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REZUMAT. Necesitatea studiilor privind impactul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare asupra mediului a apărut ca 
urmare a constatărilor practice care arată că, după un anumit număr de ani de funcţionare a amenajărilor, apar 
unele modificări în mediul ambiant care nu pot fi puse pe seama dinamicii naturale a mediului. Deși multe 
amenajări de irigaţii sunt „în conservare”, marile canale de aducţiune care constituie infrastructura sistemelor de 
irigaţii sunt în mare parte funcţionale și pot genera în continuare probleme de mediu. În lucrare sunt prezentate 
rezultatele calculelor dar și a experimentelor privind dinamica evuluţiei nivelului pânzei freatice ca urmare a 
pierderilor de apă di sistemele de irigaţii.  

Cuvinte cheie: sisteme de irigaţii, infiltraţii, impact asupra mediului. 

ABSTRACT. The need for studies regarding the impact of land reclamation works on the environment came in 
response to practical findings that, after a certain years of the irrigation arrangements functioning, there are 
some changes in the environment that can not be attributed to natural environmental dynamics. Although many 
irrigation systems are "conserved", the major irrigation channels forming the infrastructure of irrigation systems 
are still largely functional and can generate environmental problems.The paper presents the results of 
calculations and experiments done regarding the dynamics of groundwater levels due to water losses in irrigation 
systems. 

Keywords: irrigation systems, infiltration, impact studies. 

1. INTRODUCERE 

Echiparea unui teritoriu cu lucrări de îmbunătăţiri 
funciare a avut un impact ecologic şi social deosebit 
de favorabil. Impactul dominant pozitiv al acestora 
s-a datorat aplicării în complex a diferitelor categorii 
de lucrări de îmbunătăţiri funciare.  

Nu trebuie însă neglijat impactul negativ al unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare, cauzat mai ales de 
exploatarea lor prin tehnici nepotrivite. Dintre factorii 
care produc efecte multiple în mediul înconjurător, 
pierderile de apă din amenajările de irigații sunt 
importante și necesită o analiză specifică. 

Pierderile de apă prin infiltraţii, provenite din 
amenajările de irigaţii, au două consecinţe defavorabile: 
reducerea randamentului amenajării de irigaţii şi 
ridicarea nivelului apelor subterane sau apariţia de noi 
pânze freatice subterane. Ca efect al ridicării, peste 
anumite limite, a nivelului pânzei freatice subterane pot 
apare fenomene secundare de inundare a subsolurilor şi 
de sărăturare secundară a solurilor.  

Studii asupra mărimii pierderilor de apă din 
sistemele de irigații oferă baza pentru modificarea 
unor tehnici și tehnologii în exploatarea amenajărilor 
de irigații pentru prevenirea degradării mediului și 
pentru refacerea ecologică a unor ecosisteme. 

2. PIERDERILE DE APĂ DIN SISTEMELE 
DE IRIGAŢII 

Din cantitatea de apă pierdută într-o amenajare de 
irigaţii, numai o parte se infiltrează în adâncime şi 
ajunge la straturile de bază, o altă parte se pierde 
prin evaporaţie şi scurgeri la suprafaţa solului. 

Realizarea unui calcul de prognoză asupra evolu-
ţiei nivelului apei subterane presupune cunoaşterea 
regimului iniţial al apei subterane, a factorilor 
perturbatori ai acestui regim şi a proporţiilor pe care 
le atinge fenomenul de ridicare a nivelului pânzei 
subterane, în desfăşurarea sa în timp. 

Pierderile totale de apă ce au loc în amenajarea 
de irigaţii se diferenţiază în pierderi pe reţeaua 
hidrotehnică de aducţiune-distribuţie şi pierderi ce 
au loc în câmpul irigat. 

Pierderile înregistrate pe reţeaua hidrotehnică 
depind în principal de tipul reţelei, calitatea lucrărilor 
de execuţie, modul de organizare şi exploatare a 
distribuţiei apei la consumatori. Dacă în cazul 
reţelelor constituite din canale deschise şi neimper-
meabilizate, randamentul global poate atinge valori de 
0,5 în cazul folosirii conductelor îngropate, randa-
mentul poate·atinge valori de 0,85-0,9. 
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Această diferenţă se explică prin categoriile de 
pierderi ce apar la reţelele deschise: prin infiltraţie, 
de exploatare şi prin evaporaţie. 

Pierderile de apă prin infiltraţie din canalele 
deschise sunt cele mai mari, îndeosebi pierderile din 
canalele necăptușite/neimpermeabilizate.  

Determinarea pierderilor de apă prin infiltraţie 
din canalele de irigaţie constituie o preocupare cu 
caracter prioritar pe plan mondial. Într-un studiu 
publicat de F.A.O. în legătură cu această problemă 
se prezintă sinteza principalelor procedee de deter-
minare sau estimare cantitativă a acestor categorii de 
pierderi. 

Astfel, în cazul canalelor neimpermeabilizate, 
pierderile prin infiltraţii reprezintă 70-80% din 
volumul total de apă pierdut în sistem. 

Se menţionează, de asemenea, că pierderile 
maxime de apă prin infiltraţie se înregistrează în 
cazul canalelor cu funcţiune periodica. În acest caz, 
pierderile se pot estima cu relaţia lui Kosteakov: 

 






  2

1120116,0 m
h

b
hKqpi     (2.1) 

Pentru canalele mici şi cu funcţionare inter-
mitentă se recomandă datele din tabelul 2.1, ce au 
rol de orientare. 

 
Tabelul 2.1. Pierderile de apă prin infiltraţie  

pe canale mici neimpermeabilizate 

Debitul 
transportat 
(l/s) 

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Pierderi de apă 
(% la km canal) 

14 13 12 11 10 9 8 7,5 7 

 
În cazul canalelor căptuşite, pierderile de apa prin 

infiltraţie variază cu procedeul şi materialele folosite 
pentru impermeabilizare.  

Valorile aproximative ale pierderilor de apă ce 
pot să apară pe canalele căptuşite cu diverse mate-
riale sunt prezentate în tabelul 2.2. 

 
Tabelul 2.2. Pierderile de apa prin infiltraţie din canale 

căptuşite (după Cazacu ş.a., 1972) 

Tipul căptuşelii 
Pierderi de apă prin infiltraţie 

(mm/zi; litri/m2 zi) 

Beton simplu 10-30 

Prefabricatre din beton 20-50 

Ecran de argilă îngropat 20-30 

Beton asfaltic 10-20 

 
Pierderile de apă în exploatare constituie a doua 

categorie de pierderi în reţeaua hidrotehnică sub 
aspectul ponderii pe care o au, putând atinge valori 
de 10-20% din valoarea debitului captat. 

Evaluarea pierderilor de exploatare într-un regim 
bine corelat dintre distribuţie şi consum se poate 
face cu relaţia: 
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Ultima categorie de pierderi înregistrată pe 
reţelele deschise sunt cele datorate evaporării apei, 
care nu depăşesc 5-10% din pierderile totale. 

Debitul pierdut prin evaporare (qe) se poate 
calcula cu relaţia lui Kosteakov: 
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Întrucât randamentul global (ηs) este produsul 
dintre randamentul reţelei (ηr) şi randamentul (ηu) de 
aplicare a udărilor, rezultă importanţa realizării unor 
udări cu pierderi minime de apă în câmp. 

În cazul irigaţiei prin scurgere la suprafaţă, aceasta 
necesită o analiză temeinică a condițiilor reale care să 
permită o exploatare simplă, sigură şi eficientă. 

La metoda irigaţiei prin scurgere la suprafaţă, 
aceste pierderi determină randamente (ηu) scăzute ce 
variază într-un domeniu foarte larg (0,5-0,95). 

3. DETERMINAREA PIERDERILOR DE 
APĂ PROVENITE DE LA APLICAREA 
UDĂRILOR ÎN CÂMP ŞI PROGNOZA 
EVOLUŢIEI NIVELULUI PÂNZEI 
FREATICE ÎN AMENAJAREA DE 
IRIGAŢIE 

În multe aplicaţii practice ale teoriei infiltraţiei 
nepermanente cu nivel liber, în acvifere de mică 
adâncime (fig. 3.1), pentru care este valabilă ipoteza 
Dupuit, se pleacă de la ecuaţia care descrie mişcarea 
apei în mediu permeabil, ecuaţia Boussinesq liniarizată.  

 

 
 

Fig. 3.1. Schematizarea infiltraţiei nepermanente în acvifere  
de mică adâncime. 

 

Pentru problema unidimensională plan verticală 
ecuaţia, stabilită în ipoteza unui masiv permeabil, 
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semiinfinit, omogen şi izotrop, cu pat impermeabil 
orizontal are forma: 

 enx

H
a

t

H 









2

2
2           (3.1) 

În ecuaţia (3.1), semnificaţia termenilor este 
următoarea: H (m) – sarcina hidraulică - în acvifere de 
mică adâncime, unde se pot neglija componentele 
verticale ale vitezei de infiltraţie; ɛ (m/zi) – debitul 
unitar de alimentare a stratului permeabil; a2 (m2/s) – 
difuzivitatea stratului permeabil (se poate determina cu 

relaţia   enHa
~2   unde, K(m/zi) - conductivitatea 

hidraulică a stratului permeabil; H
~ (m) – media 

adâncimilor h în timp şi spaţiu; ne este porozitatea 
efectivă - la acviferele cu nivel liber: ne(%)=10 K ). 

Fiind în prezenţa unei ecuaţii liniare, sub 
beneficiul proprietăţii acesteia că suma a două sau 
mai multe soluţii este tot o soluţie, în rezolvarea 
analitică a ecuaţiei (3.1), drept condiţie de margine 
se admite o variaţie a nivelului sub forma unei 
succesiuni de schimbări.  

 

 

a) masiv permeabil semiinfinit 
 

 

b) masiv permeabil infinit 
 

Fig. 3.2. Schema de calcul pentru infiltraţii  
distribuite în regim nepermanent. 

 
În general, relaţiile de calcul nu dau valoarea 

absolută a nivelului suprafeţei libere a apei ci doar 
valoarea variaţiei nivelului, ΔH(x,t), în raport cu 
nivelul iniţial, Hi, al suprafeţei libere a apei faţă de 
stratul impermeabil. Pe baza acestui considerent se 
admite drept condiţie iniţială o relaţie de forma: 

– la momentul t = 0:  
 H = Hi  şi  ΔH(x, 0) = 0    (3.2) 

Pentru un regim nepermanent cu debit distribuit 
(fig. 3.2), soluţia ecuaţiei Boussinesq (3.1), a fost dată 
de Polubarinova-Kocina în cazul masivului permeabil 
semiinfinit (a) şi infinit (b), prin aproximarea variaţia 
în timp a debitelor distribuite ε(t): 

 
( )0

0

p

p pt t  = -å             (3.3) 

În relaţia (3.3), σ0 este funcţia treaptă unitară 
Heaviside; t este momentul de calcul; tp este un 
moment diferit de t, când debitul de alimentare are 
valoarea εp (fig. 3.3). 

 

 
 

Fig. 3.3 - Schema variaţiei în timp a debitelor distribuite  
ca infiltraţie liberă. 

 

Soluţiile analitice pentru calculul variației ΔH(x, t), 
în cazul unei singure fâşii cu debit distribuit şi al 
unei singure trepte de variaţie a debitelor distribuite, 
ε p, au următoarea formă: 

● pentru masiv infinit (fig. 3.2 b): 

 

   






























































p

p

e

pp

tta

Bx
erfci

tta

Bx
erfci

n

tt
txH

2

2
2,

2

2



 

 (3.4) 

● pentru masiv semiinfinit (fig. 3.2 a): 
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Semnificaţia termenilor din relaţiile (3.4)şi (3.5): 
2B - lăţimea fâşiei irigate; L1 şi L2 - distanţele de la 
originea sistemului de axe la limitele fâşiei irigate. 
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În relaţiile de mai sus intervin funcţiile, ierfc şi 
i2erfc (reprezentate în diagrama din fig. 3.4): 

  ,  

cu proprietăţile: 

 ierfc(–z) =ierfc(z)  

şi  i2erfc(–z) = 0,5 – i2erfc(z)   (3.6) 
 

 
 

Fig. 3.4. Diagrama de calcul a funcţiilor ierfc şi i2erfc. 
 

Relaţiile (3.4) şi (3.5) permit efectuarea unei 
prognoze a evoluţiei nivelului pânzei freatice 
cauzată de infiltraţia apei care se pierde, în procesul 
tehnologic de irigaţie. 

4. STUDIU DE CAZ - DETERMINAREA 
PIERDERILOR DE APĂ DIN 
SISTEMUL DE IRIGAŢII CARASU 

4.1. Calculul infiltraţiei nepermanente  
cu debit distribuit din sistemul de irigaţii 
Carasu 

În studiul de caz s-a considerat o suprafaţă irigată 
prin scurgere la suprafaţă pe brazde din Amenajarea 
de irigaţii Carasu. Situaţia analizată poate fi modelată 
de cazul masivului permeabil semiinfinit (Fig. 3.2 a). 

Debitul unitar de alimentare, ε, uniform distribuit 
în lungul fâşiei irigate dar variabil în cursul sezonu-
lui de irigaţii (fig. 3.3), a fost considerat procentual 
din valoarea q, admiţând un randament al sistemului 
de irigaţie de 80% (tabelul 4.1). 

Cu notaţiile din relaţia (3.5), în amplasamentul 
fâşiei irigate, datele de calcul au fost următoarele:  
L1 = 26 m; L2 = 620 m; Hi = 0,20 m; K = 2m/zi;  
ne = 0,14; a2 = 86 m2/s (pentru praf argilos loessoid, de 
6 m grosime pe profil şi cu argilă prăfoasă în bază). 

Tabelul 4.1. Distribuţia hidromodulului de udare,  
q şi a debitului unitar de infiltraţie, ε 

Nr. crt. Specificaţie
Luna din sezonul de irigat 

IV V VI VII VIII IX 

1 q (l/s ha) 0,093 0,43 0,29 0,587 0,491 0,071

2 ε (10–2 m/zi) 0,019 0,086 0,058 0,011 0,098 0,014
 

Calculele de prognoză a evoluţiei nivelului pânzei 
freatice, ca urmare a infiltraţiei apei pierdu la udarea în 
câmp, pe o perioadă de zece ani consecutivi, s-au 
realizat pe baza unui program original de calcul 
automat, „PIF”. 

Spre exemplificare, în tabelul de mai jos, se pre-
zintă rezultatele obţinute cu privire la creşterile de 
nivel ale pânzei freatice, ΔH (m), în secţiunile de 
calcul care limitează fâşia irigată, x = 26 m şi 
x = 620 m, după o perioadă de unul, cinci şi respectiv 
zece ani. 

 
Tabelul 4.2. Creşteri ale nivelului pânzei freatice, în timp,  

în secţiunile de calcul de la limitele fâşiei irigate. 

Anul  
de calcul 

x (m) 
Luna din sezonul de irigaţii: 

IV V VI VII VIII IX 

1 26 0,03 0,17 0,29 0,47 0,63 0,67 

5 26 0,12 0,62 1,00 1,63 2,13 2,21 

10 26 0,29 0,97 1,56 2,54 3,33 3,43 

1 620 0,02 0,11 0,17 0,28 0,36 0,38 

5 620 0,09 0,46 0,73 1,19 1,56 1,61 

10 620 0,16 0,78 1,25 2,03 2,66 2,74 

4.2. Determinarea pierderilor de apă  
din canalele de irigaţii 

Acest studiu are ca obiect determinarea pierde-
rilor de apă la canalele căptuşite cu dale mari de 
beton armat (2,00x1,00x0,06) aşezate pe un pat de 
balast de 20 cm grosime. 

În lucrare sunt determinate doar pierderile de apă 
prin fundul canalului (pe 1 ml de canal). Au fost 
luate în considerare următoarele variante de canale: 

– lăţimea la fund (b) în trei variante (1,00 m, 
2,00 m şi 3,00 m); 

– adâncimea apei subterane Di a variat în limitele 
1 – 11 m, măsurată de la fundul canalului; 

– adâncimea apei în canal hw = 1,70 m. 
În ceea ce privește deschiderea rosturilor dintre 

dalele căptuşite, s-au analizat câte trei tipuri: rosturi 
de 1 cm; rosturi de 2 cm; rosturi de 3 cm (fig. 4.1). 

Cercetările experimentale s-au făcut pe un stand care 
modelează situaţie naturală la scara 1:10 (fig. 4.2). 

Dalele au fost modelate prin plăcuţe de oţel și s-a 
considerat că pierderile de apă prin dalele de beton 
(cca. 1% faţă de cele prin rosturi) se pot neglija. 
Terenul natural a fost modelat printr-un strat de nisip 
pentru care s-a determinat Kmed=2,59·10–5m/s. 

   
 


z z

z dzezierfc
22
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Fig. 4.1. Profil transversal prin canal. 
 

 
 

Fig. 4.2. Stand experimental. 
 

Pentru a nu fi afectată generalizarea rezultatelor, 
în grafice s-a reprezentat raportul Qe/k în funcţie de 
valoarea raportului he=hw+Di. 

Nivelul apelor subterane a fost modelat cu 
ajutorul unui vas cu preaplin care a putut fi aşezat la 
diferite cote pe un suport special. 

Graficele rezultate permit determinarea debitelor 
exfiltrate Qe: cu valoarea (he) şi lăţimea de fund (b) se 
determină raportul Qe/k și se multiplică cu k. 

 
Tabelul 4.3. Valorile raportul Qe

*/k în funcţie de (he) şi (b), 
pentru canale căptuşite cu dale mari cu rosturi de 1 cm 

he (cm) 45,50 60,00 73,70 88,00 106,50

k
Qe

*

 

b1 = 1,00 m 0,10 0,13 0,15 0,18 0,22 

b2 = 2,00 m 0,16 0,21 0,25 0,29 0,35 

b3 = 3,00 m 0,22 0,28 0,34 0,39 0,48 

 
 

Fig. 4.3. Graficul de determ. a debitului (Qe)  
pentru Δ1 = 1,00 cm. 

 
Tabelul 4.4. Valorile raportul Qe

*/k în funcţie de valoarea (he) 
şi lăţimea de fund (b), pentru canale căptuşite cu dale mari 

cu rosturi de 2 cm 

he (cm) 46,50 56,30 70,10 85,00 103,50 

k
Qe

*
b1 = 1,00 m 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 

b2 = 2,00 m 0,15 0,17 0,21 0,26 0,30 

b3 = 3,00 m 0,20 0,24 0,30 0,36 0,41 

 

 
 

Fig. 4.4 - Graficul de determinare a debitului exfiltrat (Qe) din 
canal, pentru Δ2=2,00 cm 

 
Tabelul 4.5. Valorile raportul Qe

*/k în funcţie de (he) şi (b), 
pentru canale căptuşite cu dale mari cu rosturi de 3 cm 

he (cm) 49,40 75,00 88,70 107,00 117,00

k
Qe

*
b1 = 1,00 m 0,10 0,15 0,18 0,21 0,24 

b2 = 2,00 m 0,16 0,24 0,28 0,34 0,38 

b3 = 3,00 m 0,22 0,33 0,40 0,47 0,52 
 

 
Tabelul 4.6. Canale căptuşite cu dale mari (2.00x1.00x0.06) cu rosturi de 1 cm  

(dale aşezate pe un strat de balast de 20 cm) 

Nr. crt he (cm) Vol. (l) t (s) 
Vol

eQ
t

=
 

(10–6 m3/s) 

/ mlrosteQ  

(10–6mc/s ml 
rost) 

* / mlfundcanaleQ
 

(10–6 m3/s ml fund canal) 

b1 = 1,00 m b2 = 2,00 m b3 = 3,00 m 

1 45,50 0,31 180 1,72 1,04 2,60 4,16 5,72 

2 60,00 0,40 180 2,22 1,34 3,35 5,36 7,37 

3 73,70 0,48 180 2,66 1,60 4,00 6,40 8,80 

4 88,00 0,555 180 3,08 1,86 4,65 7,44 10,23 

5 106,50 0,67 180 3,72 2,24 5,60 8,96 12,32 

 

Strat impermeabil

N.P.F.

b

D
i

hw

he

Filtru invers

Gratar

94
 c

m
1
7 

cm

Alimentare cu apa

h
e

Qe

Preaplin

0
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,31,1

0,6

0,2

0,4

he
[m]

Qe*
k

b=2 m 

b=3 m 

b=1 m

=1 cm

0
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,31,1

0,6

0,2

0,4

he
[m]

Qe*
k

b=2 m 

b=3 m 

b=1 m

=2 cm
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Tabelul 4.7. Canale căptuşite cu dale mari (2.00x1.00x0.06) cu rosturi de 2 cm  
(dale aşezate pe un strat de balast de 20cm). 

Nr.  

crt 
he (cm) Vol. (l) t (s) 

Vol
eQ

t
=  (10

-
6mc/s) 

/ mlrosteQ  

(10–6 m3/s ml rost) 

* / mlfundcanaleQ   

(10–6 m3/s ml fund canal) 

b1 = 1,00 m b2 = 2,00 m b3 = 3,00 m 

1 49,40 0,257 150 1,71 1,03 2,58 4,12 5,66 

2 75,00 0,387 150 2,58 1,55 3,88 6,20 8,53 

3 88,70 0,460 150 3,06 1,84 4,60 7,36 10,14 

4 107,00 0,550 150 3,66 2,20 5,50 8,80 12,13 

5 117,00 0,660 150 4,06 2,45 6,13 9,80 13,45 

 
Tabel 4.8. Canale căptuşite cu dale mari (2.00x1.00x0.06) cu rosturi de 3 cm  

(dale aşezate pe un strat de balast de 20cm) 

Nr. crt he (cm) Vol. (l) t (s) 

Vol
eQ

t
=  

(10–6 m3/s) 

/ mlrosteQ  

(10–6 m3/s ml rost) 

* / mlfundcanaleQ  (10-6m3/s ml fund canal) 

b1 = 1,00 m b2 = 2,00 m b3 = 3,00 m 

1 46,50 0,235 150 1,566 0,94 2,36 3,76 5,17 

2 56,30 0,28 150 1,866 1,12 2,81 4,48 6,16 

3 70,10 0,345 150 2,30 1,39 3,46 5,56 7,65 

4 85,00 0,42 150 2,80 1,69 4,22 6,76 9,30 

5 103,50 0,48 150 3,20 1,93 4,82 7,72 10,62 

 

 
 

Fig. 4.5. Graficul de determinare a debitului exfiltrat (Qe)  
din canal, pentru Δ3 = 3,00 cm. 

 

Cunoscând valoarea coeficientului de permeabilitate 
a terenului natural, Kmed = 2,59·10–5m/s şi, pe baza 
datelor înregistrate în tabelul 4.8, se pot determina 
debitelor exfiltrate (Qe) din canal. 

 
Tabelul 4.9. Valorile debitelor exfiltrate (Qe)  
din canalul căptuşit cu dale mari, cu rosturi  

de 2 cm, cu lăţimea la fund b = 3,00 m 

Nr. crt eh (cm) *
eQ (m3/s) *

eQ (l/s) 

1 49,40 0,0566 56,6 

2 75,00 0,0853 85,3 

3 88,70 0,1014 101,4 

4 107,00 0,1213 121,3 

5 117,00 0,1345 134,5 

5. CONCLUZII 

În lucrare se prezintă rezultatele unor determinări 
experimentale și prin calcul cu privire la modifică-
rile în regimul nivelului pânzei freatice, provocate de 
pierderile de apă din amenajarea de irigații, într-un caz 
concret din Amenajarea de irigaţii Carasu, județul 
Constanța. 

Efectuarea unei prognoze a evoluţiei nivelului 
pânzei freatice, datorită infiltraţiei apei care se pierde în 
câmp în procesul tehnologic de irigaţie prin brazde, 
relevă creșteri semnificative ale acestui nivel, de 
0,29÷3,43m în decurs de 10 ani. 

Aceste creșteri ale nivelului pânzei freatice sunt 
amplificate prin participarea în totalul pierderilor de 
apă, cu cantităților semnificative, a debitelor exfiltrate 
din canalele magistrale, căptușite cu dale de beton și 
rostuite cu bitum. Măsurătorile efectuate în cercetarea 
experimentală, prin simularea unui canal cu o lungimea 
L = 10 km, lăţimea la fund b = 3,00 m, adâncimea a 
apei în canal hw = 1,70 m, căptușit cu dale mari de 
2,00×1,00×0,06 m și cu rosturi de 2 cm, într-un teren 
cu conductivitatea hidraulică Kmed = 2,59·10–5 m/s, 
adâncimea apei freatice la 1÷11 m de fundul canalului, 
pun în evidență valori ale debitelor de 56,6÷134,5 l/s. 

Combaterea pierderilor de apă în procesul tehnologic 
de irigare și/sau din canale și, în general, controlul 
schimbului de apă dintre elementele tehnice ale 
amenajării de irigații şi teren, precum şi stăpânirea 

0
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modificărilor pe care le produce apa asupra caracte-
risticilor solului constituie principalele probleme legate 
de soluțiile de reabilitare și modernizare a acestor 
amenajări, prin realizarea unor lucrări eficiente. 

Studii asupra mărimii pierderilor de apă din 
sistemele de irigații oferă baza pentru adoptarea unor 
tehnici și tehnologii în exploatarea amenajărilor de 
irigații pentru prevenirea degradării mediului și 
pentru refacerea ecologică a unor ecosisteme. 
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