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ВСТУП 

 

Річний стік є кількісною характеристикою стоку, який проходить через 

переріз русла річки за рік. Нормою річного стоку називається його середня 

величина, розрахована за багаторічний період із незмінними ландшафтними, 

географічними умовами, які відносяться до сучасної геологічної епохи та 

характеризуються однаковим рівнем господарського освоєння річки. 

Норма стоку може бути виражена як середньорічна витрата води Q 

м3/с, середній річний об’єм стоку W в м3 або км3, середній річний модуль 

стоку q , середній шар стоку Y  в мм, віднесений до площі водозбору F. 

Мета бакалаврської кваліфікаційної роботи: визначити норми річного 

стоку у басейні річки Горинь. 

Об’єкт дослідження: басейн річки Горинь 

Предмет дослідження: ряди середньорічного модуля стоку в басейні 

р. Горинь. 

Завданням: 

- дослідити умови формування стоку в досліджуваному регіоні; 

- оцінити репрезентативність стокових рядів для оцінки норми річного 

стоку; 

- виконати розрахунок річного стоку на підставі даних спостережень; 

- виконати узагальнення річного стоку для досліджуваного регіону. 
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   1 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ 

 

   1.1 Географічне положення і рельєф 

 

Річка Горинь - одна з найбільших правих приток Прип'яті - має 

довжину 659 км (рис. 1.1). Верхня течія Горині розташована на Волино-

Подільській височині, складеної з кам'янистих порід, у зв'язку з чим ширина 

русла тут коливається від 3 до 10 м, береги обривисті. У середній течії 

ширина русла збільшується до 20-30 м, а в нижньому - Перевищує 100 м. 

Береги низькі, торф'янисті. У багатьох місцях заплава прорізана притоками і 

старими руслами, які перетворилися в озера і болота. У верхній і середній 

течії річки є багато руслових ставків і малих водоймищ. 
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Рисунок 1.1 – Фізико-географічне положення басейну р. Горинь[2]. 

Річка Горинь бере початок із джерела, що виходить на поверхню на 

північний захід від села Волиці. Загалом тече з південного-заходу на 

північний схід і впадає в Прип'ять із правого берега на 412 км від її гирла, за 

14 км нижче м. Давид-Городок, на висоті 127 м над рівнем моря. За 28 км від 

гирла річка розгалужується на два рукави, з яких основним є правий; лівий 

рукав Ветлиця завдовжки 26 км впадає в р. Прип'ять на 417 км. 

Довжина 659 км (у межах України - 577 км), площа водозабору 

27700 км². Загальне падіння ріки 218 м. Середній похил річки 0,33 ‰. 

Верхня частина басейну до впадання р. Усть розташована на Волино-

Подільській височині і являє собою плато з висотами 385,5-215 м, сильно 

розчленоване долинами річок і балок (густота яружно-балкової мережі, за 

С. Соболєвим, становить 1-1,25 км на 1 км² поверхні). 

 

1.2 Грунти та рослинність 

 

Поліський район знаходиться в зоні розвитку верхнемелового карсту. 

Цікавий розвиток карсту зумовлено насамперед близьким заляганням вод 

денної поверхні карстующіх верхньокрейдяних відкладень, представлених 

білими мергелями і писальною крейдою.  

Широкому розвитку карстових процесів і заболочування району 

сприяє, значна обводненість його як поверхневими так і підземними водами. 

Вона обумовлена поганим відтоком цих вод у зв'язку зі слабкою 

розчленованістю рельєфу при значній кількості атмосферних опадів і 

порівняно малих величинах випаровування 

Ґрунти мулисто-піщані й глинисті, на заболочених ділянках 

торф'янисті (рис. 1.2). 

Четвертинні утворення представлені флювіогляціальними пісками й 

суглинками, а також лесами, на яких розвинені родючі сірі лісові ґрунти й 

чорноземи. У межах Полісся поширені моренні відклади, представлені 
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звичайно суглинками з різним складом валунів, флювіогляціальні піски та 

лесоподібні суглинки з поверхневим покривом дерново-підзолистих ґрунтів; 

значні площі зайняті торфовищами. 

 

 
- межа водозбору р. Горинь 

 

Рисунок 1.2 – Ґрунтовий покрив в басейні р. Горинь [2]. 

 

Пологі й помірно круті ділянки схилів звичайно розорані, круті - 

задерновані або покриті мішаним лісом і чагарником. У пониззі трапляються 

заболочені луки. 

У верхів'ї схили складені вапняком і крейдовими породами, 

перекритими супісками та суглинками, нерідко трапляються оголення 

древніх кристалічних порід; на решті ділянок вони переважно піщані й 

супіщані. 

Береги заввишки від 1 до 6 м, переважно круті або обривисті, на 

звивистих місцях чергуються з пологими й дуже пологими, у верхів'ї вони 
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часто торф'янисті, задерновані, рідше скелясті або суглинні, на інших 

відрізках піщані або піщано-глинисті, підмиваються водою й, руйнуючись, 

обвалюються в ріку разом зі чагарниками, які ростуть на них, й окремими 

деревами. У багатьох місцях вони зливаються зі схилами долини [1]. 

Більша частина поверхні басейну розорана; ліси, що займають 1950 км² 

(18 %), поширені переважно в низов'ї та складаються із сосни з домішкою 

дуба; у верхів'ї переважають широколистяні ліси (дуб, граб, клен, ясен), що 

збереглися по схилах долин річок і балок (рис. 1.3). У пониззі значну площу 

займають низинні очеретяні й осокові болота, загальна площа яких становить 

1700 км² (6 %). Подекуди збереглися землі, покриті луговою рослинністю. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Рослинний покрив[2] 

 

У верхній течії річки заплава заболочена, покрита найчастіше лучно-

болотною рослинністю, рідше чагарником і окремими деревами. На інших 

ділянках вона переважно суха, лугова, сильно пересічена старицями, балками 
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й озерцями, по берегах яких є густі зарості очерету й чагарнику (верба, 

плакуча верба). Трапляються піщані гряди й окремі пагорби, заввишки від 1 

до 8 м. Біля схилів найбільш знижена частина її заболочена і являє собою 

мокрий луг. 

 

1.3 Опис кліматичних умов 

 

Температура повітря. Район знаходиться під впливом теплих 

повітряних мас з Атлантики. Середня температура повітря коливається від -

5,0°С до 20,0°С. Середня річна температура повітря в басейні 5-7°С. 

На початку весни приймається стійкий перехід середньої добової 

температури повітря через 0°С. Він здійснюється в першій декаді березня. 

Осінній перехід середньої добової температури повітря через 5° - у першій 

декаді квітня. Настання зими пов’язано з переходом середньої добової 

температури через 0°С здійснюється в кінці листопада - в кінці третьої 

декади листопада - на початку грудня. 

Опади. Опади зменшуються з півночі(750мм) на південь(400мм).В 

районі у середньому випадає від 650 до 700мм з чітким максимумом в 

липні(близько 100мм) і мінімумом в січні-березні(40мм). В окремі 

многоводні роки кількість опадів в липні може досягати 146мм. Це зона 

надлишкового зволоження. 

Сніговий покрив. Перший сніг зазвичай випадає до 20 листопада. 

Тривалість снігового покрову по території 2-3 місяця, зменшуючись при 

пересуванні з півночі на південь. В січні висота синового покрову досягає 

20см, в лютому можливе невелике зниження. Середня тривалість періоду 

сніготанення 16-20 діб. 

Вітер. Середній річні швидкості вітру на розглянутій території 

складають 2,7-5,3 м/с. Найбільші значення середніх місячних швидкостей 

вітру спостерігаються в січні - березні і складають 3,6-5,9 м/с [1]. 
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1.4 Гідрологічна вивченість річок басейну Горинь та особливості 

водного режиму 

 

Довжина 659 км (у межах України — 577 км), площа водозабору 

27700 км². Загальне падіння річки 218 м. Середній похил річки 0,33 ‰. 

Русло Горині у верхній частині течії помірно звивисте, у середній і 

нижній — сильно звивисте (радіус кривизни звивин місцями досягає 20-40 

м), переважно нерозгалужене. Ширина річки до гирла річки Полква 3-10 м, 

нижче - 25-60 м, найбільша - 19 м (верхня окраїна с. Ворона), найменша - 

0,5 м (с. Мала Горянка). Глибини розподіляються нерівномірно; на плесах 

1,4—2,5 м, місцями до 5—11 м, на перекатах зменшуються до 0,3—1 м. 

Швидкості течії на плесах незначні (0,1—0,3 м/с), на перекатах зростають до 

0,5—1,3 м/с. 

Притоки р. Горинь:  

Праві: Безіменна , Жирак, Калинка, Полква, Видава, Луб'яхівка, 

Понора, Очеретинка,Цвітоха, Богушівка, ГнилийРів, Жильжанка, Боркова, 

Замчисько, Косма, Зульня, Случ, Глибока Долина. 

Ліві: Горинька, Тростянка, Устя, Вирка, Вілія, Стубазка, Зарнівка, 

Мельниця, Вирка, Чаква, Бережанка, Безіменна, Безіменна, Сирень, Сошень. 

Праві: Безіменна, Жирак, Калинка, Полква, Видава, Луб'яхівка, Понора, 

Очеретинка, Цвітоха, Богушівка, ГнилийРів, Жильжанка, Боркова, 

Замчисько, Косма, Зульня, Случ, Глибока Долина. 

Ліві: Горинька, Тростянка, Устя, Вирка, Вілія, Стубазка, Зарнівка, 

Мельниця, Вирка, Чаква, Бережанка, Безіменна, Безіменна, Сирень, Сошень. 

Відповідно Державного Водного Кадастру (серія: Багаторічні дані) в 

басейні річки Самара перелічено 29 гідрологічних постів, з них 25 належать 

Гідрометеорологічній службі України (ГМС України) та 2 - ПрАТ 

«Укргідроенерго». Проте, на сьогодні діючими є 13.  
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Водний режим визначається кліматичними, гідрографічними, 

орографічними і гідрографічними особливостями території і 

характеризується досить вираженими весняними повенями і літньою 

осінньою та зимовою меженями, що порушується дощовими паводками і 

відлигами. 

Характер водного режиму річки річок в значній степені визначається 

особливостями повені, його тривалістю та льодовою участю талих вод в 

річному стоці, що в свою чергу  обумовлюється  типом живлення річок. 

Співвідношення снігового та дощового живлення змінюються в різні 

по водності роки. Стік весняної повені в багатоводні роки складає 70 – 80% 

річного стоку, в середньо водні роки – 60 – 70%,  а мілководні – 50 - 60%. 

У зв’язку з деякими розбіжностями в режимі річок виділяють вісім 

гідрологічних районів: Західнополіський, Східнополіський, Волинський, 

Верхнедеснянский, Ворсклопсельский, Нижньодніпровський, 

Причорноморський. 

Річка Горинь відноситься до Західнополісського гідрологічного району. 

Характерно яскраво вираженно весінні паводки і низька межінь, що 

порушується проходженням літніх та зимових паводків від випадаючих 

опадів та відлиг. Початок паводків на малих та середніх річках відноситься 

до першої декади березня,  іноді до другої і третьої декадам лютого; 

закінчуються паводки в другі половині квітня, іноді в першій декаді травня. 

Продовження паводків 1,5-2 місяці. Пік паводків звичайно спостерігається в 

кінці березня –у початку квітня.   

У період межені спостерігаються невеликі дощові паводки . Вищі рівні 

дощових паводків тільки на окремих річках рідко наближаються до величин 

к рівню весінніх паводків.  

Мінливість стоку основних річок території приводить до того, що в 

багатоводні роки водні ресурси річок Дніпра, Припяті з її притоками в 1,5-2 

рази більше, а в маловодні в 2 рази менше ніж в середній пав одності рік.  
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За основних показників водного балансу випливає що в 

досліджуванному районі стікає 16% випавших опадів ,інші витрачаються на 

випаровування. 

Найбільші величини слою меженного стоку (28-34 м). Характерні для 

р. Горинь, верхів'я якої протікає у межах Волино-Подільського плату, 

найбільше забезпеченним підземними водами закарстової мергельно-

крейдової товщі.  

Шар стоку зимової межені на р.Горинь 0,40 – 190 л/с. Для ділянок 

річок з природним льодово-термічним режимом відзначається широтна 

зональність в зміні характеристик термічного режиму, тобто спостерігається 

зниження температури води річок с півдня на північ. 

На р. Горинь відмічається деякі відхилення від широтної зональності 

обумовлені в основному гідрологічними особливостями. Тут спостерігаються 

пониженні значення температури води влітку і підвищення взимку. 

Пониження значення температури води обумовлені не тільки її географічним 

положенням, але й великою кількістю притоків грунтових вод. 

Річний хід температури води в кожному гідрологічному районі 

відрізняється не тільки величинами температури води, але й строками 

установлення характерних дат.  

Перші стійкі льодові утворення на р. Горинь звичайно утворюються в 

кінці листопада на початку грудня.  В теплі осінні періоди перші нестійкі 

короткочасні льодові утворення з'являються на 2-3 тижні раніше стійких та 

спостерігаються протягом 1-5 днів. В суворі зими тривалість льодоставу 

приблизно 120-130 днів, товща льоду на початку льодоставу не перевищує 5-

10 см. В найбільш холодні лекади товща льоду звичайно не превищує 40-60 

см, в суворі зими досягає 60-80 см. Середня каламутність вод знаходиться в 

межах 0-20 та 20-50 г/м3.  

Хімічний склад води формується в умовах надлишкового зволоження 

під впливом широко росповсюдженних карбонатних порід.  
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2 РОЗРАХУНКИ РІЧНОГО СТОКУ НА ПІДСТАВІ ДАННИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 

Методи статистичного аналізу набули досить широкого застосування в 

гідрології, особливо при розрахунках різних характеристик річкового стоку 

(річного, внутрішньорічного, а також максимального і мінімального). [3,4] 

Перш за все, залежно від наявності гідрометричної інформації про 

режим річок, розглядаються такі розрахункові схеми: 

а) за наявності даних спостережень безпосередньо на цих річках; 

б) за недостатньої кількості гідрометричних спостережень шляхом 

приведення даних до багаторічного періоду за допомогою річок-аналогів з 

більш тривалими рядами спостережень; 

в) за відсутності даних гідрометричних спостережень – за допомогою 

формул із використанням даних річок-аналогів або інтерполяцією. 

 

2.1.Розрахунки статичних параметрів річного стоку при достатній 

кількості спостережень за стоком 

Норма річного стоку при тривалому періоді спостережень (N років) 

визначається як середньоарифметичне значення річних величин стоку 

 

 
 

де q1, q2, …, qn – середньорічні величини стоку; N - кількість років 

спостережень. 

Внаслідок недостатньої тривалості фактичних рядів спостережень за 

річним стоком, які частіше за все, не перевищують 60-80 років та складають 

20-40 років, норма річного стоку, розрахована за формулою (2.1), буде 
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відрізнятися від істинного середнього значення q n при N→∞ на деяку 

величину σqn, тобто 

 
 

де q n – середня величина річною стоку за обмежений період 

спостережень (n років); 

σqn – середня квадратична похибка n-річної середньої. 

Для оцінки точності визначення норми стоку річок використовують 

відносне значення середньої квадратичної похибки. Так, якщо виразити σqn у 

відсотках від q n, то отримаємо відносну середню квадратичну похибку 

норми стоку, яка розрахована за обмеженим рядом спостережень n років: 

 

 
 коефіцієнт варіації.  

Коефіцієнт варіації рекомендується визначати за методом моментів: 

 

 
 

 
Стандартна похибка коефіцієнта варіації σCv обчислюється за 

формулою: 
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Випадкові середні квадратичні помилки вибіркових середніх 

визначаються за наближеною залежністю: 

 
 

яка застосовується при коефіцієнтах автокореляції між суміжними членами 

раду (r1 ≤ 0.5). 

При коефіцієнтах автокореляції (r1 ≥ 0.5) використовується формула: 

 

 
 

де r1 – коефіцієнт кореляції між суміжними величинами стоку. 

У свою чергу r1 розраховується за формулою: 

 

 

 
 

Для більшої частини території СНГ норма річного стоку 

розраховується як його середнє значення за такою тривалістю спостережень, 

при якій воно є достатньо стійким для практичних розрахунків, тобто з 

похибкою не більше 5% (для зони достатнього зволоження), або 10% (для 

зони недостатнього зволоження), та з похибкою коефіцієнта варіації σCv< 

15 % . 

Для території басейну р. Горинь були розраховані статистичні 

параметри річного стоку. Результати розрахунків наведені у табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Результати статистичної обробки часових рядів середньорічних витрат води в басейні р. Горинь 

№ 
з/п Річка - пост 

Площа 
водозбору, 
км² 

n, 
років 

qср, 
л/(с·км2) 

Метод моментів Метод найбіл. 
правдоподіб. 

Cv Cs r(1) Cs/Cv  Cv Cs Cs/Cv  
1 Горинь – смт  Ямпіль 1400 76 4.51 0.23 0.05 0.3 0.2 0.23 0.10 0.4 
2 Горинь – с. Оженин 5860 70 4.23 0.27 0.45 0.4 1.7 0.27 0.49 1.8 
3 Горинь – с. Деражне 9160 58 4.44 0.26 0.55 0.5 2.1 0.26 0.61 2.3 
4 Устя – с. Корнин 485 29 3.17 0.25 0.07 0.5 0.3 0.26 0.15 0.6 
5 Вирка – с. Сварині 231 69 3.88 0.39 0.75 0.2 1.9 0.40 0.80 2.0 

6 Бережанка – с. Підлісне 
(Рудня) 187 27 4.23 0.41 1.03 -0.03 2.5 0.41 1.21 3.0 

7 Случь –  с. Велика Клітна 232 29 4.24 0.43 0.41 0.4 1.0 0.44 0.48 1.1 
8 Случ – с. Громада (х.Данцев) 2480 86 3.29 0.38 0.89 0.5 2.3 0.38 0.96 2.5 

9 Случ – м. Новоград-
Волинський 7460 42 3.47 0.38 1.05 0.3 2.7 0.39 1.20 3.1 

10 Случ – м. Сарни 13300 80 3.8 0.52 -0.06 0.2 -0.1 0.52 0.00 0.0 
11 Хомора - смт Понiнка 1410 33 3.8 0.42 0.79 0.3 1.9 0.43 0.90 2.1 
12 Тня – с. Броники 982 73 3.50 0.54 0.79 0.3 1.5 0.55 0.84 1.5 
13 Смілка – с. Сусли 632 71 3.29 0.55 0.83 0.2 1.5 0.55 0.88 1.6 
14 Льва - с.Осницьк 276 58 5.6 0.41 0.28 0.2 0.7 0.41 0.32 0.8 

15 Уборть - с.Рудня-Іванівська 776 40 3.8 0.56 1.13 0.4 2.0 0.57 1.33 2.3 
16  Уборть - с.Перга 2880 62 4.26 0.46 0.51 0.3 1.1 0.47 0.54 1.2 
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Статистична обробка виконувалася методом моментів та методом 

найбільшої правдоподібності,  

За методом моментів: діапазон коливання коефіцієнта варіації 

становить від 0,23 ( р Горинь – смт  Ямпіль ) до 0,56 (р. Уборть - с.Рудня-

Іванівська); коефіцієнт асиметрії  знаходиться в межах від 0,05 - Горинь – 

смт  Ямпіль до 3,79 - Гайчур - м. Адріївка; Співвідношення  

коливається від 1,4 (Середня Тераса - х. Раздолля) до 1,13 (Уборть - с.Рудня-

Іванівська); Коефіцієнт автокореляції  знаходиться в межах -0,2 до 0,5 

(Вирка – с. Сварині, Случ – с. Громада (х.Данцев)). 

А за методом найбільшої правдоподібності: діапозон коливання  

становить 0,23 ( р. Горинь – смт  Ямпіль ) до 0,57 (р Уборть - с.Рудня-

Іванівська);  від 0,10 - Горинь – смт  Ямпіль до 1,33 - Уборть - 

с.Рудня-Іванівська; Співвідношення  коливається від 0,4 (Уборть - 

с.Рудня-Іванівська) до 2,5 (Случ – с. Громада (х.Данцев)). 

При аналізі розрахунків видно, що по двох методах отримано, в 

загальному майже однакові коефіцієнти варіацій. 

Оцінка однорідності часових рядів річного стоку. При просторовому 

узагальненні гідрологічних величин виникає необхідність перевірки часових 

рядів на однорідність вихідних даних. Для перевірки належності 

порівнюваних вибірок до однієї генеральної сукупності існує низка критеріїв, 

які поділяються на непараметричні і параметричні. 

Непараметричні критерії не потребують будь-яких припущень про 

закон розподілу аналізованих рядів. Параметричні критерії однорідності 

залежать від типу розподілу випадкових величин та ґрунтуються на 

порівнянні оцінок статистичних параметрів вибіркових розподілів. Як 

правило, параметричні критерії базуються на припущенні про нормальний 

розподіл порівнюваних емпіричних рядів. 

Серед параметричних значне поширення знайшли критерії Фішера-

Снедекора F (для дисперсій) та Стьюдента t (для середніх величин). Зазвичай 
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аналіз однорідності зводиться до перевірки двох гіпотез: про незначущість 

різниці в дисперсіях і про незначущість відхилень середніх. 

У роботі перевірка гіпотези про однорідність часових рядів 

середньорічних модулів стоку в пунктах спостережень в басейні річки 

Горинь була виконана за допомогою критеріїв Фішера та Стьюдента. Вибірки 

X та Y формувались шляхом поділення кожного з вихідних рядів на дві 

однакові за тривалістю частини. За такою технологією є можливість 

перевірити на однорідність будь-які ряди на протязі їх функціонування.  

Для оцінки однорідності рядів максимального стоку дощових паводків 

на досліджуваній території використовувалися дані постів із періодами 

спостережень більшими за 50 років (табл. 2.2). Перевірка здійснювалась на 

рівнях значущості Р= 5 % і 1 %. 

За критерієм Фішера, який оцінює однорідність дисперсій, при Р=5% 

виявилися неоднорідними 1 ряд витрат води річного стоку, а при Р=1 % – 1. 

За критерієм Стьюдента при Р=5 % виявлена неоднорідність в 7 випадках, а 

при Р=1 % – у 6 та за критерієм Вількоксона – Р=5 % - 6 постів, Р=1 % - 6. 

Загальний висновок: на рівні значимості 5 % однорідними є 7 ряди, а 1 % - 6 

рядів. 

 

2.3 Розрахунки статистичних параметрів річного стоку при недостатній 

кількості матеріалів спостережень за стоком 

 

Короткими вважають ряди, які не задовольняють принципу 

репрезентативності, тобто не  мають повних циклів коливань водності, а 

середня квадратична похибка середнього значення ряду не перевищує  ±10%. 

Відповідно СНиП 2.01.14-83 [3] у таких випадках виконується приведення 

статистичних параметрів розподілу до багаторічного періоду за допомогою 

річок-аналогів, які мають тривалі ряди  спостережень за стоком і 

відповідають вимогам репрезентативності [2].  При виборі річки-аналога 

необхідно дотримуватись таких вимог: 



21 
 
 



22 
 

Таблиця 2.2 – Результати перевірки часових рядів на однорідність 

№ 
з/п Річка - пост n, років Рівень 

значущості, % 
Критерій 
Фішера 

Критерій 
Стьюдента 

Критерій 
Уілкоксона 

Загальний 
висновок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Горинь – смт  Ямпіль 76 1% да Нет нет нет 
  5% да Нет нет нет 

2 Горинь – с. Оженин 70 1% нет Да да да 
  5% нет Да да да 

3 Горинь – с. Деражне 58 1% да Да да да 
  5% да Да да да 

4 Устя – с. Корнин 29 1% да Да да да 
  5% да Да да да 

5 Вирка – с. Сварині 69 1% да Нет нет нет 
  5% да Нет нет нет 

6 Бережанка – с. Підлісне (Рудня) 27 1% да Нет нет нет 
  5% да Нет нет нет 

7 Случь –  с. Велика Клітна 29 1% да нет нет нет 
  5% да нет нет нет 

8 Случ – с. Громада (х.Данцев) 86 1% да да да да 
  5% да да да да 

9 Случ – м. Новоград-Волинський 42 1% да да да да 
  5% да да да да 

10 Случ – м. Сарни 80 1% да нет нет нет 
  5% да нет нет нет 

11 Хомора - смт Понiнка 33 1% да да да да 
  5% да да да да 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Тня – с. Броники 73 1% да да да да 
  5% да да да да 

13 Смілка – с. Сусли 71 1% да да да да 
  5% да да да да 

14 Льва - с.Осницьк 58 1% да нет нет нет 
  5% да нет нет нет 

15 Уборть - с.Рудня-Іванівська 40 1% да да да да 
  5% да нет нет нет 

16 Уборть - с.Перга 62 1% да да да да 
  5% да да да да 
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- щоб розрахункова річка і річка-аналог знаходилися у 

безпосередній географічній близькості; 

- схожості кліматичних умов;  

- однорідності умов формування стоку;  

- синхронності коливань річного стоку на досліджуваних 

водозборах;  

- щоб площі водозборів не відрізнялися більше, ніж в 10 разів, а їх 

середні висоти (для гірських річок) – більше, чим на 300 м; 

- щоб періоди спільних спостережень за стоком на досліджуваних 

річках були не менше ніж 10 років. 

  Об’єктивним критерієм правильності вибору річки-аналога є досить 

тісний зв’язок між характеристиками стоку за період спільних спостережень, 

який характеризується коефіцієнтом кореляції r (за умови r ≥ 0.70).  За аналог 

можуть бути прийняті один або декілька пунктів, які відповідають 

вищенаведеним умовам.  Приведення статистичних параметрів річного стоку 

до багаторічного періоду за наявності одного аналога виконується 

графічним, аналітичним, графо-аналітичним способом або за методом 

коефіцієнтів. 

Приведення статистичних параметрів річного стоку коротких  рядів 

спостережень до багаторічного періоду графічним способом. В основу 

метода покладено графік зв’язку значень річного стоку розрахункової річки 

та річки-аналога за період спільних спостережень (не менше, ніж 10 років).  

Залежність вважається задовільною, якщо відхилення точок від лінії 

зв’язку не перевищує ±10%, а коефіцієнт кореляції між стоком 

досліджуваних річок не менше, ніж 0.7.  Коефіцієнт кореляції r визначається 

за формулою:     

 

                                   (2.13)   
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де ,  - середньорічні модулі стоку за період спільних спостережень 

на досліджуваній річці та за річкою-аналогом;  

- відповідно середні багаторічні модулі стоку;  

n – число років спільних спостережень.   

При прямолінійному зв’язку норма стоку короткого ряду визначається 

безпосередньо по графіку через норму стоку річки-аналога .   

При наявності нелінійних зв’язків річного стоку, що обумовлено 

характером коливань стоку у двох створах, необхідно мати більш тривалий 

ряд спільних спостережень (більш, ніж 10-20 років). У цьому випадку графік 

зв’язку використовується для подовження ряду по роках з подальшим 

обчисленням норми по відновленому ряду.   

Коефіцієнт варіації ряду, приведеного графічним способом, 

обчислюється за формулою:   

 

                                                      (2.14)   

 

де ,  статистичні параметри річного стоку річки-аналога за 

багаторічний період; 

,  статистичні параметри приведеного ряду.  Співвідношення 

коефіцієнта асиметрії та варіації приймається за осередненими даними групи 

річок гідрологічного району, де розташована досліджувана річка, з 

тривалими рядами спостережень.  Похибка норми річного стоку короткого 

ряду, приведеного до багаторічного періоду за допомогою графіків зв’язку, 

розраховується за формулою:   

 

                                                (2.15)  

 

де   - похибка обчислення норми річного стоку річки-аналога,  
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- похибка кореляції стоку за період спільних спостережень, 

обчислена за рівнянням:    

 

                                                     (2.16) 

 

де - коефіцієнт варіації річного стоку для розрахункового створу.   

Приведення статистичних параметрів коротких рядів  спостережень 

до багаторічного періоду графо-аналітичним  методом. Відповідно до 

графо-аналітичного методу статистичні параметри короткого ряду ,  ,  

обчислюються через характерні ординати згладженої кривої забезпеченості 

(5%, 50%, 95%) на підставі кореляційної залежності за спільний період 

спостережень. Приведення виконується за схемою. Значення річного стоку за 

багаторічний період спостережень по річці-аналогу розташовують в порядку 

убування та визначають їх забезпеченість за формулою:   

 

 100%                                                 (2.17)   

 

де m – порядковий номер ранжованої вибірки; N – довжина ряду.  На 

підставі цих даних на клітчатці  імовірності будується емпірична крива 

забезпеченості річного стоку річки-аналога, яка згладжується. З неї знімають 

опорні ординати  , , .  Використовуючи графік залежності річних 

модулів стоку розрахункової річки та річки-аналога, знаходять відповідні 

ординати кривої забезпеченості досліджуваної річки . 

Статистичні параметри короткого ряду розраховують за відновленими 

ординатами.   

Спочатку обчислюється коефіцієнт скошеності S:   

 

                                          (2.18) 
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За спеціальною таблицею [3] відповідно S встановлюють коефіцієнт 

Сs.  Середньоквадратичне відхилення q σ розраховується за формулою    

 

                                               (2.19) 

 

де - ординати нормованої кривої біноміального розподілу, які 

визначаються в залежності від S по спеціальним таблицям [3].  

Середньобагаторічне значення (норма) річного стоку обчислюється за 

рівнянням      

 

                                               (2.20)   

 

 Коефіцієнт варіації v C знаходиться через співвідношення (2.19) та 

(2.20), тобто:   

 

                                                           (2.21) 

 

Аналітичний спосіб приведення статистичних параметрів річного 

стоку. Приведення норми річного стоку коротких рядів до багаторічного 

періоду виконується на підставі рівняння лінійної регресії. При цьому 

необхідно мати на увазі, що:  

- період спільних спостережень повинен бути не менше, ніж 10-15 

років;  

- коефіцієнт кореляції річного стоку досліджуваної річки та 

річкианалога r ≥0,7 ;  

- відношення коефіцієнта регресії K до його середньоквадратичної 

похибки дорівнює .   

Коефіцієнт регресії обчислюється за формулою:   
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                                                      (2.22) 

 

де σ та – середні квадратичні відхилення значень річного стоку 

дослідженої річки та аналога за спільний період спостережень  Похибка 

коефіцієнта регресії дорівнює:    

 

                                                     (2.23)  

 

Запишемо рівняння лінійної регресії для норми річного стоку:    

 

                                        (2.24)  

 

де - середні багаторічні значення (норми) модулів річного стоку 

досліджуваної річки та аналога; 

  - відповідні середні значення стоку за період спільних 

спостережень n.   

Коефіцієнт кореляції розраховується за формулою (2.13).  

Середньоквадратичні відхилення значення річного стоку σ та σа 

встановлюються за відповідними формулами:    

 

                                                  (2.25)  

                                                (2.26)  

 

Коефіцієнт варіації приведеного ряду дорівнює:   

 

                                           (2.27)  
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де - середньоквадратичне відхилення модулів річного стоку 

рядуаналога за багаторічний період спостережень N років.  Середня 

квадратична похибка приведеного значення норми річного стоку оцінюється 

за формулою:   

 

                                  (2.28)  

 

Приведення ряду до багаторічного періоду   методом  коефіцієнтів. 

Для розрахунку за цим методом спочатку визначається коефіцієнт кореляції 

між значеннями короткого ряду та ряду аналога за період сумісних 

спостережень, за формулою (2.13). Якщо значення r ≥ 0.7, то досліджується 

синхронність коливань стоку на двох постах. Для цього будуються 

хронологічні графіки коливань річного стоку. Якщо коливання синхронні,  то 

можна записати    

 

                                                    (2.29) 

 

де - середнє багаторічне значення річного стоку (норма) 

річкианалога та короткого ряду, відповідно, а n a q та nq  - середнє  значення 

річного стоку  річки-аналога та короткого ряду за період сумісних 

спостережень n.  

Позначимо співвідношення  , тоді для досліджуваного короткого 

ряду можна визначити норму стоку за виразом:    

 

.                                             ( 2.30) 

 

Циклічність коливання річних рядів стоку. При встановленій 

неоднорідності виникає необхідність проаналізувати хронологічний хід стоку 
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в цих рядах з метою виявлення характеру можливих трендів, тобто 

тенденцій, спрямованих у бік збільшення абозменшення стоку. З цією метою 

були побудовані хронологічні графіки стоку в басейні р. Горинь. На рис. 2.1 

представлений хронологічний графік ходу витрат води по опсту р.Горинь – 

смтЯмпіль з періодом спостереження 1935–1941, 1943–2015 рр. Також можна 

відзначити, що ряд має додатній тренд. 

 

 
Рисунок 2.3 – Хронологічний графік ходу витрат води р.Горинь – 

смт Ямпіль 

 

Наступним єтапом дослідження було побудова різницевих 

інтегральних кривих для рядів в басейні р. Горинь, з метою виявлення 

повних циклів коливання стоку (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Різніцево-інтегральні криві стоку в басейні р.Горинь 
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Як видно з рис. 2.4 на досліджуваних рядах по різних постах можна 

спостерігати протилежні фази водності, проте можна виділити повні цикли 

коливання стоку. Тому дали можна виконувати статистичну обробку рядів 

річного стоку в басейні р.Горинь з метою встановлення статистичних 

параметрів – норми стоку, коефіцієнтів варіації (Cv) і асиметрії (Cs), які є 

показниками групування та мінливості стокових характеристик річок за 

багаторічний період [2]. 
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3 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКІВ СТАТИСТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ РІЧНОГО СТОКУ ДЛЯ РІЧОК, НА ЯКИХ ВІДСУТНІ 

СПОСТЕРЕЖЕНЯ ЗА СТОКОМ 

 

3.1 Обґрунтування і застосування прийнятих методів  просторового 

узагальнення статистичних параметрів річного стоку 

 

За відсутності систематичних вимірювань стоку і відповідно часових 

рядів норма стоку визначається не прямими методами. Найпоширеніші – 

карти норми модуля річного стоку.  

Узагальнення розрахункових модулів річного стоку в басейні р. 

Горинь. Науково-методичні підходи до просторового узагальнення модулів 

річного стоку Після статистичного аналізу часових рядів модулів річного 

стоку [1] просторовому узагальненню, зазвичай, підлягають середні 

величини або характеристики тієї чи іншої ймовірності перевищення. 

Ураховуючи різне географічне положення водозборів, спочатку величини 

модуль стоку відносять до якоїсь однієї умовної широти. З цією метою 

будується залежність   у вигляді 

 

 ,                                              (3.1) 

 

де  - середній модулів річного стоку, віднесений до умовної широти 

геометричних центрів тяжіння водозборів . Рекомендується призначати 

з таким розрахунком, щоб воно відповідало приблизно геометричному 

центру тяжіння розглядуваної території. За лінійною кореляцією 

 встановлюється значення коефіцієнта регресії . 

Приведення вихідних даних   до умовної широти  здійснюється на 

підставі (3.1).  Дійсно,  
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                                         (3.2) 

У межах рівнинних територій досліджується вплив на приведені до  

модулі стоку залісеності території, тобто 

 

                                  (3.3) 

                                           (3.4) 

 

де   - коефіцієнт впливу залісеності на модулі стоку  

 

                                          (3.5)  

 

 - відносна залісеність у 

 

                                                   (3.6) 

 

Виходячи з (3.5), можна розрахувати , тобто вихідні дані 

привести до залісеності fл =0. Фактично  

 

                                             (3.7) 

 

Наступним кроком є побудування залежності  від ступеня 

заболоченості водозборів  fб , а саме 

 

                                 (3.8) 
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де - значення модуль стоку,  приведених до fл = 0 і fб = 0 та 

віднесених до умовних геометричних центрів  водозборів. Вираз (3.8) можна 

привести до вигляду 

                                       (3.9) 

 

де kб - коефіцієнт впливу заболоченості на середні шар стоку, тобто 

 

                                    (3.10) 

                                          (3.11) 

 

Щоб здійснити узагальнення середніх модулів стоку  по території, 

необхідно виключити вплив на них таких місцевих факторів як залісеність і 

заболоченість. Для цього слід  поділити на  і  , розрахованих за (3.5) і 

(3.10), тобто                                        

 

 .                                      (3.12) 

 

Після таких процедур можливе картування  або його осереднення у 

межах тієї чи іншої території. Перш за все, рекомендується здійснити 

перевірку  на нормальність, наприклад, за допомогою критерію Гауса  

 

                                     (3.13) 

 

де  - середньоквадратичне значення                                   

 

                                     (3.14)  
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 - середнє арифметичне значення  

 

                                  (3.15) 

При невиконанні умови (3.13) слід  ще раз (але при виключенні із 

вихідних даних залісеності і заболоченості) дослідити в залежності від  

п.ш. Наявність очевидної залежності  є підставою для 

картування  . Відносяться вони до геометричних центрів тяжіння 

водозборів. Після цього проводяться ізолінії з кроком через 5, 10, 20, 50 мм. 

Для використання цієї карти при визначенні розрахункових модулів  для 

окремих водозборів необхідно для центру тяжіння водозбору зняти  , а 

потім внести до нього поправки на залісеність і заболоченість (за допомогою 

 і  ). Таким чином,  

 

                                        (3.16) 

 

Коефіцієнти  і  розраховуються за допомогою формул (3.5) і (3.10). 

За такою ж методикою відбувається просторове узагальнення модуль стоку 

забезпеченістю P%, але частіше при 1% P=1%. 

 

           Науково-методичні підходи до просторового узагальнення     

коефіцієнтів  варіації модуль стоку весняного водопілля. 

 Оскільки при побудові розрахункових формул максимального стоку йдеться 

про модулі стоку забезпеченістю P%, то крім визначення , потрібно мати 

ще два параметри, а саме: коефіцієнти варіації і асиметрії  (або 

співвідношення ). Діючий СНиП 2.01.14-83 [6] рекомендує 

орієнтуватися на криві трипараметричного гама-розподілу, а таким чином – й 

на використання співвідношення  , замість . Може виявитись 
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корисним, з точки зору підвищення точності розрахунку коефіцієнтів варіації 

 , побудування залежності його від середнього значення . Аналітичною 

апроксимацією цих залежностей можуть бути рівняння вигляду: 

 

                                                 (3.17) 

або 

,                                  (3.18) 

 

де  - регіонально орієнтовна величина модуль стоку, яка відповідає 

найменшому територіальному значенню . Як вже згадувалось, величини 

різної ймовірності перевищування  розраховуються за допомогою кривої 

трипараметричного гама-розподілу. 

При цьому використовуються три статистичних параметри: середнє 

значення  , коефіцієнт варіації  та співвідношення . У свою чергу 

нормується у межах розглядуваної території шляхом осереднення його 

значень, встановлених при використанні методу найбільшої 

правдоподібності, тобто 

 

,                                      (3.19) 

де N- кількість об’єктів. 

 

3.2 Узагальнення розрахункових модулів річного стоку в басейні річки 

Горинь 

          Щоб з'ясувати ступінь впливу на модулі стоку кожного з місцевих 

чинників (залісеності і заболоченості), необхідно спочатку виключити вплив 

широтного положення водозборів. З цією метою на основі табл.3.1, будується 

залежність , яка показана на рис. 3.1. 
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Вплив місцевих чинників досліджується шляхом побудови графіків 

зв’язків модулів річного стоку від залісеності (рис. 3.2) і заболоченості 

(рис. 3.3) водозборів для річок басейну Горинь. 

Отримана залежність на рис. 3.2 дозволяє встановити коефіцієнт 

впливу залісеності водозборів на величину модулів річного стоку, який 

визначається за рівнянням вигляду: 

 

лл fk  047,01 , (r= 0,37).                                       (3.20) 
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Таблиця 3.1 – Дослідження впливу місцевих чинників на величину модуля річного стоку в басейні р. Горинь 

№ 
з/п Річка – пост 

Площа 
водозбору, 

км² 

qср, 
л/(с·км2) (φ-51) fл, %  fб, % qφ=51 

л/(с·км2) Кб qφ=51,fб=0 
л/(с·км2) 

Кл qпр 
л/(с·км2) 

1 Горинь – смт  Ямпіль 1400 4,51 -0,13 4 1 4,55 0,98 4,58 1,02 4,51 

2 Горинь – с. Оженин 5860 4,23 0,07 17 2 4,21 0,97 4,37 1,06 4,10 

3 Горинь – с. Деражне 9160 4,44 0,32 12 2 4,32 0,97 4,58 1,05 4,38 

4 Вирка – с. Сварині 231 3,88 1,28 31 13 3,42 0,80 4,84 1,12 4,33 

5 Случь –  с. Велика Клітна 232 4,24 -0,30 3 0 4,35 1,00 4,24 1,01 4,19 

6 Случ – с. Громада (х.Данцев) 2480 3,29 -0,22 4 5 3,37 0,92 3,56 1,02 3,51 

7 Случ – м. Новоград-Волинський 7460 3,47 0,13 11 9 3,43 0,86 4,02 1,04 3,86 

8 Случ – м. Сарни 13300 3,8 0,48 17 5 3,66 0,92 4,15 1,06 3,90 

9 Хомора - смт Понiнка 1410 3,8 0,03 11 1 3,78 0,98 3,85 1,04 3,70 

10 Тня – с. Броники 982 3,50 0,43 16 1 3,34 0,98 3,55 1,06 3,35 

11 Смілка – с. Сусли 632 3,29 0,37 30 2 3,15 0,97 3,39 1,11 3,04 

12 Льва - с.Осницьк 276 5,6 1,17 47 3 5,21 0,95 5,89 1,18 5,00 

13 Уборть - с.Рудня-Іванівська 776 3,8 0,85   3,54 1,00 3,85 1,00 3,85 

14 Уборть - с.Перга 2880 4,26 0,06 67 4 4,23 0,94 4,53 1,26 3,61 
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Рисунок 3.1–Залежність модулів річного стоку 80 % від широти центрів 

водозборів в басейні р. Горинь 

 

 
 

Рисунок 3.2–Залежність приведених до однієї широти модулів річного 

стоку від залісеності водозборів р. Горинь 
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Рисунок 3.3– Графік зв’язку приведених до однієї широти модулів 

річного стоку від заболоченості водозборів р. Горинь 

 

Після виключення впливу залісеності водозборів було повторно 

побудована залежність приведених модулів мінімального стоку від 

заболоченості (рис. 3.4). Значимого впливу не виявлено. 

 

  
 

Рисунок 3.4– Залежність приведених модулів річного стоку від широти 

водозборів р. Горинь 
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Узагальнення модулів річного стоку було здійснено методом 

картування величин, отриманих в результаті статистичної обробки часових 

рядів (рис. 3.5). Ізолінії проведені через 0,2 л/(с•км2). Похибка карти складає 

± 6,2 %. 
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Рисунок 3.5 – Карта ізоліній норми річного стоку в басейні р. Горинь 
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                                         ВИСНОВКИ 

 

Для дослідження стоку у бакалаврській роботі обрані 14 гідрологічних 

постів,з періодами спостережень від 30 до 87 років з площами водозборів від 

231 км2 (р. Вирка – с. Сварині) до 13300 км2 (р. Случ – м.Сарни). 

У роботі розраховані ординати різницево-інтегральних кривих для всіх 

постів. За цими даними побудовані графіки різницево-інтегральних кривих. 

Аналіз графіків показав схожу синхронність коливань стоку. Для всіх постів 

спостерігаються цикли водності, які включають маловодні та багатоводні 

фази. Річки розташовані в однакових кліматичних умовах та у схожих умовах 

формування стоку. 

Так як басейн р. Горинь знаходиться у зоні достатнього зволоження 

похибка розрахунку норми річного стоку σ  повинна бути до 10%, а похибка 

коефіцієнта варіації σСv до 15%. 

В бакалаврській роботі розраховані ординати різницево-інтегральних 

кривих та побудовані графік різницево-інтегральних криві. 

Аналіз графіків показав схожу синхронність коливань стоку. Для всіх 

постів спостерігаються цикли водності, які включають маловодні та 

багатоводні фази. Річки розташовані в однакових кліматичних умовах та у 

схожих умовах формування стоку. 

Також в роботі були розраховані статистичні параметри часових рядів 

річного стоку двома методами: методом моментів, методом найбільшої 

правдоподібності.  

За методом моментів: діапазон коливання коефіцієнта варіації 

становить від 0,23 ( р Горинь – смт  Ямпіль ) до 0,56 (р. Уборть - с.Рудня-

Іванівська); коефіцієнт асиметрії  знаходиться в межах від 0,05 - Горинь – 

смт  Ямпіль до 3,79 - Гайчур - м. Адріївка; Співвідношення  

коливається від 1,4 (Середня Тераса - х. Раздолля) до 1,13 (Уборть - с.Рудня-
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Іванівська); Коефіцієнт автокореляції  знаходиться в межах -0,2 до 0,5 

(Вирка – с. Сварині, Случ – с. Громада (х.Данцев)). 

А за методом найбільшої правдоподібності: діапозон коливання  

становить 0,23 ( р. Горинь – смт  Ямпіль ) до 0,57 (р Уборть - с.Рудня-

Іванівська);  від 0,10 - Горинь – смт  Ямпіль до 1,33 - Уборть - 

с.Рудня-Іванівська; Співвідношення  коливається від 0,4 (Уборть - 

с.Рудня-Іванівська) до 2,5 (Случ – с. Громада (х.Данцев)). 

При аналізі розрахунків видно, що по двох методах отримано, в 

загальному майже однакові коефіцієнти варіацій. 

При узагальненні величин норм були досліджені вплив місцевих 

чинників. В басейні р. Горинь для визначення норми річного стоку було 

побудовано карту ізоліній норми річного стоку. Точність розрахунку за 

побудованою картою норми річного стоку 10%.  

 



48 
 

 

                            Список використаних джерел 

 

1. Ресурсы поверхностных вод СССР Т. 6, Вып. 2- Гидрометиздат, 

Л., 1971. - 656с 

2. Атлас України. Інститут географії Національної академії наук України, 

1999– 2000,електронний ресурс. 

3. Гідрологічні розрахунки: підручник/ Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, В.А 

Овчарук; Одеський державний екологічний університет, - Одеса: ТЕС, 

2014 – 484с. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Гідрологічні розрахунки»/ Н.С. Лобода, 

В.А. Овчарук  с.174 

5. Клибашев К.П., Горошков И.Ф. Гидрологические расчеты. Л.: 

Гидрометиздат,1970 с.184 

6. СНиП 2.01.14-83 Визначення  розрахункових гідрологічних       
характеристик 


