. Витрата в кінці ділянки каналу 

прийнято називати витратою ні-10, а в голові ділянки - витратою брутто, 

який дорівнює: 

     Qбр=Qнт+Qвтрати   (5.1) 

 

Для всього каналу  

 

     Qнт=∑Qотв    (5.2) 

 

де, ∑Qотв - сума витрат, одночасно забираються з даного канала в молодші 

канали, 

 Qвтрати - сума втрат води на фільтрацію, випаровування і витоку на 

всіх ділянках каналу. 

 Витрата Qбр для всього каналу дорівнює витраті в голові його 

Qгол. 
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 Зрошувальні канали розраховують на пропуск не тільки нормальних, 

але і більш високих, так званих форсованих витрат. Необхідність подачі по 

каналах таких витрат обумовлюється рядом причин: зміною поливних площ 

або складу культур на площах, що обслуговуються тими чи іншими 

каналами; відхиленням в термінах і нормах поливу від прийнятих при 

розрахунку водоспоживання; можливістю перерви в подачі води п '. через 

аварії на системі, великий вміст наносів в джерелі зрошення і ін. Подача 

форсованого витрати дозволяє також прискорити проведення поливів. 

 У зв'язку з тим, що внутрішньогосподарські канали або самі рабо-

тануть періодично, або подають воду в періодично працюючі канали, 

розрахункові витрати для них встановлюються на зосереджені схем 

розподілу води в господарствах. 

 Порядок розподілу води в господарстві. У господарствах 

застосовується наступний порядок розподілу моди при поливах: 

 якщо культура займає кілька полів на сівозмінній ділянці, то поля 

поливаються по черзі і весь поливної витрата розподіляється між поливними 

ділянками, що входять до складу Юлько одного поля. Це дозволяє краще 

організувати працю при поливах, а також створити умови для рівномірного 

зростання культур на кожному полі; 

 при поливах просапних культур, щоб уникнути розриву в строках 

проведення поливів і післяполивних обробіток, добова площа поливу в 

кожній бригаді повинна дорівнювати добовій продуктивності тракторів, 

закріплених за бригадою, на культивації міжрядь. Якщо в господарстві 

провідна просапна культура, то при поливах її вода надходить в усі бригади 

одночасно, а при поливах зернових і трав, а також просапних культур, що 

займають невелику площу, вода в бригади може подаватися і по черзі, і 

одночасно; 

 якщо за бригадою закріплено кілька поливних ділянок па одному і тому 

ж полі сівозміни, то ділянки поливаються по черзі. Коли поливні ділянки 

закріплені за кількома бригадами, їх полив бригади ведуть одночасно; 
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  Коли поливні ділянки закріплені за кількома бригадами, їх полив 

бригади ведуть одночасно; 

 в селищні розподільники вода надходить або безперервно, або ж 

розподіляється відповідно до прийнятого водообороту 

для селища. 

Кількість зрошувачів, що одночасно працюють на полі, а отже, і 

дощувальних машин, визначають при складанні графіка поливів. Для цього 

визначають тривалість поливу поля однією дощувальною машиною за 

залежністю, діб 

                               ä³áâèï
íò
n QkkmFn 4,86                                     (5.4)   

         

   де m - розрахункова поливна норма, м3/га;  

        íò
nF  - площа поля сівозміни, зайнята даною культурою, га;  

        âèïk - коефіцієнт, що враховує втрати води на випаровування при 

дощуванні (витрати води на створення мікроклімату в процесі дощування); 

         Q - витрата дощувальної машини, л/с ;  

          ä³ák  - коефіцієнт використання часу доби. 

 

5.3 Гідравлічні розрахунки закритої зрошувальної мережі 

(визначення діаметрів і матеріалу труб, швидкість руху води, втрати 

натиску, повний натиск, гідравлічний удар 

 

Гідравліка - наука, що вивчає закони рівноваги і механічного руху 

рідини, розробляюча методи вживання цих законів для вирішення завдань 

інженерної практики. Назва "гідравліка" грецького походження, від слів 

"хюдор" - вода і "аулос" - труба, жолоб, що означає "перебіг води після труб". 

Вона охоплює питання руху води не лише в трубах, але і у відкритих руслах 

(каналах, річках), в гідротехнічних спорудах і в різних гідравлічних 

системах.  
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Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає в підборі їх діаметрів 

відповідно розрахунковим витратам води, визначення путніх і місцевих втрат 

натиску для встановлення необхідного повного натиску в голові і по ділянках 

зрошувальної системи з трубопроводами. 

На підставі розрахункових витрат і оптимальних швидкостей рух води 

в трубопроводах попередні діаметри їх, мм, підбирає по формулі 

 

                                                                            (5.4) 

 

де – розрахункова витрата для даного трубопроводу, м3/с;  

 – швидкість води у трубопроводі, м/с. 

Економічно найвигідніший діаметр труб можна орієнтування 

визначити по таблицях, складеним Ф.А. Шевельовим, де він виділений 

потовщеними вертикальними лініями. Точніше економічно найвигідніший 

діаметр визначають кошторисно-фінансовим розрахунком. 

Щоб уникнути замулювання трубопроводів необхідно, щоб 

транспортуюча здатність потоку води в ньому була більше каламутності 

води, що транспортувалася. Розрахунковий натиск на початку трубопроводу, 

визначають по формулі 

 

                                                                                      (5.5) 

 

де  – геодезичні різність в відмітках на початку і в кінці розрахункової 

ділянці трубопроводу, м; 

  – втрати напору на розрахунковій ділянці по довжині 

трубопроводу, м; 
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  – втрати напору на визначення місцевого опору по довжині 

трубопроводу, м;  зазвичай місцеві втрати в зрошувальних трубопроводах 

складають 5-10 % від путніх, тобто  

, 

  –  необхідний вільний натиск в гідранті в розрахунковій точці 

трубопроводу, м. 

Розрахунковий натиск для розгалуженої закритої зрошувальної мережі 

визначають по трасі трубопроводів, що підводять воду до найбільш 

видаленому і найбільшому, що має, відмітку поверхні землі гідранту. 

Втрати натисків визначають окремо для кожної ділянки розрахункової 

траси трубопроводу з різними витратами і діаметрами. Загальні втрати 

натиску по розрахунковій трасі трубопроводу знаходять підсумовуванням 

втрат на окремих її ділянках. Втрати по довжині, м, визначаються по формулі  

 

                                                     (5.6) 

 

де  – довжина ділянки трубопроводу, м;  

 – діаметр труб, м;  

 – швидкість руху води у трубі, м/с;  

 – коефіцієнт гідравлічного опору. 

Загальна характеристика гідравлічного удару. Гідравлічним ударом 

називається зміна (підвищення або пониження) тиску в трубопроводі при 

різкій зміні швидкості руху рідини. Підвищення тиску при гідравлічному 

ударі може бути настільки великим, що здатне привести до розриву 

трубопроводу. Власне і вивчення гідравлічного удару почалося у зв'язку з 

частими аваріями на нових лініях Московського водопроводу, побудованих в 

кінці ХІХ століття. Причини аварій досліджував видатний російський учений 

Н.Е. Жуковський, який і розробив теорію гідравлічного удару. По Н.Е. 
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Жуковському, при швидкому закритті засувки в трубопроводі швидкість 

руху води в нім зменшується до нуля і відбувається перехід кінетичної 

енергії потоку в потенційну, що приводить до підвищення тиску. Чим більше 

довжина трубопроводу, тим більше в нім маса рідини і величина кінетичної 

енергії і тим більше буде підвищення тиску.  

Якщо в трубопроводі, по якому витікає вода з резервуару буде закрита 

засувка, то перебіг рідини зупиниться спочатку не у всій трубі, а лише 

безпосередньо перед засувкою. Це стає можливим тому, що завдяки пружним 

властивостям рідини і матеріалу труби рідина декілька стискується, а труба 

розширюється. Потім підвищення тиску вельми швидко поширюється по 

трубопроводу від засувки до резервуару. Швидкість поширення підвищення 

тиску називається швидкістю ударної хвилі Сv. Після того, як по всій трубі 

підвищиться тиск, рідина почне виходити із зони підвищеного тиску 

зворотне резервуар, а тиск, в трубі почне знижуватися. Потім в зону 

зниженого тиску знову піде рідина з резервуару, і тиск знову підвищиться. 

Завдяки пружним властивостям рідини і стінок труби  цей процес поступово 

затухає. Найбільш небезпечним є перше підвищення тиску. 

Н.Е. Жуковський запропонував ударний тиск від гідравлічного удару 

розраховувати по формулі 

 

                                                                                              (5.7) 

 

де  – швидкість поширення ударної хвилі, м/с;  – швидкість руху 

води у трубопроводі при нормальній роботі, м/с. 

Можна уникнути підвищення тиску до приведених вище значень 

шляхом пристрою ємкостей для випуску води, водоповітряних клапанів, 

зворотних клапанів, запобіжних пристроїв і просто гасителів гідравлічного 

удару [3]. 
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При русі в'язкої рідини виникають втрати натиску (енергії). Причиною 

втрат є гідравлічні опори, механізм дії яких дуже складний. Аналітичні 

залежності втрат доки не визначені, тому при розрахунках використовують 

емпіричні формули.  

Опори характеризується вязкостними або інерційними силами. Перші 

залежать від внутрішнього тертя між частками рухомої рідини, а другі від 

здатності рідини надавати опору зміні напряму або швидкості руху. Зазвичай 

діють обидві ці причини, але в конкретний випадках може переважати одна з 

них. Опори, що виявляються одночасно по всій довжині потоку, називають 

опорами по довжині. Вони виникають при протіканні рідини в трубах і 

каналах. Опори, які виникають на короткій ділянці в місцях різкої зміни 

конфігурації потоку, називають місцевими. Відповідно втрати натиску 

(енергії) діляться також на втрати  натиску по довжині і місцеві. 

 

                                                    (5.11) 

 

В результаті дії сил опору частина механічної енергії рідини 

переходить в теплову енергію, рідина нагрівається, а тепло з часом 

розсівається, тобто ця енергія безповоротно втрачається [8]. Схема 

гідравлічного розрахунку наведена на рис. 5.2. 

 

 При гідравлічному розрахунку каналів основні завдання - 

визначення розмірів живого перетину, ухилу, середньої і допускаються 

швидкостей, глибини наповнювання каналу при пропуску по ньому різних 

витрат. Для вирішення цих завдань використовується рівняння рівномірного 

руху: 

Q= C      (5.5) 

де, Q - витрата каналу 

      - площа живого перерізу 

     С – коефіцієнт Шезі     
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       – гідравлічний радіус 

      
 Розрахунок каналів трапеціїдального перерізу. Найчастіше доводиться 

стикатись з завданням, коли необхідно визначити три невідомі величини b, h 

і i при заданих або попередньо встановлених значеннях Q, m, n. 

 У загальному випадку для вирішення цього завдання використовуються 

формула Шезі і два додаткові умови: стійкості русла ʋзаіл <ʋ <ʋразм і 

мінімуму капітальних витрат К = Кмін. 

 Стійкість русла і вартість робіт багато в чому залежать від вибору 

відношення ß=b/h та ухилу ἰ. 

 Найбільшу пропускну здатність мають канали гідравлічно наіви- Л 

придатних перетину, для яких  

ß=ß0= =2(    (5.6) 

Канали гідравлічно найвигіднішого перерізу - це порівняно вузькі. і 

глибокі русла. Для зрошувальних каналів зазвичай приймають р> (30. Так, і 

останнім часом при проектуванні каналів широко застосовується формула: 

ß=3 -m     (5.7) 

 Вона відображає існуючу в даний час в практиці проектування і 

будівництва тенденцію збільшувати (3 зі збільшенням розміру каналу. Не 

дивлячись на деяке збільшення обсягів робіт, це обгрунтовується наступними 

міркуваннями : в широких каналах краще забезпечуються умови 

командування при пропуску витрат Q < Qнорм, так як рівні води в них при 

знижені витрат знижуються менше, ніж у вузьких каналах; широкі канали 

більш зручні з точки зору виконання робіт, так як при будівництві великий" 0 

1, см їх виїмки може бути виконаний економічно ефективними механізмами : 

скреперами, бульдозерами, грейдер-елеваторами. 

 Оптимальне рішення при виборі значення (3 для будь-якого каналу 

можна получити тільки після порівняння різних варіантів. Дуже широкі 
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канали не устойчиві на поворотах (на сполучають кривих), а при (ß> 12 в них 

наблюдаются збійні течії. Найбільш стійкими і в багатьох випадках найбільш 

економічними будуть канали параболічного і полігонального обриси. Для 

порівняно невеликих внутрішньогосподарських каналів, особливо 

облицьованих, застосовуються перетину, близькі до гідравлічно 

найвигідніших. Обсяг екскаваторних робіт при будівництві цих каналів в 

більшості випадків незначні. 

 Коли йдеться про перерізи, близьких до гідравлічно найвигідніших, то 

мається на увазі, що при підборі перетинів невеликих каналів слід 

враховувати не тільки гідравліку, а й умови виконання робіт. Коли 

застосовують екскаватор із зворотною лопатою, то мінімальна ширина по 

дну каналу не може бути меншою від ширини ковша при поздовжньої 

розрозробці та довжини ковша при поперечної. Якщо ж канал відривається 

драглайном, то ширина його по дну повинна бути не менше півтори ширини 

ковша при поздовжньої розробці і не менше півтори довжини ковша при 

поперечне Якщо витрати каналів більш I м3 / с, ширину каналів по дну 

рекомендується округлимо до 10; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 м і т. Д. 

  

 При великому ухилі місцевості по трасі каналу ухил його приймається 

рівним або близьким до граничного, при якому середня швидкість течії ранні 

допустимої швидкості на розмив. Якщо прийняти за А. А. Черкасову ʋразм= 

ʋ0R, то в цьому випадку буде мати місце рівність: 

= ῳ.    (5.8) 
 

5.4 Принципова схема автоматизації  водо розподілу 

 

 Один з недоліків існуючих зрошувальних систем полягає у тому, що 

зрошувальні канали при великій протяжнність і роботі переважно в умовах 
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несталого режима не завжди можуть забезпечити своєчасну подачу 

необхідних кількостей води на поля і запобігти значним холості скиди води 

на системах . Відповідність в розмірах водозабора і споживання в достатній 

мірі забезпечується при оснащенні системи засобами автоматики. Системи 

автоматичноого водорозподілення можуть бути електричними, 

гідравлічними і пневмогідравлічними.  

 Найбільш досконала система автоматичного регулювання забору і 

розподілу води - закрита система у вигляді мережі напірних трубопроводів з 

водорозбірними гідрантами на них. Водорозподілення в таких системах може 

здійснюватися так само, як в системах водопостачання. Збільшеному або 

зменшеному споживання в мережі відповідає певна зміна рівні води у 

водонапірній башті або напору в трубопроводах. Від датчиків напору або 

рівнів подаються відповідні сигнали на насосну станцію. Насоси 

включаються або вимикаються автоматично, збільшуючи або зменшуючи 

водоподачу. У автоматизованних системах водопостачання здійснюється 

прямий і зворотній гідравлічний зв'язок. Прямий зв'язок в даному випадку 

проявляется в тому, що певною водоподачі відповідає також вполне певний 

натиск в мережі або певний перепад напорів в будь-якому водомірному 

приладі. При зворотного зв'язку зміна іодопотребленія безпосередньо 

позначається на режимі роботи насосних станцій. 

 Автоматизація розподілу води на каналах може здійснюються шляхом 

регулювання по верхньому б'єфу, по нижньому бьефу і за схемою змішаного 

типу. 

 Системи, регульовані по верхньому б'єфу. Система каналів, 

регульована по верхньому б'єфу, відрізняється від не автоматизованних 

систем тільки тим, що регулюють споруди оснащуються засобами 

автоматики; водопідпірні споруди мають автомати рівнів верхнього б'єфу, 

водовипуски - автомати рас хода (їх можуть не мати водовипуски, 

розташовані поблизу водопідпорних споруд). 
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 При нормальному (безаварійний) режимі роботи каналу граничними 

кривими вільної поверхні потоку для кожного б’ефа (тобто ділянки каналу 

між двома сусідніми водопідпірнимі спорудами) є дві лінії: паралельна дну 

канала (при Qmax) і горизонтальна ( при Q = 0). У цьому випадку, коли 

витрата каналу змінюється від Qmin до Q mах нижньої граничної лінією буде 

крива вільної поверхні при Qmin. При зайвої водоподачі частина витрат 

пропускається по каналу транзитом до скидання, а при недостатній 

погіршується водозабезпеченість водовипуск, розташованих в нижніх б'єфах 

(вода забирається вище розташованими водовипусками). Така  система в 

умовах уста¬новівшегося режиму при рівності витрат водоподачі і забору її в 

водовипускні дозволяє істотно спростити операції з розподілу води. 

 Найбільш відповідальна ланка в такого роду системах - це гідравлічні 

автомати постійного рівня на водопідпірних спорудах. Щоб запобігти 

переповнення б’ефов, потребується пристрій в них запобіжних скидів. 

Основний недостаток систем регулювання по верхньому б'єфу - відсутність 

зворотної гідравлічної зв'язку між б’ефами. Тому при невідповідності і 

споживання не можна передати сигнал від б’ефов до головного 

спорудженню. В результаті цього збільшується забір води в випуски в 

одному з б’ефов і зменшується водоподача в розташовані нижче б'єфу. При 

зменшенні ж забору води в б'єфі частина її не буде використана і піде в 

скидання. 

 Системи, регульовані по нижньому б'єфу. Це системи, де процеси 

перерегулювання водоросподілу в каналах, викликане зміною витрат, що 

забираються в відводи, здійснюються автоматично, шляхом оснащення 

водопідпірних споруд автоматичних нижнього б'єфу, а водовипусків 

автоматами витрати. Для чернець систем характерна наявність в б'єфах 

резервного обсягу в межах «граничного трикутника». Верхньою лінією 

трикутника є горизонтальна пряма при Q=0, або крива вільної поверхні при 

Qmin, а нижній - пряма, паралельна дну канала (лінія вільної поверхні при 

Qmax). Цей резервний об’эм дозволяє протягом певного часу компенсувати 
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різницю між забором води в голові каналу і загальною витратою через 

водовипуски (за рахунок спрацювання його) при збільшенні водо вимогу. 

 Відповідність між парканом і споживанням води в системах, 

регульованих по нижнього б'єфу, досягається шляхом прямої і зворотної 

гідравлічної зв'язку між б’ефами. При зменшенні потреби виникає зворотна 

позитивна хвиля (підпір), яка поширюється від водовипусків до вище 

розташованої водопідпірної споруди і далі до головної споруди; витрата 

водозабору зменшується, що призводить до виникнення заданої хвилі - 

прямий негативною хвилі відпливу, поширюється від одного водопідпірної 

споруди до іншого. При збільшені водоспоживання таким же шляхом 

проходить зворотна негативна хвиля (виливши) і пряма позитивна хвиля 

(наповнення). У разі надмірного забору води в канал зайвий витрата 

відводиться в скидання, а при недостатній водоподачі в кращих вимогах 

виявляються водовипуски, розташовані в низинах канала. Автомати рівнів 

нижнього б'єфу повинні бути особливо надійними, так як вихід з ладу хоча б 

одного з них приведе до аварійного режиму всієї системи. До недоліків 

системи регулювання по нижнього б'єфу відносять: можливість застосування 

її тільки при малих ухилах місцевості (приблизно до 0,0003), так як при 

значних ухилах різко зростають обсяги земельних робіт з відсипання дамб; 

велику вартість будівництва каналів в порівнянні з вартістю їх при 

регулюванні по верхньому б'єфу. 

 Системи змішаного регулювання. У нормальних умовах пін працюють 

як системи, керовані по нижнього б'єфу, а в аварійних (при нестачі або 

надлишку води в б'єфах) переходять на регулювання з верхнього б'єфу при 

підтримці постійних рівнів Нmin і Нmах. У разі надмірної подачі води, коли 

глибина води у верхньому б'єфі досягає Нтах, зайвий витрата скидається з 

б'єфу в б'єф до кінцевого скидання (скидні споруди в б'єфах відсутні). У разі 

ж недостатньої подачі у водопідпірних споруд встановлюється глибина Нmin 

і тим самим запобігає повне спорожнення б’ефов. За порівнянням з системою 

регулювання по нижнього б'єфу ця система більш зручна і надійна, але за 
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вартістю вона трохи дорожче. Гранично лінії вільної поверхні потоку в 

межах б’ефов при різних системах гідравлічного автоматичного регулювання 

показані на малюнку 80. 

 

5.5Обґрунтування   необхідності   влаштування   водозбірної   

мережі   і   її технічна  схема. 

 

Кінцеві скиди влаштовують в кінці всіх постійних зроси-них каналів з 

витратою Q > 0,25 м3/с. Кожен зрошувальний канал переходить в скидний в 

точці, де від нього відходить останній молодший зрошувальний канал. 

Запобіжні, або катастрофічні, скиди розміщають перед найбільш 

відповідальними спорудами або ділянками каналів, в великих вузлах споруд і 

по можливості у природних знижень місцевості. У більшості випадків 

перший запобіжник скидання роблять в кінці холостий частини 

магістрального каналу. 

Головні водозбірні канали мають у своєму розпорядженні зазвичай з 

природничих зниженнях місцевості: тальвегах, до річищ, ярах. Водозбори 

молодших порядків, як правило, також проходять по найбільш зниженим 

місцях, але при їх трасування вчи-розробляються розташування 

зрошувальних і скидних каналів, так як вони приймають воду з скидних 

каналів. Якщо зрошувальні канали одностороннього командування, то 

водозбірні канали проходять поруч з зрошувальними і вище їх. 

Нагорні канали прокладають за найвищими відмітками зрошуваної 

території, зазвичай вище зрошувальних каналів. 

Розрахункові витрати. Водозбірно-скидні канали всіх систем, крім 

рисових, розраховуються на пропуск тільки одного (максимального) витрати. 

Розрахунковий витрата аварійного скидання з магістрального каналу н 

його гілок рекомендується приймати рівним половині нормального витрати 

води в каналі у аварійного скидання. В особливих випадках цей витрата 

допускається збільшувати до 70% нормального витрати капала. 
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Розрахунковий витрата кінцевих скидів для каналів у земляному руслі 

приймають рівним 0,25-0,5 нормального витрати постійного зрошувального 

каналу на кінцевій ділянці. 

Розрахунковий витрата водозбірних каналів умовно рекомендується 

приймати рівним не більше 30% суми нормальних витрат своєчасно діючих 

зрошувальних каналів, що скидають воду в даний водозбірний канал. При 

цьому витрати водозбірних каналів необхідно погоджувати з * 

розрахунковими видатками скидання. У деяких випадках водозбірно-скидні 

канали перевіряються на відведення паводкових, талих або зливових вод з 

обслуговується ними території. Витрати каналів в цьому випадку 

визначаються за відповідними гідрологічним матеріалами. 

Розрахункові витрати горішніх телевізійного мовлення встановлюють в 

залежно від розмірів водозбірної площі і модуля поверхневого стоку, що 

обчислюється на підставі спостережень за даним району або по району з 

подібними природними умовами. 

Основні рекомендації з проектування та розрахунку. Глибина 

водозбірно-скидних каналів призначається такий, щоб при пропускає 

розрахункових витрат рівень води в них був на 15-20 см нижче поверхні 

землі. При цьому враховується, що максимальні витрати в них можуть 

спостерігатися тільки вельми непродовжений час, побутові же витрати 

становлять не більше 10-15% максимальних. Дно каналів розташовується на 

позначках, що забезпечують скидання води з понижених місць 

обслуговується тим чи іншим каналом площі. 

Для виключення підпору води канали проектують таким образом, щоб 

рівень води в водозбірному каналі вищого порядку був нижче рівня води в 

молодшому каналі не менше ніж на 5 см. Поперечний перетин водозбірно-

скидних каналів (що проходять майже завжди в виїмці) має задовольняти по 

можливості потреби найбільшою пропускної здатності. 

Ширина каналів по дну приймається відповідно до умови виконання 

робіт, але не менше 0,3 м. Закладення укосів каналів вибирається таким же, 
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як для підводних укосів, зрошувальних каналів (при невеликій глибині їх m = 

1-3 в залежно від виду грунту). 

Для каналів водозбірно-скидний мережі значення коефіцієнтом 

шорсткості підвищуються на 10% в порівнянні з значень п для зрошувальних 

каналів в тій же пропускної здатності і округлюються до найближчих 

загальноприйнятих значень (0,0225, 0,025, 0,0275 і т. Д. ). Допустима 

нерозмиваюча швидкість може збільшуватися проти норм на 10%, а для 

рідко діючих скидань на 20% - Кінцеві скиди перевіряють на замулення, 

особливо в тих випадках, коли вони використовуються для промивання 

каналів від наносів. Аварійні скиди на замулення не перевіряють. 

 

 

 

5.6 Гідротехнічні споруди на зрошувальній, водозбірно-скидній і 

колекторно-дренажній мережі 

 

Гідротехнічні споруди слід проектувати, виходячи з вимог 

комплексного використання водних ресурсів, кооперації об'єктів будівництва 

на основі схем розвитку і розміщення галузей народного господарства і схем 

комплексного використання потоку або водойми. 

Тип споруд, їх параметри і компонування, а також розрахункові рівні 

води вибираємо на підставі порівняння техніко-економічних показників 

варіантів і з урахуванням: 

- місця зведення споруд, природних умов району (кліматичних, 

інженерно-геологічних, гідрогеологічних, сейсмічних, топографічних, 

гідрологічних, біологічних тощо); 

- заходів, що забезпечують необхідну якість води: дотримання 

належного санітарного режиму у водоохоронній зоні, обмеження вступу 

біогенних елементів (азотовмісних речовин, фосфору тощо) із забезпеченням 

їх кількості у воді не вище за гранично допустимі концентрації; 



67 
 

- умов постійної та тимчасової експлуатації споруд; 

- умов і методів виконання робіт;  

- наявності трудових ресурсів; 

- вимог економної витрати основних будівельних матеріалів; 

- зміни термічного режиму і криогенної будови ґрунтів у районах 

поширення вічномерзлих ґрунтів; 

При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно  забезпечити: 

- надійність споруд і необхідні умови їх експлуатації, а також умови 

для зменшення несприятливої дії наносів, селів, льоду, шуги і плавних 

предметів; 

- постійні спостереження за роботою та станом споруд і устаткування 

в періоди будівництва і експлуатації; 

- якнайповніше використання місцевих будівельних матеріалів; 

- нормативну тривалість будівництва за найвищої міри механізації 

робіт і найменших трудовитрат; 

- організацію рибоохоронних заходів;  

- охорону родовищ корисних копалини: збереження   коштовних   

сільськогосподарських земель. 

Гідротехнічні споруди служать для вимірювання та регулювання 

витрат, швидкості руху і рівнів води в каналах, пропуску води через дороги, 

яри та інші перешкоди. Дороги, телефонна й електрична мережа, виробничі 

споруди, управління системи необхідні для експлуатації зрошувальної 

системи. 

Кожна зрошувальна система, крім каналів і зазначених вище головних 

водозаборів, має велику кількість інших гідротехнічних споруд, 

розташованих переважно на зрошувальній, водозбірно-скидній і дренажній 

мережах. 

Споруди на каналах призначені для управління і регулювання 

подаванням води на зрошувальних системах. Вони поділяються на три 

основні групи: 
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- регулювальні керують витратами та рівнями води в каналі; до них 

належать шлюзи-регулятори (головні, водовипускні в канал молодшого 

порядку, водорозподільні, захисні для створення підпору в каналі, скидні 

тощо); регулювальні споруди бувають відкриті, трубчасті, напірні, безнапірні 

або діафрагмові; 

- напрямні призначені для переведення потоку води з більш високих 

відміток на низькі в місцях різкого зниження траси каналу; до них відносять 

ступінчасті перепади, швидкотоки, консольні скиди; 

- водопровідні необхідні для проведення каналів через різні природні та 

штучні перешкоди (балки, яри, струмки, річки, дороги, канали тощо); до них 

відносять дюкери, акведуки, труби-переїзди, тунелі тощо. 

У місцях, де відбувається розподіл потоку води, тобто розгалуження 

каналу на найбільш дрібні, встановлюють декілька шлюзів-регуляторів. Цей 

комплекс називають розподільним вузлом. 

Для забезпечення нормальної роботи закритої зрошувальної мережі на 

ній проектуються спеціальна арматура і споруди: фасонні частини, гідранти - 

водовипуски, регулювальники витрати, вантузи і клапани для впускання і 

випуску повітря, регулювальники тиску, компенсатори, запобіжна арматура, 

упори, гідранти - водовипуски, проміжні і кінцеві скидання. 

Уся ця арматура і пристрої, як правило, розміщуються в спеціальних 

колодязях. 

Фасонні частини. При будівництві на трубопроводах відгалужень, 

поворотів, переходів від одного діаметру до іншого й установленні арматури 

застосовують сталеві фасонні частини: хрестовини, переходи, коліна, 

патрубки, розраховані на тиск до 1,6 МПа. 

Гідрантами або гідрантами-водовипусками на системах із підземними 

трубопроводами називають споруди або пристрої для під’єднання до 

трубопроводів поливних шлангів, дощувальних машин або розбірних 

наземних трубопроводів. Гідранти використовують також для відкачування з 
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трубопроводів води, подавання і видалення повітря. Вони розподіляються на 

наземні й підземні. 

Гідранти, зазвичай, розташовуються на польових трубопроводах. 

Відстані між ними залежать від параметрів і умов застосування дощувальних 

і поливних пристроїв. Так, для дощувальної машини "Волжанка" відстань 

між гідрантами дорівнює 18 м, "Дніпро" -- 54 м, "Фрегат" - залежить від 

модифікації машини і складає від 400 (ДМУ-А199- 28) до 1140 м (ДМУ-

Б572- 90). 

За умовами застосування усі гідранти діляться на шість типів: гідрант - 

водовипуск, гідрант кінцевий, гідрант кінцевий із скиданням, гідрант з 

вантузом, гідрант кінцевий з вантузом (рис. 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Типи гідрантів для підключення до трубопроводів 

закритої зрошувальної мережі дощувальних машин "Волжанка", "Дніпро":  

 

а - водовипуск; б - кінцевий; в - з вантузом; г - зі скиданням;  

д - кінцевий зі скиданням; е - кінцевий з вантузом. 

 

Регулювальники витрати. Для регулювання витрат і натисків, а також 

вилучення з роботи тих або інших трубопроводів найчастіше застосовують 

засувки і дискові затвори. 

За конструктивним виконанням засувки можуть бути клиновими, 

паралельними, кільцевими, у вигляді зворотних клапанів. Вони можуть бути 
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з висувним і невисувним шпинделем. Найчастіше застосовують засувки з 

ручним приводом і рідше - з гідравлічним і електричним. 

Засувки встановлюють на початку польових трубопроводів і на початку 

розподільних, що відгалужуються від трубопроводів старшого порядку, а 

також на гідрантах – водо випусках [16]. 

Вантузи і клапани для впускання і випускання повітря. Вантузи 

призначені для автоматичного видалення повітря з трубопроводу в період 

його заповнення й експлуатації, а також для автоматичного впускання 

повітря у трубопровід  при утворенні вакууму. Вони встановлюються в 

підвищених точках перелому поздовжніх профілів трубопроводів і в їх кінці 

при додатних ухилах. 

Запобіжна арматура. Проти гідравлічного удару застосовують 

спеціальні запобіжні клапани і пристрої, розраховані на певний тиск у 

трубопроводі (КХГ - 120, ПСУ- І00 та ін.). 

Проміжні і кінцеві скидання. Для спорожнення трубопроводів на 

зимовий період і для ремонту будують спорожнювальні колодязі, кінцеві 

скидання і гідранти - спорожнювачі. 

Колодязі. Для розміщення водопровідної арматури на зрошувальній 

мережі встановлюють колодязі. Розподільні (оглядові) колодязі призначені 

для регулювання подавання води в польові і розподільні трубопроводи. Їх 

встановлюють на початку польових і на розподільних трубопроводах. У 

колодязях розміщують засувки. 
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5.7 Внутрішньо системні польові й експлуатаційні дороги, 

лісосмуги 

 

Дороги па зрошуваних землях будуються декількох категорій: польові, 

які обслуговують поля сівозмін і поливні ділянки; внутрішньогосподарські, 

що об'єднують польові дороги і об’єднують селища з польовими станами, 

сівозмінної ділянками, фермами, міжгосподарськими дорогами; 

міжгосподарські, сої-диня господарства з районними центрами, залізничними 

станціями, пристанями, заготівельними пунктами та ін., експлуатаційні, 

службовці для спостереження за каналами та спорудженями зрошувальної 

системи і для перевезення робітників, матеріалів і устаткування при 

проведенні ремонтних робіт. 

Бажано, щоб число штучних споруд на дорогах (мостів, труб) було 

мінімальним. 

Польові дороги можуть бути постійними або тимчасовими. 

Прокладаються вони уздовж дільничних і внутрішньогосподарських 

розподільників і водозборів. При односторонньому командуванні каналів їх 

доцільно розташовувати між водозбірними і зрошуваними каналами. Ширина 

земляного полотна до 5 м. Поперечний профіль їх робиться одно або 

двосхилим з ухилом 3-5%. 

Внутрішньогосподарські дороги прокладаються уздовж господарських 

розподільників або водозбірних каналів. Вони зазвичай виконуються 

двосхилими з неповним або повним гравійним покриттям або з асфальтовим 

покриттям. Ширина полотна 6,5 м. 
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 Для відводу поверхневих вод з дорожнього полотна і під уникнення 

затоплення доріг водами, що стікають з прилеглої території, влаштовують 

кювети (придорожні канави) трапецеїдального або трикутного перетину 

глибиною від 0,3 до 0,6 м. Повздовжній ухил доріг може бути, як правило, не 

більше 9-10%, але не менше 0,003 (для забезпечення стоку води з кюветів). 

Перевищення земляного полотна над розрахунковим рівнем грунтових вод 

для слабо засоленних грунтів повинно бути не менше 0,8-1,2 м, а для 

середньо і сильнозасолені - не менше 1 -1,7 м. При скрутному водовідведенні 

дороги влаштовують в насипу. 

 Експлуатаційні дороги будують уздовж міжгосподарських каналів. 

Вони відносяться до доріг польового типу. Ширина проїжджої частини таких 

доріг 3 м, а ширина земляного полотна 6 м. 

 Міжгосподарські дороги проектуються відповідно до вказівок СНиП. 

 При проектуванні доріг прагнуть до того, щоб одна і та ж дорога могла 

виконувати різні функції, тобто була, наприклад, внутрішньогосподарської та 

експлуатаційної та ін. Це позволяє зменшити загальну протяжність доріг. 

 Переїзди через канали влаштовують у вигляді мостів або труб. Їх по 

можливості намагаються поєднувати з водовипусками і іншими спорудами. 

 Лісові смуги і деревні насадження в посушливих і сухих районах мають 

велике значення. Вони послаблюють силу вітру, в результаті чого 

зменшується випаровування з поверхні грунту і по-підвищується вологість 

приземного шару повітря. На зрошуваних землях це дозволяє збільшувати 

між поливні періоди і зменшувати поливні і зрошувальні норми. У 

посушливих районах лісові смуги - один з основних засобів боротьби з 

суховіями. Дерева, посаджені вздовж каналів, затінюють їх, завдяки чому 
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зменшується випаровування з водної поверхні та заростання каналів бур'яном 

рослинністю. Крім того, транспіруючи значне кількість води, вони 

зменшують фільтраційний відтік з каналів. Дерев’яне насадження - джерело 

отримання ділової деревини, сировини і плодів.  

Виключно велику роль лісові насадження грають в боротьбі з ерозією 

грунтів. Їх роль проявляється в зниженні швидкості вітру, зменшене 

швидкості і розмірів поверхневого стоку; лісова підстилка до того ж 

безпосередньо захищає ґрунт від розмиву. Лісові смуги, що обрамляють чаші 

водосховищ, зменшують їх замулення і заростання, а також оберігають 

берега від розмиву. Лісові насадження закріплюють рухливі піски, а лісові 

смуги уздовж каналів і доріг служать надійним захистом від занесення їх 

рухомими пісками. 

 Лісові смуги закладаються зазвичай з конструкції,що продувається з 

високих дерев з невисоким підліском. Мінімальна ширина смуг 10-12 м. 

Ефективна повітрозахисна дія смуг проявляється на відстані, що дорівнює 

приблизно 25-крат-ною висоті дерев. Практично відстань між основними 

смугами приймається в межах від 200 до 500 м, а відстань між поперечними 

смугами - 1000-1500 м. 

 У зрошуваних районах найчастіше лісові смуги влаштовують по межах 

землекористувань, зрошування ділянок і полів, а також уздовж постійних 

каналів і доріг. Під лісові посадки в першу чергу використовуються смуги 

відчуження уздовж каналів, резерви і кавальєри. На великих магістральних 

каналах ширина лісових смуг може досягати 50-200 м і більше, особливо при 

трасуванні каналів в пісках. Уздовж менш великих магістральних каналів 

високідерева садять зазвичай в 4-8 рядів, а вздовж розподільчих каналів - в 2-

3 ряди. Відстань між рядами в смузі 2-3 м, а відстань між посадочними 

містами в рядах 1-2 м. В умовах механізованого очищення канали 
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обсаджувати деревами тільки з одного боку (в 1-2 ряди). Перший ряд 

розташовується па відстані не менше 1,5 м від підошви зовнішнього укосу 

дамби і не менше 1 м від бровки внутрішнього укосу при проходженні 

каналу у виїмці. 

 З високорослих порід найчастіше висаджується тополя, потім ясен, дуб, 

клен; з чагарникових  - верба та інші, з плодових - шовковиця біла, яблуні, 

груші, абрикосові та ін. На дамбах висаджують більш посухостійкі породи: 

дуб, ясен, фісташку, гіркий мигдаль і ін. При обсадці резервів передбачається 

відведення води з них. 

 Близько водосховищ влаштовують, як мінімум, 8-14-рядні смуги 

шириною від 10 до 20 м. Перші ряди розташовують ніяк  вище нормального 

або максимального рівня води в водосховищі. У більшості випадків в ці 

збройні ряди вводять чагарникові верби, а далі у своєму розпорядженні 

більш посухостійкі породи: дуб, лох, жовту акацію, клен, яблуні та ін. Таким 

же чином доцільно обсаджувати і пологі внутрішні укоси великих 

магістральних каналів. 

5.8 Заходи щодо організації експлуатації 

 Дунайське басейнове управління водних ресурсів регламентує 

водообмін в озері Картал.  

Структурним підрозділом, відповідальним за належний технічний 

стан і впорядкування водосховища Картал і гідротехнічних споруд на ньому 

є Ренійська експлуатаційна ділянка, зона діяльності якої розповсюджується 

на акваторію водосховища і його прибережну зону. 

Начальник ділянки є за посадою громадським інспектором 
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держуправління по охороні навколишнього природного середовища і 

користується в своїй діяльності правами відповідно до «Закону України про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. 

Повна юридична відповідальність за експлуатацію шлюзів-

регуляторів, розташованих на каналах Орловський, Лузарса і Прорва, 

використання водних ресурсів озера (наповнення озера під час паводку і його 

спрацювання в літньо-осінній період) покладена на начальника Дунайського 

басейнового управління водних ресурсів. 

У відповідності зі ст.47 ВКУ, водокористувач, який веде господарську 

діяльність довести до відома населення умови водокористування, а також 

заборону загального водокористування на водному об’єкті.  

Проведення ремонтних робіт на шлюзах на Дунаї і на всіх каналах 

здійснює ДБУВР. 

Ремонтні роботи на дамбах водосховища і регулюючих споруд 

проводить ДБУВР відповідно до договору з орендарем. 

Визначення обсягів робіт поточного ремонту на всіх спорудах разом з 

Орендарем проводить також ДБУВР. Склад спостережень, способи і терміни 

їх проведення за станом гідротехнічних споруд визначаються календарними 

планами і місцевими виробничими інструкціями з кожної споруди відповідно 

до проектів, класу капітальності і місцевих умов. 

Питаннями проведення ремонтних робіт на шлюзах і греблі займається 

виробничо-технічний відділ. Безпосередньо ремонтні роботи на шлюзах 
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виконуються машинами і механізмами Управління (ділянкою механізації) - 

госпзасобом, спеціальні роботи підрядними організаціями. 

 Склад спостережень, способи та терміни їх проведення 

визначаються календарними планами і місцевими виробничими 

інструкціями, складеними по кожній споруді відповідно до проектів, класом 

капітальності і місцевими умовами. 

                  Спостереження за різними явищами, що знаходяться у взаємному 

зв’язку (наприклад деформація споруди і фільтрація), повинні здійснюватися 

одночасно. 

 Разом з вивченням стану споруд повинні вестися спостереження за 

навантаженням, зовнішніми чинниками, що впливають на роботу споруд 

(температура повітря, гідравлічні умови і інше). 

 При проведенні спостережень і досліджень належить строго 

дотримуватись всіх правил техніки безпеки. 

Основні задачі. У своїй діяльності керівництво і працівники 

Дунайського басейнового управління водних ресурсів що 

безпосередньо працюють на водосховищі, керуються: 

■ Законом України про охорону навколишнього природного середовища; 

■ Водним Кодексом України; 

■ положенням про Дунайське басейнове управління аодних ресурсів 

■ директивними вказівками державної і місцевих органів виконавчої 

влади; 

■ директивними вказівками керуючих організацій. 

У відповідності з перерахованими документами нижче приводиться 
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короткий перелік робіт і заходів служби експлуатації водосховища згідно 

якому експлуатаційні працівники зобов'язані: 

■ здійснювати наповнення і спрацювання водосховища Картал з 

урахуванням надходження природного стоку річок, попусків води в 

нижній б'єф і видачі води водоспоживачам згідно затвердженого 

графіку водоспоживання; 

■ здійснювати облік надходження і спрацювання води у водосховище, 

вести встановлену технічну документацію і звітність по експлуатації 

споруд водосховища; 

■ проводити експлуатаційні дослідження споруд; 

■ здійснювати і удосконалювати в процесі експлуатації заходи щодо 

збереження і подовження терміну служби регулюючого об'єму 

водосховища; 

■ служба експлуатації зобов'язана здійснювати відомчий контроль за 

дотриманням всіма водокористувачами правил експлуатації водосховища і 

встановленого режиму його роботи, за санітарним станом акваторії 

водосховищ і прибережної зони, а також за дотриманням встановленого 

режиму землекористування в межах вказаної зони; 

■ здійснювати технічний контроль за всіма спорудами, що входять 

до складу водосховища, а також за станом берегів, берегоукріплювальними і 

берегозахисними спорудами, за підтопленням прибережної зони, зсувними і 

іншими процесами, що виникають внаслідок шкідливої дії зони; 

■ тримати в справному стані всі споруди водосховища, механічне і 

гідромеханічне устаткування, електротехнічне устаткування, засоби зв’язку, 

експлуатаційні дороги, цивільні, виробничі і підсобно-допоміжні будівлі і 

споруди; 

■ розробляти і здійснювати заходи щодо здійснення і 

удосконалення технічної експлуатації споруд водосховища; 

■ розробляти, здійснювати і контролювати заходи щодо 

приведення в належний технічний стан споруд і впорядкуванню 
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водосховища з вказівкою складу робіт, термінів їх виконання і виконавців; 

■ видавати підприємствам, організаціям і установам, діяльність 

яких зв'язана з використанням водних ресурсів водосховища і його берегів, 

розпорядження на виконання заходів, що забезпечують підтримку і 

поліпшення технічного стану і впорядкування водосховища і контролювати 

їх виконання; 

■ одержувати від всіх організацій, що використовують водні 

ресурси водосховища, звіти про забір води, скидання очищених вод і інші 

відомості, необхідні для контролю експлуатації водосховища; 

■ притягати до відповідальності посадових осіб і громадян, винних 

в порушенні правил експлуатації водосховища відповідно до чинного 

законодавства; 

■ здійснювати охорону споруд і водосховища; 

■ регулярно вести встановлену державну статистичну звітність і 

затверджену вищестоящою організацією технічну і фінансово-господарську 

документацію. 

Основні правила. При зміні природних умов і інших причин 

експлуатаційній службі водосховища надається право вносити пропозиції 

про необхідність зміни термінів і об'ємів подачі води, передбачених планами 

регулювання водного режиму до органів, що затвердили ці плани. А також: 

 брати участь в розробці оперативних і перспективних планів по 

здійсненню водогосподарських заходів в обслуговуваних районах; 

 розробляти і вносити на затвердження, в установленому порядку, 

посадові інструкції на кожного працівника; 

 вносити пропозиції на розробку проектів реконструкції гідроспоруд і 

інших робіт, виявлених в процесі експлуатації, їх модернізації і 

автоматизації управління режимом водосховища, висувати теми 

науково-дослідних робіт. На основі галузевих норм, затверджених в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вносити 
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пропозиції по переліку робіт і професій, що дають робітникам і 

службовцям право на безкоштовне отримання спецодягу і захисних 

пристосувань, здійснювати приймання виконаних ремонтно-відновних 

робіт, складати матеріали на порушників водного законодавства. 

Відповідальність за порушення експлуатації. Згідно ст.110 Водного 

Кодексу України, громадяни і посадові особи, винні в порушенні водного 

законодавства, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи 

кримінальну відповідальність. 

За порушення, зроблені в місцях, що знаходяться в смугах відводу 

водосховища порушники несуть відповідальність відповідно до діючого 

законодавства . 

Особи, винні в здійсненні операцій, указаних в ст.110 Водного 

Кодексу України, несуть кримінальну або адміністративну відповідальність 

згідно з законодавством України, а також за:  

 а)самовільний захват водних об'єктів чи самовільне 

водокористування; 

     б) забруднення і засмічення водойм 

 в)введення в експлуатацію підприємств, комунальних і інших 

об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню 

вод, і їхній шкідливий вплив; 

 г)безгосподарне використання води (добутої з водних об'єктів); 

 д)порушення водоохоронного режиму на водозборах, що викликає 
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їх забруднення, водну ерозію ґрунтів і інші шкідливі явища; 

     є)самовільне будівництво гідротехнічних споруд; 

     ж)ушкодження водогосподарчих споруд і пристроїв; 

 з)порушення правил експлуатації водогосподарчих споруд і 

пристроїв; 

і)самовільне будівництво підприємств, споруд і інших об'єктів, що 

впливають на стан вод. 

к)не проведення гідротехнічних, технологічних, лісомеліоративних, 

санітарних і інших заходів, що забезпечують охорону вод, засмічення, 

забруднення і виснаження, а також поліпшення стану і режиму. 

Дотримання даних правил експлуатації згідно ст..78 ВКУ є 

обов’язковим водокористувача. 

Експлуатацію озера і гідротехнічних споруд озера Картал здійснює 

Дунайське басейнове управління водних ресурсів (Умови загального 

водокористування згідно ст..47 ВКУ встановлюються розпорядником об’єкту 

– Ренійською райдержадміністрацією(розд.Х.п.12 ЗКУ) 
Спостереження за цвітінням води, замуленням, заростанням, підтопленням прибережних територій, 

переробкою берегів, розвитком мілководь і технічним станом споруд ведеться штатними працівниками служби 

експлуатації в порядку виконання службових обов’язків. 

Для підтримки належної якості води в озері необхідно створення достатньої проточності. 

Для захисту озера від замулення необхідно підтримувати в робочому 

стані лісосмуги і мулофільтри. При обстеженні прибережних смуг 

працівниками служби експлуатації повинні виконуватися візуальні 

спостереження за підтопленням на прибережних територіях. На ділянках, де 

виявлене підтоплення, вимірюється поширення підтоплення, глибина 
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залягання ґрунтових вод. Спостереження за неукріпленими ділянками берегів 

проводиться для встановлення місць абразії й інтенсивності переробки 

берегів. 

Рекогносцирувальне обстеження узбережжя проводиться три рази за 

рік: навесні - після паводка, у середині літа і восени - перед льодоставом. 

Екологічні вимоги до правил водообміну встановлює Дунайське 

басейнове управління водних ресурсів в залежності від гідрологічних умов, 

прогнозів рівневого режиму текучого року розробляється (коригується) 

диспетчерський графік наповнення і спрацювання озера – встановлюється 

терміни відкриття і закриття затворів на шлюзах. Диспетчерський графік і 

правила регулювання затворами розглядаються і затверджуються 

міжвідомчою нарадою. Рішення між відомчої наради є основним документом 

взаємовідносин між експлуатуючою службою (ДБУВР) і користувачами. 

Експлуатація гідротехнічних споруд. Експлуатацію інженерних споруд 

слід вести в строгій відповідності з діючими інструкціями, розробленими 

проектними і експлуатаційними організаціями, а також даними „Правилами”. 

Перелік діючих типових інструкцій по експлуатації водосховищ і 

споруд приведений у додатку (дивись список використаної літератури). 

Спостереження за станом споруд. Дотримання правил експлуатації 

гідротехнічних споруд, систематичні спостереження за їх станом і своєчасне 

виявлення можливих порушень у роботі сприяє забезпеченню довговічності 

споруд і мінімальних витрат на капремонти. Робота споруд не повинна 

негативно впливати на акваторію водосховища, берегову смугу і 

водоохоронну зону. 
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У період експлуатації гідроспоруд регулярно повинні проводитися 

спостереження за: 

■ за рівнями води в нижньому і верхньому б'єфі; 

■ за осіданнями і деформаціями споруд; 

■ за горизонтальним зсувом споруд; 

■ за станом укосів, гребенів і їх кріплень; 

■ за утворенням тріщин і станом швів; 

■ за фільтрацією води через споруди й в обхід; 

■ за роботою протифільтраційних і дренажних пристроїв; 

■ за впливом потоків води, хвиль і атмосферних опадів; 

■ за впливом льоду на споруди (можливим зледенінням і т.д.); 

■ за проходженням паводків; 

■ за підтопленням і заболочуванням територій у районі споруд і по 

берегах водосховищ. 

Основними завданнями експлуатаційного персоналу, що обслуговує 

гідроспоруди, є: 

■ систематичне спостереження за станом споруд; 

■ забезпечення справного стану і нормальної роботи споруд; 

■ здійснення профілактичних оглядів споруд, потокового і капітального 

ремонтів; 

■ проведення польових робіт, камеральна обробка отриманих даних, 

систематизація та узагальнення матеріалів спостережень. 

Спостереження за гідротехнічними спорудами поділяються на візуальні 

й інструментальні. 

Візуальні спостереження полягають у періодичних оглядах споруд з 

описом їхнього стану, зарисовками і фотознімками, обмірюваннями 

помічених порушень із застосуванням найпростіших вимірювальних 
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інструментів, у проведенні планових і висотних геодезичних зйомок споруд, 

у необхідних випадках беруться проби бетону й води для аналізів. 

Натурні спостереження у період експлуатації є основою для контролю. 

Склад спостережень, способи і терміни їх проведення визначаються 

календарними планами і місцевими виробничими інструкціями, складеними 

відповідно до проекту. Спостереження за різними явищами, що знаходяться у 

взаємному зв'язку, наприклад деформації споруд і фільтрація повинні 

проводитися одночасно. Разом з вивченням складу споруд повинні вестися 

спостереження за навантаженням, зовнішніми чинниками, що впливають на 

роботу споруд, температурою, гідравлічними умовами і ін. 

Результати спостережень повинні записуватися у відповідні журнали, 

оброблятися графічно, систематизуватися й аналізуватися. Якщо 

спостереженнями установлені відхилення від нормальної роботи споруд, то 

повинні здійснюватися контрольні спостереження і додаткові дослідження 

для необхідних заходів щодо приведення споруд в нормальний 

експлуатаційний стан. 

При проведенні спостережень і досліджень слід чітко дотримуватись 

усіх правил техніки безпеки. 

Стан існуючих споруд. Шлюзи-регулятори на каналах (протоках) 

Орловський, Лузарса. Прорва побудовані за проектом 

Укрпівдендіпроводгоспу. Споруди виконані в збірно- монолітному 

залізобетоні і були обладнані гвинтовими підйомниками і шандорами. 

Шлюзи знаходяться в задовільному стані, проте шлюз в голові каналу 

Прорва потребує реконструкції (модернізації), яка виконується при 

капітальному ремонті. Капітальний ремонт включає наступні види робіт: 



84 
 

■ ремонт бетонних і залізобетонних конструкцій і автодорожнього 

моста; 

■ ремонт кріплення дна і укосів ділянок підвідних і відвідних 

проток (каналів); 

■ відновлення (установка) контрольно- вимірювальних пристроїв 

(осадкових марок, гідрометричних рейок, реперів); 

■ встановлення нових і посилення існуючих затворів. 

Ділянки підвідних каналів замулені. Після виконання необхідного 

розчищання русла для зниження можливого припинення інтенсивного 

замулення в процесі експлуатації доцільне будівництво спеціальної 

струмонапрямної споруди. 

Утримання споруд. Результатом спостережень, що постійно ведуться 

за шлюзами і протоками, є роботи з догляду, по поточному і капітальному 

ремонтам. Роботи з капітального ремонту виконуються спеціалізованими 

будівельними чи ремонтно-будівельними організаціями по спеціально 

складеній проектно-кошторисній документації. 

Роботи з поточного ремонту виконуються як черговими 

експлуатаційними працівниками, так і спеціалізованими ремонтними 

підрозділами експлуатуючої організації відповідно до положення про 

планово-попереджувальний ремонт. У даних «Правилах....» розглядаються 

роботи з догляду і поточного ремонту елементів водосховища, проведені 

працівниками Придунайського управління каналів, захисних споруд і 

водосховищ відповідно до виконання своїх службових обов’язків і інструкцій 

з експлуатації і ремонту окремих споруд. 

Залізобетонні споруди. Бетонні гідротехнічні споруди повинні 

охоронятися від пошкоджень, які викликаються корозією бетону, кавітацією, 
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утворенням тріщин, підвищеною деформацією і інтими несприятливими 

явищами, пов'язаними з дією води і навантажень 

При необхідності повинна проводиться перевірка міцності бетону на 

ділянках, розташованих в зонах змінного рівня або схильних до дії води, що 

фільтрується. При зниженні міцності конструкцій в порівнянні зі 

встановленою проектом, повинні проводитися заходи щодо їх посилення. 

Найпростішими і найбільш економічними способами ремонту або 

відновлення бетону слід вважати: 

■ ін’єктування цементно - колоїдними розчинами і розчинами на основі 

карбомідних і епоксидних смол для відновлення густини і 

водонепроникності бетону (цементизація); 

■ заміна дефектного бетону новим із застосуванням при необхідності 

арматурних сіток; 

* торкретування пошкоджених бетонних поверхонь. 

У разі пошкодження бетону агресивною ґрунтовою водою необхідно 

вжити заходів по захисту поверхні бетону гідроізоляцією або покриттям 

епоксидно-поліефірними пенопластами. Вказаний ремонт бетону сліду 

проводити спеціальними цементами на основі рекомендацій спеціалізованих 

і науково дослідних організацій, також можливе застосування бітумної 

суміші, приготовленої на бензині. Первинне покриття бітумом марки «З» 

проводять З рази: перший раз 75% бензину і 25 % бітуму (по вазі), другий 

50% і 50% відповідно, третій раз 25% бензину і 75% бітуму. Бітум проникає в 

бетон на 1-3 мм, витрата бітуму на їм“ поверхні бетону складає 1.2 кг. 

У місцях, що знаходяться під водою, виконання цих робіт переноситься 

на період капітального ремонту, коли споруди звільняються від натиску води. 
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Якщо аварійний стан вимагає негайного ремонту за умови безупинної роботи 

шлюзу, то можливо, залежно від форми частини, що ремонтується, 

виготовлення дерев'яного ящика, що має три бічні поверхні і днище. По 

всьому відкритому периметру влаштовується гумове ущільнення. Такий 

ящик встановлюється на місці і після відкачування води проводять потрібні 

роботи. Тріщини перед закладенням розширюють і заглиблюють для 

кращого зчеплення розчину з бетоном. Аналогічно можуть бути виконані 

роботи при заливці будівельних або температурних швів, коли обплила або 

вилуговувалася заповнююча шов бітумна маса. Перед тим, як приступити до 

відновлення поверхні бетону необхідно ретельно очистити бетон від бруду і 

зробити його насічку для створення шорсткості. Не допускається залишати 

не закладених тріщин на зиму. Торкретування зовнішніх поверхонь за 

допомогою цементогармати слід проводити тільки влітку. 

При ремонті залізобетонних конструкцій особливу увага слід приділяти 

голій арматурі, яку потрібно очистити від іржі і бруду, виправити, поставити 

на місце і забетонувати так, щоб захисний шар був не менше 3 см. 

З метою визначення агресивності впливу води на бетон періодично, 

залежно від місцевих умов, виконується хімічний аналіз води, що 

профільтрувалася, і води верхнього б'єфу. При агресивних водах відбір проб 

на хіманаліз здійснюється не рідше одного разу на квартал. 

Бетон гідротехнічних споруд і будівельних конструкцій повинен бути 

захищений від попадання на нього мінеральних масел. Місця можливого 

забруднення повинні бути поставлені під спостереження і вжиті заходи по 

запобіганню попаданню масел. Пошкоджені місця облицьовування 

(кріплення) повинні встановлюватися своєчасно, окреме каміння, що 

вивалюється, щебінь повинні забиратися під час огляду. 
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Механічне устаткування гідроспоруд. Основною задачею технічної 

експлуатації механічного устаткування шлюзів-регуляторів є забезпечення 

його безперебійної роботи. Перед кожним підйомом і опусканням затворів 

необхідно оглянути підйомні механізми, перевірити гальмівні пристрої, пази 

і ущільнення. Чищення підйомних механізмів і їх ремонт необхідно 

здійснювати тільки при опущених щитах з дотриманням правил техніки 

безпеки. Якщо механізми знаходяться в неробочому стані, корпус і 

вантажний гвинт підйомника повинні бути сильно змазані маслом. Рукоятки 

ручного приводу повинні зберігатися в приміщенні. При підготовці затворів, 

підйомних механізмів і інших металевих конструкцій (не шліфованих) до 

зимових умов поверхні офарблюють, різьбові з'єднання змащують солідолом. 

Всі неполадки і помічені порушення цілісності споруд і їх окремих 

елементів, а також вжиті заходи по усуненню їх порушень повинні 

заноситися в спеціальний журнал, який знаходиться на ділянці. 

При маневруванні затворами їх рух повинен відбуватися 

безперешкодно, без ривків і вібрації, при цьому повинні бути забезпечені 

водонепроникність затворів, правильна посадка їх на поріг, щільне 

примикання до опорного контуру. Затвори не повинні мати перекосів і 

ненормальних деформацій при роботі під натиском. Нерівномірний хід 

затворів при маневруванні, що супроводжується ривками і вібрацією, 

перекосами, приводять до швидкого зносу і пошкодженню опорно-ходових 

частин і підйомних механізмів. Плавність руху забезпечується постійним 

змазуванням вузлів тертя, регулюванням деталей підвісу, нормальним станом 

полозів. Пристрій підвісу повинен бути відрегульований так, щоб затвор 

опустився на поріг і відкривався при підйомі одночасно обома сторонами. 

Експлуатаційні працівники зобов'язані знати режими, при яких 

виникають вібрації затворів. Вібрація може бути знайдена при візуальному 
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контролі під час пропуску води: 

■ по коливанням поверхні води (брижів) перед затворами і у верхньому 

б'єфі; 

* по поведінці тяги і частин самого затвора; 

■ по коливанню поверхні води в судині, поставленій на затвір; 

■ на слух. 

Тимчасово, для усунення або зменшення вібрації слід вивести затвор з 

робочого положення і встановити в інше положення, витрату, що 

пропускається, по можливості, перерозподілити між іншими отворами. 

Вібрації затворів можна зменшити, якщо дотримуватись таких умов: 

■ уникати роботи затворів при одночасному обтіканні зверху і знизу; 

* уникати роботи затворів, що мають горизонтальне нижнє ущільнення 

при малих відкриттях (щілинах), порівняних з деформаціями листу 

обшивки, оскільки в цьому випадку виникає вібрація, джерелом якої є 

ущільнення, що деформується. 

У морозний період відбувається обмерзання корпусу затвора з боку 

верхнього б'єфу, ходових частин і ущільнень за наявності просочування через 

нещільність останніх. Закладні частини обмерзають, як правило, разом з 

обшивкою і ходовими частинами, що перешкоджає маневруванню. У 

необхідних випадках повинне бути забезпечене утеплення або обігрів пазів, 

опорних пристроїв і пролітних будівель затворів. 

Маневрування затворами. Розрахункові режими роботи шлюзів-

регуляторів на каналах визначені воднобалансовими розрахунками за умов 

забезпечення водоспоживання, а також необхідного водообміну з метою 

підтримки належної якості води, потреб рибного і мисливського 

господарства і т.і. 
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Пропускна здатність шлюзів залежить від поєднання рівнів 

верхнього і нижнього б'єфів, а також від величини відкриття і кількості 

відкритих отворів або прольотів. 

Рекомендується робота симетрично відкритими двома, чотирма, або 

шістьма (і т.і.) затворами при рівномірному відкритті кожного. 

Забороняється робота несиметрично відкритими затворами, оскільки в 

цьому випадку може спостерігатися збільшення питомих витрат, 

максимальної здатності потоку, утворення зміщених зон вирів і т.і. 

Режим «витікання з-під щита» є найсприятливішим режимом роботи 

шлюзів. Для управління затворами необхідно використовувати криві 

пропускної здатності каналів. 

Маневрування затворами полягає у відкритті затворів на величину «а» 

залежно від рівнів води. При цьому швидкості в нижньому б'єфі не повинні 

перевищувати величин допустимих нерозмиваючих швидкостей  0.7 - 0.9м/с, 

які можливо контролювати візуально по стану укосів каналу в нижньому 

б'єфі.  

Рішення про маневрування затворами приймається черговим 

диспетчером на підставі інформації про гідрологічну обстановку на озері 

Картал в районі шлюзів. 
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6. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища 

 

Природоохоронні вимоги включають комплекс організаційно- 

господарських, агролісомеліоративних, агротехнічних, лугомеліоративних і 

інших робіт, які забезпечують збереження водних ресурсів водоймища в 

кількісному і якісному відношенні, підтримують санітарну обстановку у 

водоймищі, прибережних захисних смугах і водозахисній зоні на рівні 

діючих норм. 

Водоохоронна зона. Водоохоронна зона водойм установлюється з 

урахуванням вимог наступних нормативних і методичних документів: 

■ ВБН 33-4759129-03-92 «Проектування упорядкування та 

експлуатація водоохоронних зон водосховищ». УНДІВЕП. 

* «Рекомендации по установлению водоохранных зон водохранилища», 

ВНДІВГ, м. Харків, 1982 р. 

■ Лист Мінсільгоспу, Мінрибгоспу і Мінводгоспу СССР «О мерах 

по предотвращению попадания ядохимикатов в рыбохозяйственные 

водоемы» від 31 серпня 1979 р. 

■ ДБН 360-92 «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

■ ДБН Б 2 4-1-94 Планування і забудова сільських поселень. 

■ «Положение об охране рыбных запасов и регулирование 

рыболовства в водоемах СССР», затвердженого Радою Міністрів СРСР за № 

1045 від 15 вересня 1958 р. 

■ «Правила рыболовства в водоемах р.Дунай и ее придаточной 

системе в пределах СССР», затверджених Мінрибгоспом СРСР за № 362 від 

15 вересня 1962 р. 

■ Водний Кодекс України. 
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■ Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них" від 8 травня 1996 р. №486. 

Відповідно до цих документів границя водоохоронної зони озера 

повинна включати заплаву, першу надзаплавну терасу, брівки, круті схили і 

прилягаючі балки і яри. 

З метою створення і підтримки сприятливого водного режиму і 

поліпшення санітарного стану озера, захисту його від замулення продуктами 

ерозії грунтів, запобігання забруднення пестицидами і біогенними 

речовинами, а також запобігання інших впливів навколо озера виділяється 

прибережна захисна смуга і смуги відведення з особливим режимом їх 

використання відповідно до статей 88- 91 Водного Кодексу України. 

Границі водоохоронних зон установлюються з урахуванням рельєфу 

місцевості, затоплення, підтоплення, берегоруйнування, цільового 

призначення земель. 

Внутрішньою границею водоохоронної зони згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.05.1996 р. №486 є лінія, що збігається з лінією 

мінімального горизонту води у водному об'єкті в даному випадку з лінією 

РМО, яка проходить по відмітці 1.6 мБС. 

Зовнішньою границею водоохоронної зони є лінія, прив'язана до 

існуючого контуру сільськогосподарських угідь, доріг, лісосмуг, брівок 

обривів, балок і визначається найбільш відділеною від водного об'єкту лінією 

з включенням: 

* зони затоплення при максимальному рівні води, у даному 

випадку лінією 
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НПР (відмітка 3.0 мБС); 

■ зони прогнозованої 50- літньої переробки берегів; 

■ зони ерозійної активності (балки стоку, яри, балки, що 

безпосередньо впадають в озеро); 

* зони берегових схилів (крутістю понад 5 °С ); 

■ зони санітарної охорони джерел питного водопостачання; 

 лісові насадження, у найбільшій мері виконуючі водоохоронні функції; 

■ зони всіх земель відводу на існуючих каналах і дамбах, але не 

менш чим 200 м від брівок каналів і дамб. 

На землях селищ міського типа і міст водоохоронна зона 

встановлюється, як і прибережні захисні смуги з урахуванням існуючих умов 

забудови. 

Водоохоронна зона встановлюється за спеціальним проектом й 

узгоджується з органами охорони навколишнього середовища, земельних 

ресурсів, власниками землі і землекористувачами і затверджується місцевими 

органами держадміністрації. 

У водоохоронну зону включаються також території обвалованих 

масивів, що захищаються, технологічно затоплюваних з метою підтримки 

необхідного водного режиму, заплавних земель, сільських населених пунктів, 

розташованих безпосередньо на березі. 

Зовнішні границі водоохоронних зон визначаються за спеціально 

розробленим проектом. 

Прибережна захисна смуга є частиною водоохоронної зони і являє 

собою територію строгого обмеження господарської діяльності, яка включає: 
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■ пляжі і берегові уступи, прибережні острови і мілини; 

■ лісові смуги уздовж водосховища і протиерозійні насадження; 

■  територія, що тимчасово затоплюються технологічно або 

паводками 

(рівнями) 50% забезпеченості; 

■ зони прогнозованої 10- літньої переробки берегів; 

■ яри, що активно діють; 

* територія між урізом води і захисними дамбами; 

■ територія водосховища при його спрацюванні нижче НПР. 

Внутрішньою границею прибережної захисної смуги є лінія, що 

співпадає з меженним рівнем води, в даному випадку з лінією РМО (1.6 

мБС). 

Зовнішньою границею водоохоронної зони є лінія, що знаходиться від 

лінії урізу при НПР на 100 м, а якщо крутизна схилу більше З °С, то на 200 м. 

На території сільських населених пунктів встановлюється тільки 

прибережна смуга, виходячи з конкретних умов планування і забудови (в 

основному ця територія обмежується першою вулицею або дорогою міського 

призначення впродовж водосховища). 

Прийнята величина прибережних захисних смуг повністю відповідає 

вимогам статті 88 ВКУ. 

На присадибних землях , що прилягають до озера Картал, прибережна 

смуга встановлюється з урахуванням існуючої забудови і створенням 

алейних насаджень з деревних і чагарникових смуг по брівці берега. 
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Максимальна ширина водоохоронної зони озера Картал, яка визначена 

за методикою ВБН-4759129-03-05-02, може змінюватися від 2.4 до 4.3 км. 

Мінімальна ширина водоохоронної зони не повинна бути менше ніж 

100 м зурахуванням існування прибережної захисної смуги. 

Винос в натуру та установка водоохоронних знаків може 

здійснюватись у відповідності з технічною документацією на улаштування 

водоохоронних зон і прибережних смуг на замовлення землекористувачів.  

 На території водоохоронної зони обмежується: 

■ будівництво нових і розширення діючих промислових, 

сільськогосподарських і інших підприємств, що негативно впливають на 

санітарно-технічний стан озера і прилягаючих до нього земель: 

тваринницьких комплексів, ферм і птахофабрик, складів ПММ, накопичувані 

стічних вод, добрив і отрутохімікатів, механічних майстерень, пунктів 

технічного обслуговування і мийки техніки й автотранспорту, улаштування 

злітно-посадочних майданчиків для заправки апаратури паливно-

мастильними матеріалами, отрутохімікатами, а також поховання відходів 

виробництва, складування сміття, пристрій кладовищ, скотомогильників і т.і; 

■ існуючі підприємства й об'єкти, побудовані в межах 

водоохоронної зони до її встановлення, продовжують функціонувати при 

строгому дотриманні вимог, що забезпечують належний технічний стан 

водного об'єкта; 

■ корчування лісу і чагарників (крім нестатків лісовідновлення і 

лісорозведення), переведення земель, зайнятих лісонасадженнями в інші 

категорії; 

* використання авіаобробок угідь отрутохімікатами і добривами; 

■ використання пестицидів, на які не встановлені ГПК (гранично 

припустимі концентрації); 

■ використання на періодично затоплюваних ділянках усіх видів 
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отрутохімікатів, мінеральних добрив і біологічних препаратів; 

* внесення добрив по сніжному покриву і мерзло - поталому ґрунті; 

■ скидання неочищених стоків, відповідно до «Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення стічними водами» в річки, балки і яри, 

постійно діючі водотоки, що впадають в озеро Картал. 

В межах прибережної смуги - зони обмеження господарської діяльності 

додатково забороняється: 

■ обробка ґрунту, окрім пов'язаної з посадкою лісу 

перезалуженням; 

■ зберігання і застосування пестицидів і добрив; 

* улаштування літніх таборів для худоби; 

■ корчування лісу, дрібнолісся і чагарникової рослинності, окрім 

випадків, пов'язаних з веденням лісового господарства, рубки головного 

користування за виключенням добровільно - вибіркових рубок слабкої 

інтенсивності в зимовий період; 

■ миття і обслуговування автотранспорту і техніки; 

■ улаштування сміттєвих звалищ, гноєсховищ, накопичувачів 

твердих і рідких відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів 

фільтрації; 

■ організація човнових причалів, окрім місць, спеціально 

відведених для цих цілей; 

■ будівництво будь-яких споруд (окрім гідротехнічних, 

гідрометричних і лінійних), включаючи бази відпочинку, дачі, гаражі, 

стоянки для автомобілів. 

Об'єкти, які знаходяться в межах прибережних захисних смуг можуть 

експлуатуватися, якщо не порушуєтьсяь їх режим. Непридатні для 

експлуатації споруди, а також ті, які не відповідають встановленим вимогам 
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господарювання підлягають зносу з прибережних захисних смуг. 

Виконання будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових, 

сільськогосподарських і інших робіт, що впливають на стан вод, видобуток 

корисних копалин і водних рослин, прокладка кабелів, трубопроводів і інших 

комунікацій, рубання і корчування лісу і чагарників на землях водного 

фонду, до складу яких включені акваторії водойм і річок, прибережні захисні 

смуги гідротехнічні споруди і канали, здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні 

підривні роботи, видобутку піску, гравію, прокладці кабелів, трубопроводів і 

інших комунікацій на землях водного фонду» розробленому відповідно до 

доручення Кабінету Міністрів України від 19 липня 1995 року за №13044/3 і 

130443/1 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за №165\1 190 від 

8 квітня 1996 р. 

Попередження забруднення водосховища. 

Регулярні спостереження за якістю води в озері Картал не проводяться. 

Загальна мінералізація води озера піддавалася значним змінам. 

В даний час внаслідок падіння водообміну і замулення підвідних 

каналів мінералізація води озера підвищилася. 

Прогноз санітарного стану і можливої зміни якості води в озері 

складається в процесі експлуатації. 

Критерієм забруднення води є погіршення її якості внаслідок зміни 

органолептичних властивостей і появи шкідливих для людини речовин, 

тварин, птахів, риб, кормових і промислових організмів, в залежності від 



97 
 
виду водокористування. 

Придатність складу і властивостей води озера, використовуваної для 

рибогосподарських цілей, визначається по її відповідності вимогам і 

нормативам, викладеним у Санітарних правилах і нормах охорони 

поверхневих вод від забруднення СанПиН № 4630 - 88. 

Скидання стічних вод в озеро заборонене і допускається лише у 

виняткових випадках при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні 

і за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. В цьому 

випадку нормативні вимоги, 

встановлені до складу і властивостей вод водоймищ повинні бути 

віднесені до стічних вод. 

Дозвіл на скидання в озеро стічних вод діючих підприємств зберігає 

свою силу протягом 3 років, після чого відпрацьований і підлягає 

поновленню. 

Нормативи якості води для водосховищ господарсько-питного і 

культурно- побутового водокористування наведені у додатку № 2 Санітарних 

правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення № 4630-1988. 

Склад і властивості рибогосподарських водосховищ повинні 

задовольняти рибогосподарським вимогам. 

На ділянках масового нагулу, нересту риби і розташування 

зимувальних ям спуск стічних вод забороняється. Можливість їх скидання 

поблизу даних ділянок, а також умови змішування стічних вод з водою 

водосховища у кожному окремому випадку встановлюється органами 
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рибоохорони. 

У період експлуатації на підставі спостережень за якістю води і її 

відповідності санітарним нормам, склад проектних водоохоронних заходів 

може якісно і кількісно змінюватися, доповнюватися й уточнюватися. 

Скидання в озеро виробничих, побутових і інших видів відходів, як 

правило, забороняється. 

Водойма вважається забрудненою, якщо показники складу і 

властивостей води в ній змінилися під прямим чи непрямим впливом 

виробничої діяльності і побутового використання і стали частково або цілком 

непридатними для одного з видів використання. 

Контроль за якістю води у водосховищі здійснює Придунайське 

управління каналів, органи санітарного нагляду. Крім того систематичний 

лабораторно-виробничий контроль за умовами скидання стічних вод і їх 

впливом на якість води водосховища здійснюється водокористувачами, які 

мають відповідні лабораторії. 

На території господарств, які розташовані в зоні санітарної охорони і 

мають зливостоки із зрошуваних площ і поверхневий стік в озеро, службі 

експлуатації необхідно здійснювати постійний і строгий контроль за 

правильним зберіганням і використанням добрив, щоб не допустити 

попадання у водоймище стічних вод і поверхневого стоку, насиченого 

мінеральними, органічними добривами і пестицидами. Стоки тваринницьких 

ферм повинні бути ізольовані від водосховища. 

Одним з джерел забруднення оз. Картал є стік балок Градешка і Ізвари, 

які впадають в озеро. Зважаючи на відсутність централізованої каналізації в 
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населених пунктах контролю за стоками немає. 

При виявленні надходження шкідливих речовин з прилеглих територій 

служба експлуатації водосховища організовує контроль за - агротехнікою і 

агрохімією і за межами санітарної зони. 

Заходи щодо попередження замулення озера. Однією з основних задач 

експлуатації озера є оберігання регулюючої ємності від замулення, 

заростання і «цвітіння» води. Спостереження за озером повинні бути 

організовані протягом всієї експлуатації. До складу експлуатаційних 

спостережень за станом життя замулюваних водосховищ входять 

спостереження за рівнем озера і твердим стоком, переробкою берегів і 

заростанням, повним і регулюючим об'ємом водосховища. Методика 

проведення спостережень вибирається виходячи з наявної вимірювальної 

апаратури, відповідно до вимог «Наставления гидрометеорологическим 

станциям и постам». Результата вимірювань вносять в журнал технічного 

стану озера. Рівень води в озері визначається безпосередньо в районі 

підпірних споруд по водомірних рейках або самописцях рівня. 

Одним з головних показників замулюваного озера є зміна його 

регулюючої ємності, яка фактично визначає експлуатаційні можливості по 

регулюванню стоку за різних умов робота озера. Динамічну регулюючу 

ємність визначають спеціальними промірами з нівелюванням рівнів води. У 

журнал технічного стану озера заносять результати всіх оглядів і промірів, 

плани заходів щодо збереження регулюючої ємності і очищення озера від 

наносів, звіти про виконання заходів і їх ефективності і інші відомості 

експлуатаційного характеру, не передбачені у складі періодичних 

спостережень. Форма журналу не регламентується. 

 Боротьба з підтопленням земель. Спостереження за проявом 
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підтоплення територій прилеглих до водосховища, ведуться службами 

експлуатації. 

При обстеженні водозахисних прибережних смуг співробітники 

служби експлуатації озера проводять візуальні спостереження за проявами 

підтоплення на прибережних територіях. На знайдених місцях підтоплення 

служба експлуатації озера організовує і проводить детальне обстеження: 

вимірює розповсюдження підтоплення і глибину і інформує про це 

землекористувача. Неприпустимо підтримування високих рівнів в зимовий 

період оскільки це сприяє підтопленню. Основною умовою боротьби з 

підтопленням земель є збереження встановленого «Правилами» режиму 

експлуатації. 

Заходи щодо боротьби з переробкою берегів і ерозією грунтів. 

Спостереження за неукріпленими ділянками дамб озера проводяться з метою 

встановлення місць абразії, підтоплення, затоплення й інтенсивності 

переробки берегів. 

За даними рекогносцирувального обстеження встановлено, що озеро 

Картал обступають невисокі береги до 10 метрів висотою. Рекомендується 

проводити спеціальні стаціонарні спостереження за переформуванням 

берегів в районах сіл, одночасно із спостереженням за замуленням. Склад 

спостережень за процесом переформуванням берега викладений в 

«Наставлении гидрометеорологическим станциям и постам», випуск 7, ч.І (3 

видання, глава 13). 

Заходи щодо боротьби з ерозією ґрунтів і утворенням ярово-балкової 

мережі включають: 

■ попереджувальне уполажування укосів, засів укосу спеціальними 



101 
 
травами чи одернування. Посів трав дозволяє при найменших витратах 

забезпечувати кріплення укосів досить великої крутості. Одернування 

поверхонь природним дерном доцільне на невеликих площах, там, де 

необхідно створити захист у найкоротший термін, а також при ремонті 

поверхонь, зруйнованих зсувними явищами (закладення тріщин, виїмок, 

поглиблень і ін.); 

* зміцнення схилів в'язкими матеріалами з просоченням ґрунту 

бітумною емульсією. Як єднальні матеріали можуть бути застосовані цемент, 

бітум, латекси, різні бітумні емульсії; 

■ покриття берега хворостяним вистиланням, тинами, фашинами 

чи дерев'яними кріпленнями; 

* відсипання кам’яного накиду без підготовки його підстави і 

зведення додаткових кріплень на стику його з прибережною мілиною. Це 

кріплення може служити декілька сезонів; 

■ відсипання піщано-гравійної суміші з ухилом 1.5-2.0 в поєднанні 

з поперечними бунами з негабаритного каменя. Таке покриття добре гасить 

хвилювання і регулює уздовж берега рух наносів; 

■ засів території, що руйнується, зміцнювальними травами; 

■ систематичний нагляд, догляд і ліквідація вибоїн і вимоїн, що 

утворилися після злив і сніготанення; 

* улаштування в ярах та балках спеціальних споруд (запруд, 

ступінчастих перепадів, швидко токів і т.і.) 

Заходи щодо запобігання розмиву й обвалення берегів розробляються 

окремим проектом. 

Санітарно захисні норми. На території, що примикає до водосховища, 

можуть бути створені захисні зони, що мають на меті охорону озера, як 

водного джерела для різних потреб народного господарства, від забруднення 
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і зміни (погіршення) якісного складу води в озері Картал. 

Зона санітарної охорони джерел господарського питного 

водопостачання повинна встановлюватися проектом водозабору відповідно 

до «Положення про порядок проектування і експлуатації зон санітарної 

охорони джерел водопостачання водопроводів господарсько-питного 

призначення” № 2640-82 Мінздраву СРСР; документація по зоні повинна 

бути затверджена місцевою 

Радою народних депутатів і передана службі експлуатації. 

На території України озеро Картал не є джерелом господарсько-

питного водопостачання, тому зони санітарної охорони не встановлені. 

Санітарна зона навколо озера Картал, як рибогосподарського 

водоймища встановлена на відстані 500 метрів від урізу води в водосховищі 

при ФНР = 3 . 0  м на підставі листу Мінсільгоспу, Мінрибгоспу і 

Мінводгоспу СРСР від 31.08.1972 року. Санітарні зони навколо існуючих 

населених пунктів повинні бути розроблені окремим розділом при складанні 

проекту водосховища; спостереження за дотриманням розмірів і режиму в 

цих зонах виконуються місцевими органами. 

Проект водосховища з використанням акваторії озера Картал не 

складався. 

Санітарно-захисні зони розриву від каналізаційних споруд (у тому 

числі від накопичувачів стічних вод) також визначаються проектом, 

спостереження за підтримкою розмірів і режиму цих зон здійснюється 

власною службою експлуатації. 
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Попередження забруднення водосховища. Регулярні спостереження за 

якістю води в озері Картал не проводяться. 

Загальна мінералізація води озера піддавалася значним змінам. 

В даний час внаслідок падіння водообміну і замулення підвідних 

каналів мінералізація води озера підвищилася. 

Прогноз санітарного стану і можливої зміни якості води в озері 

складається в процесі експлуатації. 

Критерієм забруднення води є погіршення її якості внаслідок зміни 

органолептичних властивостей і появи шкідливих для людини речовин, 

тварин, птахів, риб, кормових і промислових організмів, в залежності від 

виду водокористування. 

Придатність складу і властивостей води озера, використовуваної для 

рибогосподарських цілей, визначається по її відповідності вимогам і 

нормативам, викладеним у Санітарних правилах і нормах охорони 

поверхневих вод від забруднення СанПиН № 4630 - 88. 

Скидання стічних вод в озеро заборонене і допускається лише у 

виняткових випадках при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні 

і за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. В цьому 

випадку нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей вод 

водоймищ повинні бути віднесені до стічних вод. 

Дозвіл на скидання в озеро стічних вод діючих підприємств зберігає 

свою силу протягом 3 років, після чого відпрацьований і підлягає 

поновленню. 
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Нормативи якості води для водосховищ господарсько-питного і 

культурно- побутового водокористування наведені у додатку № 2 Санітарних 

правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення № 4630-1988. 

Гранично-припустимі концентрації шкідливих речовин у водотоках і 

водоймах приведені в таблиці 5. Склад і властивості рибогосподарських 

водосховищ повинні задовольняти рибогосподарським вимогам. 

На ділянках масового нагулу, нересту риби і розташування 

зимувальних ям спуск стічних вод забороняється. Можливість їх скидання 

поблизу даних ділянок, а також умови змішування стічних вод з водою 

водосховища у кожному окремому випадку встановлюється органами 

рибоохорони. 

У період експлуатації на підставі спостережень за якістю води і її 

відповідності санітарним нормам, склад проектних водоохоронних заходів 

може якісно і кількісно змінюватися, доповнюватися й уточнюватися. 

Скидання в озеро виробничих, побутових і інших видів відходів, як 

правило, забороняється. 

Водойма вважається забрудненою, якщо показники складу і 

властивостей води в ній змінилися під прямим чи непрямим впливом 

виробничої діяльності і побутового використання і стали частково або цілком 

непридатними для одного з видів використання. 

Контроль за якістю води у водосховищі здійснює Придунайське 

управління каналів, органи санітарного нагляду. Крім того систематичний 

лабораторно-виробничий контроль за умовами скидання стічних вод і їх 

впливом на якість води водосховища здійснюється водокористувачами, які 
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мають відповідні лабораторії. 

На території господарств, які розташовані в зоні санітарної охорони і 

мають зливостоки із зрошуваних площ і поверхневий стік в озеро, службі 

експлуатації необхідно здійснювати постійний і строгий контроль за 

правильним зберіганням і використанням добрив, щоб не допустити 

попадання у водоймище стічних вод і поверхневого стоку, насиченого 

мінеральними, органічними добривами і пестицидами. Стоки тваринницьких 

ферм повинні бути ізольовані від водосховища. 

Одним з джерел забруднення оз. Картал є стік балок Градешка і Ізвари, 

які впадають в озеро. Зважаючи на відсутність централізованої каналізації в 

населених пунктах контролю за стоками немає. 

При виявленні надходження шкідливих речовин з прилеглих територій 

служба експлуатації водосховища організовує контроль за - агротехнікою і 

агрохімією і за межами санітарної зони. 

Роботи на акваторії озера. Для підтримки належної якості води в озері 

необхідне створення достатньої проточності з річним водообміном. 

Озеро Картал є мілководим, площі мілководь близько 75%, але їх 

обвалування неможливе, оскільки озеро є риботоварним і місцем гніздівля 

багатьох видів пернатих, частина яких занесена в Червону книгу. 

Мілковода частина заросла очеретом і зануреною рослинністю. 

Остання має комплексне значення, оскільки, дає порівняно мало органічних 

залишків, які швидко мінералізуються, збагачує донні відкладення детритом і 

киснем, сприяє демінералізації води в озері. Разом з цим надводна частина 

рослинності щорічно восени повинна скошуватися щоб уникнути вторинного 
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забруднення озера. 

У літні місяці (липень-серпень) спостерігається розвиток синьо-зелених 

водоростей так зване «цвітіння». Для пошуку способів боротьби з 

«цвітінням» необхідно привернути Інститут гідробіології АН України. 

Заходи щодо попередження замулення озера. Однією з основних 

задач експлуатації озера є оберігання регулюючої ємності від замулення, 

заростання і «цвітіння» води. Спостереження за озером повинні бути 

організовані протягом всієї експлуатації. До складу експлуатаційних 

спостережень за станом життя замулюваних водосховищ входять 

спостереження за рівнем озера і твердим стоком, переробкою берегів 

заростанням, повним і регулюючим об'ємом водосховища. Методика 

проведення спостережень вибирається виходячи з наявної вимірювальної 

апаратури, відповідно до вимог «Наставления гидрометеорологическим 

станциям и постам». Результата вимірювань вносять в журнал технічного 

стану озера. Рівень води в озері визначається безпосередньо в районі 

підпірних споруд по водомірних рейках або самописцях рівня. 

Одним з головних показників замулюваного озера є зміна його 

регулюючої ємності, яка фактично визначає експлуатаційні можливості по 

регулюванню стоку за різних умов роботи озера. Динамічну регулюючу 

ємність визначають спеціальними промірами з нівелюванням рівнів води. У 

журнал технічного стану озера заносять результати всіх оглядів і промірів, 

плани заходів щодо збереження регулюючої ємності і очищення озера від 

наносів, звіти про виконання заходів і їх ефективності і інші відомості 

експлуатаційного характеру, не передбачені у складі періодичних 

спостережень. Форма журналу не регламентується. 

Основними причинами, які приводять до інтенсивного замулення озера 
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можуть бути: 

■ пропуск більшої частини рідинного стоку, особливо паводкового, 

через наповнене озеро; 

■ акумуляція в озері всього твердого стоку проток, особливо тих, 

що впадають безпосередньо в чашу водоймища; 

■  ерозія території, прилеглої до водоймища; 

■ переробка берегів; 

■ недотримання заданих режимів і спрацювання озера в роки різної 

водности.  

До можливих заходів щодо запобігання замулення озера відносяться: 

■ пропуск не регульованої озером частини стоку (особливо в 

паводок при високих мутностях потоку) при знижених рівнях води або в 

обхід озера; 

■ регулювання зосереджених пропусків з озера; 

■ акумуляція твердого стоку в спеціально влаштованих ємностях 

наносів по чаші озера; 

■ підтримка (або створення) в робочому стані водозахисних смуг і 

мулофільтрів; 

■ механічне розчищання водосховища від відкладення наносів. 

Вибір того або іншого заходу щодо продовження терміну замулення і 

підтримки регулюючої ємності озера визначається техніко-економічним 

порівнянням і конкретними умовами експлуатації. 

Проводити необхідні меліоративні роботи у випадках, коли розмив і 

обвалення берегів дають значну кількість наносів. До складу меліоративних 

робіт входять: 

■ збереження лісового покриву на схилах гір в межах водозбірної 

площі озера, залісення схилів; 
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■ терасування схилів, проведення оранки по схилу з 

горизонтальним розташуванням борозен; 

■ боротьба з селевими виносами за допомогою улаштуванням 

запруд, закріплення укосів; 

видалення наносів механічним способом із застосуванням землесосних 

снарядів, землечерпалок або гідравлічним способом із застосуванням 

механічних розпушувачів відкладень. 

Боротьба з підтопленням земель. Спостереження за проявом 

підтоплення територій прилеглих до водосховища, ведуться службами 

експлуатації. 

При обстеженні водозахисних прибережних смуг співробітники 

служби експлуатації озера проводять візуальні спостереження за проявами 

підтоплення на прибережних територіях. На знайдених місцях підтоплення 

служба експлуатації озера організовує і проводить детальне обстеження: 

вимірює розповсюдження підтоплення і глибину і інформує про це 

землекористувача. Неприпустимо підтримування високих рівнів в зимовий 

період оскільки це сприяє підтопленню. Основною умовою боротьби з 

підтопленням земель є збереження встановленого «Правилами» режиму 

експлуатації. 

Заходи щодо боротьби з переробкою берегів і ерозією грунтів. 

Спостереження за неукріпленими ділянками дамб озера проводяться з метою 

встановлення місць абразії, підтоплення, затоплення й інтенсивності 

переробки берегів. 

За даними рекогносцирувального обстеження встановлено, що озеро 

Картал обступають невисокі береги до 10 метрів висотою. Рекомендується 
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проводити спеціальні стаціонарні спостереження за переформуванням 

берегів в районах сіл, одночасно із спостереженням за замуленням. Склад 

спостережень за процесом переформуванням берега викладений в 

«Наставлении гидрометеорологическим станциям и постам», випуск 7, ч.І (3 

видання, глава 13). 

Заходи щодо боротьби з ерозією ґрунтів і утворенням ярово-балкової 

мережі включають: 

■ попереджувальне уполажування укосів, засів укосу спеціальними 

травами чи одернування. Посів трав дозволяє при найменших витратах 

забезпечувати кріплення укосів досить великої крутості. Одернування 

поверхонь природним дерном доцільне на невеликих площах, там, де 

необхідно створити захист у найкоротший термін, а також при ремонті 

поверхонь, зруйнованих зсувними явищами (закладення тріщин, виїмок, 

поглиблень і ін.); 

■ зміцнення схилів в'язкими матеріалами з просоченням ґрунту бітумною 

емульсією. Як єднальні матеріали можуть бути застосовані цемент, 

бітум, латекси, різні бітумні емульсії; 

■ покриття берега хворостяним вистиланням, тинами, фашинами 

чи дерев'яними кріпленнями; 

■ відсипання кам’яного накиду без підготовки його підстави і 

зведення додаткових кріплень на стику його з прибережною мілиною. Це 

кріплення може служити декілька сезонів; 

■ відсипання піщано-гравійної суміші з ухилом 1.5-2.0 в поєднанні 

з поперечними бунами з негабаритного каменя. Таке покриття добре гасить 

хвилювання і регулює уздовж берега рух наносів; 

■ засів території, що руйнується, зміцнювальними травами; 

■ систематичний нагляд, догляд і ліквідація вибоїн і вимоїн, що 

утворилися після злив і сніготанення; 
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■ улаштування в ярах та балках спеціальних споруд (запруд, 

ступінчастих перепадів, швидко токів і т.і.) 

Заходи щодо запобігання розмиву й обвалення берегів розробляються 

окремим проектом. 

 

7.Заходи щодо техніки безпеки 

 

1. Організаційні і технічні заходи для створення безпечних умов праці, 

інструктаж і навчання робітників безпечним методам роботи, контроль за 

виконанням експлуатаційними працівниками правил і інструкцій з техніки 

безпеки складає начальник і головний інженер експлуатаційної організації. 

2. При експлуатації повинні дотримуватися правила техніки 

безпеки (ПТБ), передбачені нормативними документами. 

3. На підставі діючих нормативних документів по техніці безпеки 

розробляються інструкції з техніки безпеки споруд гідровузла з урахуванням 

місцевих умов. 

4. Кожен працівник зобов'язаний знати і виконувати діючи правила 

техніки безпеки на своєму робочому місці і негайно повідомляти 

вищестоящому керівнику про всі несправності і порушення, що 

представляють небезпеку для людей чи для цілісності споруд і устаткування. 

5. Робітники, що вперше приходять на роботу, можуть бути допущені 

до роботи тільки після проходження ними: 

- вступного (загального) інструктажу з техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

- інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, що 

повинний проводитися також при кожнім переході на іншу роботу або при 

зміні умов роботи; 

Повторний інструктаж для всіх робітників повинний проводитись не 
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рідше одного разу в 3 місяці. Проведення інструктажу реєструється в 

спеціальному журналі. 

6. У випадку виникнення умов, що загрожують життю або здоров'ю 

працюючих, виконання робіт припиняється і робиться відповідний запис у 

журналі. 

7. Відповідальність за нещасні випадки і професійні отруєння, що 

сталися на виробництві, несуть адміністративно-технічні працівники, що не 

забезпечили дотримання ПТБ і промислової санітарії і не прийняли 

необхідних мір для запобіганню їх порушень. 

8. Кожен нещасний випадок і кожне порушення ПТБ повинні ретельно 

розслідуватися, виявлятися причини і винуватці їх виникнення. Повинні бути 

прийняті заходи для запобігання подібних випадків. 

9. При проведенні сторонніми організаціями будівельно-монтажних чи 

ремонтних робіт на діючих спорудах повинні складатися погоджені заходи 

щодо техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також по 

взаємодії будівельно-монтажного, ремонтного й експлуатаційного персоналу. 

10. Територія риборозплідника повинна бути упоряджена, озеленена, 

забезпечена зовнішнім освітленням. До всіх вузлів і гідроспоруд необхідно 

забезпечити безпечний доступ, як у нормальних умовах експлуатації, так і у 

випадках замету споруд снігом і ін. 

11 .Робітники зобов'язані дотримувати встановлені правила 

поводження з машинами, механізмами, інвентарем, користатися видаваними 

засобами індивідуального захисту, строго дотримуватись інструкції і правил 

техніки безпеки і внутрішнього розпорядку. Забороняється виконувати 

роботи на несправному устаткуванні, при знятих чи несправних 

огородженнях при відсутності захисних засобів і в інших умовах, які 

загрожують їх життю чи здоров'ю. Інструменти, використовувані в роботі 

повинні бути справними. 

12. Насипи пісків, гравію, щебеню й інших сипучих матеріалів повинні 
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мати укоси з крутістю, що відповідає куту природного укосу для даного виду 

матеріалів чи повинні бути обгороджені міцними підпірними стінками. 

Забороняється брати з насипу сипучі матеріали шляхом підкопу. Пилоподібні 

матеріали слід зберігати в бункерах, ларях і інших закритих ємкостях, 

приймаючи міри проти розпилення при завантаженні і розвантаження. 

13. Під час льодоходів і паводків по всій дамбі обвалування необхідно 

встановлювати цілодобове чергування. Особлива увага повинна бути 

приділена водовипускам і водопостачальним насосам. 

14.Крім робочого освітлення повинне бути передбачене аварійне 

освітлення переносними акумуляторними ліхтарями. 

15.Службове приміщення для експлуатаційного персоналу повинне 

бути обладнано засобами зв'язку (телефон, радіо). 

16. Усі працівники служби експлуатації зобов'язані вміти плавати, 

користатися весловими човнами, знати правила порятунку потопаючих і 

вміти надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках. Особи в 

нетверезому стані до роботи не допускаються. 

17. При роботі восени і провесною при температурі повітря менш 10 

°С, а на виході дренажних вод - цілий рік, перебування людей у воді 

дозволяється не більш 10 хвилин з наступним перевдяганням і обігрівом не 

менш 1 години. 

18.Загальні заходи щодо попередження нещасних випадків при 

проведенні гідрометричних робіт полягають у наступному: 

- гідрометричні створи повинні бути обладнані відповідно до вимог 

безпеки провадження робіт, забезпечені необхідним інвентарем для 

запобігання нещасних випадків, для порятунку на воді, а також придатними 

аптечками і необхідним набором перев'язного матеріалу і медикаментів; 

- при крутих і стрімчастих берегах підходи до місць спостережень 
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необхідно обладнати сходами і поручнями або іншими пристосуваннями, що 

забезпечують безпечний спуск до річки, водоймища чи каналу, особливо в 

зимовий час при снігопадах, заметі лях і ожеледі; 

- при проведенні спостережень і робіт, зв'язаних з використанням 

плавучих засобів, усіх видів гідрометричних переправ, спостережень і робіт з 

льоду, робіт поблизу крутих і стрімчастих берегів на усіх виконуючих роботи 

повинні бути надіти надувні рятувальні жилети; 

- до роботи спостерігачів і тимчасових робітників на гідропостах варто 

залучати осіб переважно з числа місцевого населення, які вміють добре 

керувати човном. 

19.У випадку аварії всі учасники робіт повинні виконувати наступне: 

- не плисти від дерев'яного, гумового чи надувного човна, що 

перекинувся, до берега, а триматися за човен і разом з ним підпливати до 

берега; 

- звільнитися від усіх зайвих предметів і одягу, який можна скинути з 

себе; 

- якщо з берега організується діюча допомога, то не квапитися 

доплисти до берега, а берегти сили, намагаючись підтримуватися на плаву; 

- у човен, що підійшов на допомогу, влазити з носа чи з корми, а не з 

борта, щоб не перекинутися; 

- при провалюванні під лід, якщо в руках немає дошки, рейки, 

жердини і т.д. широко розкинути руки, щоб не піти під лід. Вилазити на лід, 

потрібно, упираючись на протилежний край ополонки. Вибравшись на лід, не 

встаючи на ноги повзти до берега. 

Правила користування човнами і катерами  

20.Човни і катери повинні мати справний корпус, не мати течії нижче 

ватерлінії. 
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Човни і катери повинні бути обладнані моторами, кочетами, веслами, 

якорями, баграми, канатами, засобами водовідливу, ремонтним інструментом 

для двигуна, рятувальними засобами - колами і нагрудниками, 

вогнегасниками і т.п. 

21. При роботі на воді з човнів їх необхідно закріпити якорями, які 

повинні мати ланцюги і троси. Забороняється кріпитися мотузками або 

канатами. 

При користуванні катерами і човнами не допускається їх 

перевантаження. 

Вантажопідйомність і чисельність пасажирів указується на борті човна 

написом олійною фарбою. 

22. При роботі на воді з наплавних засобів не дозволяється брати 

сторонніх осіб і дітей. 

23 .Під час роботи люди повинні рівномірно розподілитися по човну. 

Бажано виконувати роботи в сидячому положенні. 
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ВИСНОВКИ 

Озеро Картал входить до групи Придунайських озер у Ренійському 

районі Одеської області. Озеро використовується для технічного, 

господарського і питного водопостачання, іригації, риборозведення, 

рекреації. 

Основна прибуткова частина у водному балансі придельтового озера 

Картал - це надходження дунайської води через канали зі шлюзами-

регуляторами Орловський, Прорва і Лузарса. 

. Наповнення озера Кагул, головним чином, здійснюється самопливом 

із р. Дунай через канали «Вікета» і «Орловський», а також стоком річки 

Кагул. Мінералізація води в озері Кагул значною мірою зумовлена його 

водообміном з р. Дунай. Під час надходження дунайської води  в озеро його 

мінералізація сягає мінімальних величин і складає 0,4-0,6 г/дм3. У зимовий 

період вона підвищується до 1,1 г/дм3. 

Оцінка якості поливної води і її придатність для зрошення за 

агрономічними критеріями виконується відповідно до вимог  державного 

стандарту України ДСТУ 2730-94. За цим стандартом поливна вода озера 

Кагул належить до першого класу. Поливи цією водою можливі для всіх 

сільськогосподарських культур без обмежень. 

Для сільськогосподарських культур, що входять до складу сівозміни, 

розраховується режим зрошення та будуються графіки гідромодуля 

неукомплектований та  укомплектований.  

Полив проводиться способом дощування, тому графік поливу культури 

пов’язується з витратами та продуктивністю дощувальної машини              

ДДА-100МА. Згідно із графіком поливу одночасно можуть працювати  дві 

дощувальні машин з витратою води  260 л/с. За  графіком роботи цієї 

дощувальної машини визначається розрахункова витрата нетто і брутто, яка 

склала 260 і 346 л/с відповідно.  

Для роботи дощувальної техніки запроектована зрошувальна мережа, 

основою проектування якої є гідравлічні розрахунки. У результаті 
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гідравлічних розрахунків дібраний діаметр труб для зрошувальної мережі 

(500 і 300 мм), розраховані швидкості руху води на окремих ділянках та 

втрати напору, побудована технічна схема зрошувальної мережі.  
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