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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сталий розвиток вітчизняного 

аграрного сектору економіки пов’язаний із розширенням застосування 

геоінформаційних технологій та даних дистанційного зондування (ДЗ) Землі для 

вирішення широкого спектру задач інформаційного забезпечення управління 

ґрунтовими ресурсами, у т.ч. й для вирішення питань боротьби з деградацією 

земель, як це передбачено Національним планом дій щодо боротьби з деградацією 

та опустелюванням (п. 28). Досягнення нейтрального рівня деградації земель 

визнано однією з ключових цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. 

На 13-й конференції сторін Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням у вересні 

2017 р. було звернуто увагу країн на важливість узгодження даних космічної 

інформації та наземних спостережень. Концепцією Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки, затвердженої 

Розпорядженням №  629-р Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р., 

передбачено створення національної системи геоінформаційного забезпечення і 

моніторингу стану навколишнього природного середовища як складової частини 

європейської програми “Copernicus” у світовій системі “GEOSS”. Ці задачі 

актуалізують розроблення нових підходів до кількісної оцінки просторового 

варіювання властивостей ґрунтів у поверхневому шарі ґрунтового покриву (ҐП), яке 

виявляється тільки під час детальних або великомасштабних обстежень. За 

багаторічну історію вивчення латеральної неоднорідності ґрунтів сформульовано 

основні теоретичні положення (Є.А. Дмітрієв, 1983, 1997) та розроблено натурні, 

натурно-картометричні, картометричні, профільні та трансектні (Я.М. Годельман, 

1980; Ф.И. Козловский, 1970; Є.А. Дмітрієв, 1968, 1999; В.П. Самсонова, 2012) 

методи її визначення, більшість з яких засновано на даних трудомістких польових 

обстежень ґрунтів, або на картографічній інформації, що значною мірою базується 

на інтуїції й досвіді укладачів карти та здебільшого є застарілою.  

Нестача актуальної параметричної інформації про властивості грунтів 

перешкоджає розвитку цифрового грунтового картографування (Digital Soil 

Mapping, DSM) - одному з найбільш перспективних напрямів у сучасному 

ґрунтознавстві. Розвиток цифрового картографування ҐП та методології ґрунтових 

обстежень підвищує вимоги до об’єктивності інформації про ґрунти та 

оперативності її оброблення. У зв’язку з цим, для забезпечення належної точності 

(географічної і геометричної) та об’єктивності кількісних оцінок латеральної 

неоднорідності ґрунтів є перспективним використання даних багатоспектрального 

космічного сканування (БСКС). На відміну від ґрунтових карт, космічні знімки 

високої якості та просторового розрізнення мають значну оглядовість, об’єктивно 

відображають характер земної поверхні та виконують її генералізацію. 

Використання даних БСКС в сучасних геоінформаційних системах (ГІС) дозволяє 

здійснювати кількісну оцінку неоднорідності ҐП на рівні детальних або 

великомасштабних обстежень, але відрізняється значно меншою працеємністю та 

собівартістю робіт порівняно з наземними дослідженнями та аерофотозйомкою 

(Л.М. Матіясевич, 1980; Я.Л. Зіман, Д.М. Мішєв, 1981; А.К. Гаязова, А.С. Жежерун, 

1990; Y. Ge, I.A. Thomasson, 2011).  
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Постійне вдосконалення засобів ДЗ та комп’ютерних методів дешифрування, 

доступність значного фонду високоякісних космознімків, різноманіття ґрунтів та 

високий рівень розораності території країни є об’єктивними умовами для успішного 

використання даних БСКС в інформаційному забезпеченні управління ґрунтовими 

ресурсами України у найближчі роки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основою 

дисертації є теоретичні та експериментальні дослідження, які виконано впродовж 

2003-2020 рр. згідно з тематичними планами сектору дистанційного зондування 

ґрунтового покриву Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського» в рамках НТП УААН «Родючість і охорона 

ґрунтів» на 2001-2005 рр. за завданням 01.03 «Розробити кількісну оцінку, 

діагностику і систему моніторингу ерозійно небезпечних ґрунтів на основі 

дистанційних методів досліджень» (№ ДР 0101U006046), НТП УААН 01 

«Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на 2006-2010 рр. за завданням 01.02.01-33.Ф 

«Розробити науково-методичну базу щодо комплексної дистанційної діагностики 

стану ґрунтового покриву та ерозійно-небезпечних земель України на 

геоінформаційних принципах» (№ ДР 0106U004782), ПНД НААН 01 «Родючість, 

охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. за завданнями 

01.00.06.04.Ф «Розробити теоретичні основи використання методів дистанційного 

зондування в системі ґрунтоохоронного моніторингу» (№ ДР 0111U002966), 

01.00.06.05.П «Розробити методичні основи дистанційного моніторингу основних 

чинників інтенсифікації розвитку зернового та олійного господарства країни» 

(№ ДР 0112U001666) та 01.00.01.04.П «Розробити методичні основи діагностування 

та оцінювання стану ґрунтів методами дистанційного зондування» 

(№ ДР 0114U003053), ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 

збалансоване використання, прогноз і стале управління» на 2016-2020 рр. за 

завданнями 01.01.01.03.Ф «Розробити методологію інформаційного забезпечення 

збалансованих систем землекористування за даними багатоспектрального 

космічного сканування» (№ ДР 0116U000572) та 01.01.02.03.Ф «Розробити наукові 

основи використання даних багатоспектрального космічного сканування як базової 

інформації щодо оцінки просторової диференціації основних властивостей ґрунтів 

для локальних моніторингових досліджень» (№ ДР 0116U000576). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - розроблення 

методологічних основ діагностування та параметризації латеральної неоднорідності 

ґрунтів на основі даних БСКС високого просторового розрізнення. Для досягнення 

поставленої мети вирішували наступні завдання:  

- провести об’єктивний аналіз та узагальнення існуючих теоретичних і 

методичних засад використання даних про латеральну неоднорідність ґрунтів у 

агрономічному ґрунтознавстві; 

- обґрунтувати доцільність використання даних БСКС високого просторового 
розрізнення в якості джерела первинної інформації дослідження неоднорідності 
локальних структур ҐП; 

- розробити технологічні основи визначення латеральної неоднорідності 
ґрунтів за суміщення даних БСКС та результатів наземних досліджень ҐП; 
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- вдосконалити методи дешифрування даних БСКС для картографічного 

моделювання елементів латеральної неоднорідності ґрунтів; 

- розробити методичні підходи до параметризації неоднорідності ҐП за 

комплексом ґрунтових властивостей на основі даних БСКС; 

- встановити закономірності формування латеральної неоднорідності 

локальних структур ҐП орних земель на основі сумісного аналізу даних БСКС 

високого просторового розрізнення та геостатистичного аналізу даних наземних 

досліджень у різних регіонах країни;  

- розробити методологічні основи верифікації результатів діагностики та 

оцінювання неоднорідності ҐП на основі даних БСКС; 

- розробити методологічні підходи до вдосконалення моніторингу ґрунтів на 

основі залучення оцінок неоднорідності ҐП шляхом тематичного дешифрування 

даних БСКС; 

- розвинути теорію та практику опробування ґрунтів на основі кількісних 

оцінок латеральної неоднорідності ґрунтів, що отримано на основі даних БСКС.  

Об’єкт дослідження – неоднорідність локальних структур ҐП. 

Предмет дослідження – латеральна неоднорідність показників властивостей 

ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань 

використано методи: інформаційно-бібліографічний, аналітичний – для детального 

аналізу існуючих підходів щодо визначення латеральної неоднорідності ґрунтів та 

характеристики даних БСКС як базової інформації ґрунтознавчих досліджень; 

абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формування висновків 

щодо сучасних тенденцій дослідження неоднорідності ҐП на основі даних космічної 

зйомки; польовий та лабораторно-аналітичний – для визначення комплексу 

ґрунтових показників і генезису ґрунтів як основи тематичного дешифрування 

даних БСКС та верифікації результатів оцінювання неоднорідності ҐП; 

багатовимірний аналіз, методи геоінформаційної обробки та геостатистичного 

аналізу даних – для просторової диференціації ҐП за даними БСКС та створення 

картографічних матеріалів; статистичний – для виявлення достовірності здобутих 

результатів; математичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний, факторний) – 

для встановлення залежностей і зв’язків між властивостями та оптичними 

характеристиками поверхневого шару ґрунту як основи структурно-параметричного 

моделювання неоднорідності ҐП. 

Наукова новизна  одержаних результатів. У дисертаційній роботі вперше:  

- обґрунтовано та розроблено основи практичної методології багаторівневої 

тематичної обробки даних БСКС високого просторового розрізнення для 

діагностики та параметризації латеральної неоднорідності ґрунтів з метою 

створення сучасної системи інформаційного забезпечення великомасштабних 

досліджень та картографування ҐП, а також автоматизованих систем моніторингу 

сільськогосподарських земель країни; 

- обґрунтовано та апробовано методичний підхід до структурно-

параметричного моделювання неоднорідності локальних структур ҐП за даними 

БСКС високого просторового розрізнення;  
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- обґрунтовано та апробовано методичний підхід до визначення змитих 
ґрунтів на орних землях за даними БСКС, що засновано на використанні вмісту 
фізичної глини (ФГ) в поверхневому шарі ґрунту як діагностичного критерію 
оцінювання поширення та інтенсивності деградації орних земель внаслідок ерозії на 
територіях, що мають однорідний склад ґрунтотворних порід; 

- на основі одержаного в різних регіонах країни оригінального емпіричного 
матеріалу наземних та космічних досліджень доведено результативність методів 
дешифрування даних БСКС для визначення відмінних за будовою профілю ґрунтів, 
параметризації варіювання їх властивостей, створення електронного каталогу 
оптичних образів орних ґрунтів країни.  

Набули подальшого розвитку: 
- методичні аспекти дешифрування даних БСКС для цифрового 

картографування ҐП; 
- методи сумісного аналізу космічного зображення ґрунтової поверхні та 

даних наземних досліджень для верифікації, оцінювання та екстраполяції 
результатів дешифрування даних БСКС для значних площ сільськогосподарських 
угідь. 

Удосконалено методичні підходи до репрезентативного опробування ҐП на 
основі кількісної оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів шляхом дешифрування 
даних БСКС. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методичні підходи 
щодо діагностики та параметризації латеральної неоднорідності ґрунтів та їх 
властивостей за допомогою даних БСКС є основою інформаційного забезпечення 
ефективного вирішення комплексу прикладних питань агроґрунтознавства, агрохімії 
та охорони ґрунтів, а саме: картографування ґрунтів та визначення структури ҐП; 
удосконалення планування та оцінювання ефективності меліоративних, 
агрохімічних, ґрунтоохоронних заходів у межах окремих полів, господарств, 
районів; оптимізації та здешевлення великомасштабних ґрунтових досліджень; 
підвищення репрезентативності схем відбирання ґрунтових проб; удосконалення 
системи моніторингу грунтів та земель; розвитку технологій точного землеробства; 
підвищення об’єктивності оцінювання та бонітування ґрунтів; розроблення 
просторово-диференційованих систем управління якістю ґрунтів. 

Опрацювання та впровадження розроблених за участю автора методичних 
підходів щодо діагностики та параметризації неоднорідності ҐП реалізовано на 
площі близько 40 000 га, що підтверджено актами впровадження та апробації таких 
НДР: у 2003 - 2004 рр. на території навчального господарства ДВНЗ «ДАЕУ» 
«Україна» Черняхівського району Житомирської області (1350 га), у 2005 - 2008 рр. 
на території сільськогосподарських підприємств Черняхівського, Малинського та 
Радомишлянського районів Житомирської області (4500 га), у 2006 - 2008 рр. на 
дослідних полігонах ХНАУ ім.В.В. Докучаєва в Харківській області (200 га), у 
2009 – 2011 рр. на дослідних полігонах Черняхівського, Малинського та 
Радомишлянського районів Житомирської області (30000 га), у 2009 - 2010 рр. в 
господарстві «Оріон-Агро» в Ленінському районі АР Крим (1300 га), у 2013 - 2015 рр. на 
полях ДП «ДГ «Донецьке» Ясинуватського району Донецької області (2000 га), у 
2014 р. на полях ДУ «Слобожанське дослідне поле» ННЦ ІҐА (300 га), у 2016 р. на 
полях ДП «ДГ «Граківське» ННЦ ІГА (300 га). 
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Новизна та практичне значення розроблених під час досліджень підходів 

підтверджено отриманням охоронних документів України (патентів на корисні 

моделі): № 12599 «Спосіб створення ґрунтових карт»; № 19179 «Спосіб визначення 

неоднорідності ґрунтового покриву»; № 27237 «Спосіб аналізу інформативності 

даних космічної зйомки для ґрунтового картографування»; № 37208 «Спосіб 

визначення ґрунтових комбінацій», № 46528 «Спосіб аналізу структури ґрунтового 

покриву», № 96937 «Спосіб дистанційного (оперативного) визначення ділянок для 

моніторингу ґрунтів на ерозійно небезпечних землях», № 97374 «Спосіб 

дистанційного моніторингу агроекологічних умов вирощування зернових культур», 

№ 103549 «Спосіб структурного моделювання латеральної неоднорідності ґрунтів». 

За участю автора розроблено нормативне забезпечення щодо визначення понять 

та загальних положень використання даних космічної зйомки для дослідження та 

картографування ҐП (ДСТУ 7536:2014, ДСТУ 7849:2015), яким користуються 

служби Національного космічного агентства України під час розробки науково-

дослідних програм розвитку космічної галузі країни, ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України» при проведенні моніторингу й оцінці стану сільськогосподарських земель. 

Результати досліджень використано для розроблення пропозицій щодо 

удосконалення «Порядку збирання, використання, поширення інформації про 

опустелювання та деградацію земель», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.07.2006 № 99 (вих. №01-07/497 від 08.07.2019 р.); 

розроблення «Концепції створення інформаційної системи ґрунтоохоронного 

моніторингу методами дистанційного зондування», затвердженої та рекомендованої до 

впровадження НТР ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (прот. № 2 від 

19.11.2015 р); розроблення методичних рекомендацій з організації дистанційного 

контролю агрономічно значимих параметрів ґрунтів як основних чинників 

інтенсифікації зернового господарства, ухвалених та рекомендованих до впровадження 

науково-експертною радою Мінагрополітики України (прот. № 6 від 17.12.2013 р.).  

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні основного напряму 

наукового пошуку, формулюванні мети та постановці завдань досліджень, 

опрацюванні вітчизняної та закордонної наукової літератури, а також електронних 

джерел інформації, плануванні й участі в експериментальних дослідженнях в межах 

дослідних полігонів, що розташовані у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, 

відборі та аналізі проб ґрунту, тематичному дешифруванні даних космічної зйомки, 

обґрунтуванні та розробленні методології діагностики, параметризації та 

регіоналізації латеральної неоднорідності ґрунтів за даними БСКС. Особисто 

автором проведено просторовий аналіз даних наземних досліджень та здійснено їх 

співставлення з ґрунтово-картографічними матеріалами, що отримано на основі 

даних космічного сканування, узагальнено отримані результати, сформульовано 

висновки та розроблено рекомендації виробництву.  

Математико-статистична частина роботи, що включає формування бази даних, 

статистичну обробку та геостатистичний аналіз даних, побудову математичних 

моделей, а також узагальнення та інтерпретацію результатів виконані автором 

особисто. 
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Друковані праці за темою дисертації підготовлено самостійно та у 
співавторстві. Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором 
використано тільки власні ідеї та первинні результати експериментальних і 
польових досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
досліджень доповідались, обговорювались та були опубліковані у таких матеріалах:  
IX Міжнародного Конгресу ґрунтознавців «The Soul of Soil and Civilization» (Турція, 
м. Анталія, 14-16 жовтня 2014 р.), міжнародної конференції “Agriculture for Life, Life 
for Agriculture” (Румунія, м. Бухарест, 4-6 червня 2020 р.), міжнародних науково-
практичних конференцій та з’їздах ґрунтознавців у Білорусі «Плодородие почв – 
основа устойчивого развития сельского хозяйства» (Білорусь, м. Мінськ, 26-30липня 
2010 р.), «Почва, удобрение, урожай» (Білорусь, м. Горки, 23-25 червня 2010 р.), 
«Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, 
геоинформационное обеспечение» (Білорусь, м. Мінськ, 6-8 червня 2012 р.), 
«Структура и морфогенез почвенного покрова в условиях антропогенного 
воздействия» (Білорусь, м. Мінськ, 17-20 вересня 2013 р.), «Воспроизводство 
плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия» (Білорусь, 
м. Мінськ, 22-26 червня 2015 р.), Всеросійських наукових конференцій 
«Биосферные функции почвенного покрова» (Росія, м. Пущіно,  
8-16 жовтня 2010 р.) та «Современное состояние черноземов» (Росія, м. Ростов - на 
Дону, 24-26 вересня 2013 р.), міжнародних науково-практичних конференцій  
«40 років: від агрохімічної служби до служби охорони родючості ґрунтів» (м. Київ, 
2004 р.), «Стратегії реалізації земельної реформи» (м. Харків, 29 квітня 2011 р.), 
«Земельні ресурсі і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи 
оптимізації» (м. Київ,29-30 вересня 2011 р.), «Генеза, географія та екологія ґрунтів» 
(м. Львів, 19-21 вересня 2013 р.), «Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та 
методологія викладання» (м. Київ, 29-30 травня 2012 р.), «Адаптивні системи 
землеробства і агротехнології - основа реалізації державних програм у галузі 
рослинництва України» (м. Київ, 2013 р.), «Агрохімічна служба ґрунтів України: 
роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави» (м. Київ, 2014 р.), 
«Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» 
(м. Харків, 23-24 жовтня 2017 р.), з’їздах Товариства ґрунтознавців та агрохіміків 
України (VII –  м. Київ, 24-27 липня 2006 р.), (VIIІ – м. Житомир, 5-9 липня 2010 р.), 
(ІХ – м. Миколаїв, 30 червня - 4 липня 2014 р.) та (ХІ – м. Харків, 17-21 вересня 
2018 р.), Всеукраїнських конференцій «Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
ґрунтознавства» (м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 р.), «Охорона ґрунтів та підвищення 
їх родючості» (м. Одеса, 16-17 вересня 2015 р.), ІІ та ІV конференцій «Роль науки у 
підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» (м. Тернопіль,  
16-18 травня 2012 р. та 15-16 травня 2014 р.), «Використання ГІС та ДЗЗ  
у землекористуванні» (м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р.), І та ІV конференцій 
«Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки» (м. Київ,  
3-5 червня 2008 р. та 26-30 травня 2014 р.) та регіональних нарад: «Можливості 
сучасних ГІС/ДЗЗ технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття»  
(м. Івано-Франківськ, 15-17 листопада 2005 р.), «Можливості супутникових технологій 
у сприянні вирішення проблем Харківщини» (м. Харків, 20 жовтня 2009 р.).  
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Опрацювання методичних підходів, що розроблені за участю автора, 

здійснено на полях в Житомирській області, що підтверджено актом апробації від 

науково-дослідного і проектного інституту землеустрою у м. Житомир (2009). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 

80 наукових працях, з них: у фахових виданнях всього - 22, з них у фахових 

виданнях України - 18, у міжнародних фахових виданнях - 4; наукових праць, які 

засвідчують апробацію матеріалів дисертації всього - 30; наукових праць, які 

додатково відображають результати дисертації всього - 28, з них статей в інших 

наукових виданнях - 10; розділів у книгах - 2, концепцій - 1, науково-методичних 

рекомендацій - 5, охоронних документів (патентів) - 8, державних стандартів - 2. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 

520 найменувань, а також 20 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

781 сторінки, із них 308 сторінок основного тексту. Робота містить 87 таблиць, з 

яких 50 винесено у додатки та 205 рисунка, з яких 65 винесено у додатки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ 

ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ (огляд літератури) 

Аналіз історії розвитку теорії латеральної неоднорідності ґрунтів у 

ґрунтознавстві дозволяє виділити п’ять основних етапів: ініціальна стадія, первинна 

систематика експериментальних даних про мінливість властивостей ґрунтів в 

просторі, інтеграція і конвергенція уявлень, а також сучасний - геоінформаційний 

або технократичний етап (з 90 років ХХ століття - теперішній час), який 

характеризується вдосконаленням та розповсюдженням геоінформаційних 

технологій дослідження ҐП (R. Webster, M. Oliver, D.G. Rossiter, В.П. Самсонова, 

Т.В. Королюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, А.Б. Ачасов, В.Р. Черлінка та 

інші). Поглиблення знань про неоднорідність ґрунтів сприяє формуванню новітньої 

парадигми використання природних ресурсів, зокрема й ҐП. Сучасний розвиток 

досліджень неоднорідності ҐП базується не тільки на використанні комп’ютерних 

технологій обробки даних про властивості ґрунтів, але й на використанні нових 

видів постійно поновлюваної просторової інформації про стан земної поверхні, яка 

отримана, зокрема, засобами БСКС. Підкреслено необхідність оцінювання 

інформативності цих даних та розроблення методології їх використання для 

визначення закономірної складової варіювання ґрунтових властивостей у просторі, 

що дозволяє встановити тренди антропогенної трансформації ҐП, оцінити розвиток 

деградаційних процесів у ґрунтах та створювати систему інформаційного 

забезпечення сталого землекористування. Показано, що розробка методів 

діагностування неоднорідності ҐП за даними БСКС засновано на глибокому 

вивченні закономірностей просторового розподілу факторів та процесів 

ґрунтоутворення, а також на детальному врахуванні специфіки цих даних. 

Актуалізовано вдосконалення технологій ґрунтового дешифрування для 

забезпечення важливих для споживача інформаційних властивостей цих даних – 

абстрактності, синтетичності, однозначності та логічності.  
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Запропоновано для формалізації результатів ґрунтового дешифрування даних 

БСКС використовувати методи аналізу випадкових полів зображень, що розроблено 

в фотограмметрії (А.Н. Живічин,В.С. Соколов, 1980). 

Систематизовано методичні основи дослідження латеральної неоднорідності 

ґрунтів за даними БСКС (рис. 1) та визначено, що ГІС є їх сучасною технологічною 

основою, однак подальшого вдосконалення потребують прийоми інтелектуального 

аналізу результатів дешифрування, на що й спрямовано дисертаційне дослідження. 

 
Рис. 1 Методичні основи вивчення неоднорідності ГП за даними 

космічного сканування 

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Основні територіальні об’єкти досліджень розташовано у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України. У Лісостепу обрано полігони «Тишки 1», «Тишки 2», 

«Лісова Стінка 1», «Лісова Стінка 2», які розташовані в Харківській області. 

Дослідний полігон «Тишки 1» (197 га), представляє типову для регіону елементарну 

ландшафтну структуру - перехід вододільної хвилястої місцевості в балочну 

западину, яка за правилом кодування гідрографічної мережі Філософова - Штралера 

належить до ІІІ порядку. Полігон «Тишки 2» (150 га) розташовано на схилі північної 

та північно-східної експозиції. Згідно чинній в Україні схеми фізико-географічного 

районування (О.М. Маринич, П.Г. Шищенко, 2005), ці полігони відносяться до 

Золочівсько-Чугуївського фізико-географічного району (ФГР) Харківської 

височинної області Східноукраїнського краю, для якого характерні ерозійно-

деревоподібні сполучення чорноземів типових глибоких середньо та малогумусних 

та висотно-впорядковані сполучення чорноземів опідзолених та вилугуваних. 

Ґрунтотворною породою в межах цих полігонів є лесоподібний суглинок, 

висококарбонатний, важкосуглинковий та легкоглинистий.  
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Полігони «Лісова Стінка 1» (113 га) та «Лісова Стінка 2» (283 га) розташовано 

в Куп’янсько-Дворичанському ФГР Харківської височинної області, який межує з 

Північним Степом, що визначило перехідні риси ҐП, який представлено 

сполученням чорноземів типових та реградованих середньо та малогумусних, 

контурність яких ускладнено ерозією.  

Полігон «Брусилів» розташовано у Лісовій зоні, в Брусилівському районі 

Житомирської області (800 га), в південно-східній частині Черняхівсько-

Коростишівського ФГР Житомирського Полісся. Полігон представляє акумулятивну 

низовину, що входить до розподілу морени дніпровського льодовика, яку 

покривають надморені водольодовикові піски. Це визначає строкатість ҐП, що 

складається зі сполучення дерново слабо та середньо-підзолистих ґрунтів, сірих 

лісових ґрунтів на лесових островах, а також чорноземно-лучних та болотних 

ґрунтів в межах заплавних лучно-болотних ландшафтів. Осушувані меліорації, 

значний рівень розораності та прояви ерозії додатково ускладнюють структуру ҐП.  

У Степовій зоні досліджено полігони «Розівка» та «Крим-Кам’янка». Полігон 

«Розівка» (300 га) розташовано в Ясинуватському районі Донецької області, який 

відноситься до Торецько-Бахмутського ФГР Західно-донецької схилово-височинної 

області Донецького краю Північностепової підзони Степової зони країни. Цей ФГР 

знаходиться в межах Бахмутської та Кальміус-Торецької котловин, у геологічній 

будові яких приймає участь складний комплекс відкладень докембрійського, 

палеозойського (девон, карбон, пермь), мезозойського (тріас, юра та крейдовий 

період) та кайнозойського (палеоген, неоген, антропоген) віку. Це обумовило 

надзвичайну строкатість ҐП, яка ускладнюється активізацією ерозії. ҐП цієї 

території представлений сполученням глибоких чорноземів звичайних мало та 

середньогумусних на лесах, еродованих щебенюватих чорноземів на продуктах 

вивітрювання безкарбонатних та карбонатних порід. Полігон «Крим - Кам’янка» 

(380 га) розташовано у Ленінському районі АР Крим та відноситься до 

Південносиваського ФГР Присивасько-Кримської низовинної області Кримського 

Степового краю, що відрізняється найбільшою посушливістю клімату, що 

обумовило поширення темно-каштанових осолонцьованих ґрунтів. Крім описаних 

вище територіальних об’єктів, під час досліджень також використано дані, що 

отримано на додаткових полігонах в ході опрацювання розроблених методичних 

підходів щодо визначення неоднорідності ҐП на основі даних БСКС. 

Дослідження передбачали аналіз різноманітних матеріалів для дослідних 

територій, зокрема: даних БСКС високого просторового розрізнення (космічних 

апаратів Landsat 5, 7, 8; SPOT 4; IRS-1C/1D та IRS-P6; Січ - 2), архівних матеріалів 

(топографічні карти та плани землевпорядкування масштабу від 1:10000 до 1:25000, 

геоморфологічні та ґрунтові карти у масштабі від 1:25000 до 1:50000, машинописні 

фондові матеріали ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»). Основний принцип 

вибору даних БСКС полягав у пріоритетності використання зображень відкритої 

ґрунтової поверхні (орні землі в умовах передпосівної обробки, зяблевої оранки), що 

дозволяє дешифрувати локальні структури ҐП за прямими дешифрувальними 

ознаками - їх оптичними характеристиками. Також використовувались різночасові 

дані БСКС, зокрема, що відзнято за умов відкритої поверхні ґрунту та за умов 

розвитку сільськогосподарської рослинності (з проективним покриттям до 30%).  
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Методика досліджень включала побудову та аналіз цифрової моделі рельєфу 

(ЦМР), розрахунок вегетаційних індексів, зокрема NDVI, а також польове 

обстеження дослідних полігонів відповідно до чинних стандартів: ДСТУ 4287:2004, 

ДСТУ ISO 10381-1:2004, ДСТУ ISO 10381-2:2004, ДСТУ ISO 10381-3:2004,  

ДСТУ ISO 10381-4:2005. Польові дослідження ҐП передбачали точну географічну 

прив'язку ґрунтових розрізів та місць відбирання проб ґрунту за допомогою 

приладів глобальної системи позиціонування (GPS). Обсяг наземних спостережень 

складав: на полігоні «Тишки 1» - 24 розрізи, 78 проб за регулярною мережею (100 м) 

та 272 проби за альтернативною мережею відбору - інформаційною сіткою 

геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель (М.В. Куценко, 2002), яка деталізує 

геоморфологічні умови території; на полігоні «Тишки 2» - 5 розрізів, 2 прикопки,  

51 проба з шару 0-10 см за регулярною мережею (100 м); на полігоні «Крим - 

Кам’янка» - 8 розрізів та 82 проби за регулярною системою відбору (100 м); на 

полігоні «Розівка» - 7 розрізів та  55 проб за змішаною системою відбору (регулярна 

та випадковий відбір); на полігоні «Брусилів» - 100 проб (випадковий відбір); на 

полігонах «Лісова Стінка - 1, 2» - 145 проб ґрунту за регулярною мережею (100 м).  

Аналітичні методи досліджень складали: гранулометричний та 

мікроагрегатний склад ґрунту за методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського 

згідно з ДСТУ 4730:2007 та ДСТУ 4728:2007, структурно-агрегатний склад ситовим 

методом у модифікації Н.І. Саввінова згідно з ДСТУ 4744:2007, загальний вміст 

гумусу за методом І.В. Тюріна, за титрометричним варіантом згідно з ДСТУ 4289:2004, 

рН ґрунту за інструментальним методом із застосуванням скляного електроду в 

суспензії ґрунту в воді та в розчині КСl - ДСТУ ISO 10390:2007, катіонно-аніонний 

склад водної витяжки за комплексометричним, аргентометричним та полум'яно-

фотометричним методами за ГОСТ 26424 - ГОСТ 26428, склад обмінних катіонів за 

методом Шоленберга (титрометричний варіант), вміст амонійного та нітратного 

азоту в модифікації ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського» згідно з ДСТУ 4729:2007, 

рухомих сполук фосфору та калію за методом Ф.В. Чирикова за ДСТУ 4115 -2002. 

Математико-статистична обробка даних БСКС та аналітичних досліджень 

проводилася методами дисперсійного, кореляційного, регресійного та факторного 

аналізу в програмі Statistica. Створення ЦМР та обробка даних БСКС, яка 

передбачала прив’язку та попереднє опрацювання  зображень, облік їх оптичних 

характеристик у різних діапазонах спектру, розрахунок вегетаційних індексів, а 

також їх перетворення, геостатистичний аналіз та числову таксономію за 

кластерним аналізом, проведено в ГІС TNT, SAGA та ENVI.  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЛАТЕРАЛЬНОЇ 

НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ 

Розроблення сучасної методології діагностики та оцінювання латеральної 
неоднорідності ґрунтів на основі даних БСКС базується на взаємозв'язку даних 
різних діапазонів сканування з оптичними властивостями ґрунтової поверхні, які в 
основному, визначаються генезисом ґрунтів (зокрема, загальний вміст гумусу, 
гранулометричний склад тощо). Специфіка даних цифрового зображення як 
новітнього джерела інформації про ҐП визначає два основні напрями кількісної 
оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів за даними БСКС. Перший - визначення та 
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кількісне оцінювання планової неоднорідності ҐП, тобто просторово-структурного,  
абстрактного відображення розміщення ґрунтово-територіальних об’єктів з 
передачею їх взаємного розташування у просторі та їх просторової структури з 
заданим ступенем геометричної та топологічної подібності, що є первинною, 
якісною та дуже корисною інформацією. Другий - кількісне оцінювання 
неоднорідності ґрунтів за окремими властивостями, зокрема, в межах визначених 
під час дешифрування даних БСКС виділів (або класів) ґрунтів за статистичними, 
гестатистичними та математичними методами. Обирання напряму та, як наслідок, 
системи прийомів визначення та опису неоднорідності ґрунтів визначається 
цільовим завданням. Проміжним результатом визначення неоднорідності ґрунтів є 
цифрові ґрунтово-картографічні матеріали. Кінцевим результатом оцінки 
неоднорідності ҐП завжди є комплекс параметрів, які підтверджують та/або 
описують закономірний характер варіювання ґрунтових властивостей. Розроблено 
логіко-структурну схему визначення неоднорідності ҐП за даними БСКС (рис. 2).  

Вдосконалено методичні підходи щодо трансформації даних БСКС ґрунтової 
поверхні в інформацію про елементи ҐП та оцінки його неоднорідності. Зокрема, 
запропоновано підходи щодо загально-статистичного та геостатистичного аналізу 
космічного зображення для визначення ступеня його дискретизації шляхом аналізу 
кривої розподілу кожного діапазону зйомки та деталізації структури зображення за 
автокореляційною функцією оптичних характеристик вздовж профілів, які 
перетинають ділянки з найбільш контрастним малюнком зображення. Також 
запропоновано спосіб аналізу інформативності даних БСКС, який передбачає 
шляхом побудови та аналізу функції еластичності оцінювати пропорційне 
змінювання показників оптичної яскравості зображення залежно від зміни окремих, 
генетично обумовлених показників ґрунту, які мають з ними високий кореляційний 
зв'язок (наприклад, загальний вміст гумусу в ґрунті, вміст заліза, ФГ та ін). 
Отриману в такий спосіб інформацію рекомендовано враховувати на попередніх 
етапах досліджень, що дозволяє визначити придатність цих даних для вирішення 
ґрунтознавчих завдань та найінформативніші діапазони сканування, що необхідно 
для встановлення точності результатів ґрунтового дешифрування. 

Розроблено та запропоновано двоступеневий спосіб аналізу структури 
скалярних полів ґрунтових властивостей, що отримано на основі даних БСКС, який 
передбачає на початковому етапі створення картограм ґрунтових властивостей, які 
використовують для оцінки ступеня анізотропності ҐП. На другому етапі 
здійснюється геостатистичний аналіз цих даних шляхом побудови автокореляційних 
функцій за окремими напрямами, за результатами якого визначаються закономірний 
характер варіювання ознак ґрунту та переважаючий напрям їх мінливості.  

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ  

ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ  

Представлено результати досліджень латеральної неоднорідності ґрунтів для 
найнайскладнішого типу локальних структур ҐП, складовими яких є близькі за 
ґенезою орні ґрунти гумусово-акумулятивного типу ґрунтоутворення (в Лісостепу 
та Степу), що характеризуються низькими значеннями оптичних характеристик та 
незначною контрастністю зображення відкритої поверхні ґрунту майже в усіх 
діапазонах космічної зйомки. Відзначено складнощі просторової диференціації 
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таких структур ҐП у зв’язку з недостатньою конкретизацією діагностичних критеріїв 
для їх розмежування, що обумовлено як незначною кількістю якісних відмін між 
ними, так і значним просторовим варіюванням властивостей ґрунту. 

 
Рис. 2 Логіко-структурна схема визначення неоднорідності ҐП на основі 

даних космічного сканування 
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Під час регіональних досліджень використано майже єдиний алгоритм 

дешифрування, який включав крім процедур попередньої обробки та загально-

статистичного аналізу зображення, також його класифікацію за методами 

неконтрольованої класифікації. Крім того, під час класифікації здійснено 

просторовий аналіз результатів дискретизації зображення, що отримано при 

послідовному підвищенні кількості класів. 

Для встановлення взаємної обумовленості ознакової та територіальної 

диференціації ҐП використано статистико-картографічний аналіз (Н.П. Сорокіна, 

2001), який передбачає перевірку коректності визначених виділів ґрунту на основі: 

статистичного аналізу даних польового обстеження; картографічного контролю в 

реальному географічному просторі; аналізу зв’язків елементів локальної структури 

ҐП з факторами його диференціації (перш за все, з ЦМР). З метою оцінювання якості 

просторової диференціації ҐП за даними БСКС та визначення закономірного 

характеру варіювання ґрунтових властивостей у просторі здійснено геостатистичний 

експрес-аналіз даних точкового відбору проб з поверхневого шару ґрунту за 

допомогою глобального індексу Морана (IМ) та його супутніх оцінок (Z-оцінки та p-

значення). IМ дозволяє оцінити результати відбирання проб у контексті нульової 

гіпотези, яка стверджує, що проаналізовані атрибути дослідного просторового 

об’єкту розподілені випадково, що рівнозначно його однорідності (Р. Moran, 1950, 

H. Li, C. Calder, N. Cressie, 2007). Якщо враховувати, що p-значення це ймовірність 

похибки судження, то її маленькі значення разом з дуже високими або дуже 

низькими (негативними) значеннями Z - оцінки вказують на малу ймовірність того, 

що просторова структура може бути представлена нульовою гіпотезою.  

За результатами дешифрування даних Ландсат 8 для полігону «Тишки 1», 

встановлено пріоритетність використання методу ISODATA для визначення виділів 

незначної площі - імовірних елементарних ґрунтових ареалів (ЕҐА). Оптимальну 

картографічну модель обрано шляхом аналізу автокореляційних функцій оптичної 

яскравості за напрямками, які характеризувалися значними варіаціями ознаки та 

перетинали ділянки полігону, які є відмінними за ЦМР. Розгляд карт, які отримано 

при поступовому збільшенні ступеня дискретизації зображення (від 2 до 12 класів) 

показав, що на рівні 8 класів досягається таке взаємне розташування контурів, яке в 

цілому, простежується й для більшого ступеня, що вважається ознакою якісної 

класифікації. Визначено приуроченість побудованих за даними БСКС контурів до 

окремих елементів рельєфу, що в цілому підтверджує коректність карти, яка 

деталізує особливості схилової системи цієї території. Загально-статистичний аналіз 

даних польового обстеження підтверджує відмінність варіювання більшості 

показників ґрунту від нормального розподілу (гаусової кривої). Разом з тим, 

розподіли загального вмісту гумусу, гідролітичної кислотності та вмісту фракцій ФГ 

мали від’ємну асиметрію, розподіл рН сольового також має високий коефіцієнт 

ексцесу (Е≥0,4). Зроблено висновок, що вибірка складається зі споріднених виділів 

ґрунту, але в певній мірі відмінних за режимами. Опис розрізів, які закладено в 

межах визначених за даними БСКС класів ґрунтів, показав їх належність до 

малогумусних чорноземів реградованого та типового, з відмінами за глибиною 

скипання карбонатів, потужністю гумусованої частини профілю, вмістом ФГ та 

ступенем еродованості. За IМ та його супутніми оцінками визначено,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Calder
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що диференціація ҐП полігону «Тишки 1» за даними БСКС лише частково вирішила 

завдання виділення однорідних відмін ґрунту. Найбільш однорідними виявилися за 

загальним вмістом гумусу виділи чорноземів реградованого та типового 

малогумусних важкосуглинкових слабозмитих на лесоподібному суглинку, для яких 

IМ  знаходився в інтервалі від -0,21 до 0,09 (Z-оцінки - від -1,3 до 1,2, p-значення - від 

0,18 до 0,9); за рН сольовим та гідролітичною кислотністю - різновиди чорнозему 

типового глибокого та середньоглибокого малогумусного як на лесоподібному 

суглинку, так і на делювіальних відкладах, для яких IМ  складав від - 0,03 до 0,41 (Z-

оцінки - від - 0,5 до 1,55, p-значення - від 0,12 до 0,63). Для цих виділів характерною 

є й однорідність за вмістом ФГ, за фактором дисперсності Качинського (Фд) для 

яких IМ  складав від -0,08 до 0,20 (Z-оцінки - від -0,03 до 1,36, p-значення - від 0,15 

до 0,8). За гранулометричним показником структурності за А.Ф. Вадюніною для 

гумусних ґрунтів (Р) та за ступенем агрегатності за Бейвером та Роадесом (Ка) 

однорідними виявилися виділи чорнозему типового середньо та важкосуглинкового 

на лесоподібному суглинку та делювіальних відкладах і чорнозем реградований 

малогумусний важкосуглинковий слабозмитий на лесоподібному суглинку, для яких 

IМ  складав від -0,20 до 0,26 (Z-оцінки - від -0,79 до 0,94, p-значення - від 0,33 до 

0,99). Більшість з визначених за даними БСКС різновидів чорнозему типового на 

лесоподібному суглинку та виділ лучно-чорноземного глибокоскипаючого 

легкоглинистого ґрунту за відносними показниками структурного стану виявилися 

неоднорідними. Так, за Р, для цих ґрунтів IМ  складав від 0,34 до 0,49 (Z-оцінка - від 

3,09 до 4,07, p-значення - біля 0,002), за Фд - IМ  знаходився в інтервалі від 0,10 до 

0,59 (Z-оцінка - від 1,81 до 5,98, p-значення - від 0,002 до 0,07). 

Для опису та параметризації неоднорідності ґрунтових властивостей у межах 

кожного з визначених за даними БСКС класів ґрунтів здійснено геостатистичне 

моделювання за кригінг-аналізом даних точкового відбору проб. Порівняльний 

аналіз результатів перехресної перевірки та картограм похибок моделювання 

визначив доцільність використання ординарного (ОК) та емпіричного байєсового 

кригінгу (ЕБК). При цьому, вибір ОК як одного з простих методів інтерполювання, 

визначався його можливостями щодо використання варіограм або коваріації (як 

математичних способів визначення автокореляції), а також здійсненням перетворень 

та видалення трендів, врахування похибок вимірювання. Використання ЕБК 

обґрунтовано його можливостями щодо моделювання для окремих піднаборів 

даних, а також для автоматичного врахування невизначеностей, які пов’язано з 

побудовою емпіричних варіограм (табл.1). Для параметризації неоднорідності за 

класами ґрунтів здійснено вилучення результатів геостатистичного моделювання. 

Відмінність розподілу більшості ґрунтових показників від гаусової кривої 

обґрунтовує використання робастних оцінок для опису сукупності. Встановлено, що 

визначені за даними БСКС класи ґрунтів (чорнозем типовий, реградований та 

лучно-чорноземний ґрунт) диференційовані за значенням медіани, перш за все, для 

відносних показників структурного стану, наприклад, Ка та Р, які є значно 

відмінними для різновидів чорнозему типового та лучно-чорноземного ґрунту.  

Для уточнення розподілу елементів неоднорідності ҐП на схилах північної 

експозиції в цьому ж регіоні обстежено полігон «Тишки 2», який відзнято 

супутником Ландсат 7.  
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Обрано варіант класифікації зображення за алгоритмом ISODATA на рівні 

дискретизації 7 класів, який деталізував розподіл малогумусних чорноземів, 

сформованих на лесовидному суглинку, а саме: чорнозем типовий глибокий 

легкоглинистий слабозмитий; чорнозем середньореградований легкоглинистий; 

чорнозем типовий глибокий легкоглинистий високоскипаючий; чорнозем 

середньореградований легкоглинистий; чорнозем типовий глибокоскипаючий; 

чорнозем вилугуваний легкоглинистий; чорнозем слабореградований 

важкосуглинковий. 

Таблиця 1 

Приклад кригінг - аналізу даних точкового відбору проб на  

полігоні «Тишки 1» для загального вмісту гумусу за методом ЕБК 

В днище улоговини стоку 

Варіограмна поверхня 

 

Варіограма 

 
Самородок 

 
На схилі південно-східної експозиції 

Варіограмна поверхня 

 

Варіограма 

 
Самородок 

 
Результати перехресної перевірки 

Співставлення проінтерпольованих та 

виміряних значень 

 

Нормальний графік КК 

 

 

 



16 

За результатами геостатистичного експрес-аналізу даних точкового відбору 

проб на полігоні «Тишки 2» визначено, що загальний вміст гумусу, складові водної 

витяжки та обмінних катіонів, а також гранулометричного складу розподілені 

випадково. В той же час для таких показників, як вміст Mg2+ у водній витяжці, вміст 

фракцій піску, мілкого пилу та мулу за даними мікроагрегатного складу ґрунту, а 

також Фд мали значення IМ (від -0,35 до 0,38), Z-оцінки (від 1,9 до 2,65) та p-

значення (від 0,01 до 0,05), які дозволяють відхилити нульову гіпотезу. В цілому, 

класифікація даних БСКС для полігону «Тишки 2» дозволила визначити елементи 

ҐП, які є однорідними за більшістю показників ґрунту. Результати геостатистичного 

моделювання за методом ЕБК дозволили також параметризувати мінливість 

ґрунтових ознак для кожного з визначених класів. 

Для визначення особливостей розподілу елементів неоднорідності ҐП в межах 

граничних між Лісостепом та Степом територій, досліджено полігони «Лісова 

Стінка 1, 2», які відзнято Ландсат 8. В результаті дешифрування для полігону 

«Лісова Стінка 1» обрано картографічну модель, що побудовано за алгоритмом 

ISODATA на рівні дискретизації 4 класи, яка представила розподіл різновидів 

чорнозему звичайного: середньогумусного середньоглибокого середньоглинистого 

на щільних глинах (1 клас), малогумусного легкоглинистого слабозмитого на 

червоно-бурих глинах (2 клас), малогумусного важкосуглинкового середньозмитого 

на червоно-бурих глинах (3 клас) та малогумусного легкоглинистого на 

лесовидному суглинку (4 клас).  

Цей полігон характеризується закономірним характером варіювання більшості 

досліджених ознак ґрунту, при цьому ІМ складає від 0,13 до 0,55 зі значною Z-

оцінкою (від 1,68 до 6,04) та незначним p-значенням (від 0,001 до 0,06). У результаті 

просторової диференціації ҐП за даними БСКС, визначені класи ґрунтів з високим 

ступенем вірогідності є однорідними лише за окремими показниками, наприклад за 

вмістом гумусу, рН сольовим, гідролітичною кислотністю та складом поглинутих 

катіонів, що відповідає незначній Z-оцінці (від -0,84 до 1,52) та збільшеними p-

значенням ( від 0,28 до 0,91). Однак, за такими ознаками ґрунту як вміст Mg2+ та Na+ 

у складі поглинутих катіонів, вміст фракцій піску та пилу, вміст ФГ та Р , окремі з 

класів ґрунтів слід визнати неоднорідними (з Z-оцінкою від |1,72| до |2,66| та p-

значенням від 0,008 до 0,02). За кількістю ознак найбільш неоднорідним є чорнозем 

звичайний середньогумусний середньоглинистий на щільній глині (1 клас).  

Геостатистичне моделювання та вилучення прогнозованих значень дослідних 

показників дозволяє наочно представити чітку диференціацію ҐП цього полігону за 

вмістом фракцій ФГ (рис. 3а) та гідролітичною кислотністю ґрунту (рис. 3б).  

Графічне представлення розподілів визначених класів за загальним вмістом 

гумусу в ґрунті, що апроксимовані гаусовою кривою, добре ілюструє не тільки 

диференціацію ҐП полігону за цією ознакою, однак й ширину інтервалів 

перекривних значень цієї ознаки для різних класів, що цілком відповідає 

ймовірнісній природі ґрунтоутворення (рис. 4). За результатами загально-

статистичного та геостатистичного аналізу даних БСКС для полігону «Лісова 

Стінка 2» визначено, що оптимальним ступенем дискретизації зображення є чотири 

класи, при цьому в центральній частині полігону визначено висококонтрасний 

виділ, який має найвищі значення оптичної яскравості у всіх діапазонах сканування. 
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а) б) 

Рис. 3 Квантильне представлення варіювання ґрунтових властивостей в 

межах класів, що визначено за даними БСКС, на полігоні «Лісова Стінка 1» 

 

 

Рис. 4 Співставлення розподілів загального вмісту гумусу для класів 

ґрунтів, що визначено за даними БСКС, на полігоні «Лісова Стінка 1»  

За результатами аналізу даних наземних обстежень встановлено, що загальна 

площа цього полігону характеризується закономірним характером варіювання 

більшості з розглянутих показників (за винятком вмісту обмінного К+, та вмісту 

Mg2+ у водному витягу). Однак, просторова диференціація ҐП за даними БСКС 

визначила виділи ґрунту, які є однорідними за загальним вмістом гумусу, складом 

обмінних катіонів та водного витягу, для яких ІМ складав від -0,04 до 0,50 з Z-

оцінкою від – 1,64 до 1,20 та р-значенням від 0,17 до 0,91, що рівнозначно 

випадковому розподілу ознак.  
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Закономірне варіювання окремих обмінних катіонів та окремих 

гранулометричних фракцій характерні для третього та четвертого класу 

(співвідношення Ca2+ та Mg2+ у складі обмінних катіонів, вміст мулистої фракції, Р), 

які за архівними даними відповідають комплексу чорнозему слабореградованого 

мало та середньогумусного легкоглинистого на лесовидному суглинку та чорнозему 

сильнореградованому середньогумусному легкоглинистому на лесі. 

На основі просторового аналізу результатів класифікації зображення та 

геостатистичного моделювання розподілу комплексу ґрунтових ознак за методом 

ЕБК зроблено висновок, що добре локалізований ареал у центральній частині 

полігону «Лісова Стінка 2» представляє чорнозем осолоділий малогумусний 

легкоглинистий слабозмитий на лесовидному суглинку, які зазвичай «залягають на 

надзаплавних річкових терасах невеликими ділянками, гумусово-елювіальному 

горизонту яких властива «певна вилуженість від карбонатів, пластинчасте зложення 

та борошниста крем’янка» (В.Ф. Бобришова та ін., 1970). У гранулометричному 

складі цих ґрунтів, зазвичай, відзначається значний вміст часток пилу, що також 

підтверджується картограмою розподілу ФГ (рис. 5б). Важливими ознаками таких 

чорноземів є кисла реакція ґрунтового розчину поверхневого горизонту (рис. 5а та 

рис. 5в), а також властиві й для солонцюватих чорноземів ознаки – звужене 

співвідношення між увібраними Са2+ та Mg2+ (рис. 5г), достатньо високий сумарний 

вміст Na+ та K+ (більше 3%), погіршення фізичних властивостей. Слід відзначити, 

що цей ґрунтовий виділ не було визначено раніше, за результатами 

великомасштабного обстеження ґрунтів. На схилі північної експозиції визначено 

чорнозем сильнореградований середньогумусний середньоглибокий легкоглинистий 

на лесоподібному суглинку, найбільш гумусований виділ в межах полігону, який є 

дуже відмінним за підвищеним значенням рН сольового та вмістом обмінного Na, 

значним варіюванням вмісту мулистої фракції. На схилі південної експозиції 

деталізовано розподіл чорнозему сильнореградованого малогумусного неглибокого 

легкоглинистого середньозмитого та чорнозему слабореградованого середньо-

гумусного легкоглинистого на лесовидному суглинку, які виявилися найбільш 

неоднорідними за комплексом ґрунтових ознак - співвідношенням Са2+ до Mg2+ у 

складі обмінних катіонів (ІМ дорівнював від -0,6 до 0,37 з Z- оцінкою близько |2,81|), 

вмістом фракцій крупного пилу, мулу  та за Р (для яких ІМ = від -0,004 до 0,76 з Z- 

оцінкою від 2,31 до 3,65), що свідчить про перехідні умови їх формування. 

Картографічну модель ҐП полігону  «Крим-Кам’янка» побудовано за методом 

К-середніх за даними другого, третього та четвертого каналів зйомки Ландсат 7 на 

рівні дискретизації 3 класи. За результатами  геостатистичного аналізу встановлено, 

що цей полігон характеризується закономірним характером варіювання рН 

сольового, усіх складових водної витяжки, більшості показників мікроагрегатного 

складу (крім фракцій крупного піску та крупного пилу). За оцінками IM цей полігон 

є однорідним за загальним вмістом гумусу, вмістом поглинутого Na+, рН водним, 

вмістом ФГ, та відносними показниками Р та Ка. Просторова диференціація 

полігону за даними БСКС частково вирішила питання визначення однорідних 

елементів локальної структури ҐП - за вмістом водорозчинних Са2+ та SO4
2-, за вмістом 

фракцій мілкого піску та середнього пилу в гранулометричному складі ґрунту.  
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Рис. 5 Співставлення результатів геостатистичного моделювання 

розподілу показників ґрунту на полігоні «Лісова Стінка 2» за методом ЕБК  

Особливої уваги під час досліджень надано аналізу просторового розподілу 
окремих аніонів, що входять до складу водного витягу та різноманітних їхніх 
співвідношень, оскільки ці показники є найбільш інформативними для визначення 
виду ґрунтів в Степовій зоні та типу їх засолення. Для встановлення закономірної 
складової варіювання цих показників ґрунту проаналізовано їхні автокореляційні 
функції, які побудовано за даними геостатистичного моделювання вздовж трансекту 
АВ, що пролягає через всі класи ґрунтів, які визначено за даними БСКС (рис. 6). 

Співставлення профілів оптичних характеристик виділів ґрунту з профілем 
показників аніонного складу водного витягу показує, що запропонована 
картографічна модель ҐП полігону (рис. 6 д), у цілому, відображає закономірне 
варіювання не тільки оптичних характеристик ґрунтової поверхні (рис. 6 а - г), але й 
складу водного витягу ґрунту (рис. 6 ж - к). Так, автокореляційні функції оптичної 
яскравості поверхні ґрунту в діапазонах 0,52 - 0,61 нм (рис. 6 б) та 0,75 - 0,90 нм 
(рис. 6 г) мають вигляд наближений до синусоїдальної хвилі з довжиною приблизно 
100 лагів (725 м на місцевості) та відображають закономірну відмінність від цих 
виділів найбільшого за площею виділу ґрунту (на рис. 6 д), який представляє 
комплекс темно-каштанового слабосолонцюватого легкоглинистого слабогуму-
сованого ґрунту та солонця каштанового глибокого плантажованого, які сформовано 
на лесовидній глині. При цьому, збільшення оптичної яскравості у діапазоні 0,75 -
 0,90 нм відповідає найдовшій ділянці найвищих значень вмісту аніону Cl- та 
найнижчих значень вмісту SO4

2-, що знайшло відображення на профілі 
співвідношення цих аніонів та пов’язано зі збільшенням ступеня хлоридного типу 
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засолення для сірого за кольором виділу (на рис. 6 д) - комплексу лучно -
каштанового слабосолонцюватого та темно-каштанового середньо та 
сильносолонцюватого малогумусних легкоглинистих ґрунтів, що сформовані на 
лесовидній глині та ясно-сірого виділу, який представляє золистий темно-
каштановий слабосолонцюватий малогумусний легкоглинистий ґрунт на золистих 
відкладах антропогенного походження. 

 

Рис. 6 Співставлення оптичних характеристик виділів ҐП та складових 

водної витяжки за трансектом АВ на полігоні «Крим-Кам’янка»:  
а) профіль та тренд розподілу яскравості ґрунту в діапазоні від 0,52 до 0,61 нм; б) 

автокореляційна функція яскравості в діапазоні від 0,52 до 0,61 нм; в) профіль та тренд 
розподілу яскравості ґрунту в діапазоні від 0,75 до 0,90 нм; г) автокореляційна функція 
яскравості в діапазоні від 0,75 до 0,90 нм; д) розміщення трансекту АВ на картосхемі 
ґрунтових виділів; ж) профіль вмісту аніонів НСО3 та СІ, в ммоль∕100 г ґрунту; к) профіль 
співвідношень аніонів. 
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Границя між темно-сірим та сірим виділами ґрунту співпадає з ділянкою 
різкого зниження значень співвідношення аніонів Cl- та SO4

2-, а профіль демонструє 
порівнянну однорідність темно-сірого виділу за цим показником. Профіль 
співвідношення аніонів HCO3

2- та SO4
2- не можна вважати показовим для 

диференціації дослідного полігону за ступенем прояву гідрокарбонатного типу 
засолення, оскільки профіль співвідношення цих аніонів не мав достатньо відмінних 
та характерних ділянок. Але достатньо цікавою є ділянка профілів, яка відповідає 
граничній області між темно-сірим та ясно-сірим виділами, яка характеризується 
підвищенням до максимальних значень вмісту аніону HCO3

2- у складі водного 
витягу, а також різким зменшенням вмісту Cl-, що відповідає найнижчим значенням 
показників оптичної яскравості для обох представлених діапазонів спектру.  

Розгляд автокореляційних функцій вмісту аніонів HCO3
2- (рис.7 а) та SO4

2- 
(рис.7 б) у водному витягу виявив закономірне варіювання цих показників 
(відповідно на 50 та 63 лагах) та фактично констатує зміну ЕҐА за цими ознаками. 
Використання автокореляційної функції таких відносних показників, як 
співвідношення аніонів HCO3

2- та SO4
2- (рис.8 а), також HCO3

2- та Cl- (рис.8 б), 
дозволяє зробити висновок про гомогенність золистого темно-каштанового 
слабосолонцюватого та комплексу лучно-каштанового слабосолонцюватого та 
темно-каштанового середньо та сильносолонцюватого малогумусних 
легкоглинистих ґрунтів за співвідношенням HCO3

2- та SO4
2- та їхню гетерогенність 

за співвідношенням HCO3
2- та Cl-. Це співставлення дозволяє визначити 

результативність використання автокореляційних функцій як для визначення 
окремих елементів неоднорідності ҐП за комплексом ознак, так й для загального 
оцінювання якості просторової диференціації ҐП за даними БСКС. 

 

 

Рис. 7 Співставлення автокореляційних функцій розподілу аніонів НСО3 

та SO4 у складі водного витягу за трансектом АВ на полігоні «Крим-Кам’янка 
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Рис. 8 Співставлення автокореляційних функцій просторового розподілу 

співвідношення аніонів у складі водного витягу за трансектом АВ на полігоні 

«Крим-Кам’янка» 

У цілому, співставлення результатів просторової диференціації ҐП цього 
полігону за даними БСКС та геостатистичного моделювання основних ознак ґрунту 
за даними точкового відбору проб ґрунту доводить певну висотну впорядкованість 
різних за ступенем солонцюватості різновидів темно-каштанового ґрунту навіть на 
дуже пологому схилі північно-східної експозиції, що підтверджує поширену думку 
про достатню складність та строкатість ҐП, що представлений засоленими та 
солонцюватими ґрунтами (Г.Н. Самбур, 1963; А.В. Новікова, 2004, 2009; С.А. Балюк, 
1979). Слабка відмінність між класами ґрунтів відзначена для загального вмісту 
гумусу, вмісту Са2+ у водному розчині, в основному, за медіанним значенням. Добре 
диференційованими можна вважати визначені за даними БСКС виділи за вмістом 
водорозчинних Mg2+ та SO4

2-, мікроагрегатів розміром від 0,05 до 0,25 мм та Фд, а 
також за співвідношеннями аніонів у сольовому складі: СІ до SO4

2-, HCO3 до SO4
2. 

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ  

КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ РОСЛИННОСТІ 

Використання даних БСКС сільськогосподарської рослинності для первинної 
оцінки неоднорідності ҐП ґрунтується на ландшафтно-індикаційному методі 
визначення ґрунту, який дозволяє за зовнішніми компонентами ландшафту 
(індикаторами) визначати особливості розташування «прихованих» компонентів 
(об’єктів індикації). Вплив властивостей ґрунтів на ріст та розвиток 
сільськогосподарської рослинності добре визначається за космічними зображеннями 
за допомогою вегетаційних індексів (К.Я. Кондратьєв, 1986, О.А. Войнов, 2005, 
D.G. Sullivan, 2005, S.G. Bajva, 2005). Інтенсивний розвиток точного землеробства в 
світі також актуалізує використання карт сільськогосподарської рослинності (карти 
врожайності, «хлорофільної» карти полів) для визначення елементів неоднорідності 
ҐП на найнижчому територіальному рівні – окремого поля (В.В. Медведєв, 2006, 
2008, J.G.P.Clever, 1994). 



23 

Розроблення методів диференціації ҐП на основі матеріалів БСКС 

сільськогосподарських культур проведено на полігоні «Тишки 1», за даними 

Ландсат 7. Просторовий аналіз та класифікація даних БСКС озимої пшениці  

(за методом К-середніх кластерного аналізу, при поступовому збільшенні кількості 

класів) та їх співставлення з ЦМР полігону показало, що багатомірний аналіз даних 

БСКС сільськогосподарської рослинності є ефективним методом встановлення 

ландшафтних мікрозон, яким відповідають сукупності найменших типологічних 

одиниць ҐП з відмінами за окремими властивостями ґрунтів (рис. 9). В межах 

окремих з визначених класів ґрунтів, які є відмінними за солярною експозицією та 

нахилом поверхні, закладено ґрунтові розрізи та одночасно відібрано проби для 

визначення структурно-агрегатного складу ґрунту за методом М.І. Саввінова. 

Коефіцієнти структурності (Кстр) та водостійкості ґрунтів (Кв) проаналізовано 

(кореляційний та регресійний аналізи) разом з іншими фізико-хімічними 

показниками ґрунтів та відносними показниками структурного стану - Фд, фактор 

структурності за Фагілером (Фс), Р, Ка, які представлено в табл. 2.  

 
Рис. 9 Співставлення результатів класифікації даних БСКС 

сільськогосподарської культури з картограмою експозиції схилів для полігону 

«Тишки 1» 

 

Кореляційний аналіз цих даних показав, що усереднені в межах виділів 

оптичні характеристики культурної рослинності мали тісний, достовірний зв’язок з 

вмістом агрономічно цінних агрегатів розміром від 5 до 10 мм, при цьому, для 

другого каналу зйомки зв’язок був прямий (r2=0,93), в той час як для 3 та 4 каналів - 

зворотній (r2= -0,97).  
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Вміст фракцій розміром від 5 до 7 мм та від 1 до 2 мм за мокрим 

просіюванням мали прямий зв’язок з 2-м каналом сканування, де r2 відповідно 

складав 0,61 та 0,69, в той час коли з яскравістю у 3 та 4 каналами відзначено 

зворотній зв'язок, де r2= - 0,78 та -0,77 відповідно. Прямий зв'язок встановлено між 

оптичними характеристиками культури в 3-му та 4-му каналах зйомки та вмістом 

мікроагрегатів ґрунту розміром від 0,25 до 1,00, де r2 відповідно складав 0,74 та 0,70. 

Таблиця 2 

Структурно-агрегатний склад виділів ґрунту, що визначено за даними БСКС 

сільськогосподарської культури на полігоні «Тишки 1» 

Індекс 

розрізу 
Кстр Кв Фд Ка Р Фс 

Р4 3,02±0,3 0,91±0,02 8,25 0,65 2,09 91,8 

Р6 1,78±0,3 0,72±0,04 15,14 0,78 2,41 84,9 

Р7 2,86±0,3 0,64±0,06 12,75 0,72 3,14 87,3 

Р19 8,27±2,2 0,80±0,04 15,01 0,94 2,95 85,0 

Т21 7,33±0,7 0,61±0,04 9,70 0,50 2,68 90,3 

Т22 2,82±0,1 0,70±0,05 13,85 0,93 2,06 86,2 

Т23 2,67±0,1 0,91±0,03 5,18 0,95 2,12 94,8 

НСР 05 2,65 Fф=7,86  при   FТ=3,74 

Складний механізм структуроутворення у ґрунтах чорноземного ряду 

підтверджується також високими коефіцієнтами кореляції між складовими водного 

витягу та окремими фракціями агрегатного складу, які визначено за сухим 

просіюванням ґрунту. Так, вміст агрокорисних фракцій ґрунту та Кстр мали прямий 

та тісний зв'язок з вмістом усіх катіонів у водному витягу на рівні r2 від 0,63 до 0,78. 

Також вміст окремих катіонів водного витягу, а також їх загальна сума показали 

високий кореляційний зв’язок з Р на рівні r2 від 0,88 до 0,95. На відміну від К стр, 

Кв не показав зв’язку зі складом водного витягу та мав достовірний зв’язок лише з 

загальним вмістом гумусу в ґрунті (r2=0,76). 

Результати кореляційного аналізу підтвердили також значний рівень зв’язку 

показників структурно-агрегатного стану ґрунту з солярною експозицією ґрунтової 

поверхні: між експозицією та вмістом фракцій від 2 до 5 мм за сухим просіюванням 

r2 = 0,85, в той час коли з К стр r2=0,68. Ухил поверхні мав зворотній зв’язок з 

такими показниками водного витягу, як рН та вміст SO4
2-, для яких r2 = -0,81 та r2 = -

0,77 відповідно. Редукція даних, що проведено за факторним аналізом, визначила 

чотири факторні групи. Перша поєднала майже усі фракції ґрунту за сухим 

просіюванням, суму агрокорисних агрегатів, загальний вміст гумусу, склад водного 

витягу та відносні показники Кс та Р, що підтверджує зв’язок між структурно-

агрегатним складом та основними фізико-хімічними властивостями ґрунту. Друга - 

визначила обумовленість вмісту фракцій від 3 до 7 мм за сухим просіюванням та 

вмісту фракцій від 2 до 3 мм за мокрим просіюванням - від експозиції схилу. Третя - 

значиму залежність Ка ґрунту від вмісту мулу та вмісту мікроагрегатів розміром від 

0,25 до 0,05 мм. Четверта - зв’язок Фд з рН водним та вмістом мікроагрегатів 

розміром менше 0,001 мм.  
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Оскільки листкова поверхня є важливим фітометричним показником, який 

відіграє важливу роль у фотосинтетичній діяльності рослин і є інтегральним 

показником забезпеченості посівів вологою та поживними речовинами 

(Н.Н. Вигодська, І.І. Горшкова, 1987) розглянуто доцільність використання 

різночасових даних БСКС сільськогосподарських рослин для визначення елементів 

неоднорідності ҐП. Зокрема, обґрунтовано вибір кукурудзи в якості фітоіндикатору 

елементів неоднорідності ҐП, оскільки, на листя цієї культури припадає до 87% 

проективного покриття рослини, а з органічних речовин, які формуються в листах, 

утворюється до 95% їх сухої маси (Ю.К. Рос, 1975). Підібрано дані Landsat 7, на 

яких відзняте додатковий дослідний полігон, розташований в Ясинуватському 

районі Донецької області (100 га), з посівами кукурудзи на початкових стадіях 

вегетації - сходи, 2-3 листа та в фазі кущіння або 5-6 листків відповідно. Цей полігон 

представляє вирівняну поверхню південно-західної експозиції, з нахилом до 2°, в 

межах якого, згідно архівних даних визначено 3 виділи ґрунту, які представляють 

чорнозем середньогумусний з відмінностями за ступенем еродованості та 

ґрунтотворними породами. Для визначення внеску зелених рослин у формування 

оптичного образу полігону, в ГІС розраховано низку вегетаційних індексів 

(Б.В. Виноградов, 1984; Т.М. Шадчина, 2001): NDVI, NDWI, MSI, GI, SAVI і SIPI. 

Зіставлення різницевих зображень як посівів, так і вегетаційних індексів з архівними 

матеріалами, даними агрохімічної паспортизації земель та показниками якісного 

складу рослин (результати інструментального визначення вмісту азоту в листках 

тестової культури in situ та лабораторного визначення якісного складу рослин та 

вмісту хлорофілу за фотоколориметричним методом у відібраних у полі пробах) 

дозволило встановити коректне розмежування виділів чорнозему звичайного, 

легкосуглинкового, слабозмитого на пухкій піщаній породі (ареал 1), чорнозему 

середньосуглинкового на лесі (ареал 2) та чорнозему звичайного середньогумусного 

важкосуглинкового слабозмитого на лесі (ареал 3). При цьому, більш показовими 

відмінностями між ареалами виявилися значення пігментного індексу SIPI (табл. 3). 

За результатами апробації розроблених методичних підходів щодо аналізу 

космічних зображень, що здійснено на одному з навчальних полігонів ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва, встановлено також ефективність використання вегетаційних 

індексів для диференціації стану поверхні ґрунту (чорний пар, стернові залишки та 

вегетація окремих сільськогосподарських культур), що доречно використовувати 

для контролю стану угідь та посівів в межах Харківського регіону. 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ ОПРОБУВАННЯ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ 

КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ 

Поєднання можливостей ДЗ Землі та ГІС-технологій забезпечує подальший 
прогрес у розвитку теорії та практики опробування ґрунтів. Зокрема, діагностика 
латеральної неоднорідності ґрунтів за даними БСКС дозволяє обґрунтовано 
розробляти оптимальну систему відбирання проб, що має спиратися на п’ять 
принципів опробування, відомих з природничих наук, а саме (В.В. Богацький, 1963; 
М.Н. Альбов 1975): повноти досліджень, послідовних наближень, рівномірності або 
рівної достовірності, найменших трудових та матеріальних витрат, а також витрат 
часу.  
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Таблиця 3 

Співставлення спектральних індексів посівів кукурудзи та показників її 

якісного складу з показниками еродованих чорноземів 
№ 

п/п 

Показники Ґрунтові виділи  

Ареал 1 Ареал 2 Ареал 3 

Основні агрохімічні показники ґрунтів* 

1. Загальний вміст ґумусу, % 3,4 3,8 4,0 

2. Вміст азоту, що легко 

гідролізується, мг/кг ґрунту 

99,0 117,0 121,0 

3. Вміст обмінного калію, мг/кг 

ґрунту 

145,0 173,0 184,0 

4. Вміст рухомого фосфору, мг/кг 

ґрунту 

83,0 110,0 108,0 

5. Вміст цинку, мг/кг ґрунту 0,80 0,73 0,75 

6. Вміст марганцю, мг/кг ґрунту 108,0 112,3 107,1 

7. рН водний 7,6 7,9 7,9 

8. Агрохімічна оцінка, бали  46,7 40,1 52,5 

Спектральні характеристики посівів кукурудзи 

9. NDVI (травень) 0,13 0,14 0,14 

10. NDWI (травень) -0,07 -0,08 -0,06 

11. SIPI (червень) 7,27 10,07 11,07 

12. Різницевий NDVI  0,12 0,07 0,06 

Показники якісного складу листів кукурудзи в фазі виходу в трубку**  

13. Вміст хлорофілу, мг/г сирої маси 12,43 11,54 16,07 

14. Вміст цукру, % 1,76 1,76 2,02 

15. Вологість листя, % 3,55 4,66 6,08 

16. Вміст жирів, % 1,05 1,04 1,35 

Примітка. * - дані агрохімічної паспортизації; ** - ці аналітичні дані визначено 

провідним інженером сектору дистанційного зондування ҐП ННЦ ІГА Л.П.Колядою. 

Через неврахування латеральної неоднорідності грунтів, методи відбирання 
проб ґрунту під час ґрунтових обстежень, що традиційно застосовуються в нашій 
країні, не задовольняють принципам рівномірності та повноти опробування. 

Для забезпечення належної репрезентативності опробування, точне визначення 
кількості проб та відстані між точками відбору зразків грунту має обов’язково 
засновуватися на геоінформаційній методології, яка передбачає геостатистичний 
аналіз (розгляд автокореляційних функцій та варіограм) та визначення законів 
розподілу оптичної яскравості відкритої поверхні ґрунту за даними БСКС високого 
просторового розрізнення. Це дозволяє передбачити закономірну мінливість (тренд) 
властивостей ґрунтової поверхні та визначити її просторовий напрям в межах 
конкретної території. Основною вимогою для реалізації такого підходу під час 
польових обстежень є відбір суто індивідуальних, а не змішаних проб, у визначених 
за даними БСКС місцях, з обов’язковою точною географічною прив’язкою усіх точок 
відбору проб та місць закладання ґрунтових розрізів за допомогою приладів GPS. 

Доцільно у випадку ізотропії космічного зображення поверхневого шару 
ґрунту використовувати випадкову мережу відбору зразків, де координати точок  
встановлюють за допомогою генератору випадкових чисел в ГІС, що повністю 
відповідає необхідній умові побудови репрезентативної вибірки - забезпеченню 
однакової ймовірності включення до вибірки кожного елементу генеральної 
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сукупності. У випадках анізотропності оптичних властивостей ґрунту за даними 
БСКС, в якості попередньої процедури слід проводити класифікацію зображення 
для визначення окремих елементів неоднорідності ҐП (або класів ґрунтів), які мають 
подібні оптичні характеристики поверхні ґрунту. На другому етапі визначають 
точки відбирання проб у кількості, яка пропорційна частці площі кожного з 
визначених класів ґрунту до площі об’єкту в цілому. В цих випадках також доречно 
передбачити збільшення кількості проб для класів, які розташовано вздовж напрямів 
мінливості яскравості космічного зображення.  

У розвиток цього прикладного напряму опрацьовано процедуру оцінювання 
ефективності різних систем відбору проб ґрунту для статистичного опису локальних 
структур ҐП, що визначені за даними БСКС. Для цього проаналізовано результати 
класифікації фрагменту космічного знімку полігону «Тишки 1» (за методом К-
середніх на рівні 3 класів) та даних обстеження, що виконано за різними 
системами відбору проб: 78 - за регулярною мережею (через 100 м), 272 - за 
інформаційною сіткою геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель 
(М.В. Куценко, 2002), яка є просторовою дискретною моделлю схилових земель та 
детально враховує особливості мікрорельєфу як фактору ґрунтоутворення. 
Оцінювання проведено на основі помилки середнього для загального вмісту гумусу 
та вмісту ФГ, що розраховано для кожного з класів ґрунтів (1 - чорнозем типовий 
середньоглибокий малогумусний важкосуглинковий; 2 - чорнозем типовий, 
глибокий, малогумусний, легкоглинистий слабозмитий, 3 - чорнозем реградований 
малогумусний важкосуглинковий слабкозмитий) за даними як повної системи 
відбору (І+ІІ), яка об’єднала дані регулярної мережі відбору (І) та з інформаційної 
мережі геосистемної оцінки (ІІ), так і для кожної з них окремо (табл. 4). Оскільки ці 
системи дуже відрізнялися між собою за кількістю проб, то введено додатковий 
варіант - проріджену мережу геосистемної оцінки (зменшення в два рази, за 
однаковим правилом вилучення).  

Таблиця 4 

Вплив різних систем відбору проб на величину помилки середнього для 

визначення основних показників ґрунту 
№ Система відбору 

 

Загальна 

кількість проб 

Величина помилки середнього 

Загальна Клас 1 Клас 2 Клас 3 

Загальний вміст гумусу, % 

1 Повна (І +ІІ) 136 0,04 0,06 (31) 0,05 (62) 0,05 (43) 

2 Регулярна (ІІ) 48 0,06 0,08 (4) 0,10 (25) 0,08 (19) 

3 Геосистемна (І) 88 0,04 0,07 (27) 0,06 (37) 0,06 (24) 

4 Проріджена - І (1/2) 47 0,40 0,28 (16) 0,37 (20) 0,33 (11) 

Вміст фізичної глини гранулометричного складу ґрунту, % 

1 Повна (І +ІІ)* 136 0,60 1,39 (31) 0,87 (62) 0,99 (43) 

2 Регулярна (ІІ) 48 0,64 2,41 (4) 0,76 (25) 1,16 (19) 

3 Геосистемна (І) 88 0,80 1,54 (27) 1,15 (37) 1,26 (24) 

4 Проріджена - І (1/2) 47 7,87 9,16 (16) 7,46 (20) 6,14 (11) 
Примітка. В дужках вказано кількість точок відбору проб. 
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Якщо репрезентативність повної системи прийняти за 100%, то з 

використанням помилки середньої дослідних показників розраховується 

ефективність інших систем відбору проб (табл. 5). 

Таблиця 5 
Ефективність різних систем відбору проб для опису виділів ҐП 

за даними БСКС 

№ Система відбору проб 

(індекс) 

Кількість 

зразків  

Ефективність системи відбору, % 

Загальна Клас 1 Клас 2 Клас 3 

Загальний вміст гумусу, % 

1 Повна (І +ІІ) 136 100 100 100 100 

2 Регулярна (ІІ) 48 66 75 50 63 

3 Геосистемна (І) 88 100 86 83 83 

4 Проріджена - І (1/2) 47 10 21 14 15 

Вміст фізичної глини гранулометричного складу ґрунту, % 

1 Повна (І +ІІ) 136 100 100 100 100 

2 Регулярна (ІІ) 48 93 58 115 85 

3 Геосистемна (І) 88 75 90 76 79 

4 Проріджена - І (1/2) 47 8 15 12 16 

Встановлено, що регулярна мережа є більш ефективною для визначення 

гранулометричного складу ґрунту, ніж для загального вмісту гумусу. Відбір проб за 

інформаційною мережею геосистемної оцінки показав значну загальну ефективність 

як для визначення вмісту гумусу (100%), так й для всіх класів (на рівні 83-86%). 

Визначено, що відбір проб за інформаційною мережею є більш ефективним для 

опису ареалів незначної площі у порівнянні з регулярною сіткою.  

ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ 

ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ  

Постійне поповнення просторової інформації про стан ҐП за даними БСКС та 

прогрес у сфері автоматизованих систем дешифрування актуалізують 

вдосконалення підходів до систематизації та математичної обробки, які мають 

забезпечити «згортання» великого об’єму даних для системи моніторингу ґрунтів.  

Успішний досвід контурного дешифрування даних БСКС для визначення 

локальних структур ҐП відкриває можливості щодо створення інформаційних 

моделей диференціації ҐП, показником складності в яких є інформаційна 

(ентропійна) функція різноманітності, що ґрунтується на імовірнісній формалізації 

територіального розчленування (К.І. Геренчук та ін., 1975), за якого територіальний 

поділ формалізують ймовірностями складових у вигляді відношення площі кожного 

контуру до загальної площі території. Просторові системи, елементи яких можуть 

бути задані ймовірностями з обов’язковою умовою, щоб сума всіх ймовірностей 

становила 1,0, мають інформаційний показник різноманітності, або складності 

морфологічного розчленування, який обчислюють за формулою К. Шенона (1):  

ii ppH 2log ,    (1) 

де рі — ймовірність і-го елементу морфологічного розчленування. 
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Наведено приклад опису планової неоднорідності ҐП шляхом побудови 

інформаційної моделі ҐП за цифровою картою полігону «Крим – Кам’янка» 

(рис. 7д). З використанням ГІС, визначено площу кожного з ґрунтових виділів (Sі), 

для кожного - встановлено значення ймовірності рі, за яким знайдено табличне 

значення функції - ріlog2pi (табл. 6), а також визначено дійсний інформаційний 

показник складності, який дорівнює 2,84.  

Таблиця 6 

Показники інформаційної моделі територіальної диференціації ҐП полігону 

«Крим - Кам’янка» 

№п

/п 

Клас 

(за 

рис. 6д) 

Номер  

елементу 

(і) 

Площа ареалу 

Sі (в м2) 

Ймовірність 

ареалу - рі 

Значення величини 

-ріlog2pi 

1 1 

 

1 388392,12 0,192 0,46 

2 111914,65 0,055 0,23 

3 425757,43 0,210 0,47 

4 9970,11 0,005 0,04 

2 2 

 

1 446563,32 0,220 0,48 

2 124231,04 0,061 0,25 

3 3367,69 0,002 0,02 

4 16783,48 0,008 0,06 

5 8810,02 0,004 0,03 

6 35979,66 0,018 0,10 

7 4068,20 0,002 0,02 

3 

 

3 

 

1 292923,47 0,145 0,40 

2 154381,46 0,076 0,28 

Загальні параметри: 

Загальна площа (в м2) – S заг 2023142,65 

Інформаційний показник складності – Н 2,84 

Теоретична максимально можлива ступінь складності 

розчленування для даного поділу (табличне значення) – Нmax 

 

3,70 

Показник неврівноваженості: ΔН = Нmax-Н  0,86 

Показник відносної незрівноваженості – І = ΔН/ Нmax 0,23 

Також розраховано показники неврівноваженості (Н) та відносної 

незрівноваженості (І), які дозволяють оцінити, наскільки складність територіальної 

диференціації залежить від числа елементів розчленування та співвідношення їхніх 

площ. Визначено, що за рахунок неоднакових площ ареалів, ступінь складності 

територіальної диференціації цього полігону втрачає 0,86 біт.  

Простота цього підходу обумовлює доцільність його використання в 

автоматизованих картографічних системах аналізу даних для дистанційного 

моніторингу орних земель країни. Оскільки показник складності відображує як 

число складових частин територіального поділу, так і співвідношення їх площ, то 

цей підхід є оптимальним для кількісної експрес-оцінки змін складності ҐП у часі 

внаслідок розвитку деградаційних процесів у ґрунтах. Однак, використання цього 

підходу є доцільним тільки за умов використання знімків, відзнятих у подібних 

умовах стану ґрунтової поверхні, а також за однакових методів та налаштувань 
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класифікації зображень, що забезпечує коректність порівняння результатів 

контурного дешифрування ҐП за різночасовими даними БСКС. 

Для цілей моніторингу ҐП також удосконалено відомий в ґрунтознавстві 

метод ймовірнісно-статистичного моделювання шляхом використання даних БСКС 

для моделювання латеральної неоднорідності ґрунтів, що засновано на розгляді цих 

даних як випадкового поля оптичної щільності. За такого підходу, параметризація 

випадкової величини для визначених під час дешифрування даних БСКС класів 

ґрунтів, яка представлена у вигляді закону розподілу ймовірностей (ІСР), вирішує 

питання структурно-параметричної ідентифікації неоднорідності ҐП та надає її 

кількісний опис. 

Одним з прикладів використання такого підходу є результати дешифрування 

даних супутника «Січ-2», який забезпечив зйомку відкритої ґрунтової поверхні 

полігону «Розівка» з просторовим розрізненням 8 метрів. За результатами 

статистичної обробки визначено достовірний зв’язок між оптичною яскравістю 

поверхні ґрунту в інфрачервоному діапазоні спектра (IR) та загальним вмістом 

гумусу в ґрунті (r2 = -0,76), що дозволило створити регіональну модель 

експоненціального типу (формула 2): 

Гумус = 58,034×exp (-0,04 IR)    (2) 

На наступному етапі, в ГІС за цією моделлю розраховано значення загального 

вмісту гумусу та побудовано електронну картограму (рис. 10), яка розглядається як 

фрагмент безперервного скалярного поля, що дозволяє охарактеризувати мінливість 

ҐП полігону за цією ознакою. 

 

Рис. 10 Картограма загального вмісту гумусу у ґрунтах полігону 

«Розівка» 
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Для визначення закону розподілу дослідної ознаки ґрунту використано 

процедури ймовірнісно-статистичного моделювання, а саме: перевірка розподілу 

ознаки на відповідність до закону нормального розподілу; зіставлення 

експериментального розподілу з відомими функціями розподілів (нормального - N 

(μ, σ2), Вейбула - W (κ, λ), логнормального, сімейства експоненційних, Бета - 

розподілу  - Be (α, β)тощо) та визначення виду функцій ІСР, які найкраще описують 

статистичний розподіл; оцінювання статистик параметричних і непараметричних 

критеріїв (критерії χ2 Пірсона та Колмогорова-Смірнова); експертне оцінювання 

критеріїв для визначення розподілу, при якому досягнуто максимальне значення 

ймовірностіЗа аналізом ймовірнісних графіків встановлено, що просторове 

варіювання загального вмісту гумусу в чорноземі звичайному слабозмитому 

високоскипаючому важкосуглинковому на лесі та в чорноземі звичайному 

глибокому малогумусному середньосуглинковому глибокоскипаючому на 

легкосуглинковому лесі коректно описується розподілом Be (2,19 та 1,57; 1,56 та 

1,51 відповідно). Варіабельність дослідної ознаки в чорноземі звичайному 

слабозмитому малогумусному середньосуглинковому на слабкозасоленій червоно-

бурій глині - N (1, 21; 0,32), тоді як для чорнозему середньозмитого малогумусного 

важкосуглинкового на незасоленій елювіальній червонокольоровій (пермській) 

глині - W (4,61; 2,00). 

У зв’язку з тим, що математична функція ІСР найповніше характеризує 

варіабельність властивостей ґрунту, її використання для порівняння різночасових 

космічних зображень відкритої поверхні ґрунту є перспективним в якості 

високочутливого методу моніторингу їх змін внаслідок природних та антропогенних 

чинників. Якщо за близьких інтервалів варіювання властивостей ґрунтів 

спосперігаються незначні зміни ІСР у вигляді розходження окремих параметрів 

розподілу (взаємопов’язані зміни параметрів зсуву, розсіювання та форми 

розподілу), то в умовах антропогенних впливів спостерігається зміна їхнього типу 

(І.В. Міхеєва, 1991, 1997). Таким чином, використання ймовірнісно-статистичного 

моделювання латеральної неоднорідності ґрунтів та створення ІСР-еталонів за 

даними БСКС дозволяє узагальнити значний за обсягом, різночасовий, кількісний 

матеріал, що одержується суб’єктами моніторингу ґрунтів, створювати банки ІСР-

еталонів властивостей ґрунтів для окремих регіонів та сприятиме створенню 

ефективного автоматизованого блоку управління в системі моніторингу 

навколишнього середовища в нашій країні. 

В результаті досліджень визначено, що важливим питанням створення 

сучасних систем моніторингу сільськогосподарських угідь є вдосконалення методів 

контролю поширення деградаційних процесів у ґрунтах, які ефективно 

визначаються шляхом дешифрування даних БСКС високого просторового 

розрізнення (дегуміфікація, вигорання органічної речовини ґрунту в наслідок 

пожеж, ерозія та дефляція, перезволоження, засолення, механічне порушення, 

часткове або повне знищення ґрунтового покриву, нафтове забруднення тощо).  

Зокрема, за результатами досліджень на полігоні «Лісова Стінка», як прикладу 

орних угідь в межах ерозійно-небезпечних схилів з реалізованим проектом 

контурно-меліоративного землеустрою, обґрунтовано та розроблено спосіб 

визначення та оцінювання змитих ґрунтів на орних землях за даними БСКС.  
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Цей методичний підхід засновано на можливості використання вмісту ФГ в 

поверхневому шарі ґрунту як основного критерію оцінювання поширення та 

інтенсивності деградації орних земель внаслідок ерозії на територіях, що мають 

однорідний склад ґрунтотворних порід. Обирання ФГ в якості діагностичного 

показнику ступеня змитості ґрунтів обґрунтовано, по-перше, гравітаційним 

фактором ерозії й денудації, що визначає початкову диференціацію уламкового 

матеріалу, особливості його перенесення та перевідкладення на схилах згідно дії 

законів Стокса та поштовху (Л.Г. Лойцянский, 2003), по-друге тим, що вміст ФГ 

визначає інтенсивність накопичення гумусу у ґрунтах, який є прямою 

дешифрувальною ознакою ґрунту за даними БСКС у оптичному діапазоні світла 

(заявка на винахід № а201910486 від 21.10.2019 р.). Складовими розробленого 

підходу є послідовна реалізація: попередньої обробки даних БСКС, встановлення 

географічних координат точок відбору проб ґрунту для уточнення взаємозв’язків 

між вмістом фракцій ФГ в поверхневому шарі ґрунту з його оптичними 

характеристиками, проведення наземних досліджень для відбору проб ґрунту, 

визначення вмісту фракції ФГ у відібраних пробах, статистико-математична обробка 

даних для формалізації зв’язків між вмістом фракції ФГ у поверхневому шарі ґрунту 

та його оптичними характеристиками у різних діапазонах зйомки за математичними 

методами, використання результатів математичного моделювання для побудови 

картограми вмісту ФГ в поверхневому шарі ґрунту в ГІС, аналіз ЦМР для 

визначення інтервалу значень ФГ для вододілу та прилеглих до нього поверхонь з 

незначним нахилом (від 0 до 1,5°), які можна розглядати як еталонні значення 

незмитого ґрунту, побудова картограм різцевих значень вмісту ФГ в поверхневому 

шарі ґрунту та кількісної оцінки ступеня змитості ґрунтів для кожної точки 

поверхні, екстраполяція отриманих результатів на території, які мають подібні 

спектральні образи та характеризуються однорідним складом ґрунтотворних порід. 

Цей методичний підхід дозволяє розширити функціональні можливості 

використання даних БСКС та одержати нові просторові дані, які дозволяють 

деталізувати контури ділянок ҐП, які зазнали ерозійного впливу та відмінні за 

ступенем змитості, здійснювати аналіз їх взаємного розташування для розробки 

оптимальних систем наземного обстеження та моніторингу сільськогосподарських 

угідь, а також для корегування протиерозійних заходів в агроландшафтах. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне та практичне розв’язання наукової 

проблеми діагностики та параметризації латеральної неоднорідності локальних 

структур ҐП за даними БСКС високого просторового розрізнення як інформаційної 

основи проведення нових великомасштабних досліджень і картографування грунтів 

для розробки систем збалансованого землеробства, моніторингу ґрунтів та 

раціонального управління ґрунтовими ресурсами.  

1. У зв’язку із багатоплановістю проблеми визначення неоднорідності ґрунтів 

та специфікою даних БСКС, діагностика та оцінювання неоднорідності ҐП на їх 

основі може проводитися за двома напрямами. Перший - визначення та оцінювання 

планової неоднорідності ҐП шляхом відображення ґрунтових виділів з передачею 

їхньої просторової структури та взаємного розташування за заданим ступенем 
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геометричної та топологічної подібності. Другий - кількісне оцінювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів за їх ознаками за статистичними та геостатистичними 

методами. Результатом оцінювання латеральної неоднорідності ґрунтів є система 

параметрів, які підтверджують закономірний характер та ступінь варіювання 

властивостей ґрунтів у просторі, проміжним є комплекс цифрових карт ґрунтів.  

2. Розроблено методичні підходи щодо визначення неоднорідності ҐП за 

даними БСКС, що є багатоетапним процесом трансформування інформації щодо 

оптичних властивостей відкритої ґрунтової поверхні за даними космічного 

сканування в інформацію про складові структури ҐП та оцінки його неоднорідності. 

Вдосконалено окремі процедури ґрунтового дешифрування даних БСКС, 

розроблено та апробовано комбінацію процедур статистичного та геостатистичного 

аналізу даних БСКС для їх дискретизації з метою картографування ҐП та кількісної 

оцінки його неоднорідності. Зокрема, аналіз інформативності даних БСКС дозволяє 

обчислювати непропорційність змінювання оптичної яскравості ґрунтової поверхні  

залежно від зміни параметрів найбільш стабільних та генетично обумовлених 

показників ґрунту безперервно для кожного інтервалу оптичної яскравості, виявляти 

найбільш та найменш інформативні інтервали значень у кожному з діапазонів 

сканування та врахувати цю інформацію під час верифікації та аналізу результатів 

дешифрування. Запропоновано двоступеневий спосіб аналізу структури скалярних 

полів ґрунтових властивостей, який передбачає створення картограм ґрунтових 

показників на основі даних БСКС та їх використання для геостатистичного аналізу, 

за результатами якого робиться висновок про закономірний або випадковий 

характер мінливості ґрунтових ознак.  

3. Сумісний аналіз результатів класифікації космічного зображення та 

геостатистичного моделювання за даними наземного обстеження доводить 

ефективність розробленої методології ґрунтового дешифрування даних БСКС 

високого просторового розрізнення для визначення складових локальних структур 

ҐП у зонах поширення ґрунтів гумусово-акумулятивного типу ґрунтоутворення, які 

мають найнижчі значення оптичних характеристик та є слабо контрастними в усіх 

діапазонах зйомки.  

4. Порівняльний аналіз алгоритмів неконтрольованої класифікації даних БСКС 

показує більшу ефективність для визначення ґрунтових виділів незначної площі 

методу ISODATA у порівнянні з алгоритмом K-means, який реалізує лише локальну 

мінімізацію функціонала. 

5. Визначено результативність статистико-картографічного аналізу для 

верифікації створених за даними БСКС ґрунтових карт шляхом встановлення 

взаємної обумовленості ознакової та територіальній диференціації ҐП.   

6. За результатами геостатистичного експрес-аналізу даних точкового відбору 

проб за індексом Морана (IМ) та його супутніми оцінками, встановлено, що 

результати класифікації даних БСКС коректно відображають просторову структуру 

мінливості ґрунтових властивостей в межах поверхневого шару.  

7. Визначення комплексу ґрунтових показників під час регіональних 

досліджень дозволило встановити неспецифічний характер впливу мінливості 

ґрунтових властивостей на формування подібності оптичного образу класів ґрунтів, 

що визначаються за класифікацією космічних зображень.  
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8. У лісостеповій зоні, де характерним є чергування у просторі нижчих 

таксономічних одиниць систематично близьких чорноземів, встановлено 

ефективність розроблених підходів дешифрування даних БСКС для визначення 

виділів чорнозему типового, реградованого, вилугуваного та лучно-чорноземного 

ґрунту з відмінами за загальним вмістом гумусу, гідролітичною кислотністю, 

вмістом ФГ та складовими мікроагрегатного складу.  

9. Багатовимірний аналіз даних БСКС, що отримано на різних стадіях вегетації 

сільськогосподарських культур дозволяє визначити елементи ҐП, які представляють 

його найменші типологічні одиниці та розрізняються за параметрами рельєфу та 

основними властивостями ґрунтів (вміст гумусу, вміст ФГ, структурно-агрегатний 

склад), що узгоджується з положеннями чинної методики щодо коректного 

визначення меж ґрунтових контурів.  

10. Встановлено результативність розробленого методичного підходу, який 

дозволяє визначати елементи неоднорідності ҐП з різним агроекологічним станом 

(вмістом гумусу, обмінного калію, рухомого фосфору та, в цілому, за інтегральною 

агрохімічною оцінкою) шляхом просторового обліку оптичних характеристик 

посівів кукурудзи на ранніх стадіях її розвитку та аналізу спектральних індексів, які 

отримано за різночасовими даними БСКС високого просторового розрізнення.  

11. Визначено, що регламентовані в чинних нормативних документах прийоми 

розподілу точок відбору проб ґрунту не задовольняють принципам рівномірності і 

повноти випробування, оскільки не враховують геостатистичні оцінки 

неоднорідності ҐП. Обґрунтовано використання радіусу геометричної автокореляції 

в якості оптимального кроку спостереження параметрів ґрунтів.  

Опрацьовано метод оцінювання різних систем відбору проб ґрунту для 

характеристики локальної структури ҐП за матеріалами БСКС, де показником 

ефективності є процентне відношення помилки середнього основних ґрунтових 

параметрів найбільш повного обстеження до відповідної помилки альтернативних 

систем відбору проб.  

12. Обґрунтовано необхідність розробки методичних підходів щодо 

систематизації та математичного узагальнення результатів ґрунтового 

дешифрування даних БСКС, що сприятиме «згортанню» великого об’єму 

просторових, кількісних даних, що отримано як внаслідок систематичного 

космічного знімання, так й за даними наземних досліджень.  

Розроблено методичний підхід щодо структурно-параметричного моделювання 

латеральної неоднорідності ҐП, який складається в параметризації окремих 

ґрунтових властивостей для класів ґрунтів, які визначено під час дешифрування 

космічного зображення та представлені у вигляді підібраного закону розподілу 

ймовірностей. Розроблено методичні основи інформаційного моделювання ҐП для 

створення автоматизованих картографічних систем аналізу даних в системі 

дистанційного моніторингу орних земель країни за результатами контурного 

дешифрування локальних структур ҐП за даними БСКС.  

13. За результатами регіональних досліджень розпочато створення 

електронного каталогу оптичних образів досліджених різновидів ґрунтів, а також 

систематизація ІСР - еталонів, які складатимуть основу національної системи 

моніторингу ґрунтів та ҐП за даними БСКС. 
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14. Обґрунтовано та апробовано спосіб визначення змитих ґрунтів на орних 

землях за даними БСКС високого просторового розрізнення, в якому критерієм 

просторової оцінки ступеня еродованості земель є вміст ФГ в поверхневому шарі 

ґрунту. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Установам та організаціям Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру (Держгеокадастру), ДУ «Держґрунтохорона», науковим 

установам НААН, які проводять великомасштабні обстеження ҐП, а також 

відповідальним за проведення моніторингу земель установам та організаціям 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) та Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), а 

також Державного космічного агентства України (ДКАУ) рекомендовано: 

- під час обстежень з метою дослідження та картографування ґрунтів 

враховувати елементи неоднорідності локальних структур ҐП та оцінювати її 

ступінь, використовуючи дані БСКС високого просторового розрізнення; 

- під час агрохімічних обстежень та агрохімічної паспортизації земель 

проводити відбирання рослинних і ґрунтових проб пропорційно площі елементів 

неоднорідності ҐП за маршрутом уздовж напрямів зміни яскравості космічного 

зображення із кроком опробування відповідно до радіусу її автокореляції, а у 

випадку ізотропії зображення використовувати випадкову мережу відбору проб; 

- під час ведення моніторингу ґрунтів використовувати математичну функцію 

ІСР для узагальнення різночасових космічних зображень відкритої поверхні ґрунту з 

метою визначення трендів змін його властивостей.  

Підприємствам та організаціям ДКАУ та Держгеокадастру України, науковим 

установам НАН України та НААН, а також суб’єктам підприємницької діяльності, 

які спеціалізуються на дешифруванні даних космічного знімання для створення 

ґрунтових карт сільськогосподарських угідь рекомендовано: 

- для оптимізації набору спектральних зображень та визначення елементів 

неоднорідності ҐП використовувати запропонований спосіб аналізу інформативності 

даних космічної зйомки на початковому етапі дешифрування; 

- під час класифікації зображення відкритої поверхні орних земель 

використовувати спосіб поступового збільшення кількості класів кластерного 

аналізу, що дозволяє визначити особливості просторової структури ҐП та 

встановити взаємозв’язок кластерних ареалів з особливостями рельєфу території; 

- для визначення ареалів ґрунтів невеликої площі використовувати метод 

класифікації ISODATA кластерного аналізу; 

- для оптимізації рівня дискретизації зображень здійснювати автокореляційний 

аналіз спектральних зображень відкритої поверхні ґрунту. 
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АНОТАЦІЯ 

Биндич Т.Ю. Діагностика та параметризація латеральної неоднорідності 
ґрунтів на основі даних багатоспектрального космічного сканування. - На 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика. - Національний 
науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 
Харків, 2021. 

Необхідність інтеграції нашої країни в загальноєвропейські системи 
спостережень за навколишнім середовищем та екологічного землекористування, а 
також необхідність забезпечення сталого розвитку вітчизняного агровиробниицтва 
актуалізують розробку сучасної системи інформаційного забезпечення досліджень 
ґрунтового покриву на землях сільськогосподарського призначення на основі даних 
космічного сканування високого просторового розрізнення. 

За даними регіональних досліджень, що включали сумісний аналіз результатів 
класифікації багатоспектральних космічних зображень та геостатистичного аналізу 
даних наземних обстежень доведено ефективність розроблених методологічних 
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основ тематичної обробки космічних знімків для визначення, параметризації та 
моделювання локальних структур ґрунтового покриву як основи створення сучасної 
системи інформаційного забезпечення великомасштабних обстежень та 
картографування ґрунтів, а також автоматизованих систем моніторингу 
сільськогосподарських земель країни. На основі визначення комплексу ґрунтових 
показників в межах тестових полігонів, що розташовані у Лісостеповій та Степовій 
зоні країни та характеризуються поширенням ґрунтів гумусово-акумулятивного 
типу ґрунтоутворення та мають найнижчу оптичну яскравість в усіх діапазонах 
знімання, встановлено неспецифічний вплив мінливості ґрунтових властивостей на 
формування подібності оптичного образу виділів ґрунту, що визначаються за 
класифікацією зображень.  

Ключові слова: багатоспектральне сканування, геостатистичний аналіз, ґрунт, 
дешифрування, класифікація зображення, латеральна неоднорідність, моделювання, 
моніторинг, система опробування ґрунтів. 

АННОТАЦИЯ 

Бындыч Т.Ю. Диагностика и параметризация латеральной 

неоднородности почв на основе данных многоспектрального космического 

сканирования. - На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.03 - агропочвоведение и агрофизика. - Национальный 
научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», 
Харьков, 2021.  

Необходимость интеграции нашей страны в общеевропейские системы 
наблюдений за окружающей средой и экологического землепользования, а также 
необходимость обеспечения устойчивого развития отечественного 
агровиробниицтва актуализируют разработку современной системы 
информационного обеспечения исследований почвенного покрова на землях 
сельскохозяйственного назначения на основе данных космического сканирования 
высокого пространственного разрешения. 

По данным региональных исследований, которые включали совместный анализ 
результатов классификации многоспектральных космических снимков и 
геостатистического анализа данных наземных обследований доказана 
эффективность разработанных методологических основ тематической обработки 
космических снимков для определения, параметризации и моделирования 
локальных структур почвенного покрова как основы создания современной системы 
информационного обеспечения крупномасштабних обследований и 
картографирования почв, а также автоматизированных систем мониторнга 
сельськохозяйственных земель страны. На основе определения комплекса 
почвенных показателей в пределах тестовых полигонов, которые расположены в 
Лесостепной и Степной зонах страны и характеризуються распространением почв 
гумусово-аккумулятивного почвообразования и имеют низшую оптическую яркость 
во всех диапазонах съемки, установлено неспецифическое влияние изменчивости 
почвенных свойств на формирование подобности оптического образа контуров 
почв, которые определяються путем классификации изображений. 
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SUMMARY 

Byndych T.Yu. Diagnostic and parameterization of lateral soil heterogeneity 

based on multispectral space scanning data. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript.  

Thesis for a Doctor of Science degree in specialty 06.01.03 «Agrarian Sciences and 

Agrophysics» (Agricultural Sciences) - National Scientific Center «Institute for Soil 

Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky», Kharkiv, 2021. 

The need to integrate our country into the European systems of environmental 

monitoring and ecological land use, as well as the need to implement the sustainable 

development of the national agricultural industry, prompt demands for development of the 

modern information support system for soil cover studies on based high-resolution 

multispectral satellite images, which typically have geographical compliance, continuity, 

and are regularly updated.  

Academic novelties in the results presented herein, include justification and 

development the fundamentals of practical methodology for multilevel thematic 

processing of satellite imagery data for diagnostics and parametrization of lateral 

heterogeneity of soils as the groundwork for establishment a modern information support 

system for large-scale soil research and cartography, as well as automated monitoring 

systems for agricultural land in the country.  

A coherent analysis of satellite images decoding results and data obtained from field 

surveys in the Steppe and Forest-Steppe regions, where humus-accumulating soils with the 

lowest optical brightness and weakly contrast in almost all scanning ranges are common, 

proved the soil decoding technology for multispectral satellite imagery data, developed 

herein, to be highly effective for determining the elements of local soil structure 

heterogeneity, which vary in the vertical soil structure. The effectiveness of statistical and 

cartographic analysis in verifying the correctness of soil mapping documents, created upon 

the base of satellite imagery data by establishing the intercausality of the feature- and 

territory-based differentiation of soils, is determined. Rapid geostatistical analysis of data 

obtained by spot sampling of the surface layer within the experimental plots, according to 

the global Moran’s index (IМ) and associated estimates, has shown the results of satellite 

imagery data classification to correctly reflect the spatial structure of variability of soil 

characteristics within the surface layer. Application of a wide range of soil indexes in 

regional studies allowed for revealing a non-specific character of the influence of the soil 

characteristics variability on generation of the optical image semblance for soil classes, 

determined by the classification of satellite images. Classification of the open soil surface 

satellite images in the Forest-Steppe zone has proven the efficiency of their use for 

differentiating the distribution of systematically close, arable chernozems and determining 

their lowest taxa, as well as variations in the total humus content, hydrolytic acidity, 

physical clay content and components of the microaggregate composition (typical, 

regraded, leached chernozems and meadow-chernozem soil units). 
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The multivariate analysis of the data derived from decoding of satellite images 

captured at plots at various stages of crops vegetation made it possible to identify 

typological soil units at a subype level, their distribution being determined by a meso- and 

microrelief morphology, differences in solar exposure and main soil characteristics 

(humus, physical clay), which is consistent with current methodological approaches to 

large-scale surveys and accurate determination of boundaries of soil units. 

The methodical approach for identification of main components of soil heterogeneity 

considering the different agroecological conditions (humus content, exchangeable 

potassium, labile phosphorus and integrative agro-chemical evaluation) was developed, 

involving spatial measurement of optical characteristics of maize crops at early 

developmental stages, and analysis of spectral indices, obtained using multitemporal 

satellite images of high spatial resolution. 

We propose to establish the exact identification of components of soil sampling 

system based upon the geoinformatics principle, including the number of samples and the 

distance between sampling points, involving a geostatistical analysis of optical 

characteristics of soil surface according to the spatial imagery data. 

The results obtained from contour decoding of satellite imagery data for estimating 

the soil lateral heterogeneity, justify the possibility of information modeling of soils, 

utilizing the entropy function of diversity. 

According to the results of the present study, use of probability statistical modeling of 

soil lateral heterogeneity based upon satellite imagery data is justified for the monitoring 

purpose. 

Parametrization of soil properties in soil classes derived from decoding of satellite 

imagery data and presented as a law of probability distribution, is shown to provide a 

quantitative description of soil heterogeneity, and is recommended for the purpose of 

comparison multitemporal satellite images of soil open surface, as a high-sensitivity 

method to determine changes in their condition due to natural or anthropogenic influences. 

Based upon the experimental data obtained during the research, the concstruction of 

the electronic catalogue of optical characters for all studied soil types, as well as the 

reference probability statistical distributions for soil properties was initiated, which will 

lay the basis for a national system of remote soil monitoring. 

The practical significance of obtained results is approved by acts of implementation 

and approbation on about 40 000 ha territory in different soil and climate zones of the 

country, that made it possible to optimize field surveying and mapping of arable lands, to 

improve archived soil maps and to collect the latest data on soil condition within 

individual farms without significant money expenses. 

Key words: multispectral scanning, geostatistical analysis, soil, decoding, image 

classification, lateral heterogeneity, modeling, monitoring, soil sampling system. 


