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МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗНО-

ІМІТАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Розглянуті принципи побудови моделей метеорологічного забезпе-
чення прогнозно-імітаційних розрахунків з визначення проектної 
продуктивності осушуваних. 
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Рассмотрены принципы построения моделей метеорологического обес-
печения прогнозно-имитационных расчетов при определении проектной 

продуктивности осушаемых земель. 

Ключевые слова: осушаемые земли, модели метеорологического обеспе-
чения. 

 

The principles of creation of meteorological providing models of prognostic 

and imitation calculations for determination of productivity of drained lands 

are formulated. 

Key words: drained lands, meteorological providing models. 

 

У процесі обґрунтування оптимальних проектних рішень з водорегулю-

вання осушуваних земель на еколого-економічних засадах визначального 

значення набуває питання, що стосується визначення проектної продуктив-

ності осушуваних земель у конкретних природних, агротехнічних та меліора-

тивних умов реального об’єкта, оскільки саме його рівень визначає ефектив-

ність від проведення гідромеліоративних заходів [1]. 

При цьому також виникає необхідність використання відповідної метео-

рологічної інформації з метою вибору кліматологічно оптимальних стратегій 

управління меліоративними системами у багаторічному та внутрішньовеге-

таційному перерізі. 
Ця проблема набуває особливої актуальності в сучасних умовах, коли від-

буваються кардинальні зміни клімату на Землі у планетарному масштабі, 
пов’язані з розвитком процесів глобального потепління, наявність якого пос-

тавила перед людством проблему розв’язання цілої низки надзвичайно важ-

ливих і складних завдань, пов’язаних з розробкою та реалізацією стратегії 
свого практичного існування [2, 3]. Не виключенням є і Україна, на території 
якої у XX ст. поширилася загальна тенденція до підвищення температури по-
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вітря та збільшення кількості атмосферних опадів. Зросла також і внутріш-

ньосезонна їхня мінливість [3]. У зв’язку з цим, сьогодні головним завданням 

виступає зміна підходу до проведення адаптивних агро-меліоративних захо-

дів при вирощуванні сільськогосподарських культур, обумовлюючи при цьо-

му проблему визначення основних кліматичних характеристик, що здійсню-

ють найбільшого впливу на розвиток посіву. 

Як зазначається в [4], індивідуальний розвиток рослин визначається взає-

мозв’язком генетичних факторів з факторами зовнішнього середовища. Зов-

нішні умови можуть істотно змінювати тривалість того чи іншого етапу роз-

витку рослинних організмів. До нашого часу при вирішенні науково-

практичних завдань, що мають на меті вивчення розвитку рослин, використо-

вується безпосередня залежність якісних та кількісних змін морфологічної 
структури рослин від факторів зовнішнього середовища. Безумовно, що од-

ним з основних факторів впливу зовнішнього середовища на розвиток рослин 

виступають метеорологічні умови. 

Оцінка ролі факторів життєдіяльності в процесі формування елементів 

продуктивності – задача складна. Складності пов'язані з трудомісткістю екс-

периментів, великою кількістю розрахунків, необхідністю обліку багатофак-

торних зв'язків, невідповідності впливу кожного з факторів, адаптації рос-

линних організмів до зміни умов середовища тощо. 

Сучасні підходи до визначення впливу метеорологічних характеристик 

зводяться до створення досить громіздких моделей з розрахунку впливу ос-

новних факторів зовнішнього середовища на формування врожаю [5, 6], при 

чому їх автори відзначають, що описуючи в достатньому обсязі суть фізіоло-

гічних процесів, дані моделі не ідентифіковані, багато залежностей, що вхо-

дять до їх складу не розкриті в явному вигляді, деякі коефіцієнти не мають 

числових значень. Застосовування таких моделей для розрахунку метеороло-

гічних характеристик є досить складним, а дуже часто і неможливим завдан-

ням. 

Отже, внаслідок надзвичайно складного характеру реалізації природно-

кліматичних і метеорологічних процесів до цієї пори не існує універсальної 
методики метеорологічного забезпечення прогнозних режимних розрахунків 

при проектуванні та експлуатації природно-техногенних об’єктів. Практично 

жоден з апробованих на практиці методів не дозволяє отримати розгорнуту 

узагальнену характеристику метеорологічних режимів при реалізації кліма-

тологічного прогнозу у вигляді схематизованого типового розподілу основ-

них метеофакторів за усім необхідним спектром розрахункових (характерних 

щодо умов тепло- й вологозабезпеченості) періодів вегетації з урахуванням 

складного характеру умов їх формування в багаторічному та внутрішньовеге-

таційному перерізі, що зумовлює необхідність вирішення даного питання. 

Метою розробки моделі внутрішньовегетаційного розподілу метеофакто-

рів є подальше її використання в структурі прогнозно-імітаційних розрахун-
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ків з визначення проектної врожайності на довготерміновій основі. 
Оскільки вирішальний вплив на формування врожаю вирощуваних куль-

тур у багатьох випадках спричиняють саме кліматичні або погодні умови, не-

обхідно мати у своєму розпорядженні дані про їх реалізацію для відповідного 

об’єкта за ряд попередніх років. Тому модель прогнозної оцінки метеороло-

гічних режимів є першою ланкою в ланцюзі реалізації комплексу прогнозно-

імітаційних розрахунків на довготерміновій основі. При цьому вид і рівень 

складності моделей, їхнє методичне та інформаційне забезпечення повинні 
задовольняти головній вимозі – бути достатньо ефективними та відносно 

простими і придатними для їхнього практичного застосування у прогнозних 

режимних розрахунках. 

Виконаний аналіз наявних підходів свідчить, що вони в достатній мірі не 

відповідають сучасним вимогам, які пред’являються при проектуванні та 

експлуатації меліоративних систем. 

З цією метою на кафедрі гідромеліорацій НУВГП розроблена модель роз-

поділу метеофакторів за відсутності даних багаторічних спостережень [7]. 

Перевірка її імітаційної здатності показала, що загальний рівень відповіднос-

ті між фактичними та розрахунковими розподілами значень метеофакторів за 

розглянутою методикою по досліджуваному об’єкту складає в середньому 

70...80%. Це свідчить про можливість і доцільність практичного використан-

ня даного методу для метеорологічного забезпечення екологічних, гідрологі-
чних, інженерно-меліоративних розрахунків та агрометеорологічних прогно-

зів на довготерміновій основі. 
Для вирішення задачі з обґрунтування проектної продуктивності осушу-

ваних земель нами створений комплекс прогнозно-імітаційних моделей, що 

дозволяє визначати цю величину на довготерміновій основі і враховує при 

цьому основні фактори, які здійснюють найбільшого впливу на розвиток по-

сіву сільськогосподарських культур [8]. 

На стадії проекту моделі реалізуються для схематизованих змінних мно-

жинних умов за сукупностями сільськогосподарських культур { } knkk ,1, = ; 

ґрунтів { } gngg ,1, = ; розрахункових періодів вегетації { } pngp ,1, = ; спо-

собів водорегулювання { } sngs ,1, =  та природно-кліматичних зон 

{ } ωω ng ,1, = . 

Згідно розробленої структури побудови даного комплексу, визначальною 

його складовою є загальна модель врожайності на осушуваних землях, ефек-

тивна величина якої за розрахунковою культурою насамперед обумовлюється 

потенційним (кліматично забезпеченим) рівнем її урожайності ( )F

kpYω . Він 

характеризується впливом метеорологічного режиму розрахункового періоду 

вегетації, основною характеристикою якого є надходження фотосинтетично-
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активної радіації (ФАР), і може бути визначений за наступною залежністю 

[8] 

,104

k

kp

kkg

F

kp
q

Q
aY ⋅⋅⋅= ηω    (1) 

де 
410 – перевідний коефіцієнт; 

kgη  – коефіцієнт корисної дії (ККД) ФАР культури за наявних метеоро-

логічних умов, %; 

ka – коефіцієнт господарської ефективності врожаю; 

kq – калорійність урожаю, кДж/кг; 

kpQ – сумарний за період вегетації прихід ФАР (кДж/см2
). 

Для реалізації зазначеної моделі необхідно мати дані щодо сумарної кіль-

кості надходження ФАР за розрахунковий період вегетації k–ї культури. У 

свою чергу, величина сумарної кількості ФАР обмежена строками настання 

( )kτ  та закінчення ( )kτ  періоду вегетації розрахункової культури. Отже, по-

стає потреба знаходження відповідних граничних строків розрахункового пе-

ріоду вегетації заданої культури проектної сівозміни. 

Початок і кінець вегетаційного періоду можуть бути визначені з моделі 
розвитку посіву, згідно якої формування врожаю вирощуваних культур від-

бувається в рамках функціонування складної динамічної системи грунт – ро-

слина – приземне повітря. Саме у вигляді такої системи можна схематично 

представити меліороване поле. 

Для практичного застосування зазначеної моделі постає необхідність ме-

теорологічного забезпечення її параметрів. При визначенні ефективної прое-

ктної врожайності сільськогосподарських культур необхідно враховувати і 
вплив поточних природно-меліоративних умов періодів вегетації, які в струк-

турі загальної моделі визначаються і характеризуються показником β. 

У загальному вигляді вплив природно-меліоративних умов на формування 

врожаю конкретної культури описується наступною залежністю [7] 

β⋅= �YY , ц/га,    (2) 

де Y – дійсно можливе (фактичне або ефективне) значення врожаю певної ви-

рощуваної культури; 

Y° – величина потенційно можливого (кліматично й агротехнічно забезпе-

ченого) врожаю культури. 

З урахуванням того, що розвиток культури відбувається в системі ґрунт – 

рослина – приземне повітря, показник β може бути поданий у загальному не-

явному вигляді як 
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( ) ( )λτββ τ 211 gg ∗∗= − ,   (3) 

де 1−τβ  – попередні умови розвитку культури; 

( )τ1g  – функція розвитку, що визначається сукупністю фізіологічних і 

генетичних параметрів 
k

τα  вирощуваної культури і показує зміну в онтогене-

зі чутливості рослин до впливу зовнішніх природно-кліматичних τq  і меліо-

ративних τp  факторів; 

( )λ2g  – функція, що коректує втрати врожаю культури стосовно факти-

чних значень параметрів τg  і τp  та залежить від функції ( )τ1g  і поперед-

ніх умов розвитку культури 1−τβ ; 

(∗) – неявний вид зв’язку параметрів моделі, що змінює тільки її констан-

ти (як правило, у вигляді добутку). 

Слід також зазначити, що для кожного виду (сорту) культур притаманна 

генетично зумовлена нерівномірність їх розвитку по фазах. При цьому зага-

льно прийнято, що головним визначальним фактором впливу на темп розвит-

ку культур є термічні умови. Сума позитивних середньодобових температур 

повітря, яка необхідна для проходження кожної наступної фенофази, є вели-

чина постійна незалежно від умов розвитку посіву, а також сполучення з ін-

шими факторами зовнішнього середовища на протязі періоду вегетації. 
З метою її визначення за весь період вегетації необхідно встановити дати 

початку і закінчення даного періоду для відповідної вирощуваної культури. 

В практиці проведення агротехнічних заходів тривалість періоду вегетації 
визначається проміжком часу, що дорівнює кількості діб між датами стійкого 

переходу середньодобової температури через граничне значення, вище якого 

сільськогосподарські рослини активно розвиваються. Тому для конкретних 

виду культури та розрахункового періоду вегетації за метеорологічними умо-

вами можна записати 

( ) ( ),,1 kkk g τττη =≡  k=const; p=const, (4) 

де kη  – тривалість періоду вегетації k-ї культури; 

kτ  – термін початку вегетації k-ї культури; 

kτ  – термін закінчення вегетації k-ї культури. 

Згідно принципу розчленованості розвитку посіву за [9], тривалість веге-

таційного періоду посіву kη  складається з тривалостей окремих фенологіч-
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них фаз kϕη  сукупності { } kkk nϕϕϕ ,1, = , або настання необхідних сум пос-

тійних температур kTϕ
ˆ , що визначають відбування цих фаз 

∑∑
==

==
ϕϕ

ϕ
ϕ

ϕ
ϕηη

n

k

n

kk T
11

ˆ .    (5) 

Тому модель розвитку культур у загальному вигляді може бути представ-

лена через чергування відповідних фаз ϕϕ nmm ,1, =  сукупності 

{ } ϕϕϕ n,1, =  у наступному вигляді 

ϕ

ϕϕ

ηηϕϕ nmm

m

m ,1,
1

1

0 =













++= ∑

−

=

,   (6) 

де 0ϕ  – початкова фаза, що відповідає терміну сівби, або відновлення веге-

тації культури ( )kτϕ =0 ; 

( )mηηϕ  – тривалість проходження окремих фенофаз, яка визначається за 

нормованими значеннями постійних сум позитивних температур повітря, для 

проходження певною культурою відповідних між фазних періодів. 

При цьому термін початку kτ  вегетації в межах загального розрахунково-

го періоду певної k-ї культури може бути визначений як 

( )kkk tf
00

1

ϕϕττ ⋅== −
,    (7) 

де kt
0ϕ  – нормоване значення нижньої температурної межі початку розвитку 

)( okk ϕϕ =  k-ї культури (біологічний мінімум). 

Відповідно термін закінчення вегетації kτ , з урахуванням (5), визнача-

ється наступним чином 

.ˆ

1

∑
=

+=
ϕ

ϕ
ϕττ

n

kkk T     (8) 

Величина kτ  може бути отримана з рівняння ( ) ;,1, ffpfp nfxx == ττ  

ττ nnp p ,1;,1 ==  (залежно від наявності чи відсутності у споживача необ-

хідної бази даних багаторічних спостережень) з визначення типового розпо-

ділу метеофакторів, що описує розподіл середніх за крок дискретизації моде-

лі τ  температури повітря в розрахункові періоди вегетації 
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{ } ττ τ nnpT pp ,1;,1, ==  за наведеними в спеціальній літературі значеннями 

[9, 10]. 

Тому, враховуючи вищезазначене, модель з визначення розподілу метео-

рологічних характеристик, як складову частину комплексу прогнозно-

імітаційних моделей з визначення продуктивності осушуваних земель на дов-

готерміновій основі, необхідно розглядати в структурі вирішення наступних 

двох основних задач: 

- отримання типового розподілу відповідних нормованих вегетаційних 

значень величин метеофакторів (опадів, температури, дефіциту чи відносної 
вологості повітря) за розрахунковий проміжок часу (декаду) всередині кож-

ного розрахункового періоду вегетації; 
- визначення нормованих вегетаційних значень величин основних ме-

теофакторів для визначеної за прийнятою схемою сукупності розрахункових 

щодо умов тепло- й вологозабезпеченості періодів вегетації. 
Виконані дослідження, наявні теоретичні розробки та статистичне опра-

цювання матеріалів багаторічних спостережень показують, що метеорологіч-

ні елементи в часі зазнають змін, в основі яких чітко простежуються періоди-

чні коливання [7]. 

Оскільки кожне таке періодичне коливання може бути описане основним 

циклом та його підгармоніками, динаміку метеорологічних елементів на про-

тязі періоду вегетації можна описати за допомогою рядів Фур’є [7]. 

Результати, отримані за проведеними дослідженнями, показують що за-

стосування кривих Фур’є 2-го порядку в цілому забезпечує достатню для 

практики відповідність фактичних та розрахункових значень. 

У спрощеному вигляді розподіл середньовегетаційних норм характерис-

тик кліматичних умов за розрахункові проміжки часу на протязі періоду ве-

гетації може бути формалізоване як 

,,1;,1,453423121 pffp npnfUaUaUaUaax
fpfpfpfpfp

==⋅+⋅+⋅+⋅+=  (9) 

де 51...aa  – коефіцієнти кривих Фур’є 2-го порядку; 

;2sin;2cos;sin;cos 4321 ττττ ⋅=⋅=⋅=⋅= CUCUCUCU  

τ  – фактична кількість одиниць часу до даного моменту, починаючи від до-

вільно обраного стартового циклу (порядковий номер розрахункового інтер-

валу часу). 

Розроблена методика метеорологічного забезпечення прогнозно-

імітаційних розрахунків [7] дозволяє визначати у багаторічному та внутріш-

ньовегетаційному перерізі розподіл основних метеорологічних характерис-

тик, а саме: опадів, температури, дефіциту та відносної вологості повітря. 

Що стосується такого важливого метеорологічного показника, як надхо-

дження фотосинтетичноактивної сонячної радіації (ФАР), то до теперішнього 

часу не створено відповідної моделі для подальшого ефективного викорис-
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тання її в прогнозно-імітаційних розрахунках з обґрунтування продуктивнос-

ті осушуваних земель. 

Як відомо, біомаса утворюється в результаті асиміляції органами рослини 

вуглекислоти, що відповідає за фотосинтез, і подальшого її розподілу між 

усіма органами рослини. Процес нагромадження біомаси є результуючим 

двох процесів: фотосинтезу – утворення органічної маси під впливом ФАР, і 
дихання – витрати цієї біомаси на підтримку життєвих процесів, що протіка-

ють у рослині. 
При оцінці енергетичних ресурсів території, де передбачається вирощу-

вання сільськогосподарських культур, найбільший інтерес там представля-

ють відомості щодо саме ФАР. Але ця характеристика на мережі метеостан-

цій Держкомгідромету не вимірюється. Її значення можуть бути визначені 
лише шляхом перерахунку інтегральної радіації за методиками, наведеними в 

[5]. Відомості про інтегральну радіацію можна отримати на основі актиноме-

тричних спостережень, що виконуються на станціях Держкомгідромету. 

У багатьох дослідженнях в агрометеорології, агрономії й екології прийня-

то вважати, що сонячна радіація не виступає в якості лімітуючого фактора. 

Тому виявленню ролі сонячної радіації в процесі формування врожаю не 

приділялося достатньої уваги. У теоретичних моделях ця задача вирішена на 

більш високому рівні, але в експериментальному плані таких робіт порівняно 

небагато. 

Дослідженню фотосинтезу рослинного покриву присвячено багато праць, 

наведених у спеціальній літературі [5, 6, 11 та ін]. Це питання найбільш до-

кладно вивчалося в рамках теорії фотосинтетичної діяльності рослин у посіві. 
Головна увага приділялася вивченню його залежності від інтенсивності ФАР, 

температури листя і концентрації CO2 у посіві. Значного розвитку отримали 

моделі, що враховують саме інтенсивність ФАР [4, 5, 11]. 

Зазначені моделі за своєю структурою побудови в достатньому обсязі 
описують фізичну суть процесу накопичення ФАР. Але, незважаючи на це, 

ще й досі не існує універсальної методики визначення вегетаційних значень 

ФАР для її подальшого застосування в структурі прогнозно-імітаційних роз-

рахунків з визначення продуктивності осушуваних земель на стадії проекту 

будівництва та реконструкції меліоративних систем. Це пов’язано з немож-

ливістю реалізувати в практичних умовах наявні громіздкі за своєю будовою 

моделі через відсутність їхнього інформаційного забезпечення. 

Дуже часто при виконанні прогнозних режимних розрахунків на стадії 
проектування чи планової експлуатації меліоративних систем немає можли-

вості сформувати необхідну базу даних значень ФАР для об’єкта, що розгля-

дається. 

В цьому випадку, виходячи з наявних можливостей і результатів статис-

тичного опрацювання багаторічних середньодекадних значень цієї характе-

ристики, наведених в довідковій літературі [9, 10], нами розроблена і пропо-
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нується відповідна модель з визначення приходу ФАР pQ   залежно від тем-

ператури повітря τpt  для розрахункової культури впродовж періоду її веге-

тації 
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де 
VIIIII

kpQ
−

 – прихід ФАР за τ -ту декаду періоду березень-липень в межах p-

го вегетаційного періоду k-ї культури, кДж/см2
; 

XVIII

kpQ
−

 – прихід ФАР за τ -ту декаду періоду серпень-жовтень в межах  

p-го вегетаційного періоду k-ї культури, кДж/см2
; 

τpT – середньодекадна температура повітря за τ -у декаду p-го розрахун-

кового періоду вегетації. 
З урахуванням результатів розрахунків за моделлю (10) сумарний за пері-

од вегетації прихід ФАР k-ї культури за p-й розрахунковий період вегетації 
можна визначити за формулою 

( ) ,,,,1;,-- τττ ===⋅+= p

I

p

XVIII

kp

VIIIII

kpkp npconstkKQQQ  (11) 

де
I

pK  – поправочний коефіцієнт перерахунку за світлозабезпеченністю пері-

оду вегетації 

,P

p

I

p kK =     (12) 

де 
P

pk – модульний коефіцієнт перерахунку норми середньобагаторічної но-

рми опадів щодо розрахункових періодів вегетації { } pnpp ,1, = . 

Перевірка запропонованої методики метеорологічного забезпечення про-

гнозно-імітаційних розрахунків з визначення продуктивності осушуваних зе-

мель проведена для умов реального об’єкта на землях СВК “Пархоменське” 

Любомльського району Волинської області [8]. 

Через те, що величина ФАР безпосередньо пов’язана з сумою активних 

температур, постає необхідність визначення нормованого розподілу темпера-

тури повітря за розрахунковий період вегетації для умов досліджуваного 

об’єкта. Розподіл температури впродовж розрахункового періоду вегетації є 

фрагментом реалізації моделі клімату в цілому (таблиця). 
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Таблиця 

Нормований розподіл температури повітря ( τpT ) за розрахунковими 

періодами вегетації для умов досліджуваного об’єкта, 
оС 

Місяць Декада 
Розрахункові періоди вегетації 

p=10% р=30% p=50% p=70% p=90% 

1 2 3 4 5 6 7 

квітень 1 6.06 6.33 6.63 6.80 7.22 

 2 6.74 7.06 7.42 7.62 8.12 

 3 8.04 8.46 8.92 9.19 9.85 

 ∑ xτ 208.45 218.53 229.70 236.10 251.81 

травень 1 9.86 10.43 11.06 11.42 12.32 

 2 11.93 12.67 13.50 13.98 15.18 

 3 13.78 14.69 15.71 16.30 17.78 

 ∑ xτ 369.57 392.57 418.38 433.35 470.56 

червень 1 15.00 16.02 17.17 17.84 19.51 

 2 15.47 16.54 17.74 18.44 20.19 

 3 15.45 16.52 17.71 18.41 20.16 

 ∑ xτ 459.26 490.71 526.20 546.88 598.56 

липень 1 15.32 16.37 17.55 18.24 19.97 

 2 15.36 16.42 17.60 18.30 20.03 

 3 15.65 16.73 17.95 18.66 20.44 

 ∑ xτ 478.96 511.86 549.02 570.66 624.79 

серпень 1 16.00 17.12 18.37 19.11 20.94 

 2 16.04 17.15 18.42 19.15 21.00 

 3 15.35 16.41 17.59 18.29 20.02 

 ∑ xτ 489.28 523.17 561.45 583.76 639.58 

вересень 1 13.81 14.72 15.74 16.34 17.82 

 2 11.68 12.40 13.21 13.67 14.83 

 3 9.50 10.03 10.63 10.97 11.82 

 ∑ xτ 349.89 371.50 395.73 409.77 444.67 

жовтень 1 7.71 8.10 8.54 8.78 9.40 

 2 6.53 6.83 7.17 7.36 7.83 

 3 5.98 6.25 6.54 6.71 7.12 

 ∑ xτ 208.18 218.06 228.99 235.25 250.61 

Всього Xp 2563.59 2726.39 2909.47 3015.76 3280.58 

Аналогічним чином відбувається визначення розподілу інших характери-
стик кліматичних умов, що дозволяє в подальшому виходити на їхні вегета-
ційні значення за розрахункові періоди вегетації. 

Результати, отримані на прикладі реального об’єкта, наочно відображають 
кількісну та якісну характеристику формування метеорологічних режимів за 
типовими розподілами сукупності основних метеофакторів для всього спект-
ру їхньої мінливості в розрахункові щодо умов тепло- й вологозабезпеченості 
періоди вегетації. Це дає змогу з прийнятною для інженерної практики точні-
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стю визначати нормовані вегетаційні значення як основних, так і похідних 
від них метеорологічних характеристик для кліматичних умов реального 
об’єкта. 

Таким чином, розглянуті методичні підходи і розроблений метод розра-
хунку надають змогу здійснювати диференційовану прогнозну оцінку на дов-
готерміновій основі зміни основних метеорологічних факторів та похідних 
від них (ФАР, випаровування), що здійснюють вплив на продуктивність осу-
шуваних земель, для умов різних природно-кліматичних зон. Впровадження 
такого виду розрахунків дасть змогу ефективно застосовувати їх для обґрун-
тування раціональних проектних рішень при будівництві й реконструкції ме-
ліоративних систем з дотриманням економічних та екологічних вимог. 
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