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Інститут водних проблем і меліорації НААН
Наведено результати досліджень процесу регулювання водного режиму ґрунтів на
територіях з локальним розвиненим мікрорельєфом за допомогою вдосконалених модульних
дренажних систем. Встановлено, що впровадження запропонованих систем забезпечує
оптимальний водний режим ґрунтів відповідно до вимог вирощуваних культур незалежно від
геоморфологічних умов.
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Проблема та її актуальність. Площа
меліорованих земель гумідної зони України
становить 3,3 млн. га, з них понад 1,0 млн.
га характеризуються несприятливим мелі
оративним станом для ведення аграрного
виробництва [1]. Сучасний технічний стан
систем, антропогенне навантаження на меліо
ровані агроландшафти, особливо агротехнічні
та агромеліоративні заходи, спричиняють
негативні процеси зміни стану поверхні та
структури ґрунту, його ущільнення та просі
дання [2]. Моральне та фізичне спрацювання
меліоративних систем (МС), що триває вже
понад 25 років, дозволяє відстежити можливі
причинно-наслідкові зв’язки між функціону
ванням цих систем та наявними деградаційними процесами вторинного заболочування
підконтрольних територій з утворенням
замкнених западин.
Метою досліджень є удосконалення
технологій та обґрунтування технічних
засобів управління водним режимом осушу
ваних ґрунтів на МС для раціонального вико
ристання водних і земельних ресурсів меліо
рованих земель у складних геоморфологічних
та гідрогеологічних умовах гумідної зони
України.
Головною проблемою для земель, що
зазнають періодичного підтоплення окремих
ділянок, є своєчасне зниження рівня ґрунтових
вод (РГВ) на глибину, яка б дала змогу безпе
ребійної та комфортної роботи необхідної
техніки на полі під час весняної посівної
кампанії. Зазвичай, при проектуванні регу
люючої мережі МС за традиційним методом
вода відводиться у напрямку з найвищих
ділянок землі до місцевих понижень, а з них
уже влаштовується вихід у провідну мережу.
Вода ж з підвищених, найменш зволожених
точок, відводиться в пониження рельєфу, які
і без цієї додаткової вологи характеризуються

надмірним зволоженням ґрунту. Тому підви
щені території постійно переосушуються, а
пониження перебувають у стані періодичного
надмірного зволоження.
Типова схема водорозподілу передбачає
подачу води на зволоження по одній і тій же
колекторно-дренажній мережі лише у зворот
ному напрямку [3]. Зрозуміло, що спочатку
зволожуються понижені ділянки території,
потім - підвищені. Вищезазначене призво
дить до того, що на землях з розвиненим
мікрорельєфом підвищення зазвичай знахо
дяться в переосушеному стані, пониження
навпаки - в перезволожуваному. Намагання
оптимізації водного режиму активного шару
меліорованих ґрунтів на вказаних терито
ріях за допомогою традиційних конструкцій
МС спричиняють ряд побічних проблем,
основними з яких є: вторинне заболочення
понижень рельєфу, зміна строків проведення
агромеліоративних робіт сільськогосподар
ською технікою, нерівномірність дозрівання
та врожайності на території масиву, активний
винос разом із водою поживних речовин та
засобів боротьби з хворобами рослин, шкід
никами, бур’янами тощо[4].
М етодика
досліджень.
Дослідження
проводили у 2013-16 рр. на МС Сарненської
дослідної станції (СДС) ІВПіМ НААН, що
розташована у зоні періодичного перезволоження (північно-західне Полісся). Пілотним
об’єктом проведення досліджень є ділянка
площею 20 га. Вирощувана культура - бага
торічні трави на сіно. Територія досліджува
ного о б ’єкта характеризується нерівномір
ністю рельєфу, ускладненого різновидними
безстічними формами - замкненими запа
динами. Дані западини розповсюджуються
нерівномірно, безсистемно, часто групами на
певних відстанях одна від одної. Особливістю
водно-повітряного режиму ґрунтів на землях
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з вказаним рельєфом є надмірне зволоження
пологих рівнинних ділянок і одночасне зато
плення понижень (западин, блюдець) при
відносно сприятливих водно-повітряних
умовах на підвищених частинах місце
вості. Глибина западин складає до 1,5 м при
середній площі западини близько 0,5...1,5 га
(рис. 1).
Глибина закладки дренажу на дослідній
ділянці складає 1 ,1 .1 ,2 м, міждренні відстані
коливаються в межах 1 8 .2 2 м. Дрени на
дослідній ділянці закладені з гончарних
трубок ГЇ50 м і ГЇ75 мм з ухилом 0 ,0 0 2 .0 ,0 0 4 ,
загальна довжина - 5 0 .1 5 0 м. Колектори
виконані з керамічних труб ГЇ150 мм.
Польові дослідження проводили з метою
встановлення особливостей регулювання
водного режиму ґрунтів на вибраних ділянках
МС. Основним показником ефективності
роботи вдосконаленої дренажно-колекторної
мережі прийнята інтенсивність та рівномір
ність зниження РГВ і поверхневих вод при
осушенні, оперативність забезпечення опти
мального водного режиму ґрунтів при прове
денні підґрунтового зволоження. У процесі
проведення досліджень була модернізована
дослідна ділянка системи (ГТС, колодязі,
гирла та ін.).

Результати
досліджень.
У
резуль
таті натурних спостережень виявлено ряд
конструктивно-технологічних
недоліків
у функціонуванні колекторно-дренажної
мережі та відкритих каналів. Зокрема,
спостерігається замулення та «просідання»
дрен (більше 0,1 м на 100 м), зміна площі
поперечного перерізу відкритих каналів (від
10% проектної площі), деформація та руйну
вання окремих елементів ГТС (більше 13%
від площі елементу). За критеріями оціню
вання технічного стану основних інже
нерних споруд на меліоративних системах
[5] дослідна ділянка характеризується неза
довільним станом.
Для підвищення рівня інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва та
раціонального
використання
водно-зе
мельних ресурсів
була модернізована
регулююча мережа МС СДС, яка відпо
відає вимогам оперативності регулювання
водного режиму по всій території неза
лежно від геоморфологічних умов (рис. 2).
Особливістю такої схеми МС для територій
з розвиненим мікрорельєфом є розміщення
регулюючої та транспортувальної мережі
так, щоб на кожній ділянці окремо можна
було регулювати РҐВ.

Рис. 1. Поширення замкнених западин на дослідній ділянці МС СДС
(сучасний стан території у прив’язці з космічним знімком Соодіе ЕагіЬ)
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Рис. 2. Конструктивна схема регулюючої мережі МС СДС
1 - дамба обвалування, 2 - водовипускна споруда; 3 - зволожувальний канал; 4 - колодязь із
запірною арматурою; 5 - осушувально-зволожувальний колектор; 6 - дрена; 7 - горизонталь
поверхні землі; 8 - колодязь з гідрорегулятором РГВ; 9 - гирло з регулятором РГВ; 10 - шлюзрегулятор; 11 - провідний канал; 12 - спостережні свердловини, 13 - контроль
Для забезпечення оптимального водного
режиму ділянка системи розбита на окремі
модулі, при цьому максимальне відхилення
позначок даної поверхні ділянки не перевищує
величину допустимого відхилення від реко
мендованої норми осушення. Транспортуюча
мережа запроектована роздільною для осушу
вальної і зволожувальної частини системи.
Дренажні колектори, які виконують функції
осушувачів-зволожувачів окремих ділянок,
відповідно приєднані до зволожувальної та
осушувальної частин каналу трасою з наймен
шими перепадами позначок землі у витоку і
гирлі. Величина перепаду, у цьому випадку,
не перевищує подвійної величини допусти
мого відхилення від норми осушення для
вирощуваних багаторічних трав (0,3...0,5 м).
При більших перепадах влаштовані колодязі
з гідрорегуляторами [6]. Універсальний гідрорегулятор двосторонньої дії встановлюється
в проміжних колодязях та забезпечує непе
рервне автоматичне регулювання заданих
рівнів ґрунтових вод.
Регулювання РГВ на дослідній ділянці
окремого модуля МС СДС відбувалося так:
після скиду дренажних вод зимово-весня
ного періоду гідрорегулятор переводиться у
режим роботи для отримання заданого РГВ.
Відтоді відбувається акумуляція дренажного
стоку дослідної ділянки. Проводяться спосте
реження за динамікою рівня ґрунтових вод на

зарегульованій та на контрольній ділянці без
додаткового зволоження.
Період проведення спостережень 2013
2015 рр. за кількістю опадів характеризу
ється як середньовологий. Суми опадів за
вегетаційний період коливалися в межах
3 0 0 .3 5 0 мм, кількість днів з опадами
дорівнювала 6 5 . 7 0 , дані показники є
характерними для зони Західного Полісся.
Необхідність регулювання оптимального
водного режиму ґрунту в цей період була
мінімальною, тому що погодні умови реля
тивно моделювали роботу меліоративної
системи. Але у 2016 р. випало 520 мм опадів,
за вегетаційний період - близько 200 мм,
тобто рік був посушливим. Системний
аналіз глибини залягання рівня ґрунтових
вод даного року показує, що при відсутності
належного оперативного управління водним
режимом на ділянках із замкненими запади
нами, РГВ значно відрізняється навіть на
сусідніх модульних ділянках. Наприклад, на
ділянці, де розташована контрольна сверд
ловина (контроль), РГВ при відсутності
регулювання коливався протягом всього
вегетаційного періоду в межах від 30 см до
100 см. Проте, на зарегульованих та облад
наних гідрорегуляторами ділянках, за умови
акумуляції стоку, рівень ґрунтових вод в
період вегетації підтримувався на заданій
глибині 5 0 . 8 0 см (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка РГВ в залежності від опадів в період вегетації
2013-2016 рр. на автономній модульній ділянці СДС
Висновки. Результати експериментальних
досліджень, проведених на меліорованих
землях, ускладнених безстічними западинами,
довели ефективність застосування удоско
налених модульних систем, які дозволяють
оперативно регулювати водний режим ґрунтів.

Запропоновані
конструктивно-техноло
гічні заходи, які базуються на акумуляції
місцевого стоку, забезпечили оптимальний
водним режим осушуваних ґрунтів на рівні
0 ,5 5 .0 ,8 5 м в посушливих умовах періоду
вегетації 2016 р.
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Регулирование водного режима почв
на массивах с локальним развитьім микрорельефом
Приведена результ ат и исследований регулирования водного реж има почв на территориях с
локальним развит им микрорельефом с помощ ьюусоверш енствованнихмодульних дренаж них
систем. Установлено, что внедрение предлож енних систем обеспечивает оптимальний
водний режим почв в соответствии с требованиями виращ иваем их культур независимо от
геоморфологических условий.
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