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Про надання iнформачiТ на запит

За результатом розгляду Вашого запиту на доступ дцо гrублiчноТ iнформацiТ вiд
З|.07 .2020 (вiд З|.07 .2020 tзх. J\Г9 О-306) rrадасмо наступIrу iгrсРормашirо.

Статтею 3 Закону УкраТни uПро доступ до публiчноТ iнформаltiТ> llilt
13.01.201l J\Ъ 2939-VI (надалi - Закон Ns 2939-VI) проl,олошеIIо право на достуl] /1о

публiчноТ iнформачiТ, яке гарантуеться у тому числi обов'язком розпорядникiв
iнформацiТ надавати та оприлIодЕIIовати iнформаllilо, KpiM випадкiв,. передбачених
законом.

Вiдповiдно до ст. 5 зазначеного Закону J\л 2939-VI дос,гуIl /lo irrформаrtiТ
забезпечусться шляхом систематичного ,га опера,гивIlого оприJlюllнеIlня iнформаrtiТ
та надання iнформацiТ за запитами на iнформацilо.

Вiдповiдно до ч.2 ст.21 Закону JФ 29З9-VI у разi, якlltо заловолеFII]я запи,гу I{a

iнформачiю передбачас виготоI]лення копiй докумснr,iв обсягом бi.lIbIrl як l0
cTopiHoK, запитувач зобов'язаний вiдшкодува,ги факr,ичнi виl,рати на коIlitоваlttlя ,га

друк. Розмiр фактичних витрат на копitованtIя ,rа лрук t}изt{ачасl,ься Bi,ltlloBiitttиM

розпорядником, аJIе в межах встановJIених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни граничних
норм.

На пiдставi зазначеного, керуючись ч.2 с,г. 21 l}aKolry УкраТrrи <I Ipo /tос,гуII /1о

публiчноТ iнформацiТ)) вiд l3.01.20l l J\b 29З9-Vl, КП </[нiпроводокаIlаJI)) lla/lac
копiю Методики корегування об'смiв води IIа поJlив I} Ilриватному ceKT,opi в

залежностi вiд зволоженостi року у кiлькостi l0 cTopiHoK.
Пiсля сплати Вами рахунку (лолаеться) ItП <lгriпроводоканал) матимс

fо i *rе q u е sts-] З 2] 5- е0 ас0 74 6 @d о stu р. р rач d а. с о l11 . Ll а

можливiсть надати повний пакет витребуваноТ iнформацiТ.
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рЕФЕрАт

Звiт 63 с., 2l табл., l2 лiтераryрних джерел, 14 рис., 5 додаткiв.

Кпючовi с.пова - Сумарне водоспо}киванпя овочевпх цльтр, дфiцит водоспо,

живання, атмосфернi опади, лефiuшт вологостi rpyнTy, вrry"грiшньосезонний розподiл

дефiциту водоспоживвння, коефiцiснт кореryвання o6'cMiB водоподачi.

Об'екmом dослidэtсень € процес формування вологозабезпеченостi сiльськогосподар-

ських культур в залежностi вiд погодних умов розрахункового перiолу.

Меmа робоmч - розробка методики корегування об'смiв подачi води'на полив в при-

ватному ceKTopi за мiсячнi перiоли зрошуваного сезону в залежностi вiд зволо;кеностi ро-

ку.

В процесi роботи була оброблена метеоiнформацiя (атмосфернi опади, температура i

дефiцt,rг вологостi повiтря) за даним метеостанцii Щнiпропетровськ. Виявлена залежнiсть

мiж лефiчитами водOспоживання i зволоженiстю року, вирФкену вiдношенням суми атмо-

сферних опадiв до середнього лефiuиту вологостi повiтря за розрахунковий перiод.

В результатi роботи були кiлъкiсно визначенi параметри експоненцiального зв'язку

вказаноi залежностi i складенi розрахунковi таблицi дJul визначення поправочних коефiui-

cHTiB (коефiцiентiв корегування) об'емiв водоподачi на поJIив в приватному ceKTopi в за-

лежностi вiд зволоженостi року. Порял з цим запрпонованi поправочнi коефiuiенти на

HepiBHoMipHicTb споживання води овочевими культурами на протязi вегетацiйного перi-

оДУ.

Приймшочи до раги запропоновану методику, можна проводитп облiк подачi води

на полив присадибню< дiлянок в приватному ceKTopi м. .Щнiпропетровська з врахуванЕям

поточних погодних умов.
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!ефiцum волоеосmi повimря

Реэruм зроulення

найменuла волоzо cMki сmь

(НВ)rрунmу

Полuвна норма

Зроtлувальна норма

DltryТпNт

Спнсок скорочснь i означень

мiлiбар, лорiвнюе 0,75 мм ртутного стовпчика;

метеостаЕцiя;

найменша вологоемкiсть rрунту;

укршнський науково-лослiдний iнституг зрошуваfiого землеробства, а

заjаз Iнституг землеробства пiвденного регiоку Украiни (м. Херсон);

недостача насиченостi повiтря водлlою парою до l00 %

при певнiй температурi повiтря;

сукупнiсть норм, cTpoKiB i кiлькостi поrрrвiв

сiльськогосподарських щультур;

максимальна KbKicTb вологи, що угримусться фунтом
в пiдвiшеному cTaHi пiсля стiкання гравiтачiйноi води;

агрогiдрологiчна константа, що залежить, в першу черц,
вiд механiчного складу кореневмiсного шару rрунту.

кiлькiсть води, що подаеться на поле за один полив.

Вимiрюетьс, 
" 

м3/га;

кiлькiсть води, що подаеться на поле за вегетацiйний

перiол;



вступ

Одним з важJIивих питань ефективного використання вOдних pecypciB в умовах

сiльськогосподарського виробництва на присадибних дiлянках е нормування ik

використацЕя в залежностi вiд наrIвних погодних yrrloB. Правильне створення оптимilIьних

y}roв водозабезпеченостi сiльськогосподарських культур с засобом для iнтенсифiкаuii

виробниuтва i в першу чергу отримання високих врожшЪ. Науково-обгрунтований пiд<iд

дс норм}ъання подачi води на полив насамперед дозволить залобiгги переполиви дiлянок,

що € причиною таких негативних явищ, як пiдгоплення, засолення та вторинне засолення

територiй.

При проведеннi дослiджень передбачалась розробка TaKoi математичноi моделi, яка б

дозволила розра(увати коефiuiснт корегування об'емiв подачi води на полив в залежностi

вiд природноi зволоженостi розрахункового перiоду. Передбачалось встановлення

кiлькiсних параметрiв за.гlежностi коефiцiснтiв корегування вiд погодних ylt{oB та провести

етатистиrший аналiз точностi методики розрахунку.

Робота виконана на пiдставi листа мiською комун;rльцого виробничого пiдприемства

-Щнiпроволоканал" за Ns l419l9-1б вiд l6.02.2004 р.



m
,lr
ýt
*

*

*

*t
*

l,
п

&
L

L
h
F

Е

l. АНАЛIЗ ПРИРОДНОi ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТI ВОЛОГОЮ ОВОЧЕВИХ
культур в умовАХ м. ДНIпропЕтровськА тА прилЕглоi до
нього тЕриторIi

умови росту i розвитку сiльськогосподарських культур, i особливо овочевих, у зна-

чнiй Mipi залежать вiд кiлькостi rрунтовоi вологи. Ii BMicT в rрунтi безупинно змiнюеться в

часi i просторi, Основними факторал{и, що впливають на кiлькiсть грунтовоi вологи €, на-

самперед, природно-клiмати,пri уNrови територii, якi можна достатньо повно 0харiктери-

3уватИ такимИ метеоролоГiчнимИ елементамП, як середнЯ температуРа повiтря, середнiй

дефiциТ вологостi повiтрЯ та кiлькiстЬ опадiВ за розрах}НковиЙ (звiтний) перiод (як пра-

вило це мiсяць). останнiлва фактори найбiльше впливають на формування достатнiх за-

пасiв волоГи в активнОму (KopeHeBMieHoMy) шарi rрувry овочевиХ культур (далi * кульmур)

та мають ключоtsе значення при формуваннi ptoB iх росry та розвитку. Середньомiсячнi

значення вкщаних метеорологiчних елементiв наведенi в табл.1.1.

Табrmця 1.1
Середньомiсячнi значення температури повiтря ("С), дефiциту вологостi повiтря (мб)

та срlи мiсячних опадiв (мм) за даними метеостанцii [нiпропетровськ [10, l l]

метеоелемент Мiсяць
04 05 06 07 08 09

Температура повiтря 8,1 15,2 21,2 2|,2 z0,2 l4,6
,Щефiuит вологостi повiтря 4,4 8,3 l0,4 l 1,8 l1,3 7,|
Середньомiсячна cyrvta опадiв 37,4 40,5 58,0 55,5 39,9 35,5
Середньомiсячна cyvra опалiв
за ocTaHHi 40 poKiB 42,| 41,7 60,9 58,4 41,9 39,8

Серелньомiсячна cyьta опадiв
за ocTaHHi 20 poKiB 45,,| 39,1 66,5 53,0 42,4 45,0

Помiрно-континентшIЬниl"l клiмат територii .Щнiпропетровського району обрловле-
ний розташуванням його У зонi помiрНих широт з актнвною атмосферною цирку.rrяцiею.
первокаючий напрямок переносу повiтряних мас - захiдний i пiвденно-захiдний u,lz!.

Метеорологiчнi рlови в знаT нiй Mipi коливаються в часi. Помiрно-вологi роки змi-
нюються посушливими роками, а iнодi спостерiгаеться декiлька посушливих poKiB пiдряд.
сполучення недостатнього зволоження i досить високих температур повiтря в лiтнi мiсяцi
найчастiше створюють несприятливi уплови дJUI росту i розвитку кульryр.
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мiсяцi (червень, липень) 370 - 380 МДЯм2 [О1.

1.1. Темпераryра повiтря

РiчниЙ хiл температури повiФя, так cttмo як i iнших IueTeoeлeMeHTiB, обумовлюе

розподiл року на клiматичнi сезоци. Merki сезонiв визначають за датал{и переходу серед-
ньоi добовоi температури повiтря через деякий темпераryрний порiг (табл.1.2). Весна три-
ва€ вiд дати переходу середньодобовоi темrrератури повiтря через 0ос до дати переходу
температурп через +15 ос весною; лiто - вiддати переходусередньодобовоiтемператури

повiтря через +15ОС весною до дати переходу температури через +l5 оС восени; ociHb - вiд
дати rIереходу середньодобовоi температури повiтря вiд +l5"c до дати переходу темпера-

тури через 0 ОС восени.

Таблиця 1.2
,щати переходу середнiх добових температур повiтря рiзноi забезпеченостi

чсрез 0О та +15 ОС i тривалiсть вiдповiдlих перiодiв [l l]

Темпераryра,ос
Сама

рtlння
дата

Забезпеченiсть, 0/о

сама пiзня
датаl0 25 50 75 90

Дати , перецрцу ( lереднiх добових темI tератYD пов lтDя
0ос

весною
1.03 7.03 l6.03 20.03 25.0з .l0.04

0ос
восени

16.10 8.1 l l4.1 l 24,12 1.12 l0.12

+l5 ос

весною
25.04 30.04 I0.05 l7.05 23.05 3.06

+15ос
восеки

1.09 7.09 1з.09 l8.09 25.09 1.10

Кiлькiсть дIIiв з те]ипературоl Вище
0ос

+I5 ос
2,19

|47
268
l40

255
|29

242
l22

2зз
110

Тривалiстъ клiматичних сезонiв широко варiюе у залежностi вiд метеорологiчних

умов конкретноt,о року [l ]. В межах поливного перiоду тривмiстю 1 53 днi (l5 квiтня -
l5 вересня) в змежностi вiд забезпеченостi року на весняний клiматичний сезон припадае
l0_48лнiв(всередньому-25лнiв),наосiннiй_0-8днiв.Вбiльшнiж50ОZвипадкiв
по.rплвний перiол закiнчуеться в лiтнiй клiматнчпий сезон.

на початку лiтнього сезону погода носить нестiйкиft характер, тому що в цей перi-
од ще можливi вторгнення холодного арктичного повiтря. У червнi посилюеться приfiлив
сонячноi радiацii, що обумовJIюе жарку, маJIохмарну пого.цу. Влiтку, у порiвняннi з iнши-
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ми сезонами, температурний фон найбirьш о.lпrорiлпий. Середньодобовi температури по-

вiтря самого теплого мiсяця - липня скJIадають 2l - 2З ОС. Абсолюткий максимум темпе-

ратури складас 41 "С [l l].

" 1,2. Атмосфернi опадш

Характер випадання атмосферних опадiв i ix кiлькigть протягом року залежить, го-

ловним !мном, вiд циклонiчноi дiяльностi атмосферних проuесiв. У лiтнiй перiол значну

частину опадiв складають внугрiшнi, пов'язанi з розвитком конвекцiТ.

У серединi року опади розполiляються HepiBHoMipHo: у теплий перiол ix випадае 60

-67%,ав холодний - 33 -40%рiчноТсупtи [l0]. Уокремiрокикiлькiстьлiтнiхопадiв

скJIадас 75 - 80 % рiчноi сlми. У теплий перiол опади, як правило, випадають у виглядi

зливових дощiв iз достатньо великою iHTeHcиBHicTto i малою тривалiстrо

Найбiльша кiлькiсть опадiв в лiтнiй перiол випадае в червнi (58 - 66 мм), а най-

менша - у BepecHi та KBiTHi (З5 - 46 мм) (лив,табл.1.1). В oKpeMi мiсяцi 61-рiчного ряду спо-

стережень (l937-2003 рр.) сума опадiв за мiсяць сяга.ла 120-150 мм i HaBiTb 2l3 мм (сер-

пекь 1960 року). Часто на протязi тривалого перiолу (20-50 днiв) опади взагалi не випада-

ють, що звlлчайно призводять до посух i суховiйних явищ. В oKpeMi мiсяцi супла опадiв

скJIадала l - 5 мм (наприклал - 4,5 мм в червнi l98l та в TpaBHi 200З poKiB). Мiнливiсть

суtли мiсячних опадiв, що характершуеться коефiuiектом варiачii С", дJtя мiсяцiв поливно-

го перiоду колива€ться в межах Cu=0,57 - 0,87. Кривi забезпеченостi атмосферних опадiв

за мiсяцi поливного перiолу наведенi на рис.1.1,

В середньому cytnta опадiв за поливний перiод складае 231 мм, а за ocтaкHix 20 ро-

KiB - 246 мм. В oKpeMi роки BKillaHa cyпla коливалась вiд l20 мм (l9б8 piK) до 450 мм (l960

piK). Коефiшiент варiачii опадiв поливного перiолу лорiвнюе Сr=0,32, що ilоказус доволi

посередню ix мiнливiсть вiд сезону до сезоfiу (в 50 % випадкiв cy,la опалiв за поливний

сезоII зЕаходиться в межах 200 - 300 мм). Проте в ocTaHHi 20 poKiB uамiтилаоь тенденцiя

до збiльшення кiлькостi опадiв за поливний перiол (+15 мм) та змеЕшення ii мiнливостi -

Cu=O,22.

1.3. Вологiсть повiтря

На територii дослiлжув.lного району характер внугрiшньосезонного розподiлу во-

логостi повiтря одноманiтний i залежить, головним чином, вiл чиркуляцiйних особливос-

тей атмосферних явищ, що вiдбуваються, i пори року.
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Вологiсть повiтря звичайно характеризусться пружнiстю водяного пару, вiдносною

вологiстю i дефirцитом вологостi повiтря. У практицi сiльськогосподарського виробницт-

ва найбiльше застосування одержшIа характеристика лефiuиry вологостi повiтря. У
табл.l .l наведенi серелнi мiсячнi дефiцити вологостi повiтря за даними МС .Щнiпропет_

ровськ. Максимум лефiuиry скJIадас бiля l2 мб у липнi-серпнi Il0].

При тривалих бездощових перiодах i при вторгненнi теплих, сухих повiтряних мас

iз континентаJIьних схiдних районiв, дефiцит вологостi повiтря може досягати величезних

розмiрiв - до 40 мб, а вiдносна вологiсть - 30% i менше. За таких умов, звичайно, у повiт_

pi угворюсться так звана повiтряна посуха, що згубно вiдбивасться на cTaнi сiльськогос_

подарських посiвiв. Кiлькiсть днiв iз вiдносною середньодобовою вологiстю менше 30 % в

поливний перiод скJIадас в середtIьому б - 8 днiв в мiсяць. В TaKi днi Bci без винятку ово_

чевi кульryри потребуrоть додаткових освiжаючих поливiв для збереженвя тургору (жит_

тсздатностi) тканин.
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