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У статті виконана оцінка характеристик річного стоку невивченої з гідрологічної точки 
зору річки Барабой (Одеська область) у природних та порушених водогосподарською дія-
льністю умовах на базі моделі «клімат-стік».  

Основними чинниками антропогенного впливу на гідрологічний режим річки Барабой є 
велика кількість штучних водойм та інтенсивне зрошування сільськогосподарських масивів 
водами річки Дністер. Надані оцінки змін природного стоку річки Барабой в умовах наяв-
ності штучних водойм та зрошування за рахунок річки-донора (Дністра). Показано, що за 
природних умов формування стоку річка мала б пересихати у маловодні та дуже маловодні 
роки. Додаткове випаровування з поверхні штучних водойм сприяє зменшенню величин рі-
чного стоку. В результаті використання моделі «клімат-стік» установлено, що зворотні во-
ди, які надходять до русла річки із сільськогосподарських земель, зрошуваних за рахунок 
вод річки-донора (Дністра), здатні суттєво збільшити фактичний стік річки Барабой у гир-
ловій області (на 10-30 % за багаторічний період в залежності від масштабів водогосподар-
ських перетворень). Доведено, що приплив зворотних вод при різних реальних площах 
зрошування  перекриває втрати стоку на додаткове випаровування з поверхні штучних во-
дойм. Донорське зрошування забезпечує стабільні величини річкового стоку у маловодні та 
дуже маловодні роки. Недоліком донорського зрошування є виникнення ефекту підтоплен-
ня земель. Модель «клімат-стік» дозволяє виконувати оптимізацію водогосподарських пе-
ретворень, забезпечуючи найбільш ефективне використання сільськогосподарських земель 
в залежності від масштабів зрошування, їх розташування в межах водозбору, вибору основ-
них сільськогосподарських культур, які потребують зрошування. 

Ключові слова: модель «клімат-стік»; характеристики природного та побутового річно-
го стоку; штучні водойми; донорське зрошування; зворотні води. 

 
1. ВСТУП 

 

Річки Північно-Західного Причорномор’я на-
лежать за своїми розмірами до малих та середніх 
річок [1]. У минулому вони відігравали значну 
роль у соціально-економічному житті людей [2]. 
Нині більшість річок зарегульована водосхови-
щами та ставками, які утримують значну части-
ну поверхневого стоку весняних водопіль та 
дощових паводків, сприяючи зменшенню їх вод-
них ресурсів та тривалому пересиханню річок у 
їх гирловій частині [3]. На початку XXI сторіччя 
вплив господарської діяльності посилився через 
наслідки регіональних змін клімату, які прояв-
ляються у виді зростання температур повітря на 
фоні майже незмінних річних сум опадів, що 
призвело до зневоднення Північно-Західного 
Причорномор’я [4]. Через відсутність або неста-
чу даних спостережень за стоком як у природ-
них, так і порушених водогосподарською діяль-
ністю умовах виникла проблема розрахунків 
характеристик природного та побутового стоку 

невивчених у гідрологічному відношенні річок.  
Предметом даного дослідження є річка Бара-

бой, яка знаходиться в Одеській області, 
об’єктом  характеристики річного стоку  
р.Барабой у природних та порушених господар-
ською діяльністю умовах. 
Метою роботи є визначення характеристик 

природного та побутового річного стоку 
р.Барабой на основі сучасних математичних мо-
делей стоку в умовах антропогенного впливу [5].  

 
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

За відсутності даних спостережень викорис-
товуються просторово-часові узагальнення хара-
ктеристик стоку у вигляді карт ізоліній, районів, 
тощо. Карти ізоліній середніх багаторічних ве-
личин річного стоку річок України розробили 
Л. Г. Онуфрієнко та І. І. Волошин [6] за даними 
до 1978 року. Запропонована карта спирається 
на матеріали 615  пунктів із площею водозборів 
від 100 км2 до 50000 км2. Не враховувались во-
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Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) 

 

дозбори площею менше 100 км2 рівнинних ра-
йонів лісостепової зони, а також Донецького 
Кряжу, Приазовської та Подільської височин, де 
стік значно відрізняється від зонального під 
впливом геологічної будови, карсту та інших 
місцевих чинників, серед яких значне місце мо-
жуть посідати чинники антропогенного похо-
дження.У довідковій роботі [7] наведені резуль-
тати узагальнень, отримані цима авторами.  

Пізніше карта ізоліній норм річного стоку бу-
ла дещо уточнена А. І. Шерешевським та 
П. Ф. Вишневським з використанням даних 80-х 
років минулого сторіччя [8].  На обох картах, так 
само, як і на картах СНіП 2.01.14-83, територія 
Північно-Західного Причорномор’я показана як 
недостатньо вивчена з гідрологічної точки зору: 
ізолінії норм стоку проведені пунктирною ліні-
єю. Недоліком цих просторово-часових узагаль-
нень є те, що вони спиралися на матеріали про 
побутовий, тобто порушений водогосподарсь-
кою діяльністю стік, і це вплинуло на результати 
узагальнень. У СНіП 2.01.14-83 [9] для розраху-
нку коефіцієнтів варіації CV при відсутності да-
них спостережень для усієї території колишньо-
го СРСР рекомендовано формулу узагальненого 
вигляду в залежності від середньої багаторічної 
величини стоку та площі водозборів. Відношен-
ня коефіцієнтів асиметрії CS до коефіцієнту варі-
ації   CV рекомендовано визначати за районами. 

 
3. ОПИС ОБ′ЄКТА  

 

Водозбір річки Барабой належить басейну 
Чорного моря і  розташований в межах південної 
степової зони. Витік річки (відмітка 140 м абс) 
знаходиться в 5 км на північний схід від села 
Покровка Роздільнянського району Одеської 
області. Річка впадає в Чорне море на південний 
захід від с. Грибовка [10].  

Довжина річки становить 93 км, площа водо-
збору складає 652 км2, лісистість дорівнює 
2,36 % від загальної площі водозбору, розора-
ність досягає 73,3 %. Середня висота водозбору 
дорівнює 80 м. Еродованість басейну становить 
39,6 %, урбанізованість  5,31 %.  

Загальна площа водної поверхні штучних во-
дойм дорівнює 8,2 км2, з них 3,3 км2 припадає на 
ставки [7]. З водосховищ виділяються Барабой-
ське (площа водної поверхні становить 383 га, 
повний об’єм 24,0 млн. м3) та Санжейське (пло-
ща водної поверхні становить 67,25 га, повний 
об’єм 793,1 тис. м3), для наповнення яких відбу-
вається перекид стоку р. Дністер [11-13]. Зазна-
чені водосховища входять до складу двох черг 
Нижньодністровської зрошувальної системи 

(НДЗС), яка за проектом нараховує 38 тис. га 
зрошувальних сільськогосподарських земель 
[14]. Фактична площа зрошуваних земель у ме-
жах водозбору р. Барабой суттєво змінюється по 
роках (за даними паспорту річки (1992 рік) пло-
ща зрошування змінювалася з 16230 га до 
17240 га [10]). Барабойське водосховище забез-
печує зрошування 11927 га земель в межах ІІ 
черги НДЗС (з яких фактично у 2010 р. зрошува-
лось 3455 га угідь [11]). Санжейське водосхови-
ще забезпечує зрошування 4756 га земель в ме-
жах І черги НДЗС (з яких фактично у 2011 р. 
зрошувалось 3525 га угідь [12]). Зрошуванню в 
основному підлягають зернові, кормові, овочеві,  
плодово-ягідні та декоративні культури.  

Річка Барабой є малою. До природних чинни-
ків формування стоку відносяться кліматичні 
чинники та вплив підстильної поверхні, до  ан-
тропогенних – перекид стоку р. Дністер для по-
треб зрошення, а також наповнення і збереження 
води у Барабойському та Санжейському водо-
сховищах протягом року для забезпечення інших 
господарських потреб (рибництво, рекреація). 
Через значну площу зрошуваних земель відбува-
ється надходження зворотних вод до русла річ-
ки, переважно у вигляді грунтового стоку  про-
тягом року та надлишкових вод зі зрошувальних 
мереж І черги НДЗС у поливний період (техно-
логічні, аварійні скиди) у формі поверхневого 
стоку. Певний вплив також має антропогенне 
надходження поверхневих і підземних вод до 
річки внаслідок фільтраційних і аварійних втрат 
води з водогінно-каналізаційних мереж населе-
них пунктів, розташованих переважно вздовж 
берегів річки. Ці обставини викликають ефект 
підтоплення (наприклад, біля с. Мирне). Для 
запобігання підтопленню заплава р. Барабой 
частково обвалована, проводиться механічна 
розчистка та поглиблення русла для покращення 
умов протікання води в ньому. Береги річки від-
ведені під городи, сади і будівлі. По берегам 
випасають худобу. Лише на окремих місцях чіт-
ко виділена водоохоронна зона. В гирловій діля-
нці русло являє собою залізобетонний канал, 
випуск в море обладнаний шлюзом. Гідрологічні 
спостереження за стоком річки не проводяться. 

 
4. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Для визначення характеристик річного при-
родного та побутового (перетвореного водогос-
подарською діяльністю) стоку р. Барабой в умо-
вах відсутності даних спостережень була засто-
сована модель «клімат-стік», розроблена 
в ОДЕКУ [15]. Імітаційна стохастична модель 
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«клімат-стік» розглядає процес формування вод-
них ресурсів річок у ланцюгу «клімат → підсти-
льна поверхня → водогосподарська діяльність 
→ побутовий стік». На вході в модель викорис-
товуються метеорологічні дані для розрахунків 
характеристик стоку річок у природних (непо-
рушених водогосподарською діяльністю) умо-
вах. До  імітаційного стохастичного моделюван-
ня побутового (трансформованого водогоспо-
дарською діяльністю) стоку залучаються розра-
ховані за метеорологічними даними статистичні 
параметри природного річного стоку та відомос-
ті про масштаби водогосподарських перетворень 
на водозборі. Теоретичною основою розрахунків 
природного стоку річок є водно-тепловий баланс 
водозборів, а побутового  рівняння водогоспо-
дарського балансу, представлене в ймовірнісній 
формі [16]. Для оцінки впливу водогосподарсь-
ких заходів в результаті імітаційних експериме-
нтів розроблені функції антропогенного впливу, 
які залежать від водності річок та масштабів 
водогосподарських перетворень [17]. Модель 
калібрована та верифікована на ретроспективних 
даних минулого сторіччя (до початку значущих 
змін клімату, тобто до 1989 р.) для різних гео-
графічних зон України та різних за розмірами 
водозборів. Точність визначених статистичних 
параметрів природного річного та побутового 
стоку відповідає вимогам нормативних докумен-
тів України по розрахунках гідрологічних харак-
теристик і для середніх багаторічних величин 
річного стоку становить ±10 %. Методика була 
успішно застосована для визначення статистич-
них параметрів річного стоку невивчених у гід-
рологічному відношенні річок Північно-
Західного Причорномор’я (Тилігул [18] та Куя-
льник [19]). На основі моделі розроблена мето-
дика розрахунків характеристик річного природ-
ного та побутового стоку при відсутності даних 
спостережень за стоком або значному його пере-
творенні водогосподарською діяльністю, яка 
увійшла до нормативних документів Молдови 
[20] та до проекту нормативних документів з 
гідрологічних розрахунків України [21]. 

 
5. ОПИС І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Середня багаторічна величина річного стоку, 
визначена за метеорологічними даними, назива-
ється нормою річного кліматичного стоку. Роз-
глядувана характеристика відповідає нормі зо-
нального річного стоку і розраховується за бала-
нсовим рівнянням 
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де , ,K mY X E  – середні багаторічні величини 
(норми) річного кліматичного стоку, опадів та 
максимально можливого випаровування, відпо-
відно;  – параметр, що інтегрує вплив фізико-
географічних умов формування стоку та при-
ймається рівним 3.   

n

За картою ізоліній норм річного кліматичного 
стоку, наведеною в [12], установлена норма річ-
ного кліматичного річного стоку для річки Бара-
бой, яка становить 19 мм.  

Для малих та середніх річок із нестійким під-
земним живленням до кліматичної норми річно-
го стоку, знятої з карти вводяться  поправочні 
коефіцієнти, які враховують вплив підстильної 
поверхні. У степовій зони Північно-західного 
Причорномор’я, де велике значення при форму-
ванні стоку мають втрати на поверхневе затри-
мання схилового стоку і де «діюча» площа водо-
збору, що приймає участь у формуванні стоку,  
значно менша фактичної, перехідні коефіцієнти 
визначаються за формулами: 
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де – середня висота водозбору, м. серН

Формула (2) справедлива при <280 м,   

формула (3) – при ≥ 280 м. 
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Коефіцієнт переходу від норми кліматичного 
стоку до природного, визначений за формулою 
(2) при = 80 м дорівнює 0,40. Звідки шукана 

середня багаторічна величина річного природно-
го стоку становить 7,6 мм. 
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З метою визначення таких статистичних па-
раметрів річного стоку як коефіцієнти варіації, 
асиметрії, автокореляції використовуються ре-
зультати просторово-часових узагальнень стати-
стичних параметрів річного стоку річок України 
[5] та отримані наступні співвідношення між 
основними статистичними параметрами природ-
ного річного стоку 
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  стоку KY . 
            ; ,                         (5) 1, 7 VCs C  (1) 0r 

Визначення коефіцієнтів 
Y

 , Cv , Cs , наве-  

де – коефіцієнт варіації річного стоку; 

– коефіцієнт асиметрії;  – коефіцієнт ав-
токореляції. 

VC

SC (1)r
дених у цих рівняннях, відбувається так: 

 

       
( 0.49)0, 767 KY Y   ,                          (9) 

Згідно із проведеними розрахунками (табл. 1) 
установлено, що навіть у природних умовах 
формування стоку річка Барабой пересихає у 
маловодні та дуже маловодні роки з 75 % та 
95 % відсотковою забезпеченістю річного стоку. 

 

     
( 0.0274 )0, 247 K

V

Y
C e   ,                    (10) 

 

             
( 0.0246 )0,179 K

S

Y
C e   .                    (11) 

 
Кількісна оцінка впливу додаткового випаро-

вування з водної поверхні штучних водойм на 
річний стік надавалася за рівняннями антропо-
генного впливу, які мають вигляд: 

Встановлено, що лише за рахунок впливу до-
даткового випаровування з поверхні штучних 
водойм середній багаторічний стік р.Барабой 
зменшується від 9,2 % при fВ=0,5 % до 19,7 % 
при fВ=1,25 % (табл. 2). Оскільки, Барабойське 
та Санжейське водосховища наповнюються во-
дами Дністра, то втрати на випаровування має 
сенс розраховувати для площі водної поверхні 
ставків, що відповідає fВ=0,5 %. На водозборі 
р.Барабой має місце зрошування за рахунок річ-
ки-донора (Дністра), зрошувані масиви розташо-
вані близько до русла річки, до якого відбуваєть-
ся розвантаження зворотних ґрунтових вод, що 
сприяє додатковому припливу води до річки, 
спричиняючи зростанню її стоку. Кількісна оці-
нка впливу донорського зрошування на водні 
ресурси річки Барабой виконується за допомо-
гою функцій антропогенного впливу, які дозво-
ляють встановити коефіцієнти антропогенного 
впливу для заданих кліматичних умов 
( KY = 19 мм) і показників масштабів водогоспо-
дарських перетворень:  

 

                 
' BY

f
Yk e  ,                             (6) 

 

                ' Cv Bf
Cvk e ,                            (7) 

 

                 ' Cs Bf
Csk e ,                           (8) 

 

де Yk , , (загальне позначення Cvk Csk  Gk ) – 

коефіцієнти впливу додаткового випаровування 
з водної поверхні штучних водойм на статистич-
ні параметри річного стоку , ,V SY C C  (загальне 

позначення G); Bf  – сумарна площа водної по-
верхні штучних водойм, виражена у відсотках 
від загальної площі водозборів ; F Y , Cv , 

Cs  – коефіцієнти інтенсивності антропогенного 
впливу на статистичні параметри річного стоку 

, ,VY C CS , які залежать від норми кліматичного  
 

Таблиця 1 – Статистичні параметри природного річного стоку водозбору р. Барабой 
 

Статистичні 
параметри 

природного річного 
стоку 

Величини природного річного 
стоку у роки різної 

водності із забезпеченістю P, мм 

Норма 
кліматичного 

стоку, 

КY , мм 

Перехідний 
коефіцієнт, 

ПЕРК  

Y , мм VC  Cs  Y1% Y5%
 

Y25%
 

Y50%
 

Y75%
 

Y95%
 

Y99% 
19 0,40 7,6 1,8 3,06 62 34 10 2,2 0 0 0 

 
Таблиця 2 – Статистичні параметри побутового стоку р. Барабой при наявності на водозборі штучних водойм (норма при-
родного річного стоку дорівнює 7,6 мм) 

 

Коефіцієнти 
антропогенного 

впливу 

Статистичні 
параметри 
побутового 

стоку 

Величини побутового 
річного стоку у роки 
різної забезпеченості 

Площа водної 
поверхні 
штучних 
водойм 

fВ,% /
Y

K  /
CvK  /

CsK  ПОБY , 
мм 

CV CS 
Y1%, 
мм 

5%Y , 

мм 
25%Y , 

мм 
50%Y , 

мм 
75%Y , 

мм 
95%Y , 

мм 
0,50 0,91 1,07 1,06 6,9 1,94 3,2 62 33 9 1,55 0 0 
1,0 0,83 1,16 1,12 6,3 2,09 3,4 61 32 8 0,90 0 0 

1,25 0,80 1,20 1,15 6,1 2,16 3,5 60 31 7 0,71 0 0 
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''

01, 00 ЗрY Y Y YK n f l v d C зрY     
,   (12) 

 
''

01, 00
VC Cv Зр Cv Cv Cv зрK n f l v d C     

,  (13) 
 

''
01,00

SC Cs Зр Cs Cs Cs зрK n f l v d C     
,   (14) 

 

де  – коефіцієнти впливу зрошування за 
рахунок річки-донора на досліджуваний статис-
тичний параметр G; 

''
GK

зр  – коефіцієнт корисної дії 

зрошувальної системи;   – коефіцієнти зворот-
них вод, які утворюються за рахунок втрат води 
на інфільтрацію при зрошуванні сільськогоспо-
дарських масивів і надходять до русла річки 
підземним шляхом; значення коефіцієнту 

 

  
відповідає розташуванню масивів відносно во-
доприймача; коефіцієнт   приймається рівним 
одиниці при зрошуванні заплавних земель та 

0.5   – при зрошуванні інших ділянок (на во-

доділах   наближається до нуля); ЗPf  – сумарна 
площа зрошуваних масивів, виражена в частках 
від загальної  площі водозборів;  – безрозмір-
на характеристика середнього за весь вегетацій-
ний період рівня зволоження ґрунту, при якому 
розвиток відповідної сільськогосподарської 
культури є оптимальним: – для зернових    

культур; – для овочевих та кормових 

культур; – для вологолюбивих культур (на-

приклад, рису);  – коефіцієнти рів-
нянь множинної регресії.  

0v

0

C

0.8

G

v

,G

0 0,90
1

n l

v

0v

, ,G G d

При розрахунках статистичних параметрів 
річного стоку р. Барабой було прийнято, що 

(переважають овочеві та кормові куль- 0 0,90v 

тури); ξ = 0,5 та ξ = 1,0; зр
  

= 0,9. Характерстика 

ξ = 1,0 бралася для сучасних умов, коли площа 
зрошуваних земель зменшилася і більша їх час-
тина сконцентрувалася біля річки. Відносна 
площа зрошуваних земель приймалася рівною 
0,14 (14 %) та 0,08 (8 %) від загальної площі во-
дозбору.  

Із результатів розрахунків (табл. 3) витікає, 
що за умов донорського зрошування суттєво 
зменшується варіація та суттєво зростає аси-
метрія розподілу річного стоку. Надходження 
додаткових вод до річки забезпечує збільшення 
її водності у маловодні роки.  

Значення статистичних параметрів побутово-
го стоку при одночасному урахуванні двох чин-
ників водогосподарської діяльності обчислю-
ються за формулами: 

 

           
' ''(ПОБ ПР Y YY Y K K 1)   ,                  (15) 

 
' ''( 1

V VV ПОБ V ПР C CC C K K )   ,         (16) 
 

' ''( 1
S SSПОБ SПР C CC C K K )   ,         (17) 

 

де , –коефіцієнти антропогенного впли-

ву, які оцінюють відповідно   вплив додаткового 
випаровування з водної поверхні штучних водо-
йм, зрошування за рахунок водних ресурсів річ-
ки-донора на  досліджуваний  статистичний па-
раметр. 

'
GK ''

GK

Отримані результати показують (табл. 4), що 
надходження зворотних вод від зрошуваних ма-
сивів перекриває втрати на випаровування з вод-
ної поверхні і забезпечує стійкий стік навіть у 
маловодні роки. 

 
 
 
Таблиця 3 – Статистичні параметри побутового стоку р. Барабой при наявності зрошування за рахунок річки-донора      
(Дністра) для відносної площі зрошуваних земель 0,14 

 

Коефіцієнти 
антропогенного 

впливу 

Статистичні 
параметри 
побутового 

стоку 

Величини побутового річного 
стоку у роки різної 
забезпеченості ЗPf , 

% 

Параметр 
  

/ /
Y

K  / /
CvK  / /

CsK  ПОБY , 
мм 

CV CS
Y1%, 
мм 

5%Y , 

мм 
25%Y , 

мм 
50%Y , 

мм 
75%Y , 

мм 
95%Y , 

мм 
14 1,0 1,31 0,75 2,22 10 1,35 6,8 74 31 8 6 5,5 5 
14 0,5 1,23 0,83 2,14 9 1,50 6,5 73 30 7 5 4,5 4,0 
8 1,0 1,20 0,86 1,18 9 1,55 3,6 68 36 10 3 1,25 1,24 
8 0,5 1,11 0,94 1,11 8 1,69 3,4 65 32 9 2,9 0,93 0,71 
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Таблиця 4 – Статистичні параметри побутового стоку р. Барабой при наявності зрошування за рахунок річки-донора 

Дністра ( = 0,5) та втрат на додаткове випаровування з водної поверхні (fВ = 0,5 %) 
 

Сумарні коефіцієнти 
антропогенного 

впливу 

Статистичні 
параметри 
побутового 

стоку 

Величини побутового річного стоку  
у роки різної забезпеченості   ЗPf , 

% 

Y
K  CvK  CsK  ПОБY , 

мм 
CV CS 

1%Y  

мм 
5%Y , 

мм 
25%Y , 

мм 
50%Y , 

мм 
75%Y , 

мм 
%95Y ,

мм 
0.5 14 1,14 0,90 2,2 9 1,62 6,7 78 31 7 4,2 4,1 4,0 
1.0 8 1,11 0,93 1,24 8 1,67 3,8 61 41 8 3 1,5 1,47 
 
 

6. ВИСНОВКИ  
 

В результаті використання моделі «клімат-
стік» установлено, що зворотні води, які надхо-
дять із сільськогосподарських земель, зрошува-
них за рахунок вод річки-донора (Дністра), здат-
ні суттєво збільшити стік річки Барабой у гирлі 
(на 10-30 % за багаторічний період в залежності 
від масштабів водогосподарських перетворень), 
перевищуючи втрати стоку на випаровування з 
водної поверхні штучних водойм. Приплив зво-
ротних вод забезпечує стабільний стік у малово-
дні роки. Однак покращення кількісних характе-
ристик стоку може супроводжуватися погіршен-
ням якості вод. Зрозуміло, що зворотні води з 
сільськогосподарських масивів можуть суттєво 
вплинути на якість ґрунтових та напірних вод 
водозбору, які є дуже важливими для населення, 
оскільки у нижній течії для питного водопоста-
чання широко використовуються артезіанські 
води сарматського водоносного горизонту. Тому 
наступним етапом досліджень є установлення 
якості підземних вод на водозборі р. Барабой в 
умовах донорського зрошування. 
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EVALUATION OF INFLUENCE OF IRRIGATION USING THE RESOURCES  

OF DONOR RIVER  (THE DNIESTER) ON CHARACTERISTICS OF  
THE ANNUAL WATER RUNOFF OF THE BARABOY RIVER 
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The article assesses the characteristics of the annual runoff of the Baraboy River (the Odessa 
Region), which remains unexplored from the hydrological point of view, under natural conditions 
and those affected water-related activities, on the basis of the «climate-runoff» model. 

The main factors of anthropogenic impact on the hydrological regime of the Baraboy River in-
clude a large number of artificial reservoirs and intensive irrigation of agricultural areas using the 
water resources of the Dniester River. The paper presents estimations of changes of the natural 
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runoff of the Baraboy River in the presence of artificial reservoirs and irrigation using the re-
sources of the donor river (the Dniester). It is shown that, under natural conditions of runoff for-
mation, the river would have to dry out during dry and extremely dry years. Additional evapora-
tion from the surface of artificial reservoirs contributes to a decrease of the annual runoff. Follow-
ing the use of the «climate-runoff» model it was established that waste waters entering the river-
bed from agricultural lands irrigated using the water resources of the donor river (the Dniester) can 
substantially increase the actual runoff of the Baraboy River at its mouth (by 10-30% for a several 
years' period, depending on the scale of water management alterations). It is substantiated that the 
flow of return water, if different real areas of irrigation are taken into account, exceeds the loss of 
the runoff resulting from additional evaporation from the surface of artificial reservoirs. Donor ir-
rigation provides stable parameters of river runoff during dry and extremely dry years. The disad-
vantage of donor irrigation is that it causes the effect of land flooding. The «climate-runoff» model 
allows optimization of the water management alterations ensuring the most efficient use of agri-
cultural land, depending on the extent of its irrigation, its location within the basin, selection of 
main crops that need irrigation. Therefore, the next stage of research is evaluation of the quality of 
groundwater within the basin of the Baraboy river under conditions of donor irrigation. 

Keywords: «climate-runoff» model, characteristics of natural and household annual runoff, ar-
tificial reservoirs, donor irrigation, return waters. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРОШЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕКИ – ДОНОРА (ДНЕСТРА)  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОДОВОГО СТОКА РЕКИ БАРАБОЙ 
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В статье выполнена оценка характеристик годового стока неизученной с гидрологиче-
ской точки зрения реки Барабой (Одесская область) в естественных и нарушенных водохо-
зяйственной деятельностью условиях на базе модели «климат-сток». 

Основными факторами антропогенного воздействия на гидрологический режим реки 
Барабой является большое количество искусственных водоемов и интенсивное орошение 
сельскохозяйственных массивов водами реки Днестр. Предоставлены оценки изменений ес-
тественного стока реки Барабой в условиях наличия искусственных водоемов и орошения за 
счет реки-донора (Днестра). Показано, что при естественных условиях формирования стока 
река должна была бы пересыхать в маловодные и очень маловодные годы. Дополнительное 
испарение с поверхности искусственных водоемов способствует уменьшению величин го-
дового стока. В результате использования модели «климат-сток» установлено, что сбросные 
воды, поступающие в русло реки с сельскохозяйственных земель, орошаемых за счет вод 
реки-донора (Днестра), способны существенно увеличить фактический сток реки Барабой в 
устьевой области (на 10-30% за многолетний период, в зависимости от масштабов водохо-
зяйственных преобразований). Обосновано, что поступление возвратных вод при различ-
ных реальных площадях орошения превышает потери стока на дополнительное испарение с 
поверхности искусственных водоемов. Донорское орошение обеспечивает стабильные ве-
личины речного стока в маловодные и очень маловодные годы. Недостатком донорского 
орошения является возникновение эффекта подтопления земель. Модель «климат-сток» по-
зволяет выполнить оптимизацию водохозяйственных преобразовании, обеспечивая наибо-
лее эффективное использование сельскохозяйственных земель в зависимости от масштабов 
орошения, их расположения в пределах бассейна, выбора основных сельскохозяйственных 
культур, которые требуют орошения.  

Ключевые слова: модель «климат-сток»; характеристики природного и бытового годо-
вого стока; искусственные водоемы; донорское орошение; возвратные воды. 
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