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Анотація. В роботі показані результати досліджень оптимізації 

процесів регулювання водного режиму ґрунтів на територіях з розвиненим 

мікрорельєфом за допомогою модульних дренажних систем. Встановлено, що 

впровадження даних систем забезпечує оптимальний водний режим ґрунтів 

відповідно до вимог вирощуваних культур незалежно від геоморфологічних 

умов.  
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Вступ. 

Площа меліорованих земель зони періодичного перезволожування 

України становить 3,3 млн. га, з них понад 1,0 млн. га характеризуються 

несприятливим меліоративним станом для ведення аграрного виробництва [1]. 

Сучасний технічний стан систем, антропогенне навантаження на меліоровані 

агроландшафти, особливо агротехнічні та агромеліоративні заходи, 

спричиняють негативні процеси зміни стану поверхні та структури ґрунту, його 

ущільнення та просідання, періодичне перезволоження, тощо[2]. 

Метою досліджень є удосконалення технологій та обґрунтування 

технічних засобів управління водним режимом осушуваних ґрунтів на 

меліоративних системах для раціонального використання водних і земельних 



ресурсів меліорованих земель у складних геоморфологічних та 

гідрогеологічних умовах гумідної зони України. 

Зазвичай, типова схема водорозподілу передбачає подачу води на 

зволоження по одній і тій же колекторно-дренажній мережі лише у зворотному 

напрямку [3]. Зрозуміло, що спочатку зволожуються понижені ділянки 

території, потім – підвищені. Вищезазначене призводить до того, що на землях 

з розвиненим мікрорельєфом підвищення зазвичай знаходяться в 

переосушеному стані, пониження навпаки – в перезволожуваному. Намагання 

оптимізації водного режиму активного шару меліорованих ґрунтів на вказаних 

територіях за допомогою традиційних конструкцій меліоративних систем 

спричиняють ряд побічних проблем, основними з яких є: вторинне заболочення 

понижень рельєфу, зміна строків проведення агромеліоративних робіт 

сільськогосподарською технікою, нерівномірність дозрівання та врожайності на 

території масиву, активний винос разом із водою поживних речовин та засобів 

боротьби з хворобами рослин, шкідниками, бур’янами тощо[4]. 

Польові дослідження проводили з метою встановлення особливостей 

регулювання водного режиму ґрунтів на вибраних ділянках характерних 

меліоративних систем Полісся України. Основним показником ефективності 

роботи вдосконаленої дренажно-колекторної мережі прийнята інтенсивність та 

рівномірність зниження рівня ґрунтових і поверхневих вод при осушенні, 

оперативність забезпечення оптимального водного режиму ґрунтів при 

проведенні підґрунтового зволоження. У процесі проведення досліджень були 

модернізовані дослідні ділянки систем (гідротехнічні споруди, колодязі, гирла 

та ін.). 

Результати досліджень. Для підвищення рівня інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва та раціонального використання водно-

земельних ресурсів запропонована універсальна регулююча схема мережі 

типової меліоративної системи, яка відповідає вимогам оперативності 

регулювання водного режиму по всій території незалежно від 

геоморфологічних умов (рис. 1). Особливістю такої схеми для територій з 



розвиненим мікрорельєфом є розміщення регулюючої та транспортувальної 

мережі так, щоб на кожній ділянці окремо можна було регулювати рівень 

ґрунтових вод. 

 
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 – шлюз-регулятор; 11 – провідний канал; 12 – спостережні свердловини, 13- 
контроль 

Рис. 1 Конструктивна схема регулюючої мережі типової дренажної 
меліоративної системи 

 
З метою забезпечення оптимального водного режиму ділянка системи 

розбита на окремі модулі, при цьому максимальне відхилення позначок даної 

поверхні ділянки не перевищує величину допустимого відхилення від 

рекомендованої норми осушення. Транспортуюча мережа запроектована 

роздільною для осушувальної і зволожувальної частини системи. Дренажні 

колектори, які виконують функції осушувачів-зволожувачів окремих ділянок, 

відповідно приєднані до зволожувальної та осушувальної частин каналу трасою 

з найменшими перепадами позначок землі у витоку і гирлі. Величина перепаду, 

у цьому випадку, не перевищує подвійної величини допустимого відхилення 

від норми осушення для вирощуваних багаторічних трав (0,3…0,5 м). При 

більших перепадах влаштовані колодязі з гідрорегуляторами. Універсальний 



гідрорегулятор двосторонньої дії встановлюється в проміжних колодязях та 

забезпечує неперервне автоматичне регулювання заданих рівнів ґрунтових вод. 

Регулювання рівня ґрунтових вод на ділянці окремого модуля системи 

відбувається наступним чином: після скиду дренажних вод зимово-весняного 

періоду гідрорегулятор переводиться у режим роботи для отримання заданого 

рівня. Відтоді відбувається акумуляція дренажного стоку підконтрольної 

ділянки. Проводяться спостереження за динамікою рівня води на 

зарегульованій та на контрольній ділянці без додаткового зволоження. 

Висновки.  

Результати експериментальних досліджень, проведених на меліорованих 

землях, ускладнених безстічними западинами, довели ефективність 

застосування запропонованих модульних систем, які дозволяють оперативно 

регулювати водний режим ґрунтів.  

Запропоновані конструктивно-технологічні заходи, які базуються на 

акумуляції місцевого стоку, забезпечили оптимальний водним режим 

осушуваних ґрунтів на рівні 0,55…0,85 м в посушливих умовах періоду 

вегетації 2016 р. 
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Abstract  

Abstract. The results of studies of the regulation of the water regime of soils on the territories 
with difficult terrain using advanced modular systems. It is established that introduction of the 
offered system ensures optimal water regime of soils in accordance with the requirements of the 
crops they grow, regardless of the geomorphological conditions. 
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