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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 Самара. 

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. 

Об’єкт дослідження: басейн річки Самара 

Предмет дослідження: ряди середньорічного модуля стоку в басейні 

р. Самара. 
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1 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО 

СТОКУ В БАСЕЙНІ Р.САМАРА 

 

1.1 Географічне положення, рельєф 

 

Річка Самара протікає по південній частині Донецького кряжу і є лівою 

притокою Дніпра. Найбільша річка, яка впадає в річку Самара, є річка Вовча. 

Річка Самара бере початок на кордоні Дніпровсько-Донецької западини і 

Донецької складчастої області. Далі річка протікає по території Дніпровсько-

Донецької западини. Води річки течуть з Донецької височини в Дніпровську 

низовина [1]. Ліворуч річки знаходиться Приазовська височина (рис.1.1). 

 

 
 

Умовні позначення: 

- межа водозбору р. Самара 
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Рисунок 1.1 – Фізико-географічне положення басейну р. Самара [2] 

У районі річки Самара спостерігаються кам'яновугільні і юрські 

відкладення, їх нижні і середні відділи, які створюють прошарки в верхів'ях 

річки. 

Формування рельєфу в області річки Самара обумовлена геологічною 

будовою території, тектонічної активністю її окремих частин, а також впливом 

зовнішніх процесів, з яких найголовнішими є акумулятивна і ерозійна 

діяльність льодовика максимального зледеніння і водних потоків на схилах і в 

долинах [1]. 

Річка Самара знаходиться в області значного занурення поверхні 

кристалічного фундаменту - до 11-12 км. Річка знаходиться в області зі 

значними відмінностями в прояві неотектонічних рухів. 

У басейні річки Самара, в східній частині Дніпровсько-Донецької 

западини простираються великі рівнини складені лесових породами різних 

способів освіти і вони залягають на відносних висотах і розчленовані овражно- 

балочної мережею. 

Профіль Самари має вигляд плавновогнутої кривої. На тлі відносно 

опуклого ділянки профілю в межах щита виділяються Каменська та 

Григорівська деформації. Ложе річки складено кристалічними породами, 

поверхня яких піднята в районах Каменської та Григорівської деформацій. 

Долина Самари переходить зі щита на північно-східний схил. Перехід 

ускладнений розломом в створенні павлоградської деформації [1]. 

 

1.2 Ґрунти та рослинність 

 

Річка Самара знаходиться на степовій частині території України. 

Поверхневі ґрунтові відкладення і ґрунтовий покрив в цьому районі 

визначається кліматичними умовами і географічним положенням. 

Запорізька рівнина, по якій протікає річка, відповідає зниженню 

Українського щита, що минає під товщу осадових порід. Загальний нахил 
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рівнини з півдня на північ. Ця область є плоскою, майже безстоковою рівнину з 

великою кількістю великих і дрібних подів, що займають до 15% всієї площі 

рівнини [1]. 

Річка Самара має широку заплаву з добре виробленими терасами. 

У заплаві річки сформувалися лучні засолені, солонцюваті і вилужені 

ґрунти. На піщаних терасах - дернові відсталі ґрунти (рис. 1.2). 

 

 
- межа водозбору р. Самара 

 

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

 

Основна частина ґрунтів річки Самара це галогенні - засолені і 

солонцюваті. Дані ґрунти приурочені до низьких недренованому місцях де 

неглибоко залягають мінералізовані води, які капілярно пов'язані з ґрунтами. 

Цим і характеризуються річкові, особливо низькі добре розвинені тераси в 

долині річки Самара. 
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Ґрунти різноманітні за своїм складом, властивостями і агрономічних 

якостей. Загальна для них це засоленість, яка сильно погіршує агрономічні 

властивості. У ґрунті знаходиться більше 0,1% від загальної ваги 

водорозчинних солей - сода з домішкою хлоридів і сульфатів [1]. 

Підвищена концентрація солей в ґрунтовому розчині шкідлива сама по 

собі, так як порушує життєві функції рослин тим сильніше. Чим вона вища. 

Високі концентрації солей (близько 1%) просто вбивають культурні рослини, а 

деякі з солей (сода, хлористий натрій) - сильні отрути для рослин. 

Засоленість ґрунту в районі річки Самара поєднується ще з одним 

негативним якістю - її солонцюватістю. Воно проявляється в повністю 

безструктурному стані ґрунтової маси, обумовленої дією натрію, поглиненого з 

розчину його солей. 

Солонцювата ґрунтова маса відрізняється дуже поганими фізичними 

властивостями. Вона сильно набухає і прилипає до ґрунтообробних знарядь і 

стає пластичною. Солонцюваті грунти дуже погано пропускає воду, погано 

провітрюються. Вони пригнічують рослини, що пов'язано з розвитком коренів. 

У районі річки Самара зустрічаються також піщані ґрунти, що залягають 

на піщаних терасах. Вони зустрічаються у вигляді смуг бугристо-кучугурних 

пісків шириною 1 км. Ці піски кварцові дрібно і середньозернисті, добре 

відмиті, вихолощені, без карбонатних. Вони містять дуже мало мілкозема (2%) і 

тому дуже бідні, сипучі і легко роздуваються вітром [1]. 

Та частина басейну Дніпра, де протікає річка Самара, відноситься до 

степової зони. У рослинному покриві степової зони, до втручання людини, 

панували степові фітоценози багаторічних вузьколистих дерновинних 

ксерофільних злаків. Плакорні ліси в цій зоні відсутні. Лісові природні 

насадження приурочені тільки до долин річок і балок (рис. 1.3). 

Кожна зона із заходу на схід ділиться на провінції і округи. Провінція 

характеризується переважанням певних плакорних формацій, а округ - 

поєднанням рослинних угруповань, обумовлених грунтово-геоморфологічними 

факторами [1]. 
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Згідно цього районування річка Самара знаходиться на території 

Дніпровсько-Донецького округу, який входить до складу Чорноморсько-

Азовської під провінції. Цей округ характеризується різнотравно-типчаково-

ковиловими степами, байрачними добривами і заплавними засоленими луками. 

 

 
- межа водозбору р. Самара 

 

Рисунок 1.3– Рослинний покрив в басейні р. Самара [2] 

 

Степи представлені класом формацій лугових степів. Рослинність 

характеризується наявністю в своєму складі ксерофільних, дерновинних і 

вузьколистих злаків-едифікаторів, костриці бороздчатої, тонконога сизого, 

мітлиці Сирейщикова, тонконога вузьколистого, комірника, конюшини гірської 

та альпійської, підмаренника справжнього, осоки низької. 

На території степової зони лугові степи заміщаються справжніми 

ксеромезофільнимі степами. Характерною рисою степової зони є майже повна 

відсутність плакторних лісів. Ліси тут спустилися в долини річок і глибокі 
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балки. У заплаві річки Самара вони представили здебільшого формацією дуба 

черешчатого.  

У заплаві річки Самара зустрічаються заплавні луки, велика частина з 

яких розорана. Представлені вони справжніми і засоленими луками. 

Найчастіше в заплаві Самари зустрічаються засолені луги, і вони приурочені до 

і солонцюватих грунтів. Вони утворені угрупованнями пирію повзучого, 

костриці східної, покісниці помилково згорнутої, конюшини суничної, 

солончакової айстри і блощичника широколистого. 

В долині річки Самара великі площі займає галофітна рослинність, яка 

розвивається на солонцюватих ґрунтах. До її складу входять два класи: 

справжній солончаковий і солонцевих. 

Злаково-солонцюватих рослинність в доагрокультурний період мала 

велике поширення. В даний час вона збереглася тільки на окремих ділянках, 

зайнятих овсяницей бороздчатою з домішкою кермеку замшевого, 

подорожника солончакового і тонконога вузьколистого [1]. 

Великого поширення в степовій частині Дніпровського басейну мають 

місце піски з слабо закріпленою рослинністю. Іноді зустрічаються росичка 

кров'яна, льняна солодка, осока колхидська - це основа заростання голих пісків. 

 

1.3 Опис кліматичних умов 

 

Найважливішими кліматоутворюючими факторами на території 

протікання річки Самара, є приплив тепла від сонця і атмосферна циркуляція. 

Зимовий сезон характеризується переважною роллю циркуляційного 

чинника. Значення радіаційного фактора зменшується внаслідок відносно малої 

висоти сонця над горизонтом. Перехід до холодного періоду пов'язаний з 

початком вторгнення арктичного повітря, що обумовлює різкі й значні 

похолодання. У холодний період року спостерігається посилення східного і 

південно-східного вітру [1]. 
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Відмінною особливістю зими в басейні річки Самара є часті відлиги, 

викликані переміщенням циклонічних утворень з Атлантики, Середземного і 

Чорного морів. 

Найбільш інтенсивні відлиги, значні опади, ожеледь та хуртовини 

спостерігаються при виході на територію басейну південних і південно-

західних циклонів. У більшості випадків в цей час майже повністю сходить 

сніговий покрив. Температура повітря підвищується. 

Перехід до весняного сезону характеризується підвищенням ролі 

радіаційного фактора і посиленням впливу підстильної поверхні. Процеси 

адвекції слабшають у міру зменшення температурних контрастів між водою і 

сушею. За умовами циркуляції початок весни пов'язано з ослабленням 

Північно-східних і східних впливів і посиленням західних. У квітні і травні ще 

спостерігаються повернення холодів, викликані вторгненням арктичного 

повітря. Вони обумовлюють різкі похолодання і заморозки [1]. 

Влітку вторгнення арктичного повітря майже повністю припиняється. 

Атмосферні процеси характеризуються посиленням Азорського антициклону. 

Тому влітку над територією переважає антициклональна погода з великою 

кількістю ясних і сонячних днів. Це сприяє подальшій трансформації і 

прогріванню повітря. Виникають суховії і пилові бурі. Розвивається термічна 

конвекція, активізується грозова діяльність. Основні опади як і в холодний 

період випадає із заходу. В цілому погодні умови літнього сезону відрізняються 

значним підвищенням температури за рахунок прогріву земної поверхні, 

великий повторюваності ясних днів, рідкісними туманами, активної грозової 

діяльністю. За багаторічними даними. Літні процеси тривають до середини 

серпня. Потім характер циркуляції різко змінюється. У цю пору року варто 

переважно суха тепла погода без опадів. 

Протягом осіннього сезону Азорський циклон повністю руйнується. 

Замість нього в жовтні-листопаді починає розвиватися сибірський антициклон. 

У його систему входять антициклони, що переміщаються із заходу. Восени вже 

частково створюються сприятливі умови для антициклонів. У зв'язку з цим 
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збільшується повторюваність туманів, похмурої погоди з мжичать опадами. 

Одночасно посилюється циклонічна діяльність. Циклони приносять вологе 

повітря з Атлантики і Середземного моря. Обумовлюючи на більшій частині 

території похмуру з дощами погоду. Проходження західних циклонів 

супроводжується посиленням вітру, зрідка освітою туману та ожеледиці. В 

цілому погода другої половини осені характеризується великою кількістю 

похмурих днів. обложними опадами і тривалими туманами. За циркуляційним 

особливостям друга половина осені наближається до зимового сезону [1]. 

Радіаційний режим. Мінімальні значення радіаційного балансу 

спостерігаються взимку. У лютому радіаційний баланс зростає. А в весняний 

період величини радіаційного балансу помітно збільшуються, що пояснюється 

збільшенням висоти сонця, тривалістю дня і сходом снігового покриву. 

Максимальні значення радіаційного балансу спостерігаються в червні і липні. З 

серпня радіаційний баланс починає різко зменшуватися і в листопаді 

виявляється близьким до нуля. А в грудні стає негативним [1]. 

Температурний режим. Температурний режим (рис. 1.4) визначається 

особливостями атмосферної циркуляції, радіаційними чинниками і характером 

підстильної поверхні. У зимовий час істотний вплив на формування 

температурного режиму надає атмосферна циркуляція.  
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Рисунок 1.4 – Середньорічна температура повітря, ºС [2] 

Найбільш низькі температури спостерігаються в січні. Починаючи з 

березня температура повітря на тлі неодноразових знижень починає рости, 

спочатку повільно, а потім інтенсивніше. У теплу пору року температурний 

режим визначається радіаційними чинниками, а також впливає підстильна  

поверхня. Ослаблення циклонічної діяльності обумовлює зменшення 

мінливості температури. Найтепліший місяць року – липень [1]. 

Перехід середньодобової температури навесні через -5 ºC спостерігається 

14 лютого, стійкий перехід добової температури через 0 град спостерігається 14 

березня, через 5 ºC спостерігається 2 квітня. Перехід зі середньодобової 

температури вище 5 ºC припадає на 31 жовтня, через 0 ºC восени 21 листопада, 

і перехід через -5 ºC доводиться взимку 25 грудня. 

Опади. Атмосферні опади відіграють істотну роль у формуванні стоку. 

Так як басейн річки Самара розташовується в основному в рівнинній 

місцевості, то особливих відхилень від нормального розподілу опадів не 

спостерігається. У зоні протікання річки Самара середня кількість осадом 

коливається від 550 до 600 мм (рис 1.5). Періоди випадання опадів чергуються з 
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періодами бездощів'я. Коли вирівнюється температура моря і суші, 

зменшується повторюваність циклонів і різко збільшується повторюваність 

антициклонів припадають осінній і весняний максимуму періоду бездощів'я. До 

червня зростає повторюваність циклонів, і в зв'язку з цим в цей час періоди 

тривалого бездощів'я різко скорочуються. У бездощові періоди витрати тепла 

на випаровування малі. Що поступає тепло витрачається на нагрівання земної 

поверхні і прилеглих шарів повітря і відбувається підвищення температури. 

При підвищенні температури спостерігається зниження відносної вологості. В 

результаті чого створюються умови для виникнення посухи і суховіїв [1]. 

Сніговий покрив. Середні дати утворення снігового покриву відстають на 

2-5 днів від середньої дати переходу температурного режиму. Перший сніг як 

правило сходить повністю, а потім утворюється новий. В середньому сніговий 

покрив з'являється до кінця грудня [1] 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Середня кількість опадів за рік, мм [2] 
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Вже з середини лютого починається швидкий схід снігового покриву. 

Тривалість снігового покриву становить 2-2,5 місяці. Відсутність стійкого 

снігового покриву в окремі зими викликається тривалими відлигами, які часто 

спостерігаються в басейні річки Самара. Тривалість сніготанення становить в 

середньому 10-15 днів [1].  

Як видно з рис. 1.6 а, в районі витоку річки Самара середня кількість днів 

з сніговим покровом становить 90-100. На більшій частині басейну кількість 

днів з сніговим покровом зменшується до 80-90. І в гирловій ділянці річки 

кількість днів з сніговим покровом є найменшою і становить 70-80 днів. Рис. 

1.6 б ілюструє, що висота снігового покриву зменшується від витоків річки до 

гирла. В районі витоку і в районі протікання вона становить 20-30 см, а в районі 

гирла -10-20 см. Насамперед це пояснюється тим, що ріка протікає з району з 

більшою кількістю опадів в район з меншою кількістю опадів. 

  
а)                                                                   б) 

 

Рисунок 1.6 – Сніговий покрив в басейні р. Самара [2]: 
а) середня кількість днів із сніговим покривом; б) середня з найбільших висот снігового 

покриву за постійною рейкою, см 

 

Вітер. Вітровий режим обумовлюється атмосферною циркуляцією і 

характером підстильної поверхні. Переважний вітер має східне і північно-
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східний напрямок. Влітку спостерігається жаркий сухий вітер - суховій, який 

виникає в результаті трансформації повітряних мас, що приходять з Арктики і 

Атлантики. У жовтні - листопаді відбувається ослаблення західного і посилення 

східного антициклону. Середні річні швидкості вітру на досліджуваній 

території складають 2,7-5,3 м/с [1]. 

Вологість повітря. Вона залежить від циркуляційних процесів і 

особливості підстильної поверхні. Абсолютна вологість змінюється відповідно 

до змін температури повітря. Найменших значень вона досягає в січні-лютому. 

Відносна вологість повітря характеризується ступенем насичення водяними 

парами. Протягом доби найбільші значення відносяться до часу сходу сонця. 

Коли температура мінімальна [1]. 

Вологість ґрунту. Запаси вологи в грунті формуються в результаті 

взаємодії погоди, ґрунту і рослинного покриву. Значний вплив робить рельєф і 

глибина залягання ґрунтових вод. Район протікання річки Самара знаходиться 

на території недостатнього зволоження ґрунту, де значний дефіцит вологи 

призводить до нестійкої врожайності [1]. 

Випаровування з суші. Часті відлиги, пов'язані з більш високими 

температурами і великою повторюваністю опадів, сприяють зростанню величин 

сумарних випарів. Мінімальна випаровування відзначається в грудні і січні. 

Перехід до лютого супроводжується деяким зростанням величин сумарного 

випаровування. У весняний сезон випаровування різко зростає внаслідок 

збільшення радіаційного балансу і значних волого запасів ґрунту. Літо 

характеризується максимальними величинами сумарного випаровування. 

Перехід від літа до осені супроводжується зменшенням випарів в результаті 

зменшення кількості опадів [1]. 

Промерзання і відтавання ґрунту. У холодну частину року, з пониженням 

температури нижче 0 ºC, починається перехід ґрунтової вологи в лід. Середня 

глибина промерзання ґрунту в районі річки Самара 68-75 см. Час відтавання 

ґрунту є вихідним моментом для початку сільськогосподарських робіт. Повне 

відтавання ґрунту в середньому по території відбувається в третій декаді 
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березня-першій декаді квітня. Швидкість відтавання в середньому становить 

1,5-2 см на добу [1]. 

 

1.4  Гідрологічна вивченість річок басейну Самари та особливості 

водного режиму 

 

У відношенні гідрографії розглянутий район знаходиться в лівобережній 

стороні Дніпра, де річки стікають з боку Середньоросійської височини, течуть 

по Придніпровській низовині. Річка Самара відноситься до числа найбільших 

річок Середнього Дніпра. Між містами Кременчук і Дніпро, де розташоване 

Кам'янське водосховище, долина місцями звужується або розширюється. Від 

Дніпра до Запоріжжя долина вузька з високими берегами. Поверхня заплави тут 

сильно порізана протоками, озерами, наповнюються навесні і всихають влітку. 

Складена вона суперпісчаними ґрунтами, нерідко зустрічаються ділянки, 

порослі лозою. Місцями заплава поросла луговий рослинністю і чагарником. 

Уздовж лівого схилу тягнеться смуга луки. Створення каскадних великих 

водосховищ на Дніпрі ліквідувало можливість повеней так як значна частина 

талих вод акумулюється водосховищами [1]. 

Дослідження річок даної території розпочато в далекій давнині. Першими 

з річок нашої країни згадуються річки басейну Дніпра. Відомості про них 

містяться в історичних і географічних творах античних авторів стародавньої 

Греції і Риму. Перші вітчизняні відомості про річки басейну Дніпра з'явилися в 

російських літописах в Х-ХII століттях. Перші записи про річку Самара 

датовані одна тисяча сто п’ятдесят другим роком. З петровських часів 

починається новий період вивчення річок Дніпровського басейну. Робляться 

спроби скласти військово-транспортні опису річок даної території. У 1930 році 

був організований гідрометеорологічний інститут, який провів дослідження 

пов'язані з проблемами обводнення Донбасу і Криворіжжя. У цьому 

дослідженні багато уваги приділено річці Самара поряд з іншими річками 

регіону. У 1954-1955 роках були завершені роботи з узагальнення накопичених 
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матеріалів по гідрографії і гідрології річок України. У спеціальному довіднику 

«Довідник з водних ресурсів СРСР» є відомості про річку Самара [1]. 

У верхів'ях річок Самара і Вовча річкова мережа розвинена слабо-менш 

0,2-0,3 км/км2. Тоді як на більшій частині цієї території густота річкової мережі 

становить 0,2-0,3 км/км2. 

Річка Самара являє собою типовий рівнинний водотік. Русло річки 

нерозгалужене, досить звивисте. Дно мулисто-піщане. Береги низькі, круті і 

обривисті, подекуди порослі чагарником. Іноді річка сильно міліє і навіть 

пересихає, перетворюючись в роз'єднані плеса. Перебіг річки спокійне, як і 

більшості річок даної території. 

Довжина річки Самара - 320 км. Площа водозбору – 22600 км2.. Загальна 

кількість річок в басейні - 793, довжина річок басейну - 5000 км, густота 

річкової мережі 0,22 км/км2. Також на річці Самара розташовано багато водойм 

і ставків. У басейні річки їх налічується 66, їх площа - 162 км2, їх сумарний 

обсяг -  2335 м3. 

Відповідно Державного Водного Кадастру [3] (серія: Багаторічні дані) в 

басейні річки Самара перелічено 29 гідрологічних постів, які належать 

Гідрометеорологічній службі України (ГМС України). Однак, на сьогодні 

діючими є лише 10 з них.  

У дод. А.1 наводиться перелік гідрологічних постів, матеріали яких 

використані при дослідженні. Список постів складений за гідрографічним 

принципом. На початку вміщено пости, розташовані на основній річці від її 

притоку до гирла, а потім в такому ж порядку – на її притоках (рис.1.7). 

Таким чином, гідрологічна вивченість досліджуваної території загалом є 

задовільною. 
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Рисунок 1.7 – Схема розміщення гідрологічних постів в басейні р. Самара 

 

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 в басейні Дніпра: Західнополіський, Східнополіський, 
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Волинський, Верхнедеснянский, Ворсклопсельский, Нижньодніпровський, 

Причорноморський [1]. 

Річка Самара відноситься до Нижньодніпровського гідрологічного 

району. Річки цього району характеризуються високим весняним водопіллям та 

низькою літньою меженью. Водопілля проходить з початку – середини березня 

в кінці квітня – середині травня. Літні дощові паводки звичайно мало 

інтенсивні та продовжуються 10 – 20 днів. Коливання низьких рівнів залежить 

не тільки від водності року, але й в значної степені від впливу ГЕС та 

водосховищ.  

В період літньо-осінньої межені на ріках спостерігається підвищення 

рівня води внаслідок підпору водної рослинності в період відкритого русла та 

льодових утворень в зимовій час. Це особливо відчутно на ріках 

Нижньодніпровського гідрологічного району, а саме там протікає річка Самара. 

Річка Самара - 320 км. Площа водозбору – 22600 км2. Довжина..  На річці 

розташовано 8 населених пунктів, найближче до гирла розташоване 

Новомосковськ – 17 км, а найдальше розташоване селище Коханівка -203 км. 

При переміщенні на південь водність річок зменшується. Середній річний 

модуль річки Самара у м. Павлоград 1,25 л/с. 

Мінливість стоку головних річок приводить до того,що в багатоводні 

роки водні ресурси в 1,5-2 рази більші, а в маловодні в 2 рази менші, ніж у 

середні по водності роки [1]. 

З основних показників видно, що територія, по якій протікає річка 

Самара, майже кожен рік відчуває недостачу прісної води. 

Для зимової межені характерна менша водність річок. Величина модуля 

мінімального стоку також зменшується з півночі на південь. Шар стоку зимової 

межені на річці Самара дорівнює нулю. Це пояснюється тим, що на території 

тріщиної частини Українського кристалічного щита та на півдні Дніпровсько - 

Донецької западини річками відкриваються менш водоносні горизонти. 

Крім фізико-географічного положення та гідрологічних умов на 

формування льодово-термічного режиму має великий вплив морфо метричні 
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особливості русел, водоносність рік, а також діяльність людей. Таким чином, 

виділяються ділянки річок з природнім або близьким до природного льдово-

термичним режиму та ділянки річок з порушенним льодово-термичним 

режимом. 

В осінньо-зимовий період при переході температури повітря до від’ємних 

значень на річці Самара відмічаються льодові утворення. В особливо сурові 

зими на деяких ділянках спостерігається промерзання. В особливо несталі зими 

періоди з низькими температурами перериваються відлигами різної тривалості. 

Нестійкий температурний режим визначає і нестійкий льодовий режим річки 

Самара. Перші стійкі льодові утворення як правило з’являються в кінці 

листопада на початку грудня. Нестійкі льодяні утворення з’являються на 2-3 

тижні раніше і утримуються 1-5 днів. Середня тривалість льодистою приблизно 

120-130 днів. Товщина льоду на початку льодистою не перевищує 5-20 см. В 

середні зими товщина льоду дорівнює 40-60 см, а в окремі сурові зими може 

досягати до 60-80 см. В період встановлення льодоставу та в період відлиг 

інколи спостерігаються затори льоду. Підйом рівня води в цей період 

приблизно 60-70 см, і тільки дуже рідко трапляються 1,5-2 м. 

Ерозійні умови річки Самара не відрізняються від умов річок цієї 

території. В річку потрапляє тільки частина змитих ґрунтів. В основному 

продукти змиву мілко зернисті і переносяться водними потоками у виваженому 

стані. Найбільш прозора вода річки буває в зимову та літньо-осінню межень. 

Більш мутною річка стає в період потрапляння талої та зливової води і в період 

повені. Мутність води у річці Самара становить 100 г/м3. 

Ріка Самара включається у степовий Дніпро - Донецький тип водозбору. 

Хімічний склад води тут формується під впливом шахтних вод Західного 

Донбасу. Під час повені мінералізація води у річці становить 0,35-2,0 г/л в 

залежності від пори року та об’єму шахтних вод, у межінь мінералізація 

досягає 3-4 г/л [1]. 
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2 РОЗРАХУНКИ РІЧНОГО СТОКУ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 

Річний стік є кількісною характеристикою стоку, який проходить через 

переріз русла річки за рік. Річний стік виражається у вигляді витрати води Q, 

об’єму W, модуля q, шару Y. 

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. Багаторічний ряд спостережень, за яким 

визначається норма стоку, повинен включати не менше двох повних циклів 

коливань водності. Цикли водності складаються з двох фаз – багатоводної та 

маловодної [2]. 

Залежно від наявності інформації про режим стоку річки, норма річного 

стоку обчислюється: 

1) за даними безпосередніх спостережень за стоком річки за тривалий 

період; 

2) шляхом приведення середньої величини стоку за короткий період 

спостережень, до багаторічної норми по довгому ряду річки аналога; 

3) при відсутності спостережень – на підставі характеристик норми 

річного стоку, отриманих в результаті узагальнення спостережень на інших 

річках даного району [4]. 

 

2.1 Розрахунки річного стоку при достатній кількості спостережень за 

стоком  

 

Норма річного стоку при тривалому періоді спостережень (N років) 

визначається як середньоарифметичне значення річних величин стоку 
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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 

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: 

 

 
 

коєфіцієнт варацій річних величин стоку за n років 

спостережень прийнятих для визначення норми стоку коєфіцієнтів варіації  

Коефіцієнт варіації рекомендується визначати за методом моментів: 
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Стандартна похибка коефіцієнта варіації σCv обчислюється за формулою: 

 

 
 

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: 
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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 % [4]. 

Для території басейну р. Самара були розраховані статистичні параметри 

річного стоку. Результати розрахунків наведені у табл. 2.1. 

Досліджувана територія відноситься до зони недостатнього зволоження, 

відповідно СНиП 2.01.14-83 похибка розрахунку норми річного стоку повинна 

бути до 15%, а похибка коефіцієнта варіації до 20% 

Для статичної обробки часових рядів річного стоку використовувалися 

програма StokStat дані по стоку за багаторічний період водозборів: Самара - 

с. Коханівка, з площею 1430 км2 , за період з 1958 по 2011 роки; Самара - 

с. Кочерижки, площа 19800 км2, 1938 – 2015рр; Велика Тернівка - с.Богданівка 

924 км2, 1937 -2015рр; Вовча - х. Артемівський 120 км2, 1962 – 1987рр; Вовча - 

смт Васильківка 11600 км2,1930 – 2015рр; Мокрі Яли - х. Грушівський 2600 км2, 

1936 – 2015рр; Солона - с.Новопавлівка 680 км2, 1969 – 2015рр; Гайчур - 

м. Адріївка 2100 км2, 1936 – 2015 рр; Мала Тераса - с. Троїцьке 750 км2, 1957 – 

2015 рр; Середня Тераса - х. Раздолля 260 км2, 1947 – 1974рр.  

Статистична обробка виконувалася трьома методами: моментів, 

найбільшої правдоподібності, та графо – аналітичним методом Г.А Алексєєва. 

За методом моментів:  діапазон коливання коефіцієнта варіації становить 

від 0,51 ( р. Солона - с.Новопавлівка) до 1,20 (р. Гайчур - м. Адріївка); 

коефіцієнт асиметрії  знаходиться в межах від 0,51 - Велика Терніівка - 

с.Богданівка до 3,79 - Гайчур - м. Адріївка; Співвідношення  коливається 

від 1,4 (Середня Тераса - х. Раздолля) до 3,6 (Мокрі Яли - х. Грушівський); 

Коефіцієнт автокореляції  знаходиться в межах -0,25 до 0,58 (Гайчур - 

м. Гуляйполе, Самара - с. Кочерижки). 
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Таблиця 2.1 - Розрахунок статистичних параметрів річного стоку басейну р. Самара 

№ 

з/п 
Річка – пост 

Площа 

водозбору, 

км² 

n, 

років 

q, 

л/(с км2) 

Метод моментів 
Метод найбіл. 

правдоподіб. 

Cv Cs r(1) Cs/Cv  Cv Cs Cs/Cv  

1 Самара - с. Коханівка 1430 54 0,93 0,70 1,90 0,28 2,7 0,71 2,29 3,2 

2 Самара - с. Кочерижки 19800 63 0,63 0,73 1,13 0,58 1,6 0,73 1,21 1,7 

3 Велика Терніівка - с.Богданівка 924 61 0,93 0,62 0,52 0,20 0,8 0,62 0,54 0,9 

4 Вовча - х. Артемівський 120 26 1,98 0,69 1,83 0,40 2,7 0,72 2,57 3,6 

5 Вовча - смт Васильківка 11600 80 0,75 0,76 1,79 0,25 2,4 0,76 2,01 2,7 

6 Мокрі Яли - х. Грушівський 2600 65 0,45 0,85 3,05 -0,08 3,6 0,90 4,07 4,5 

7 Солона - с.Новопавлівка 680 55 1,60 0,51 1,10 0,44 2,2 0,51 1,19 2,3 

8 Гайчур - м. Адріївка 2100 77 1,00 1,20 3,80 0,27 3,2 1,26 5,24 4,2 

9 Мала Тераса - с. Троїцьке 750 58 0,79 0,87 1,45 0,19 1,7 0,88 1,63 1,9 

10 Середня Тераса - х. Раздолля 260 25 0,90 0,83 1,12 -0,18 1,4 0,85 1,35 1,6 

  Середне 
  

 

0,79 1,88 
 

2,3 0,83 2,91 3,4 
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А за методом найбільшої правдоподібності: діапозон коливання  

становить 0,51( р. Солона - с.Новопавлівка) до 1,26 (р. Гайчур - м. Адріївка); 

 від 0,62 - Велика Тернівка - с.Богданівка до 5,24 - Гайчур - 

м. Адріївка; Співвідношення  коливається від 1,6 (Середня Тераса - 

х. Раздолля) до 5,9 (Водяна - с. Нетайлове ). 

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

загальному майже однакові коефіцієнти варіацій (рис.2.1).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Порівняння коефіцієнтів варіації розрахованих за методом 

моментів (вис абцис) та метод найбільшої правдоподібності (вісь ординат) 

 

Як зазначалося вище, при визначені параметрів графоаналітичним 

методом необхідно побудувати криві забезпеченості (дод. Б). З графіка 

емпіричної кривої забезпеченості, що нанесена на відповідну клітчатку 

ймовірностей, знімають величини стоку в характерних точках з забезпеченістю 

5%, 50 % та 95 % (табл. 2.2). 
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Порядок визначення статистичних параметри річного стоку 

графоаналітичним методом Г.О. Алексєєва (р. Самара - с. Коханівка; 1957-

2015рр.). 

Таблиця 2.2 – Визначення стоку в точках з різною забезпеченістю в 

басейні р. Самара 

№ 

з/п 
Річка – пост 

Величина стоку в точках з 

забезпеченістю 

5% 50% 95% 

1 Самара - с. Коханівка 3,4 1,2 0,45 

2 Самара - с. Кочерижки 30,4 10,6 1,6 

3 Бик - с.Іванівка 3,26 0,69 0,78 

4 Велика Тернівка - с.Богданівка 1,84 0,78 0,45 

5 Вовча - х.Артемівський 0,64 0,99 0,11 

6 Вовча - смтВасильківка 22,8 6,82 2,2 

7 б. Калинова - х.Артемівський 0,13 0,35 0,22 

8 Дурна - с.Яснобородівка 0,92 0,12 0,11 

9 Водяна - с.Нетайлове 1,26 0,36 0,29 

10 МокріЯли - х. Грушівський 3,28 0,82 0,9 

11 Солона - с. Новопавлівка 2,32 1,1 0,4 

12 Гайчур - м. Гуляйполе  0,24  

13 Гайчур - м.Андріїіка 7,4 0,84 0,82 

14 Мала Тераса - с. Троїцьке 1,52 0,42 0,12 

15 СередняТераса - х. Раздолля 0,67 0,16 0,39 

 

Порядок виконання роботи: 

1)На клітчатку ймовірностей наносяться величини стоку відповідної 

забезпеченості 

2)По емпіричних точках проводиться згладжена крива забезпеченості 

)( mi PfQ  , яка наводиться на рис.2.2. 
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3)З кривої знімаються три характерні ординати: Q5, Q50, Q95. 

4)За виразом (1.32) обчислюється коефіцієнт скошеності S.  

5)Значення CS знаходимо з таблиці у СНиП 2.01.14-83, відповідно з S. 
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Рисунок 2.2 - Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Самара – с. Коханівка 



31 
 

Коефіцієнт скошеності S дорівнює: 
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Значення коефіцієнта асиметрії Cs дорівнює: 

 

8.0)(  SCs   

 

Тоді, статистичні параметри визначаються як: 

- середньоквадратичне відхилення 

 

9.22
22.3

3.52126

955

955 







tt
QQ

Q  м3/с, 

 

де 955 , tt  - нормовані відхилення ординат біноміальної кривої від 

середини при Р=5 і 95 %; різниця 955 tt   визначається по S з тієї ж табл.2.4 і 

для нашого прикладу при S=0.22 дорівнює 3.22; 

- середньоарифметичне значення 

 

0.84)13.0(9.220.815050  tQQ Q  м3/с, 

 

де 50t - нормоване відхилення ординат біноміальної кривої при Р=50%;   

визначається   за  табл.2.4 і для   прикладу,   що   розглядається, 50t =-0.18; 

- коефіцієнт варіації 
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Оскільки графоаналітичний метод розглядається як різновидність методу 

моментів, то середньоквадратичні похибки sv CCQ  ,, будуть визначатись за 

тими ж формулами, що й у попередньому випадку, причому 

 

2.4
48.6

27
42

10027.0/100 


 nCvQ  %; 

  3.11100
422

07.11002/1 2 


 nCvCv %; 

    100027.044.01
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61005616 42  vvÑ CC
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 =45.4%  

 

Методи визначення оцінок статистичних параметрів розподілу часових 

рядів річного стоку. Як вже відзначалось вище, оцінка параметра може 

відрізнятися від значення цього ж параметра генеральної сукупності. Якість 

оцінок визначається їх систематичними і випадковими погрішностями. 

Систематичні погрішності можна усунути, а випадкові лише оцінити. Вичерпне 

уявлення про випадкові погрішності оцінок параметрів дає знання їх закону 

розподілу, але оскільки ряди стоку підкоряються розподілу, який відрізняється 

від нормального, встановити закон розподілу вибіркових оцінок іноді 

неможливо. У гідрологічних розрахунках встановлюють середньоквадратичну 

погрішність оцінок, яка є основним показником випадкових погрішностей. 

Оцінювання середньоквадратичного відхилення вибіркових оцінок параметрів 

проводилося на основі методу статистичних випробувань (Монте Карло) по 

такому алгоритму: 

1. Генерація генеральної сукупності стокових величин по вибраній 

функції розподілу і заданих статистичних параметрів, яка розбивається на 

вибірки менші за об'ємом. 

2. Розрахунки зміщених оцінок параметрів по вибірках. 

3. Усунення зміщеності  оцінок. 
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4. Розрахунки середньоквадратичного відхилення незміщених оцінок від 

значення параметрів генеральної сукупності. 

Саме таким шляхом були розроблені формули середньоквадратичного 

відхилення параметрів Сs і Сv. Що стосується оцінки математичного 

очікування, то його середньоквадратичне відхилення розраховується по 

формулі розробленою для величин, які підкоряються нормальному закону 

розподілу, тобто 

 

n
n

x
  ,                                                  (2.9) 

 

допустивши при цьому припущення, що нормальний закон розподілу 

вибіркових середніх, зберігається і для вибірок, які відхиляються від 

нормального розподілу. 

Для рядів, які не мають внутрішньорядного зв'язку (r = 0), стандарт 

вибіркових параметрів, оцінених по методу моментів і найбільшої 

правдоподібності розраховується за формулами. 

Стандарт відношення Сs/Сv, встановленого за методом найбільшої 

правдоподібності, також можна знайти, використовуючи зв'язок у Cs/Cv  і Cv. 
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Відносні середньоквадратичні відхилення або відносні погрішності 

визначення  параметрів вибірки використовується, як критерій якості 
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розрахунків або, як критерій достатньої або недостатньої тривалості 

спостережень за стоком. 

 

Таблиця 2.3 – Формули для оцінки випадкових погрішностей розрахунків 

статистичних параметрів 

параметр Середньоквадратичне відхилення 

Метод моментів Метод найбільшої 

правдоподібності 

X  n
x  

n
x  

vC   
2

1
4

2

2
v

v

v
C
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Cn

C
v
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3
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sC   42 5616
vvC CC
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Наприклад, при розрахунках річного стоку тривалість періоду 

спостережень за стоком визначається  достатньою, якщо ε х < 5-10%,   ε Cv<15%.  
У протилежному випадку ці оцінки статистичних параметрів уточнюються за 

даними річок-аналогів з набагато більшим періодом спостережень. Метод 

уточнення має назву методу приведення рядів стоку до тривалого періоду за 

методом аналогії. Вибіркові значення коефіцієнту асиметрії, як правило, мають 

великі середньоквадратичні відхилення і його відносне значення (ε Cv ) досягає 

50-70% від вибіркового значення самого параметру. У зв'язку з цим оцінки 

параметра Сs, або співвідношення  Сs/сv осереднюються в границях однорідних 

за умовами формування стоку гідрологічних районах. 

З формул розрахунків середньоквадратичних відхилень оцінок 

статистичних параметрів видно, що випадкові погрішності ростуть у міру 
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збільшення годинної мінливості стоку, яка характеризується коефіцієнтом 

варіації Cv. Але, зростання випадкових погрішностей розрахунків статистичних 

параметрів при застосуванні методу моментів інтенсивніше, ніж при 

застосуванні методу найбільшої правдоподібності. Ця різниця стає особливо 

помітною при Cv > 0,5. Тому СНиП 2.01.14-83 рекомендує при Cv > 0,5 для 

розрахунків статистичних параметрів використовувати метод найбільшої 

правдоподібності. 

Аналіз отриманих результатів полягає у порівнянні статистичних 

параметрів, розрахованих різними методами (табл.2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Статистичні параметри часового ряду річного стоку 

р.Самара – с. Коханівка 

Метод розрахунку параметрів Статистичні параметри і похибки 

Q , 

м3/с 

Cv Cs Q  vC  sC  

1 2 3 4 5 6 7 

Моментів 84.6 0.27 0.97 4.2 11.3 45.4 

Найбільшої правдоподібності 84.6 0.26 1.0 4.0 10.8 45.3 

Графоаналітичний 84.0 0.27 0.8 4.2 11.3 45.4 

 

2.2 Аналіз однорідності і циклічності часових рядів по максимальному 

стоку весняного водопілля в басейні р. Самара 

 
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. 
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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 [3]. 

Серед параметричних значне поширення знайшли критерії Фішера-

Снедекора F (для дисперсій) та Стьюдента t (для середніх величин). Зазвичай 

аналіз однорідності зводиться до перевірки двох гіпотез: про незначущість 

різниці в дисперсіях і про незначущість відхилень середніх. 

У курсовому проекті 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. Перевірка здійснювалась на рівнях 

значущості Р= 5 % і 1 %. Результати цієї перевірки представлені у табл. 2.5. 

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

виявилися неоднорідними 3 ряди витрат води річного стоку, а при Р=1 % – 4, 

тобто більше половини вихідної інформації. 

За критерієм Стьюдента при Р=5 % виявлена неоднорідність в 5 

випадках, а при Р=1 % – у 2 та за критерієм Вількоксона – Р=5 % - 4 постів, Р=1 

% - 2. 

Загальний висновок: на рівні значимості 5 % однорідними є 3 ряди, а 1 % 

- 6 рядів. 
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Таблиця 2.5 – Перевірка однорідності часових рядів спостереження річного стоку в басейні р. Самара 
№

 з/
п 

Річка-пост 
n, 

років 

Рівень значу-

щості, % 

Критерій 

Фішера 

Критерій 

Ст’юдента 

Критерій 

Вількоксона 

Загальний  

висновок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самара - с. Коханівка 54 
1% неоднор. однорідні однор. однор. 

5% неоднор. неоднор. однор. неоднор. 

2 Самара - с. Кочерижки 63 
1% однор. неоднор. неоднор. неоднор. 

5% однор. неоднор. неоднор. неоднор. 

3 Велика Тернівка - сБогданівка 61 
1% неоднор. однор. однор. однор. 

5% однор. однор. однор. однор. 

4 Вовча - смт Васильківка 80 
1% однор. однор. однор. однор. 

5% однор. однор. однор. однор. 

5 Мокрі Яли - х. Грушівський 65 
1% неоднор. однор. однор. однор. 

5% неоднор. однор. однор. однор. 

6 Солона - с.Новопавлівка 55 
1% однор. однор. однор. однор. 

5% однор. неоднор. неоднор. неоднор. 

7 Гайчур - м. Адріївка 77 
1% неоднор. неоднор. неоднор. неоднор. 

5% неоднор. неоднор. неоднор. неоднор. 

8 Мала Тераса - с. Троїцьке 58 
1% однор. однор. однор. однор. 

5% однор. неоднор. неоднор. неоднор. 
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Циклічність коливання річних рядів стоку. При встановленій 

неоднорідності виникає необхідність проаналізувати хронологічний хід стоку 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. Самара (дод. В). На рис. 2.3 

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

с.Коханівка з періодом спостереження 1957-2015рр. Також можна відзначити, 

що ряд має від’ємний тренд. Проаналізувавши усі ряди спотережень виявлено, 

що на 7 постах тренди від’ємні, а на 4 - додатні. 

 

 
 

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

с. Коханівка, 1957-2015рр. 

 

Наступним єтапом дослідження було побудова різницевих інтегральних 

кривих для рядів в басейні р. Самара, з метою виявлення повних циклів 

коливання стоку (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Різніцево-інтегральні криві стоку в басейні р.Самара 

 

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.Самара 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]. 

 

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

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

дотримуватись таких вимог:  

- 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 .70r ≥ ).  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) 
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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. Самара. 

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                                   

 



49 
 

                                     (3.14)  

 

 - 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 коефіцієнтійв  

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 

СНіП 2.01.14-83[2] рекомендує орієнтуватися на криві трипараметричного 

гама-розподілу, а таким чином – й на використання співвідношення  , 

замість . Може виявитись корисним, з точки зору підвищення точності 
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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. 

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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Таблиця 3.1 – Вихідні данні по середніх баготорічних величинах модулів стоку  в басейні р.Самара 

№ 

п/п 

№ за 

картою 

Річка - пост  n, років , л/(с·км2)  
півн.ш 

)  

1 162 Самара – с.Коханівка 1430 54 0,93 48,67 0,67 0,78 

2 163 Самара – с.Кочерижки 19800 63 0,63 48,12 0,12 0,60 

3 165 Велика тернівка – с.Богданівка 924 61 0,93 48,67 0,67 0,78 

4 166 Вовча – х.Артемівський 120 26 1,98 48,25 0,25 1,93 

5 168 Вовча – смт.Васильківка 11600 80 0,75 47,80 -0,02 0,79 

6 169 Мокрі Яли -х.Грушівський 2600 65 0,45 47,70 -0,3 0,52 

7 170 Солона - Новопалівка 680 55 1,6 48,19 0,19 1,56 

8 171 Гайчур – м.Андріївка 2100 77 1,0 47,61 -0,39 1,09 

9 172 Мала Тераса – с.Троїцьке 750 58 0,79 48,25 0,25 0,74 

10 173 Середня Тераса – х.Раздолля 260 25 0,90 48,89 0,89 0,70 
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Рисунок 3.1 – Залежність середнього модулю річного стоку від широти 

центрів тяжіння водозборів 

 

З рис.3.1 видно, що середній модуль річного стоку загалом підкоряється 

широтній закономірності (r = 0,41), причому із збільшенням широтного 

положення водозборів  збільшується: 

 

                                 (3.22) 

 

Отримана залежність дозволяє привести всі дані до однієї широти, 

наприклад,  півн. ш., тобто 

 

                                 (3.23)  

 

де  - приведені до широти  пн.ш. значення середнього модулю 

стоку . Модулі стоку наведені у табл.3.1. 

Надалі значення  використовуються для побудування залежності 

 яка показується на рис. (3.2) 
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Рисунок 3.2 – Залежність приведеного модуля річного стоку від 

залісеності водозборів в басейні р. Самара 

 

На підставі цієї залежності (рис.3.2) для річок басейну р. Самара можна 

встановити коефіцієнт впливу залісеності на збільшення середнього модуля 

річного стоку  

 

                                             (3.24) 

 

Розрахувавши по (3.24) коефіцієнт залісеності , можна виключити його 

вплив на модулі річного стоку, якщо  розділити на , тобто 

 

 ………..………………(3.25) 

 

Величини  наведенні у табл. 3.2 

 

Значимого впливу заболоченості на величину норми стоку немає. 
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Отримані приведені значення  були нанесені на карту та проведені 

ізолінії (рис. 3.3). Похибка карти 10 % 
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Таблиця 3.2 – Розрахунок середніх модулів стоку, приведених до  і залісеності 

№ 

п/п 

№ за 

картою 

Річка - пост   fл, %   
 

1 162 Самара – с.Коханівка 1430 0,93 1 1,36 1,84 1,35 

2 163 Самара – с.Кочерижки 19800 0,63 3 2,08 12.9 6,20 

3 165 Велика тернівка – с.Богданівка 924 0,93 1 1,36 1,35 0,99 

4 166 Вовча – х.Артемівський 120 1,98 6 3,16 0.85 3,71 

5 

 

168 Вовча – смт.Васильківка 11600 0,75 3 2,08 9,35 4,49 

6 169 Мокрі Яли -х.Грушівський 2600 0,45 2 1,72 1,89 1,10 

7 170 Солона - Новопалівка 680 1,6 3 2,08 1,71 0,82 

8 171 Гайчур – м.Андріївка 2100 1,0 1 1,36 2,83 2,08 

9 172 Мала Тераса – с.Троїцьке 750 0,79 3 2,08 1,19 0,57 

10 173 Середня Тераса – х.Раздолля 260 0,90 2 1,72 0,85 0,85 
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Рисунок 3.3 – Карта ізоліній норми стоку в басейні р. Самара, л/(с км2) 
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ВИСНОВКИ 

 

Річка Самара протікає по південній частині Донецького кряжу і є лівою 

притокою Дніпра. Найбільша річка, яка впадає в річку Самара, є річка Вовча. 

Річка Самара бере початок на кордоні Дніпровсько-Донецької западини і 

Донецької складчастої області. Далі річка протікає по території Дніпровсько-

Донецької западини. Довжина річки становить 320 км, площа водозбору 

22600 км2.  

В досліджень обрані 15 гідрологічних постів, з періодами спостережень 

від 1930 до 2015 років з площами водозборів від 20 км2 (б. Калинова - 

х.Артемівський ) до 19800 км2 (р. Самара - с. Кочерижки).  

В бакалаврській кваліфікаційній роботі були визначені статистичні 

параметри річного стоку басейну р Самара. Норми річного стоку змінюються 

від 0,45 л/(с км2) (р. Мокрі Яли – х. Грушівський) до 3,82 л/с км2 (р.Водяня – с. 

Нетайлово), а коефіцієнти варіації від 0,51 (р.Солона – с Новопавлівка) до 1,20 

(р.Гайчур -с.Андріївка). 

У бакалаврській роботі розраховані ординати різницево-інтегральних 

кривих для 8 постів: р.Самара - с. Коханівка, р.Самара - с. Кочерижки, Велика 

Терніівка - с.Богданівка, р.Вовча - смт Васильківка, р.Мокрі Яли - 

х. Грушівський, Солона - с.Новопавлівка, р.Гайчур - м. Адріївка, р.Мала Тераса 

- с. Троїцьке. За цими даними побудован 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 бакалаврській роботі були розраховані статистичні параметри 

часових рядів річного стоку трьома методами: методом моментів, методом 

найбільшої правдоподібності та графоаналітичним методом Г.А. Алексєєва. 

Якщо взяти ряд даних р.Самара – с. Коханівка, то видно що статичні параметри 
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по методу моментів (Cv=0,27; Cs=0,97), найбільшої правдоподібності (Cv =0,26; 

Cs = 1,0) та графоаналітичним методом Cv =0,27; Cs = 0,8) є майже однаковими. 

В результаті розрахунків, на р. Самара – с.Коханівка, ми отримали,що 

похибка розрахунку норми річного стоку σ по методу моментів та 

графоаналітичному методі дорівнює 4,2, а по методу найбільшої 

правдоподібності 4,0. Похибка σСv в трьох методах коливається від 10,8 до 

11,3. 

Так як басейн р. Самара  відноситься до зони недостатнього зволоження, 

похибка розрахунку норми річного стоку σ  повинна бути до 15%, а похибка 

коефіцієнта варіації σСv до 20%. 

При узагальненні величин норм були досліджені вплив місцевих 

чинників. В басейні р. Самара значущий вплив має залісеність водозборів, яка 

при збільшенні залісенсті водозборів збільшує величину модуля стоку, як 

Кліс = 1+0.36*fліс . 

Для визначення норми річного стоку було побудовано карту ізоліній 

норми річного стоку. Точність розрахунку за побудованою картою норми 

річного стоку 7,17%.  
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Додаток А 

Гідрологічна мережа 

 

Таблиця А.1 – Список гідрологічних постів в басейні річки Самара 

№ 

з/п 
Водний об'єкт Пост 

Код 

поста 

Відстань 

від гирла, 

км 

Площа 

водозбо

ру, км2 

Період дії 
Належність 

поста відкритий закритий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 р. Самара с. Коханівка 80483 222* 1430 23-07-29 Діє ГМС 

України 

2 р. Самара м. Павлоград 80484 125* 5460 13.01.1895 Діє ГМС 

України 

3 р. Самара с. Вербки  107 5470 Закритий - 

4 р. Самара с. Кочережки 80486 94* 19800 20-12-37 Діє ГМС 

України 

5 р. Самара с. Андріївка  60 20400 Закритий - 

6 р. Самара с. Вільне (Свободне)  48 20500 Закритий - 

7 р. Самара м. Новомосковськ  17 20700 Закритий - 

8 р. Бик с. Іванівка  11 1130 Закритий - 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 р. Велика 

Тернівка 

с. Богданівка 80494 5,0 924 27-12-36 Діє ГМС 

України 

10 р. Вовча х. Артемівський  316 120 Закритий - 

11 р. Вовча с. Карловка  310 450 Закритий - 

12 р. Вовча с. Александропіль  286 730 Закритий - 

13 р. Вовча с. Іскра (с. Андріївка)  192 6070 Закритий - 

14 р. Вовча смт Васильківка 80505 83* 11600 22.03.1929 

(10.1952) 

Діє ГМС 

України 

15 р. Вовча с. Павлоградські 

Хутора 

 30 12900 Закритий - 

16 р. Вовча м. Павлоград  20 12900 Закритий - 

17 б. Калинова х. Артемівський  0,3 20 Закритий - 

18 р. (Дурна) с. Яснобродівка  2,0 130 Закритий - 

19 р. (Водяна) с. Нетайлове  1,0 120 Закритий - 

18 р. (Дурна) с. Яснобродівка  2,0 130 Закритий - 

19 р. (Водяна) с. Нетайлове  1,0 120 Закритий - 

20 р.Осикова с.Максимільянівка    Закритий - 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 р. Сухі Яли с. Улакли  4,2 692 Закритий - 

22 р. Мокрі Яли х. Грушівський 80513 3,0* 2660 16.06.1929 

(01.04.1944) 

Діє ГМС України 

23 р. Солона с. Новопавлівка 80516 21 680 18-06-29 Діє ГМС України 

24 р. Гайчур м.Гуляйполе  62 810 Закритий - 

25 р. Гайчур с. Андріївка 80518 7,0 2100 20-11-30 Діє ГМС України 

26 р. Мала Терса с. Троїцьке 80522 11* 750 06-11-43 Діє ГМС України 

27 р.Верхня Терса смт Новомиколаївка    Закритий - 

28 р. Середня Терса х. Раздолля  11 269 Закритий - 

29 р. Кільчень с. Олександрівка 

Перша 

80524 50* 376 01-06-48 Діє ГМС України 
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Додаток Б 

Хронологічні графіки стоку 

 

Додаток Б.1 – Хронологічний графік ходу витрат води р.Самара – 

с. Кочерижки, 1937-2015рр. 

 
 

Додаток Б.2 – Хронологічний графік ходу витрат води р.Велика Тернівка 

– с. Богданівка, 1937-2015рр. 
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Додаток Б.3 – Хронологічний графік ходу витрат води р.Вовча – с. 

Василівка, 1930-2015рр. 

 

 
 

 

Додаток Б.4 – Хронологічний графік ходу витрат води р.Мокрі Яли – 

с. Грушівський, 1936-2015рр. 
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Додаток Б.5 – Хронологічний графік ходу витрат води р. Солона – 

с. Новопавлівка, 1959-2015рр. 

 

 
 

Додаток Б.6 – Хронологічний графік ходу витрат води р. Солона – 

с. Андріївка, 1936-2015рр. 
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Додаток Б.7 – Хронологічний графік ходу витрат води р. Мала Тераса – 

с. Троїцьке, 1957-2015рр. 

 

 
 

 

Додаток Б.8 – Хронологічний графік ходу витрат води р. Середня Тераса 

– с. Роздолля, 1947-2074рр. 
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Додаток В 

Емпіричні криві забезпеченості 

 

Додаток В.1 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Самара – 

с. Коханівка 

 

 

Додаток В.2 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Самара – 

с. Кочерижки 
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Додаток В.3 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Велика 

Тернівка – с Богданівка 

 

Додаток В.4 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Вовча – 

с. Артемівський 
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Додаток В.5 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Вовча – 

смт Васильківка 

 

 

Додаток В.6 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Мокрі Яли – 

х. Грушівський 
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Додаток В.7– Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Солона – с. 

Новопавлівка 

 

Додаток В.8 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Гайчур – 

с. Андрівка 
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Додаток В.9 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Мала Тераса 

– с. Троїцьке 

 

 

Додаток В.10 – Графік емпіричної кривої забезпеченості на р. Середня 

Тераса – х. Роздолля 

 


