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Наявність та виникнення складних комплексних еколого-

економічних проблем в зрошуваному землеробстві, а також і в рисів-

ництві, вимагає за необхідне  підтримання сприятливого  природно-

меліоративного режиму, оскільки саме він в кінцевому підсумку ви-

значає еколого-економічний ефект від реалізації гідромеліоративних 

заходів. 

За минулий період розвитку при обґрунтуванні й розміщенні мелі-

орацій головна увага приділялась, здебільшого, лише питанню безпо-

середнього підвищення врожайності вирощуваних сільськогосподар-

ських культур. Однак потрібен більш глибокий й різнобічний підхід, 

оскільки разом із зростанням врожайності культур внаслідок меліора-

ції земель в  різних природних зонах від осушення та зрошення мали 

місце такі негативні екологічні наслідки: посилення вимивання пожи-

вних речовин з ґрунту через інтенсифікацію їх промивного водного 

режиму; посилення мінералізації ґрунту; зміна умов перебігу ґрунто-

утворюючих процесів; забруднення поверхневих водойм і річок; зміна 

гідрологічної й гідрогеологічної ситуації на прилеглих територіях то-

що. 

Тому меліорація і землеробство, в тому числі і на зрошуваних зем-

лях рисової системи,  повинні бути спрямовані не лише на збільшення 

обсягів отриманої сільськогосподарської продукції, але й збереження 

родючості ґрунтів за умови раціонального використання земельних, 

водних й інших ресурсів та охорони прилеглих до системи територій.  
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Підвищення ефективності функціонування РЗС, як складних при-

родно-технічних об’єктів, є надзвичайно складною проблемою, яка по-

требує застосування відповідних комплексних та системних підходів 

до її розв’язання. 

   Вирішення наявної проблеми потребує, в тому числі, виконання 

таких завдань: 

- оптимізація природно-меліоративного режиму засолених зрошу-

ваних земель, що спирається, насамперед, на оптимізацію показника 

інтенсивності фільтрації при поверхневому поливі провідної культури 

рису та супутніх культур рисової сівозміни за рахунок обґрунтування 

певного співвідношення між подачею та відведенням води на рисовій 

системі; 

- удосконалення технології водорегулювання з урахуванням сучас-

них економічних та екологічних вимог до формування режиму водо-

подачі та водовідведення на рівні рисового поля; 

- відповідне нормування водо- та енергокористування для РЗС у ці-

лому. 

Природно-меліоративний режим – це сукупність водного, повітря-

ного, теплового, поживного, окисно-відновного та інших ґрунтових 

режимів, що регулюються за допомогою гідромеліоративних, агротех-

нічних і організаційних заходів  на фоні природних чинників в умовах 

зрошуваної в тому числі рисової системи [1, 2].  

Головне завдання підтримання сприятливого ПМР – узгодження 

потреб  розширеного відтворення родючості ґрунту і охорони природи 

в умовах  інтенсивного землеробства, що забезпечує отримання зада-

них урожаїв  сільськогосподарських культур з дотриманням екологіч-

них вимог. 

Для досягнення такої мети необхідно оцінювати роботу РЗС за су-

купністю показників, що можна виразити у вигляді вимог до факторів 

ґрунтоутворення і розвитку рослин.  

На меліоративний стан ґрунтів рисової системи   впливає  цілий ряд 

природних і іригаційно-господарських факторів  (рис. 1).  
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Рис. 1. Фактори, що впливають на меліоративний стан ґрунтів рисової системи 

 

Водночас, недоцільно проводити оцінку меліоративного стану    

рисової системи на основі  всієї можливої сукупності показників, які 

відображають  складний характер умов її функціонування під впливом 

цілого  спектру природних і антропогенних факторів [2]. Тому виникає  

питання вибору і обґрунтування основних критеріїв оцінювання мелі-

оративного стану  РЗС, які можуть бути визначені у виробничих умо-

вах з необхідною точністю і найбільш точно відображати надзвичайно 

складний характер процесів і явищ, які відбуваються на рисовій системі. 

Для визначення складу показників, які  характеризують природно-

меліоративний режим  можуть розглядатись загальні критерії [1], що 

необхідні для обґрунтування й вибору таких систем землеробства і ме-

ліорацій, які б відповідали загальному завданню – посиленню біологі-

чного й сповільненню геологічного кругообігів води і хімічних речо-

вин (рис. 2). 
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Рис. 2. Загальні критерії оцінки меліоративних заходів 

 

В цілому для реалізації  заходів, що спрямовані на охорону приро-

ди, необхідно визначити  допустимі границі зміни її стану (допустимі 

норми й інтенсивність  забору води з водотоків та скиду в них води), 

допустимі границі зміни  рівня грантових вод (РГВ) (на системі і при-

леглих територіях) та  вибрати необхідний комплекс інженерних, сіль-

ськогосподарських й інших  заходів захисту в складі проекту меліора-

ції земель. 

На підставі викладеного нами   запропоновані такі  показники 

ПМР, які необхідно використовувати при обґрунтуванні  меліорацій в 

різних природних зонах: 

1. Допустимі границі регулювання вологості кореневмісного шару 

ґрунту. 

2. Допустима глибина РГВ, що змінюється протягом року, й гра-

ниці  її короткочасних підйомів, що викликані проведенням зволожу-

вальних  заходів або інтенсивними опадами. 

3. Спрямованість вологообміну між кореневмісним шаром ґрунту 

й  ґрунтовими водами та його інтенсивність. 

4. Допустимий вміст токсичних солей в ґрунті, катіонів натрію і  

магнію у ґрунтовому поглинальному комплексі й pH ґрунтового роз-

чину. 

5. Граничні значення загальної мінералізації поливної  води, спів-

відношення в ній катіонів Na, Ca і Mg, реакції ґрунту pH. 

6. Комплекс агрохімічних показників родючості ґрунтів і  направ-

лений характер їх зміни. 

Таким чином, три з розглянутих показників ПМР – вологість ґрун-

ту  W, глибина РГВ й величина водообміну g, що характеризують вод-

ний  режим ґрунтів як визначальної складової загального ПМР, відіг-

Загальні критерії оцінювання меліоративних заходів

Максимальна продуктивність вирощуваних культур ( Y -

max) при  мінімальному витрачанні водних ресурсів і 

поживних речовин на одиницю  маси продукції.

Розширене відтворення родючості грунтів за допомогою 
прийомів  землеробства і меліорацій для підвищення 

енергії грунтоутворення (Q - max) та забезпечення 

позитивного баланса органічних і мінеральних  

поживних речовин.

Охорона навколишнього середовища
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рають  провідну роль і в значному ступені зумовлюють інтенсивність  

біологічного й геологічного кругообігів на меліорованих територіях. 

При цьому прагнення до підвищення врожайності вирощуваних ку-

льтур й, одночасно, необхідність підвищення родючості ґрунтів та 

охорони природи викликають суперечливі потреби в регулюванні та-

ких показників водного режиму як вологість ґрунту (W ) та РГВ 

( H ), представлених у відносному вигляді (рис. 3).  

 
Рис. 3. Співставлення потреб рослин, ґрунтів і охорони природи в регулюванні 

водного режиму меліорованих земель 
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За аналогією з [2] питання розв’язання проблеми оптимізації при-

родно-меліоративних режимів земель  рисових систем  на довготермі-

новій основі може бути представлене структурно у вигляді знаходжен-

ня раціональних (екологічно прийнятних) рішень за комплексними 

моделями оптимізації через сукупність різнорідних (фізичних) крите-

ріїв, визначених з урахуванням кліматологічної стратегії управління 

об'єктом і визначає за необхідне удосконалення  технології водо регу-

лювання, а також нормування водо-та енергокористування на РЗС. 

Таким чином, оптимізація природно-меліоративних режимів рисо-

вих зрошувальних систем, виходячи з необхідності забезпечення про-

мивного водного режиму на зрошуваних засолених землях як основно-

го чинника забезпечення їх сприятливого агромеліоративного стану, а 

також підвищення загальної технічної, технологічної, економічної та 

екологічної ефективності системи, може бути зведена до оптимізації 

інтенсивності фільтрації при поверхневому поливі провідної культури 

рису і супутніх культур рисової сівозміни за рахунок певного співвід-

ношення між подачею і відведенням води при відповідному режимі 

зрошення. 
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