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АНОТАЦІЯ 

Биндич Т.Ю. Діагностика та параметризація латеральної неоднорідності 

ґрунтів на основі даних багатоспектрального космічного сканування. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» (Сільськогосподарські науки). - 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», НААН, Харків, 2020. 

 

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, особливо на землях 

сільськогосподарського призначення. Для забезпечення високих вимог до 

точності та об’єктивності даних про стан ґрунтових ресурсів країни 

перспективним представляється використання багатоспектральних космічних 

знімків високого розрізнення, для яких характерні географічна відповідність, 

континуальність, регулярна поновлюваність. Крім того, космічні знімки є тим 

цифровим матеріалом, який за допомогою геоінформаційних систем дозволяє 

проводити точне визначення неоднорідності ґрунтового покриву на рівні 

детальних або великомасштабних обстежень.  

Дисертаційну роботу виконано в межах завдань ПНД НААН (2001-

2020 рр.). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у обґрунтуванні та 

розроблені основ практичної методології багаторівневої тематичної обробки 

даних космічного сканування для діагностики та параметризації латеральної 

неоднорідності ґрунтів як основи створення сучасної системи інформаційного 

забезпечення великомасштабних досліджень та картографування ґрунтового 

покриву, а також автоматизованих систем моніторингу сільськогосподарських 
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земель країни; обґрунтовано та апробовано методологічний підхід щодо 

структурно-параметричного моделювання неоднорідності локальних структур 

ґрунтового покриву на основі даних космічного сканування високого 

просторового розрізнення; на основі оригінального емпіричного матеріалу, який 

отримано в різних регіонах країни, шляхом геостатистичного аналізу та 

класифікації космічного зображення, а також геостатистичного аналізу даних 

наземних досліджень доведено результативність розроблених методичних 

підходів для визначення ґрунтових виділів, які є відмінними за вертикальною 

будовою, та параметризації варіювання властивостей в їх межах; розпочато 

створення електронного каталогу оптичних образів орних ґрунтів країни. 

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням спрямованим 

на вирішення наукової проблеми щодо діагностики та параметризації 

латеральної неоднорідності ґрунтів шляхом використання даних 

багатоспектрального космічного сканування високого просторового розрізнення 

як інформаційної основи великомасштабного обстеження та картографування 

ґрунтів.  

Шляхом аналізу багатоплановості проблеми визначення неоднорідності 

ґрунтів та врахування специфіки цифрових даних супутникової зйомки 

визначено основні аспекти використання даних космічного сканування для 

вирішення цієї наукової проблеми. Вони включають просторово-структурне, 

абстрактне відображення виділів ґрунту з передачею їх взаємного розташування, 

а також кількісну оцінку неоднорідності ґрунтів за геостатистичними методами, 

які доводять закономірний характер просторового варіювання ґрунтових 

властивостей та чергування ґрунтових відмін на земній поверхні.  

Розроблено методичні основи дешифрування даних багатоспектрального 

космічного сканування для картографування ґрунтового покриву, кількісної 

оцінки його складності та латеральної неоднорідності. Зокрема, на прикладі 

аналізу експериментальних даних для полігону у Донецький області, де 

поширено чорнозем звичайний з відмінами за гранулометричним складом та 

ступенем змитості, з вмістом гумусу від 0,8 до 4,48 %, апробовано метод аналізу 
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інформативності даних космічної зйомки. Цей метод передбачає побудову та 

аналіз функції еластичності для математичної залежності, що описує 

взаємозв’язок між оптичною яскравістю ґрунтової поверхні та загальним 

вмістом гумусу у верхньому шарі ґрунту. Визначено, що найбільші за модулем 

значення показнику еластичності відповідали інтервалу значень вмісту гумусу в 

ґрунті від 1,25 до 3 %. Показник еластичності для неінформативних ділянок 

космічного зображення складав від 0 до 0,2, що відповідає значенням вмісту 

гумусу у ґрунті від 3,5 до 4,5 %. Отриману в такий спосіб інформацію доцільно 

враховувати для оцінювання принципової придатності даних космічного 

сканування для ґрунтового картографування та планування польових обстежень. 

Також за даними полігону у Поліссі (1000 га) апробовано спосіб аналізу 

структури неоднорідності ґрунтового покриву, який передбачає використання 

космічних знімків для створення картограм окремих ґрунтових властивостей та 

їх автокореляційний аналіз за різними азимутами для встановлення 

анізотропності ґрунтового покриву. Так, на основі картограми вмісту мулистої 

фракції в поверхневому шарі ґрунту, що побудовано за даними супутника Spot - 

4, здійснено розрахунок оцінки анізотропності за дисперсією цієї ознаки ґрунту 

та побудовано автокореляційні функції. Їх аналіз підтвердив закономірний 

характер варіювання ознаки ґрунту в напрямі північний схід → південний захід, 

де автокорелограми мають синусоподібний вигляд з довжиною хвилі від 200 до 

500 м.  

Шляхом сумісного аналізу результатів дешифрування космічних знімків та 

даних польових обстежень в Степу та Лісостепу, де поширені чорноземні та 

темно-каштанові ґрунти, які є слабоконтрастними на космічних зображеннях, 

доведено ефективність розроблених методичних підходів щодо дешифрування 

даних космічного знімання в оптичному діапазоні для визначення елементів 

неоднорідності локальних структур ґрунтового покриву, які є відмінними за 

вертикальною будовою ґрунту. 

За результатами регіональних досліджень, під час яких порівняно 

алгоритми неконтрольованої класифікації, яким віддають перевагу під час 
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розробки автоматизованих систем тематичного дешифрування даних космічної 

зйомки, встановлено доцільність використання методу ISODATA для 

визначення ареалів ґрунтів незначної площі.  

Результати регіональних досліджень доводять неспецифічний вплив 

варіабельності ґрунтових ознак на формування оптичних характеристик 

ґрунтової поверхні. Зокрема, шляхом класифікації космічних зображень 

відкритої поверхні ґрунту в Лісостеповій зоні, доведено можливість просторової 

диференціації споріднених за систематикою, орних чорноземів та визначення їх 

таксонів, з відмінами за загальним вмістом гумусу, гідролітичною кислотністю, 

вмістом фізичної глини та складовими мікроагрегатного складу (виділи 

чорнозему типового, реградованого, вилугуваного та лучно-чорноземного 

ґрунтів). Шляхом геостатистичного експрес - аналізу даних наземних 

досліджень, за загальним індексом Морана та його супутніми оцінками, 

встановлено, що визначені за даними космічної зйомки виділи ґрунту на схилах 

північної експозиції характеризуються закономірним варіюванням лише 

показників мікроагрегатного складу. Це доводить опосередкований вплив 

структури ґрунтів на формування оптичних характеристик ґрунтів.  

За результатами регіональних досліджень встановлено високу 

інформативність сумісного аналізу результатів класифікації космічного 

зображення та картограм, що побудовано за крігінг - аналізом даних наземного 

обстеження, для визначення ґрунтових відмін. Зокрема, встановлено добре 

локалізований та значно відмінний за властивостями виділ чорнозему 

осолоділого в межах полігону «Лісова Стінка 2», що дозволило виправити 

існуючі ґрунтові карти без додаткових польових досліджень. У Степовій зоні, 

для полігону «Крим – Кам’янка», застосування цього підходу дозволило 

визначити виділи темно-каштанового слабосолонцюватого легкоглинистого 

ґрунту та солонця каштанового глибокого, які сформовано на лесовидній глині, 

а також золистого темно-каштанового слабосолонцюватого та лучно-

каштанового слабосолонцюватого ґрунтів, які відрізнялися один від одного за 

типом засолення. За автокореляційним аналізом встановлено закономірний 
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характер варіювання складових водного витягу та коректність ґрунтових меж, 

які визначено за космічними знімками.  

За результатами дешифрування космічних знімків полігонів, що відзняте 

на різних стадіях вегетації сільськогосподарських культур, встановлено, що 

багатовимірний аналіз цих даних дозволяє визначити типологічні одиниці 

ґрунтового покриву на рівні різновиду, розподіл яких визначається морфологією 

мезо- та мікрорельєфу, відмінами за солярною експозицією та основними 

властивостями ґрунтів (вміст гумусу та фізичної глини), що узгоджується з 

чинними підходами щодо великомасштабного обстеження та коректного 

визначення виділів ґрунту.  

На основі архівних та експериментальних даних для дослідного полігону в 

Степу розроблено методичний підхід щодо використання різночасових 

космічних знімків сільськогосподарських угідь, відзнятих на ранніх стадіях 

розвитку посівів кукурудзи для розрахунку комплексу вегетаційних індексів, 

класифікація яких дозволяє визначити контури ґрунтів, які є відмінними за 

основними агропоказниками (вмістом гумусу, обмінного калію, рухомого 

фосфору та інтегральні агрохімічні оцінки). Встановлено більшу 

інформативність пігментного індексу SIPI, який на відміну від різницевого 

NDVI, виявив початковий стан фізіологічного стресу для рослин, обумовленого 

несприятливим водним режимом та низьким вмістом рухомих форм поживних 

речовин у ґрунті (фосфору та мікроелементів).  

За аналізом чинних нормативних документів, які регламентують розробку 

систем опробування ґрунтів встановлено, що визначені в них підходи не 

передбачають використання геостатистичних показників, що характеризують 

латеральну неоднорідність ґрунтів. Запропоновано засновувати точне 

визначення складових системи опробування ґрунтів – кількості проб та відстані 

між точками їх відбору, на геоінформаційному принципі, який передбачає 

геостатистичний аналіз оптичних характеристик ґрунтової поверхні за даними 

космічної зйомки. Це забезпечує визначення закономірної складової у 

варіюванні властивостей ґрунту та її основного просторового напряму. 
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Основною вимогою такого підходу щодо організації обстежень є обов’язковість 

точної прив’язки всіх точок відбору проб та місць закладання розрізів за 

допомогою приладів GPS та відбір суто індивідуальних проб ґрунту в кількості, 

необхідній для виконання запланованих аналітичних досліджень. 

Рекомендовано у випадку ізотропії космічного зображення поверхні ґрунту 

використовувати випадкову мережу відбору зразків (координати точок відбору 

встановлюються за допомогою генератору випадкових чисел в геоінформаційній 

системі), що відповідає головній умові побудови репрезентативної вибірки - 

забезпеченню однакової ймовірності включення до вибірки кожного елементу 

генеральної сукупності. У випадках анізотропності слід попередньо проводити 

класифікацію зображення для визначення складових ґрунтового покриву та 

встановлювати кількість точок відбору проб пропорційно площі визначених 

класів ґрунтів.  

Результати контурного дешифрування даних космічної зйомки 

обґрунтовують можливість інформаційного моделювання ґрунтового покриву за 

ентропійною функцією різноманітності. Простота цього підходу дозволяє його 

рекомендувати для розробки автоматизованих картографічних систем аналізу 

даних дистанційного моніторингу орних земель країни. Оскільки показник 

складності враховує залежність територіального поділу як від числа складових, 

так й від співвідношення їх площ, тому цей підхід представляється оптимальним 

для кількісної експрес-оцінки змін ґрунтового покриву з часом, в умовах 

зростання антропогенного навантаження. Відзначено, що використання цього 

підходу доцільно тільки із застосуванням знімків, які відзняте у подібних умовах 

стану ґрунтової поверхні, а також оброблених за однаковими методами та 

налаштуваннями класифікації зображень, що дозволить коректно порівнювати 

результати ґрунтового дешифрування за різночасовими космічними знімками.  

За результатами досліджень обґрунтовано використання ймовірнісно-

статистичного моделювання латеральної неоднорідності ґрунтів за даними 

космічної зйомки для цілей їх моніторингу. Визначено, що представлення 

варіювання ґрунтових властивостей в межах складових локальних структур 
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ґрунтового покриву у вигляді закону розподілу ймовірностей повністю вирішує 

питання кількісного опису неоднорідності ґрунтів, яке рекомендовано для 

порівняння результатів дешифрування різночасових космічних зображень 

відкритої поверхні ґрунту в якості високочутливого методу визначення її змін. 

На основі отриманих під час досліджень експериментальних даних розпочато 

створення електронного каталогу сигнатур для усіх досліджених ґрунтів, а 

також еталонів імовірнісно-статистичних розподілів ґрунтових параметрів, які 

складатимуть основу національної системи дистанційного моніторингу ґрунтів.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблені підходи 

забезпечують детальною інформацією вирішення питань оптимізації ґрунтових 

обстежень, планування, управління та оцінювання ефективності меліоративних, 

агрохімічних та ґрунтоохоронних заходів, моніторингу ґрунтів, а також 

розробки просторово-диференційованих систем управління якістю ґрунтів. 

Практична значимість здобутих результатів підтверджено актами впровадження 

та апробації на площі близько 40 000 га, у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

країни, що дозволило оптимізувати польове обстеження та картографування 

орних угідь, корегувати архівні ґрунтові карти та отримати актуальні дані про 

сучасний стан ґрунтів в межах окремих господарств без значних грошових 

витрат.  

Ключові слова: ґрунт, латеральна неоднорідність, багатоспектральне 

сканування, дешифрування, класифікація зображення, геостатистичний аналіз, 

система опробування ґрунтів, моделювання, моніторинг.  
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SUMMARY 

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

on multispectral space scanning data. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

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

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

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

Kharkiv, 2020. 

 

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, especially in agricultural 

lands. The use of high-resolution multispectral satellite images, which typically have 

geographical compliance, continuity, and are regularly updated, seems to be the 

promising approach to ensuring compliance to high requirements for the accuracy and 

impartiality of the data on the national soil resources. Additionally, satellite images, as 

up-to-date digital materials, in conjunction with modern geographic information 

systems, provide means of precise determining the soil heterogeneity, both in detailed 

and large-scale surveys.  

The dissertation was performed within according to the Program of Scientific 

Investigations of the National Academy of Agrarian Sciences (2001-2020). 

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. The methodological approach 

to structural and parametric modeling of local soil structure heterogeneity based upon 

the spatial high-resolution satellite imagery data is justified and tested. According to 

the genuine empirical material, obtained from different regions of the country, a 
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geostatistical analysis and classification of satellite images, as well as a geostatistical 

analysis of land exploration data, the developed methodology is proven to be effective 

not only for determination of soil units that differ from each other by a vertical 

structure of a soil profile, but also for parametrizatation of properties variation within 

their boundaries; the concstruction of an electronic catalogue of country's arable land 

optical characters was initiated. 

The dissertation is a completed scientific research aimed at solving the scientific 

problem of diagnostics and parameterization of lateral soil heterogeneity by using 

multispectral space scanning data of high spatial resolution as an information basis of 

large-scale soil surveys and soil mapping. 

The basic aspects of using space scanning data for solving this scientific 

problem were determined by taking into account the multivariateness of determining 

soil heterogeneity and considering the specifics of satellite imagery digital data. Its 

involves spatial and structural, abstract mapping of soil units, as well as representation 

of their relative spatial position and their spatial structure, and a quantitative 

evaluation of a soil heterogeneity by certain characteristics of soils using methods of 

geostatistics, wich prove the regular nature of the spatial variation of soil properties 

and alternation of soil differences on the earth's surface. 

Methodological principles for multispectral satellite imagery data decoding are 

developed for mapping of soil continuum, as well as for quantitative estimation of its 

complexity and lateral heterogeneity. In particular, the analysis of experimental data 

for a polygon in Donetsk region, where chernozem ordinary is spreaded with 

variations in particle size distribution and degree of erosion, with humus content from 

0,8 to 4,48 %, allowed to develop the method of analysis the informativeness of 

satellite imagery data. This method provides the construction and an analysis of the 

elasticity function for mathematical dependence, which describes the relationship 

between the optical brightness of the soil surface and the total humus content in the 

topsoil. It was determined that the highest modulus value of elasticity indicator 

corresponds to the interval of humus content values from 1,25 to 3,0 %. The elasticity 

index of the non-informative areas on space image was from 0 to 0,2 , which 
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corresponds to soil humus content from 3,5 to 4,5 %. The information obtained by this 

method is appropriate to taking into account in order to assess the fundamental 

suitability of space scanning data for soil mapping and planning of field surveys. 

Also, according to the Polissya polygon (1000 ha), a method of the analyzation 

of the soil heterogeneity structure was tested, which involves using space imagery to 

creating cartograms of important soil properties and their autocorrelation analysis at 

different azimuths to determine of soil cover anisotropy. Thus, on the basis of the silt 

fraction content cartogram, which was developed by satellite Spot - 4 data, the 

anisotropy estimation by dispersion of this soil feature was calculated and 

autocorrelation functions were developed. Their analysis confirmed the regular of this 

soil feature variation for the direction northeast → southwest, where autocorrelograms 

have a sine wave with a wavelength of 200 to 500 m. 

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

field surveys in the Steppe and Forest-Steppe regions, where chernozems and dark-

chestnut soils with weakly contrast in almost all scanning ranges are common, proved 

the soil decoding technology for multispectral satellite imagery data in the optical 

range, developed herein, to be highly effective for determining the elements of local 

soil structure heterogeneity, which vary in the vertical soil structure. 

Based on the results of regional studies, which included a comparative analysis 

of uncontrolled classification algorithms, advantageous for the development of 

automated systems of thematic decoding of satellite imagery data, the ISODATA 

method was found to be more effective in determining a small-scale soil unit. 

The results of regional studies prove the nonspecific influence of soil variability 

on the formation of the topsoil optical characteristics. In particular, the classification 

of the open soil surface satellite images in the Forest-Steppe zone has proven the 

possibility 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).The geostatistical analysis of ground survey data, according to 
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the general Moran index and its accompanying estimates, demonstrated that soil units 

on slopes of northern exposition have regular variations only in their microaggregate 

composition. This proves the indirect influence of soil structure on the formation of 

soil optical characteristics. 

According to the results of regional studies, the coherent analysis of a satellite 

image and a cartogram classification results, performed using kriging analysis of land 

survey data, is proven to be informative enough to identify soil variations. In 

particular, a well-localized and markedly different unit of a solodized chernozem 

within the plot "Lisova Stinka 2" was identified, which made it possible to improve 

existing soil maps without additional field studies. In the Steppe zone, this approach 

applied for the plot "Crimea-Kamianka" enabled identification of units of a dark-

chestnut, weakly solonized light loamy soil and a deep chestnut solonetz, deposited on 

loessoid clay, as well as an aschy dark chestnut weakly solonized soil and a meadow-

chestnut weakly solonized soil, which differed from each other by the type of salinity. 

The autocorrelation analysis of the water extraction components made it possible to 

reveal the predictability of their variation within the plot and the correctness of soil 

borders, determined using satellite images. 

The results of the decoding of space images of farmland taken at different stages 

of the growing of crops, established that the multivariate analysis of thіі data 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 valid 

approaches to large-scale surveys and accurate determination of boundaries of soil 

units. 

On the basis of archival and experimental data for the experimental polygon in 

the Steppe, it was developed a methodical approach for the use of different times 

space images of agricultural land taken at the early stages of maize crops development 

for the calculation of a complex of vegetative indices and its classification for 

determining the soil contours with significant difference agroindicators (humus 

content, exchangeable potassium, labile phosphorus and integrative agro-chemical 
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evaluation). The pigment index SIPI was shown to be more informative, and, unlike 

the difference NDVI, to be the one to reflect the initial state of physiological stress in 

plants due to the unfavorable water regime and the low content of labile nutrients in 

soil (phosphorus and microelements). 

The analysis of the existing normative documents, related to the development of 

soil sampling systems, demonstrated that existing approaches do not use geostatistical 

estimates, which describe the lateral heterogeneity of soils. We propose to establish 

the exact identification of components of soil evaluation 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. It ensures the identification of a 

predictable component within a variation of soil properties and its basic spatial 

direction. The basic requirement for this approach to organizing surveys is the need for 

accurate georeferencing of sampling points and sites of soil profiles using GPS 

devices, as well as need for taking the number of entirely individual soil samples 

sufficient for the planned analytical research. The obtained results enable us, in case of 

isotropy of a satellite image of the soil surface, to recommend utilizing a random 

sampling network (the coordinates of samplimg points are selected using the random 

number generator in the geographic information system), which meets the main 

requirement for taking a representative sample – ensuring the same probability to be 

sampled for each element of the general population. When the image is anisotropic, it 

is recommended as a preliminary procedure to classify the image in order to determine 

the elements of soil heterogeneity, while in the second stage – to determine the 

number of sampling points proportional to the area of each identified class of soil. 

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

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

utilizing the entropy function of diversity. The simplicity of such approach prompts to 

recommend it for developing the automated cartographic systems designed for 

analyzing the data of remote monitoring of country’s arable lands. Since the 

complexity factor accounts for dependence of territorial division on a number of 
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components, as well as on a proportion of their areas, this approach appears to be 

preferable for rapid quantitative estimation of temporal changes in soils, considering 

the increasing human impact. Application of this approach is presumed to be 

appropriate only for images taken in similar conditions of soil surface, and processed 

by the same methods and settings for image classification, which ensures accurate 

comparison of results of soil decoding from satellite images taken in different times. 

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. It is determined that the representation of variation of soil 

properties within the constituent local structures of the soil cover in the form of a law 

of probability distribution completely solves the task of quantitative description of soil 

heterogeneity, which is recommended for comparing the results of decryption of 

different space images of the open surface and its quality.  

Based upon the experimental data obtained during the research, the 

concstruction of the electronic catalogue of signatures 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 the results obtained is in the developed approaches 

which providing detailed information for solving tasks of soil surveys optimization, 

planning, management and evaluation of the effectiveness of reclamation, 

agrochemical and soil protection techniques, soil monitoring and the development of 

spatial differentiated systems of soil quality management. 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 our 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: soil, lateral heterogeneity, multispectral scanning, decoding, image 

classification, geostatistical analysis, soil sampling system, modeling, monitoring. 
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ВСТУП 

 

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.  
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Нестача актуальної параметричної інформації про властивості грунтів 

перешкоджає розвитку цифрового ґрунтового 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 та об’єктивно відображають характер земної поверхні. 

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).  

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 
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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; 
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- 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; 

- 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-
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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;  

- 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 
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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 
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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). 

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 
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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. 

Друковані праці за темою дисертації підготовлено самостійно та у 

співавторстві. Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором 
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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 
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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.).  

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 
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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. 

 

 

 

Автор висловлює щиру подяку науковому консультанту - доктору 

біологічних наук, член-кореспонденту НААН М.М. Мірошниченку, а також 

доктору біологічних наук, академіку НААН В.В. Медведєву за консультативну 

допомогу та змістовний аналіз розроблених автором наукових основ 

використання даних космічного сканування для дослідження ґрунтів та ҐП. 

Автор вдячна співробітникам сектору дистанційного зондування грунтового 

покриву та лабораторії охорони ґрунтів від ерозії ННЦ «ІҐА імені 

О.Н. Соколовського» за допомогу під час виконання польових та камеральних 

досліджень, а також співробітникам лабораторії інструментальних методів 

аналізу за сумлінне ставлення до проведення аналітичних досліджень 

багаточисленних проб ґрунту, які складають експериментальну основу 

представленої дисертації.  

Особисту вдячність автор висловлює завідувачу сектором дистанційного 

зондування грунтового покриву ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського», кандидату 

біологічних наук, старшому науковому співробітнику С.Р. Трускавецькому за 

дієву допомогу та щиру, моральну підтримку на всіх етапах підготовки 

дисертації.  
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РОЗДІЛ 1  

ОБГРУНТУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ 

ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1  Неоднорідність ґрунтового покриву та фактори її формування 

 

1.1.1 Історія розвитку уявлень про латеральну неоднорідність ґрунтів 

та методи її визначення 

 

Неоднорідність ґрунтів як специфічне явище, яке проявляється на усіх 

рівнях їх організації давно є об’єктом ґрунтознавчих досліджень. Традиційно, 

під час досліджень ґрунтознавці мають справу, перш за все, з характеристикою 

профільної варіабельності ґрунтових властивостей, оскільки профільний метод є 

спеціалізованим для ґрунтознавства [1, 2, с. 18, 3, стор. 26 - 28]. Однак, в 

основоположній для ґрунтознавства роботі В.В. Докучаєва детально 

проаналізовано результати експедиційного дослідження саме вздовж 

поверхневого просторового розподілу властивостей чорноземів (колір, 

показники мінералогічного та фізико-хімічного складу) на великих площах 

Європейської Росії, що дозволило йому встановити закон зональності [4]. 

Шляхом детального опису природних умов Європейської території Росії та за 

аналізом даних польового та лабораторного дослідження проб ґрунту, 

В.В. Докучаєв доводить закономірну та поступову зміну основних властивостей 

чорнозему, характеризує ступінь відмінності його різновидів, визначеності 

переходів між ними та використовує під час аналізу та опису результатів 

досліджень, в основному, градації якісної оцінки їх відмінності («більш або 

менш однорідні дані» [4, с. 444], «саме таку грубизну рослинно-наземних 

ґрунтів ми визнаємо за середню нормальну» [4, с. 457] та т.п.). У більш пізніших 

своїх роботах, В.В.Докучаєв обґрунтував фактори ґрунтоутворення й для інших 

типів ґрунтів, підкреслюючи закономірності їх розподілу у вздовж 

поверхневому напрямі [5].  
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Розвиток ґрунтово-географічних досліджень на початку та в перший 

половині XX сторіччя дозволив виявити новітні типи ґрунтів, встановити 

взаємозалежності між їх властивостями та факторами ґрунтоутворення, а також 

визначити новітню властивість - строкатість ҐП. Логічну поступальність та 

достатню стрімкість розвитку ґрунтово-географічних уявлень в цей період 

можна представити в невеликій ретроспективі наукових публікацій того часу.  

Так, в роботі Г.М. Висоцького (1909 рік) щодо необхідності використання 

фіто-топологічного картографування для організації дослідних установ та 

уточнення типів сільськогосподарського використання території, неодноразово 

підкреслюється необхідність використання точних кількісних даних про 

властивості ґрунтів для визначення взаємозалежностей факторів 

ґрунтоутворення на прикладі формування гідрологічного режиму ґрунтів [6]. В 

цій роботі Г.М. Висоцький висловлює ідеї, які можна віднести до 

основоположних питань й сучасного вивчення неоднорідності ҐП. Зокрема автор 

пише: «В межах одного району, однієї фітоекологічної області або зони, існують 

багаточисленні варіації умов проростання в різних місцеположеннях, в різних 

пунктах, що залежить від зміни складу ґрунтів …, від зміни умов природнього 

зрошення, які обумовлені різноманіттям великих та маленьких форм рельєфу та 

геологічної будови місцевості та ін..» [6, стор. 100] й фактично підкреслює 

необхідність використання найбільш детальних фіто-топологічних карт для 

просторового аналізу даних, що спрямовано на систематизацію однотипних 

фітоекологічних умов як основних індикаторів визначення елементів 

неоднорідності ҐП. Також Г.М. Висоцький наголошує на необхідність 

забезпечення досліджень ґрунтів об’єктивними та точними даними, які не 

отримані шляхом суб'єктивних оцінок та вигадок: «Головна вимога до фіто-

топологічної карти…, до ґрунтових карт, кліматичних та гідрогеологічних - це 

найбільша точність та детальність, якомога повна відсутність будь-яких 

довільних позначень та контурів… та прагнення до того, щоб все те, що є 

точним при розгляді карти відрізнялося від гаданого» [6, стор. 105 - 106]. Також 

Г.М. Висоцький торкнувся проблеми визначення ґрунтових меж та підкреслив 
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необхідність детального розгляду видів переходів між контурами ґрунтів навіть 

для випадків, коли відокремлені контури незначно відрізняються один від 

одного за властивостями ґрунту [6, стор. 108]. Важко переоцінити важливість 

визначення Г.М. Висоцьким «зональних та інтразональних» ґрунтів [6, 

стор. 110 - 111] та комплексного розгляду впливу топографічних, орографічних 

та гіпсометричних особливостей рівнинної території на мінливість основних 

властивостей ґрунтів та просторовий розподіл ґрунтових відмін, в основному, 

типового таксономічного рівня. Г.М. Висоцьким відзначено динамічність змін 

ґрунтових властивостей «внаслідок природніх процесів еволюції форм земної 

поверхні або внаслідок … варварського та хижацького впливу людини …та 

раціонального меліоративного впливу, які призводять до таких значних, 

докорінних змін у формах поверхні та стані ґрунту, що фітоекологічні умови … 

сильно змінюються» [6, стор. 119 - 120] та обґрунтовано використання методу 

динамічного картографування шляхом співставлення «первісної 

фітотопографічної карти, яка надає можливість визначити певні фітоекологічні 

типи, які відповідають основним рослинним спільнотам» [6, стор. 121] та 

«фітотопологічної карти, яка представляє розподіл наявних фітоекологічних 

умов» для визначення тенденції змін умов ґрунтоутворення. 

У зв’язку з дослідженням латеральної неоднорідності ґрунтів, не можна не 

згадати наукові праці Махова Г.Г., діяльність якого в першій половині ХХ 

сторіччя була присвячена морфологічному вивченню ґрунтів, вирішенню 

класифікаційної проблеми в межах докучаєвського ґрунтознавства, а також 

встановленню закономірностей просторового розподілу факторів 

ґрунтоутворення для основних типів ґрунтів, які поширені на території України. 

Зокрема, в роботі Г.Г. Махова про ґрунтові умови України [7], проаналізовано 

умови ґрунтоутворення в різних кліматичних зонах нашої країни, надано 

характеристику факторам, що обумовлюють значну строкатість та різноманіття 

ҐП Полісся [7, стор. 3 - 11], багаточисленні різновиди чорноземних ґрунтів 

Лісостепу [7, стор. 19 - 26] та ґрунтів Степу України [7, стор.11 - 19]. При цьому, 

автор використовує кількісні параметри та градації визначних показників ґрунту 
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– «кількості перегною» або вмісту гумусу та гранулометричного складу, 

підкреслює важливість врахування тенденцій змін фізичних властивостей 

ґрунтів під впливом як природніх факторів (зміни типу рослинності, ґрунтових 

режимів), так й під впливом агрономічної діяльності людини. Більш пізніші 

роботи Г.Г. Махова відрізняє велика кількість фактичного матеріалу, який 

накопичено під час морфологічного дослідження ґрунтів та ув’язаного з їх 

хімізмом, його комплексний аналіз, з детальним урахуванням регіональних 

особливостей факторів ґрунтоутворення, що безумовно підготовило основу для 

вдосконалення чинної на той час системи ґрунтових одиниць, визначення явищ 

макро- та мікрокомплексності в різних орографічних умовах України [8, 9]. 

Зокрема, підсумовуючи одну зі своїх робіт, Г.Г. Махов пише: «Ґрунти, що 

набули будь-яких окремих, характерних ознак, під впливом різкого діяння 

одного з місцевих факторів, виділені нами як нижчі одиниці – варіанти. … Поділ 

нами ґрунтів України на типи, підтипи та відміни йде по лінії зміни основних 

зональних чинників, поділення на групи та підгрупи, має на меті реєструвати 

особливості ґрунтотворної породи та її механічного складу, і, зрештою 

виділення варіантів фіксує ґрунти з окремими характерними ознаками, які 

виникли під впливом якогось місцевого чинника. … Вибір ознак, покладених в 

основу визначення є надто важливий момент і може бути названий вдалим лише 

в тому разі, якщо дана ознака: 1) генетично зв’язана з основними моментами 

ґрунтоутворення, 2) досить різко виявлена і не допускає суб’єктивних 

тлумачень» [8, стор. 288].  

Значний внесок в розвиток уявлень про закономірності просторового 

розподілу ґрунтів зробили також наукові праці Л.І. Прасолова. Так, в статті 

Л.І. Прасолова та О.А. Роде (1934), яку створено за результатами маршрутних, 

ґрунтових досліджень в Середньо-Уральському лісостепу, поняття 

«неоднорідність» неодноразово використано [10, стор. 29, 35, 37, 47], в 

основному, для характеристики мінливості фізичних та фізико-хімічних 

властивостей ґрунтотворних порід, геоморфологічних характеристик території 

та змін в характері її рослинного покриву, які обумовили складний просторовий 
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розподіл «чотирьох груп ґрунтів: чорноземів, сірих ґрунтів лісостепу, 

підзолистих та перегнійно-карбонатних ґрунтів» [10, стор. 25]. В цій роботі 

охарактеризовано різноманіття умов формування ґрунтових відмінностей та 

запропоновано гіпотези щодо особливостей ґрунтогенезу чорноземів.  

Надзвичайно цікавою представляється також наукова праця 

Л.Г. Раменського (1936) щодо методичних основ комплексного ґрунтово-

геоботанічного обстеження земель [11] як складової виробничої типології 

земель, в якій висловлюються дуже прогресивні для того часу ідеї щодо обробки 

та узагальнення результатів польового обстеження території. Так, підкреслюючи 

необхідність забезпечення одноманітності та порівнянності матеріалів та оцінок 

просторових досліджень незалежно від індивідуальності окремих виконавців, 

Л.Г. Раменський пише: «Необхідно до можливих границь технізувати 

дослідження, усунути елементи свавілля та суб'єктивного розсуду» [11, 

стор. 694]. Основу запропонованого цим автором підходу складає поєднання 

вдосконалених методів вивчення вегетативних ознак рослин, роздільна запис 

ознак ґрунту під час опису вертикальної будови ґрунту (з використанням 

еталонів), а також використання вдосконалених методів інтегрування та 

систематизації ґрунтових та геоботанічних матеріалів, які фактично можна 

розглядати як прообраз сучасних методів аналізу багатомірних даних. При 

цьому, Л.Г. Раменський вбачав одним з основних завдань своєї роботи - 

встановлення об’єктивно обґрунтованих «стандартів» для кожної визначеної 

групи досліджених об’єктів (екотопів) на основі точного опису рослинності та 

ґрунтів. Найцікавішою процедурою вирішення поставленого цим науковцем 

завдання представляється перевірка визначеної групи об’єктів на 

«однорідність», яку проводили шляхом розрахунку «елективного середнього», 

яке є «дуже близьким до медіани та середнього арифметичного, що виведене зі 

всіх ґрунтів даної групи» [11, стор. 701]. Нижче Л.Г. Раменський доповнює, що 

«при достатній однорідності групи, елективне середнє може бути замінено 

сукупністю медіан або квартильних значень усіх показників» та пропонує 

розглядати «закономірні криві поверхні розподілу окремих показників за 
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координатами факторів. … При цьому, показники кожного окремого елементу 

приймаються як не зовсім достовірні, всі показники доповнюють та коректують 

один одного в наслідок їх різноманітної специфічності та взаємної 

сполученості» [11, стор. 701]. Слід тільки погодитись з думкою 

Л.Г. Раменського, який підкреслював: «Наш метод та варіаційна статистика – 

два рівноправні підходи, взаємодоповнюючі один одного, які висвітлюють різні 

об’єкти або різні сторони об’єктів. Систематизація описових матеріалів порядку 

розподілу їх у ряди за діючими факторами та за стадіями змін, з опорою їх на 

стійкі віхи – стандарти, у порядку поступового розчленування та уточнення 

факторів та градацій, метод долає існуючий глибокий розрив між дисциплінами 

аналітичними, експериментальними (агрохімія, фізіологія) та описовими 

(геоботаніка, регіональне ґрунтознавство)» [11, стор. 717]. 

Численні дані відносно варіабельності окремих властивостей ґрунтів 

вздовж поверхні активізували ґрунтознавців (у 50-70 роках минулого сторіччя) в 

напряму створення та розвитку вчення про структури ҐП, в якому предметом 

досліджень стає неоднорідність ҐП та латеральна неоднорідність. Визначною 

подією в історії розвитку ідей щодо визначення поняття «неоднорідність 

ґрунтів» можна вважати ІІІ з’їзд ґрунтознавців СРСР. Так, в роботі 

Ф.І. Козловського визначено, що «ҐП вважається однорідним, якщо в кожній 

безперервній послідовності досліджених ґрунтових ділянок, площа яких 

відповідає масштабу знімання, значення властивостей ґрунтів мають лише 

випадкові зміни, тобто неоднорідність ҐП визначається в закономірній зміні 

властивостей ґрунту монотонного або періодичного характеру в тому чи іншому 

просторовому напрямі» [12]. Ф.І. Козловський також відзначає, що вивчення 

неоднорідності ҐП є можливим тільки за статистичними методами та вводить 

поняття «педону», що статистично визначається за дисперсійним аналізом та за 

методами аналізу послідовностей типу ланцюга Маркова та відповідає площі з 

найбільш незначною неоднорідністю, яка має періодичний характер. В цій 

роботі введено поняття «поліпедону», який складається з різних, але внутрішньо 

однорідних педонел, які доступні для ґрунтово-географічного аналізу. 
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Визначними є тези Л.О. Карпачевського, в яких підкреслено існування 

«невід’ємної, особливої властивості ґрунту - безперервної мінливості різних 

його властивостей у просторі, що проявляється навіть в межах одного 

біогеоценозу та яку пропонується визначати як «строкатість ґрунтів» [13]. Він 

відзначає, що «строкатість ґрунту спричинена варіюванням багатьох факторів, 

які характеризуються анізотропністю (мінливістю властивостей ґрунтів 

усередині парцели)».  

В цілому ж, роботи Ф.І. Козловського сприяли розвитку концепції 

ґрунтового індивідуума шляхом введення поняття «ґрунтової неоднорідності» та 

пошуку математичного апарату для її точного визначення [14, 15]. Зокрема, 

Ф.І. Козловський успішно застосував методи, які засновано на теорії випадкових 

функцій, зокрема спектрально-частотний аналіз, для встановлення 

закономірностей просторового розподілу морфологічних ознак ґрунтів та вмісту 

солей в межах елементарного ґрунтового ареалу (ЕҐА) лучностепового 

солончакового солонцю - компоненту солонцевого комплексу в північній 

частині Сарпінської низовини [16], для аналізу структури ҐП за просторовою 

неоднорідністю грубизни горизонту А2В дерново-підзолистих ґрунтів 

Підмосков’я [15]. В цілому ж, особливою заслугою Ф.І. Козловського є те, що 

він довів ефективність спільного використання методів математичної статистики 

та географії ґрунтів для вивчення багаторівневої організації структури ҐП та 

створення концепції, в якій структура ҐП розглядається в якості об'єкту 

досліджень, неоднорідна структура якого досліджується на основі підходу, що 

полягає в розділенні структури варіювання властивостей ґрунтів на випадкову та 

закономірні складові за математичними методами, що засновані на теорії 

випадкових функцій [17].  

У багатьох роботах вітчизняних ґрунтознавців того періоду, викладено 

результати фундаментальних досліджень закономірностей просторового 

розподілу ґрунтів на зональному та регіональному рівнях, які з часом 

оформилися в цілісну концепцію структури ҐП, яка є однією з основних 

методологічних основ географії ґрунтів та детально викладена в роботах 
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В.М. Фрідланда [18 - 23]. Але слід визнати, що не дивлячись на значний 

попередній досвід вивчення просторового варіювання властивостей ґрунтів за 

статистичними методами, з появою концепції структури ҐП більшість 

вітчизняних ґрунтознавців почала пов’язувати завдання кількісного визначення 

неоднорідності ґрунтів з розрахунком декількох відносних показників, які 

характеризують складність ҐП та надають досить узагальнену характеристику 

латеральної неоднорідності ґрунтів. Так, у роботах В.М. Фридланда [24 - 28], 

Я.М. Годельмана [29 - 36], Ю.К. Юодиса [37, 38] та багатьох інших, на основі 

порівняльно-географічного методу проаналізовано ґрунтові відмінності шляхом 

поєднання експертної оцінки та сукупності строго визначених вимірювальних 

процедур, а саме, встановлення границь ґрунтових контурів, визначення 

ґрунтових комбінацій різного типу та встановлення їх взаємозв’язку з мікро та 

мезорельєфом, детально проаналізовано геометричні особливості ґрунтових 

виділів, їх компонентний склад тощо. При цьому, основні відомості про 

просторове розташування ґрунтів та їх властивостей отримувались за польовим 

обстеженням ґрунтів в межах ґрунтово-геоморфологічних профілів або 

ключових ділянок, що дозволяє визначити зміни ґрунтів та встановити зв’язок 

найменших, цілісних просторових одиниць ҐП з факторами ґрунтоутворення. 

Більш детальний аналіз теоретичного та практичного значення такого підходу до 

визначення латеральної неоднорідності ґрунтів представлено у підрозділі 1.2. 

Закономірний розвиток уявлень щодо неоднорідності ҐП та 

обґрунтованість вчення про його структуру підтверджується створенням та 

розвитком в геологічній науці геостатистики – теоретичного наукового напряму 

та сукупності математичних алгоритмів щодо аналізу просторово організованої 

інформації на основі математико-статистичного апарату кореляційної теорії 

випадкових функцій, основи якої закладено Ж. Матероном [39]. Тому, цікавим 

визначенням просторової неоднорідності природних об’єктів є формулювання 

Ж. Матерона, який під час опису якісних характеристик просторових змінних 

визначає їх анізотропність як «просторову мінливість змінної …, наприклад 

просторовий напрям за яким та чи інша ознака змінюються значно швидше ніж 
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за іншими напрямами» [39, с. 10 - 11]. При цьому, автор підкреслює, що така 

просторова мінливість характеризує умови утворення та структурні особливості 

дослідженого природного об’єкту, а тому носить цілком закономірний характер. 

Докладне викладення питань, які пов’язано з оцінкою середнього у визначеному 

геометричному об’ємі та оцінкою розміщення середніх значень ознак дозволило 

Ж. Матерону створити оптимальну обчислювальну процедуру пошуку 

середнього значення ознаки просторово розподіленого природного об’єкту або 

явища з найменшою випадковою похибкою - крігінг.  

Відомі аналогічні дослідження й в радянській геологічній науці та 

ґрунтознавстві. Зокрема, в роботах М.В. Раца неоднорідність геологічних 

об’єктів представлено як цілком природня властивість, яка визначається 

«просторовою мінливістю факторів формування властивостей порід в 

горизонтальному напрямі та пов’язано з осадочною диференціацією та 

фаціальною мінливістю» [40, стор. 73]. При цьому, зміна параметру ознаки 

залежно від просторових координат вважалася достатнім підґрунтям для того, 

щоб визначити просторовий об’єкт неоднорідним [41, стор. 107]. Слід 

відзначити й наукові праці Г.К. Бондарика, в яких поняття «однорідності» та 

«неоднорідності» розглядаються з позицій стаціонарності та нестаціонарності 

випадкової функції, математичне представлення якої виражається математичним 

очікуванням та кореляційною функцією [42]. Пізніше колективу авторів, під 

керівництвом цього вченого, вдалося підкреслити міждисциплінарне значення 

такого визначення латеральної неоднорідності під час вирішення прикладних 

завдань для цілей меліорації [43].  

Системний підхід та глибоко теоретичний внесок в розвиток вчення про 

неоднорідність ґрунтів та ҐП зробили багаточисленні наукові праці 

Є.А. Дмитрієва. До напрямків його досліджень, які мають безпосереднє 

відношення до визначення латеральної неоднорідності ґрунтів, можна віднести: 

- визначення теоретико-філософського аспекту проблеми вивчення 

неоднорідності ҐП, дефініція терміну «неоднорідність ґрунтів» [44 - 51]; 
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- застосування та інтерпретаційні особливості ряду статистичних методів в 

експериментальному ґрунтознавстві для детальної характеристики просторового 

варіювання властивостей ґрунтів [52 - 56]; 

- використання та інтерпретаційні особливості статистичних прийомів 

оцінки методичних похибок та статистичних аспектів оптимізації ґрунтових 

аналізів [57, 58]; 

- розробка та опис методів аналізу одиничних сукупностей, оцінки 

точності вибіркових спостережень, планування та оптимізації об’ємів вибірки, 

методів статистичної оцінки місцезнаходження ґрунтових меж [50, 51, 59 - 61].  

Зокрема, Є.А. Дмітрієв розглядав «неоднорідність ґрунту» як 

взаємопов’язані філософські категорії «подія» та «властивість» та підкреслював, 

що «неоднорідність об’єкту як його властивість може бути описано такими 

показниками як дисперсія, коефіцієнт варіації, дольова участь окремих 

компонентів, тощо, а в деяких випадках – організаційними особливостями в 

топографічному просторі» [44 стор. 68]. Є.А. Дмітрієв відокремлював поняття 

«неоднорідності ґрунту» та «варіювання», під яким розумів «випадкову 

неоднорідність ґрунтів, природа якої незрозуміла та яка представляє фон під час 

вивчення саме неоднорідності, яка має закономірний характер та причини 

формування якої цілеспрямовано досліджується під час ґрунтознавчих 

досліджень» [44 стор. 68]. Слід відзначити, що таке уявлення збігається з 

визначенням Ф.І. Козловського та інших вчених, які під «неоднорідністю 

ґрунтів» розуміли невипадкове варіювання ґрунтових властивостей. 

Важливе значення мають окремі висновки та підходи Є.А. Дмитрієва до 

визначення та діагностування неоднорідності ґрунтів. По-перше, це той факт, що 

неоднорідність може проявити себе не тільки в координатах географічного 

простору, але й в абстрактному класифікаційному просторі і тоді «її 

характеристика буде відноситись до властивостей окремих таксонів або до 

відношень між об’єктами класифікацій» [44, стор. 69]. По-друге, віднесення 

порівнюваних елементів (частин) в об’єкті або самого об’єкту до неоднорідних є 

завжди відносним. При цьому, основними причинами відносності будь якого 
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кількісного визначення неоднорідності ґрунтів та ҐП Є.А. Дмитрієв вважав [44 

стор. 66 - 67] багаточисленність критеріїв, які обираються науковцями для 

визначення однорідності об’єкту; практичне дослідження ґрунтів та ҐП на 

окремих елементах випробування та значна різниця в розмірах, конфігураціях та 

інших особливостях елементів неоднорідності ҐП; існування фонової 

неоднорідності, «тобто невідомих або навмисно неврахованих проявів 

неоднорідності, здебільшого через складність процесів»; часова мінливість 

елементів неоднорідності ҐП. Ієрархічну будову та внутрішню організацію 

неоднорідності ҐП визнавали багато вчених, але в роботах Є.А. Дмитрієва та 

його послідовників цей теоретичний аспект розвинуто та ув’язано з проблемою 

обирання елементів випробування ґрунтів під час польових досліджень ҐП, тому 

що внаслідок «усереднення властивостей ґрунтів в межах елементу 

випробування, елементи неоднорідності малого порядку) практично не 

визначаються під час випробування елементів більш значних розмірів, тобто при 

перевищенні елементів випробування деяких критичних розмірів, які 

визначаються розмірами найбільших елементів неоднорідності та заданими 

критеріями, об’єкт буде визнано однорідним» [44, стор. 73 - 74]. Вагомий внесок 

цього науковця в розвиток вчення про неоднорідність ґрунтів підкреслила 

В.П. Самсонова, яка відмітила, що Є.А. Дмітрієв «був першим, хто визначав 

особливість ґрунту як об’єкту статистичного аналізу, яка складається в 

протиріччі суцільності самого об’єкту та дискретності носіїв інформації про 

нього», а також «запропонував понятійну модель генезису даних про ґрунти, в 

якій вперше у ґрунтознавстві поставив проблему взаємовідносин суб’єкту та 

об’єкту» [62, стор. 12]. Слід підкреслити, що представникам наукової школи 

Є.А Дмітрієва під час досліджень закономірностей просторового варіювання 

властивостей ґрунтів вдалося, в деякій мірі, поєднати теоретичні досягнення 

генетичного ґрунтознавства СРСР з високотехнологічними та точними методами 

опису ґрунтів, які характерні для закордонних ґрунтознавців. 

І дійсно, представники закордонного ґрунтознавства (в основному, 

західноєвропейської та північноамериканської наукових шкіл) демонстрували 
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інтенсивний розвиток точних методів опису ґрунтів, за статистичними та 

математичними методами. Так, Г Ієнні підкреслив, що «всі ґрунти мають одну 

загальну ознаку – анізотропність» та представив складність процесів 

ґрунтоутворення за допомогою універсальних математичних виразів [63, 

стор. 16 - 17]. Слід відзначити, що під час аналізу тенденцій розвитку 

тогочасного ґрунтознавства, Г Ієнні протиставляв напрямок розвитку радянської 

школи ґрунтознавства до тез Докучаєва В.В., який вважав за необхідне 

розвивати ґрунтознавство як точну науку, а саме «представляти умови 

ґрунтоутворення … в числовому вигляді» [63, стор. 34]. На думку Г Ієнні 

«російське та міжнародне ґрунтознавство отримало більший розвиток у 

напрямку вдосконалення класифікацій ґрунтів», а тому вбачав основним 

завданням своєї наукової роботи - «зібрати воєдино всі відомі залежності між 

властивостями ґрунтів та факторами ґрунтоутворення та, наскільки це можливо, 

виразити їх у вигляді кількісних залежностей або функцій» [63, стор. 35]. На 

жаль, цей автор продемонстрував використання методів кількісного 

функціонального аналізу для дослідження лише одного типу анізотропності 

ґрунтів – їх вертикальної неоднорідності. Використання кількісного опису 

характеристик ґрунту та різноманітних методів їх математичної обробки, 

врахування розподілу факторів ґрунтоутворення, дозволило Г. Ієнні зробити 

висновки, які є корисними для вивчення латеральної неоднорідності ґрунтів:  

- невизначеність границь між типами ґрунтів залежить «не стільки від 

недоліків точності під час досліджень та картографуванні ґрунтів, скільки є 

наслідком мінливості, яка притаманна типам ґрунтів» [63, стор. 45 - 46]; 

- будь-який «ґрунтоутворюючий фактор, який в даному географічному 

районі є більш схильним до мінливості, є причиною мінливості й ґрунтів та 

порушує їх однорідність» [63, стор. 46];  

- для «кількісного вираження мінливості ґрунтів існує ряд графічних та 

математичних прийомів, серед яких основними є ґрунтово-геоморфологічний 

профіль (soil line, soil transect – в англомовному варіанті), який представляє 
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«результати визначення властивостей ґрунту як функції відстані», а також 

«методи варіаційної статистики, зокрема крива розподілу» [63, стор. 46 - 47]; 

- поєднання географічного (розподіл властивостей ґрунтів в просторі) та 

функціонального (залежність властивостей ґрунтів від факторів 

ґрунтоутворення) підходів є ефективним для вивчення ґрунтів [63, стор. 325]; 

- «не існує функціональної залежності між двома властивостями ґрунтів, 

яка має універсальну застосовність» [63, стор. 332]; 

- «відсутність універсальних залежностей між властивостями ґрунтів не 

виключає існування окремих залежностей, дія яких обмежується визначеними 

границями» [63, стор. 333]. 

Наукове значення цих підходів підкреслено Б.Г. Розановим, який 

відзначив що «формули Г Ієнні призвели до цілої низки спроб побудови 

імітаційних математичних моделей ґрунтоутворення на основі вже вивчених 

окремих та загальних закономірностей з використанням докучаєвської ідеї 

функціональних залежностей» [64, стор. 16]. В своїх пізніших роботах, Г Ієнні 

відзначає деяку періодичність у розподілі окремих ділянок ґрунту з подібним 

комплексом властивостей та вважає за необхідне розвинути уявлення про 

ґрунтовий індивідуум, багаторазовий розподіл якого у просторі запропонував 

називати тесерою [65]. Саме з цього часу кількість наукових праць 

американських ґрунтознавців щодо вивчення просторової неоднорідності 

ґрунтів та розвитку визначення «ґрунтового індивідууму» стрімко зростає та 

послідовно трансформується в концепцію «педону» та «поліпедону» [66 - 69], 

яку розвинуто й представниками радянської ґрунтознавчої науки [15, 70 - 75].  

Починаючи з 60 років ХХ сторіччя розпочалося масове опрацювання 

точних методів визначення латеральної неоднорідності ґрунтів для вирішення 

широкого спектру питань теоретичного ґрунтознавства, агрономії та агрохімії. 

Так, використання математичних методів обробки показників водопроникності 

та об’ємної маси чорноземних та темно-каштанових ґрунтів було проведено 

В.В. Медведєвим для опису мінливості цих властивостей ґрунтів шляхом 

розрахунку варіаційно-статистичних показників та аналізу кривих розподілу, а 
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також визначенням ступеня точності результатів, мінімальної кількості 

визначень, які необхідні для отримання величин з заданою відповідністю до 

істинних значень, а також для встановлення точності їх вимірювання та 

практично можливої кількості повторностей [76]. Слід відзначити, що 

В.В. Медведєву належить оригінальна ідея щодо використання показника 

анізотропності ґрунту, який визначено за кількісними та якісними показниками 

варіабельності мікробудови ґрунтових горизонтів, для уточнення спрямованості 

та напруги ґрунтотворного процесу на прикладі чорнозему звичайного 

(глибокого середньо суглинкового та важко суглинкового) та темно-

каштанового слабко солонцюватого легкоглинистого ґрунту [77]. Важливим в 

цій роботі є представлення анізотропності ґрунту, як однієї з системних 

властивостей ґрунту, яка деталізує напрям ґрунтоутворення. На теперішній час, 

з працями В.В. Медведєва пов’язано актуалізація вивчення неоднорідності 

ґрунтів та поширення геостатистичного бачення на проблему її кількісного 

оцінювання як наукового забезпечення розвитку агровиробництва в Україні 

[78, 79]. Зокрема, в його працях розглянуто сучасні методологічні підходи щодо 

визначення неоднорідності ґрунтів для розробки та впровадження систем 

точного землеробства [80 - 82]. Так, дослідження латеральної неоднорідності 

ґрунтів за основними агрохімічними показниками проведено В.В. Медведєвим з 

співавторами під час досліджень просторової неоднорідності дерново-

середньопідзолистого супіщаного ґрунту (Чернігівська область) [83]. За 

допомогою геостатистичної обробки авторам вдалося не тільки розробити 

техніко-економічне обґрунтування точного внесення добрив, а також 

встановити, що найбільш варіабельними показниками в цьому ґрунті є рухомі 

сполуки фосфору, найменш варіабельними - вміст гумусу та величина рНKCl.  

Значний внесок в сучасний розвиток теоретичного та практичного 

напрямів дослідження латеральної неоднорідності ґрунтів мають наукові праці 

В.П. Самсонової, в яких розвинуто прогресивні уявлення про сутність та 

особливість вивчення неоднорідності ґрунтів як системної їх властивості, 

актуалізовано використання новітніх математичних підходів до її визначення та 



58 

аналізу, наприклад, можливості фрактального підходу до опису просторової 

мінливості властивостей ґрунтів [84, стор. 41]. В своїх роботах В.П. Самсонова 

обговорює проблему кількості точок відбору проб, відстані між ними та точності 

побудованих картограм для вирішення землеробських завдань [62, 84 - 86].  

Прогресивний підхід у розвитку ідей щодо дослідження латеральної 

неоднорідності ґрунтів здійснюють також наукові праці І.В. Міхеєвої, в яких 

основним мірилом просторової варіабельності властивостей ґрунтів є ентропія, 

що розглядається в якості їх імовірнісно-статистичної характеристики [87, 88]. 

Опрацювання інформаційного підходу щодо вивчення просторової мінливості 

властивостей ґрунтів шляхом статистичного аналізу значного 

експериментального матеріалу, який отримано під час великомасштабних 

ґрунтових обстежень, дозволило І.В. Міхеєвої оцінити варіабельність вмісту 

гранулометричних фракцій у різновидах каштанового ґрунту південного заходу 

Кулундинского степу, що сформовані на стародавніх озерно-алювіальних 

відкладах, та визначити три категорії їх мінливості залежно від ступеня 

неоднорідності факторів ґрунтоутворення (неоднорідність, варіабельність та 

флуктуації). Ці дослідження показали, що ентропія є стійкішою 

характеристикою варіювання властивостей ґрунтів, ніж такі статистичні 

показники, як дисперсія або коефіцієнт варіації. Зрозуміло, що використання 

положень теорії інформації та теорії ймовірності для аналізу детермінізму та 

стохастичності властивостей об'єктів не можна назвати інновацією в науці. 

Свого часу, їх використання сприяло оцінюванню структурних аспектів 

самоорганізації систем під час їх розвитку та еволюції – впорядкованості, 

складності – в багатьох наукових дисциплінах [89 - 93]. Однак, на теперішній 

час ці підходи представляються особливо цінними, тому що відповідають 

сучасній, міждисциплінарній екологічній парадигмі, яка формується у світі, й в 

якій інформація (в її фундаментальному розумінні) розглядається як системна 

властивість єдності об'єктів та довкілля [88, 94]. 

Високий рівень технологічного оснащення дослідницьких установ, 

дозволили західно-європейським, північно-американським та австралійським 
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ґрунтознавцям досягти значних результатів у напряму практичної реалізації 

багатьох інноваційних підходів щодо кількісного оцінювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів з використанням сучасних геоінформаційних технологій, 

які поєднують новітні методи збору даних про стан земної поверхні та 

передбачають обов’язкове використання даних дистанційного зондування (ДЗ), а 

також включають їх обробку за допомогою  геоінформаційних систем (ГІС).  

Це підтверджується результатами досліджень бібліометричних показників 

наукової області геостатистики, які отримано з наукометричних баз Інтернету 

(Web of Science - 4000, Scopus - 2000, Google Scholar -5389), проаналізовано 

глобальні тенденції в геостатистиці та сформовано перелік найбільш цитованих 

наукових праць [95]. Визначено, що ґрунтознавство входить до п’ятірки 

наукових областей, в яких геостатистичні дослідження є особливо запитаними, а 

також те, що загально відомий ґрунтознавчий журнал «Geoderma» відноситься 

до найвпливовіших наукових видань світу, в якому висвітлюються результаті 

досліджень в області аналізу даних за геостатистичними методами [95]. При 

цьому, до найбільш цитованих закордонних ґрунтознавців, які досліджували 

просторову варіабельність властивостей різних типів ґрунтів за 

геостатистичними методами, слід віднести Р. Вебстера та М. Олівер, які провели 

перевірку типів розподілу важливих показників ґрунту та визначили умови та 

правила оцінювання полуваріограм, а також розвинули теорію випробування 

ґрунтів, зокрема, за допомогою даних космічного сканування [96 - 101]. 

Активна розробка цілого комплексу питань високотехнологічного 

визначення неоднорідності ґрунтів, проведеного майже на всіх територіальних 

рівнях, характерна для наукових праць Д. Росітера [102 - 106]. В своїх 

публікаціях він визначає складові сучасної методології інформаційного 

забезпечення суспільства про ґрунтові ресурси світу, яка передбачає 

інтегрування архівних загально-географічних та тематичних матеріалів, даних 

наземних досліджень ґрунтів, цифрових даних їх зондування, результатів їх 

статистичної обробки та геостатистичного інтерполювання, а також результатів 

цифрового моделювання рельєфу та педотрансферного моделювання, які 
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суттєво трансформовані під час тематичної обробки, для подальшого постачання 

через Інтернет широкому колу споживачів в якості потужного, настільного, 

обчислюваного середовища [102]. Зокрема, як провідний співробітник 

Міжнародного Інституту геоінформаційних наук та глобального спостереження 

(International Institute for Geo-information Science & Earth Observation (ITC)), 

Д. Росітер послідовно розвиває підходи до сумісного використання даних 

наземного та дистанційного дослідження ґрунтових властивостей, удосконалює 

теорію та технології випробування ґрунтів шляхом опрацювання та 

узагальнення значної кількості експериментальних даних [107].  

Представлений огляд дозволяє зробити висновок про поступовий та 

багатоетапний розвиток теоретичних уявлень про неоднорідність ґрунтів як 

однієї з специфічних та системних їх властивостей та визначити декілька його 

етапів. Так, на ініціальній стадії розвитку таких уявлень, яка співпадає з етапом 

створення та становлення генетичного ґрунтознавства як науки (з 80 років ХІХ 

сторіччя - 1916 р.), зусиллями В.В. Докучаєва, його учнів та послідовників було 

актуалізовано необхідність дослідження просторової варіабельності ґрунтів, як 

особливого, природного тіла, яке утворено внаслідок дії п’ятьох природних 

факторів (клімату, рельєфу, організмів, породи та віку або історії розвитку 

території) та розроблено загальні основи його вивчення. Для другого етапу - 

етапу накопичення та первинної систематики експериментальних даних про 

мінливість окремих властивостей ґрунтів у просторі (в 20-х роках ХХ сторіччя - 

до 1940 року), який відповідає періоду появи та розвитку всіх наукових 

дисциплін в галузі ґрунтознавства, характерно значне розширення та 

стандартизація лабораторних методів дослідження ґрунтів, розробка та 

поглиблення методичних прийомів їх кількісного опису, зокрема для 

типологічної характеристики, накопичення значного експериментального 

матеріалу за результатами ґрунтово-географічних досліджень та картографічних 

робіт, а також поступове поширення ідей генетичного ґрунтознавства в світі. 

Третій етап можна визначити як інтеграційний (1941 - 1960 роки), який 

характеризувався з одного боку інтенсивною інвентаризацією та 
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великомасштабним картографуванням ҐП майже у всіх країнах світу, а з другого 

- обґрунтуванням та розробкою підходів до точного кількісного опису 

варіювання властивостей природних, просторово розподілених об’єктів за 

статистичними методами обробки експериментальних даних, що призвело до 

появи нової наукової дисципліни - геостатистики. Етап своєрідної конвергенції 

уявлень про неоднорідність ґрунтів та ҐП можна визначити з середини 60-х до 

кінця 80 років минулого сторіччя. Він характеризувався, з одного боку, 

поширенням геостатистики у світі як дієвого методу аналізу просторових даних 

та створенням теорій структури ҐП та неоднорідності ґрунтів у вітчизняному 

ґрунтознавстві, а з другого боку - масштабним процесом зближення або 

сходження традиційних та нових теоретичних підходів різних національних 

наукових шкіл, зокрема й ґрунтознавчих, для всебічного дослідження 

просторового варіювання ґрунтів. Сучасний етап, який розпочався на початку 90 

років ХХ сторіччя та подовжується до теперішнього часу, характеризується 

розробкою, поширенням геоінформаційних технологій дослідження 

неоднорідності ҐП, можна визначити як геоінформаційний або навіть 

технократичний етап. Для цього етапу своєрідним є не тільки широке 

застосування технічних та високо технологічних рішень ґрунтознавчих завдань, 

а головне - формування сучасної парадигми використання природних ресурсів 

та, зокрема ҐП, тобто сукупності прогресивних, фундаментальних наукових 

уявлень та термінів, які приймаються, розділяються та керуються світовим 

науковим співтовариством та забезпечують не тільки спадкоємність розвитку 

ґрунтознавства, але й являються потенціалом для подальшого його розвитку. 

На основі узагальнення наукових джерел визначено дефініцію терміну 

«латеральна неоднорідність ґрунтів» як закономірне просторове варіювання 

ґрунтових властивостей в поверхневому шарі ҐП, що встановлюється за 

геостатистичними методами його дослідження на нижчому територіальному 

рівні (детальні та великомасштабні обстеження). 

Представлений огляд показує, що безальтернативним підходом до 

визначення та кількісного оцінювання латеральної неоднорідності ґрунтів є 
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використання комп’ютерних технологій обробки просторових даних про 

властивості ґрунтів, що отримано під час проведення як традиційних наземних 

досліджень ґрунтових властивостей, так й шляхом космічного зйомки.  

Але слід визнати, що інформація про ступінь мінливості різноманітних 

властивостей ґрунтів у просторі, в основному, дуже розсіяна в значній кількості 

наукових публікацій та викладено без достатнього опису умов відбору 

ґрунтових проб, тощо. Особливо актуальним є вдосконалення підходів для 

технологічного визначення неоднорідності ҐП для української наукової школи, 

яка розвивається в умовах постійної економічної кризи в країні, що мало 

сприятиме ефективному розвитку даного наукового напряму.  

 

1.1.2 Основні положення теорії структури ґрунтового покриву про 

його неоднорідність 

 

В період крупномасштабних ґрунтових досліджень в першій половині ХХ 

сторіччя, у ґрунтознавстві накопичується експериментальні дані, які дозволяють 

розвинути докучаєвські підходи до визначення закономірностей розподілу як 

окремих властивостей ґрунтів, так й їх сполучень. Нагадаємо, що в роботах 

В.В. Докучаєва крім закону зональності, який пояснює поступове змінювання 

властивостей ґрунтів залежно від дії біокліматичних чинників, визначено також 

значну зміну ґрунтів на порівняно невеликих просторах, яка обумовлена 

закономірною дією відомих в ґрунтознавстві азональних факторів – рельєфом 

місцевості та мінливістю ґрунтоутворюючих порід, яку В.В. Докучаєв визначав 

як «топографію ґрунтів» [108]. У відомих наукових працях Н.М. Сібірцева, 

К.Д. Глінки, Г.Н. Висоцького, Н.А. Дімо [109], С.С. Нєуструєва [110, 111], 

Л.І. Прасолова [112], І.П. Герасимова [113, 114] генетичний підхід реалізовано 

для дослідження «дрібної» або локальної неоднорідності ґрунтових 

властивостей у просторі. Так, на початку 20-х років ХХ сторіччя Л.І. Прасолов 

вказав на важливість вивчення ґрунтових комплексів: «Ми можемо й повинні 

шукати закономірності не тільки за принципом зон і підзон горизонтально-
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широтних (або вертикальних), але й за принципом фацій або провінцій, тобто, 

більш або менш великих областей, які розділяють зони на частини різних 

обрисів в залежності від місцевих геоморфологічних та інших явищ» [112, 

стор. 176]. В роботі Н.М. Сибірцева впроваджено поняття про ґрунтові 

комбінації (ҐК) та встановлено їх основні типи (за визначенням Н.М. Сибірцева - 

«типи ріллі в підзолистій, лісостеповій і чорноземних зонах»), вказано на 

необхідність кількісної характеристики кожного типу ґрунту, який входить до 

ҐК [115]. Подальший крок в розробці цього питання зробив Г.Н. Висоцький, 

який визначив причини генетичних взаємозв’язків між ґрунтами, які займають 

різні, але впорядковані положення в рельєфі для лісової, лісостепової, степової 

та сухостепової природних зон та надав типові схеми будови ҐП [116]. В роботі 

Я.Н. Афанас’єва встановлено мікрозональний характер розподілу ґрунтів, 

пов’язаний з формуванням заболочених ґрунтів в негативних формах 

мікрорельєфу [117]. Дослідження розподілу ґрунтів підзолистої зони було 

виконано також С.А. Захаровим, що дозволило розділити ҐК на ті, що пов’язано 

з мікрорельєфом, та на ті, що визначені макрорельєфом [118], що дозволило 

сформулювати закон аналогічних топографічних рядів ґрунтів [119, 120]. 

В роботах І.П. Герасімова загальна концепція ґрунтової зональності і 

провінціальності, так само як й методика ґрунтового районування, отримала 

подальшу розробку. Зокрема, на початку 30-х років минулого сторіччя, 

І.П. Герасимовим визначено місцеві особливості в ҐП значної території, які 

ускладнюють зональні ґрунтові закономірності та надають зональним типам 

фаціальні специфічні риси (наприклад, різну потужність гумусових горизонтів, 

різний сольовий профіль і ін.) [121]. Пізніше цей науковець показав, спираючись 

на аналіз складених до того часу світових ґрунтових карт, значну складність 

зональної будови ҐП та пов’язав їх особливості з регіональними відмінностями 

клімату, рослинності та інших чинників ґрунтоутворення [122]. Так, 

І.П. Герасімов відзначає [114, стор. 60]: «Особливо актуальним завданням 

сучасного докучаєвського ґрунтознавства є розробка питання про дрібніших, в 

порівнянні з ґрунтовими зонами і вертикальними поясами, територіях - 
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провінціях й районах, тобто ставиться проблема так званих локальних 

неоднорідностей ҐП. Адже ще в працях класиків нашої науки було визначено, 

що поряд з крупними зональними і регіональними закономірностями, в будові 

ҐП будь-якої території завжди спостерігається локальна або місцева 

неоднорідність - мозаїка в розподілі ґрунтів. Це явище завжди трактувалося не 

як випадкове, яке виникає спонтанно, а як сповна закономірне, обумовлене 

комплексом певних причин». Нижче І.П. Герасимов підкреслює внесок робіт 

С.С. Неуструєва в розвиток теорії структури ҐП (СҐП) та уточнює 

запропоновану їм загальну схему, яка визначає закономірності формування 

локальних неоднорідностей ҐП, а також надає визначення ґрунтовим 

комплексам, сполученням ґрунтів, ґрунтовим мозаїкам [114]. 

На жаль, не можна перелічити прізвища усіх ґрунтознавців, які в той чи 

іншій мірі розвивали докучаєвські підходи до ґрунтогенезу, проводили значні за 

об’ємом польові дослідження ҐП та встановлювали загально-географічні 

закономірності розташування різних типів ґрунтів. Однак, на певному етапі 

розвитку ґрунтознавства як фундаментальної науки, постала проблема 

узагальнення та систематизації цього матеріалу.  

В.М. Фрідланд був тим визначним ґрунтознавцем, який зміг обробити та 

узагальнити значний експериментальний матеріал, тогочасні теоретичні 

уявлення щодо закономірностей розподілу ґрунтово-територіальних об’єктів та 

створити вчення про СҐП як теоретичну основу географії ґрунтів. На основі 

огляду історії розвитку поглядів щодо розподілу ґрунтів на порівняно невеликих 

просторах, В.М. Фридланд обґрунтовує доцільність визначення ЕҐА як 

початкової одиниці типологічної та регіональної систем ґрунтово-географічної 

таксономії», під яким розуміє «ґрунтовий простір, всередині якого відсутні будь-

які ґрунтово-географічні межі ...» [22, стор. 31]. При цьому, В.М. Фридланд не 

тільки встановлює наближену відповідність запропонованого їм визначення 

«ЕҐА» до існуючих вже в той час визначень «поліпедону», «педотопу», 

«женону», «елементарного ландшафту», «фації», «біогеоценозу», «геомери» [22, 

стор. 36-38], але й визнає відносність поняття «ЕҐА» та його залежність «від 
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класифікації ґрунтів» [22, стор. 31]. При цьому, В.М. Фридланд визначав як 

гомогенні ЕҐА, які «є абсолютно однорідними й складаються ґрунтами, що 

відносяться до самої нижчої таксономічної класифікаційної одиниці (до 

розряду)», так й «гетерогенні ЕГА, які можна розрізняти на спорадично-плямисті 

та регулярно-циклічні» [22, стор. 33-34], які мають неоднорідну будову, яка 

визначається проявом звичайних біологічних або фізичних процесів, що 

породжують первинну неоднорідність ҐП. Таким чином, В.М. Фридланд 

розглядав варіювання властивостей ґрунтів в межах ЕҐА не тільки в якості його 

внутрішньої будови, але й як критерій відмінності між гомогенними та 

гетерогенними ЕГА. Зокрема, В.М. Фридланд пише: «В гомогенних ЕҐА це 

варіювання відбувається в амплітудах, які допускаються визначеннями (та 

діагностичними характеристиками) найбільш низьких таксономічних одиниць 

класифікації ґрунтів, які визначають межі ЕҐА. В спорадично-плямистих ЕҐА 

відмінності ґрунтів є найбільшими та можуть досягати навіть типового та більш 

високих рівнів. В регулярно-циклічних ЕҐА спостерігається суттєве коливання 

властивостей ґрунтів, які однак, не виходять за межі суто кількісних вимірювань; 

ґрунти, що їх складають відрізняються на видовому рівні» [22, стор. 39]. 

Досягненням В.М. Фридланда є обговорення необхідності використання закону 

розподілу кількісних ознак ґрунтів в якості критеріїв визначення гомогенності 

ЕҐА: «Знання про те, що гаусів розподіл характеризує множини, які знаходяться 

під дією однакових факторів, та й те, що відмінності між членами таких множин 

визначаються випадковими причинами, дозволяє прийти до висновку про 

гомогенність таксономічних ґрунтових одиниць, що розглянуті в них» [22, 

стор. 39]. В.М. Фридланд підкреслює, що «в регулярно-циклічних ЕҐА криві 

розподілу властивостей підкоряються пуасонівському закону, при цьому форма 

кривої залежить від складу та співвідношення компонентів в структурі» ҐП, а 

також той факт, що «в спорадично-плямистих» ЕҐА криві розподілу мають 

багатовершинну форму, де число вершин визначає число компонентів, які 

утворюють ЕҐА» [22, стор. 41]. 
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Однак, наведені вище кількісні критерії визначення гомогенності ЕҐА, на 

жаль, не використано В.М. Фридландом в якості основних характеристик ЕҐА 

(склад ЕҐА, геометрія контуру, місце ЕҐА в складі ҐК та його екологічні 

особливості). Статистично-ймовірнісні підходи до кількісного опису ґрунтово-

територіальних об’єктів слабко використано В.М. Фридландом й під час 

розробки більш складного утворення в СҐП - ҐК, що «утворені чергуючими в 

просторі в тій чи іншій мірі генетично пов'язаними ЕҐА й являють собою більш 

складні, ніж ЕҐА, одиниці ҐП» [22, стор. 64]. Так, В.М. Фридланд визначає 6 груп 

ҐК - комплекси, плямистості, сполучення, варіації, мозаїки та ташети, а також 

підкреслює, що для перших чотирьох груп комбінацій (комплексів, плямистості, 

сполучень і варіацій) «характерні виразний генетичний зв'язок компонентів, 

регулярність та сталість повторення утворюючих їх ґрунтових ареалів, наявність 

елементів симетрії в будові, що надає підставу відносити їх до ґрунтових 

ланцюгів; в той час як у груп комбінацій, які пропонується називати мозаїками і 

ташетами, генетичний зв'язок між компонентами є дуже слабким або відсутній, 

симетричність в будові часто не є чіткою. Все це надає підставу відносити їх до 

ґрунтових рядів» [22, стор. 65]. Також він підкреслює, що «критерії 

контрастності, які відрізняють мозаїки від ташетів (а комплекси від плямистостей 

та сполучення від варіацій) не є достатньо проробленими» [22, стор. 67].  

Аналіз основних типів ҐК, який наведено В.М. Фридландом, в цілому, 

демонструє певну невизначеність окремих запропонованих їм понять та їх 

описів, що слід пов’язувати з об’єктивною складністю та багатофакторністю 

формування ґрунтово-територіальних одиниць нижчого територіального рівня. В 

цьому контексті, запропоновані В.М. Фридландом характеристики ҐК, а саме 

геометричні особливості ЕҐА, що входять до ҐК, число та співвідношення 

компонентів ҐК, контраст як різниця властивостей ґрунтів в межах ҐК, 

неоднорідність ґрунтів в складі ҐК та ҐП, характер меж між ЕҐА та інші, 

представляються лише однією з найрезультативніших спроб кількісного опису 

або формалізації природного різноманіття локальних структур ҐП.  
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В цілому ж, безумовною заслугою В.М. Фридланда слід вважати не тільки 

побудування системи підпорядкування ЕҐА та ҐК в ґрунтово-територіальні 

комплекси більш значного територіального рівня, але й сприяння поширенню 

системного підходу у дослідженні ҐП та популяризації термінів «складність», 

«контрастність» та «неоднорідність» ҐП, які хоча й інтегрально, але все ж таки 

надають корисну для науковців інформацію про внутрішню організацію ҐП за 

окремими кількісними показниками. Враховуючи значну проробку підходів та 

принципів визначення неоднорідності ҐП за кількісними прийомами аналізу 

контурності ґрунтових виділів, як окремого випадку ландшафтних малюнків, 

слід навести коротку характеристику тих з них, що мають відношення до 

терміну «неоднорідність ґрунтів».  

Так, В.М. Фридланд підкреслює значення підходу, запропонованого 

Я.М. Годельманом, який надає характеристику СҐП за диференціальними й 

інтегральними кривими розподілу та індексом дрібності [22, стор. 86]. 

Припущення того, що врахування геометричної складності контуру ґрунту 

дозволяє об’єктивно охарактеризувати складність ҐП, дозволило 

В.М. Фридланду запропонувати вдосконалену формулу для розрахунку 

коефіцієнту складності ҐК шляхом введення коефіцієнта розчленування, який 

залежить від форми контуру, його витягнутості й звивистості меж [22, стор. 88]. 

Роботи В.М. Фридланда сприяли появі нових підходів до визначення 

коефіцієнта складності ҐП, деякі з яких можна вважати достатньо 

інформативними, оскільки вони враховують кількість ЕҐА, довжину їх меж, 

представлених на одиницю площі, а також до площі найбільшого ЕҐА [123]. 

Однак, В.М. Фридланд відзначав, що ці показники є узагальненими 

характеристиками ҐП, які не враховують ступінь відмінності між ЕҐА за 

властивостями ґрунтів, а тому вважав за необхідне використання поняття 

«контрастності» [123, стор. 90 - 91], посилаючись на роботи Г.А. Маландіна 

[124], Ю.К. Юодиса [37, 38], Я.М. Годельмана [125]. В.М. Фрідланд пропонує 

наступну формулу, яка враховує контрастність всіх ґрунтів території по 

відношенню до найпоширенішого ґрунту [22, стор. 334]:  
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...


сКсвКваКа
Каг ,     (1.1) 

де Каг  - контрастність ҐП за агровиробничими властивостями;  

сва ,,  і т.д. - відсоткова доля участі ґрунтів у складі ҐП (при цьому, доля 

найпоширенішого ґрунту не використовується для підсумовування);  

КсКвКа ,, …- контрастності відповідних ґрунтів відносно до 

найпоширенішої відміни.  

 

При цьому, для загальної характеристики СҐП запропоновано 

розрахування індексу контрастності, який представляє суму індексів 

контрастності за комплексом важливих ґрунтових властивостей [22, стор. 334].  

В цілому ж, визначення контрастності ҐП слід визнати інноваційним 

підходом для того часу, що дозволило інтегрувати багатовимірну інформацію 

про ҐП та здійснити її кількісне та якісне оцінювання. Однак, сам 

В.М. Фридланд відносив до основних недоліків цього методу умовність 

розділення ґрунтів за ступенем контрастності, невизначеність умов розробки 

шкал контрастності та працеємність обчислювальних робіт для розрахунку її 

величин [22, стор. 333]. Щоб частково усунути ці недоліки, В.М. Фридланд 

пропонує шкалу контрастності ґрунтів, яка в той час активно використовувалась 

в регіональних дослідженнях ҐП [73, 74, 126]. 

Розвиток знань про ЕҐА та ҐК, а також методичні підходи щодо 

кількісного опису неоднорідності ҐП дозволило В.М. Фридланду не тільки 

запропонувати типізацію ҐК, а також опрацювати їх опис для значних за 

площею територій колишнього СРСР, що сприяло розвитку теории 

ґрунтогенезу. Так, В.М. Фридланд наводить аналіз термінів «автометаморфоз» 

та «параметаморфоз» ґрунтів, які визначаються за змінами ҐК та СҐП [22, 

стор. 153]. Навіть на сучасному етапі розвитку ґрунтознавства, слід погодитися з 

думкою В.М. Фридланда, який підкреслював практичне значення можливості 

встановлення впливу факторів ґрунтоутворення на ҐП за параметрами змін 

компонентів, складу та геометрії ҐП та наводить приклади такого опрацювання. 
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А також з тим, що господарська діяльність людини має суттєвий вплив на 

прискорення процесів еволюції ҐП. 

Цікавим представляється наведені В.М.Фридландом уявлення про 

«стійкість ҐК та СҐП», які пов’язано не тільки з факторами диференціації ҐП, але 

й з окремими механізмами або фізико-механічними процесами у ґрунтах. При 

цьому, до внутрішньостійких ґрунтових комплексів В.М. Фридланд відносив 

ґрунтово-територіальні об’єкти, які пов’язано геохімічними процесами [22].  

Підсумовуючи наукове значення цієї праці В.М. Фридланда слід визнати, 

що вона виконана в методологічному та класифікаційному аспекті дослідження 

ҐП, що стало відправною точкою для багатьох наукових досліджень щодо 

генезису та методів вивчення ґрунтів [127, 128], картографії [129 - 131] та 

еволюції ҐП [132], а також регіональних досліджень ҐП [133 - 135]. 

У 90-х роках XX століття теорія СҐП отримала подальшого розвитку, 

значний вклад в який внесли праці Ф.І. Козловського, що спрямовані на 

створення кількісної теорії розвитку та еволюції ґрунтів та ҐП на основі 

структурно-функціонального підходу та моделювання широкого класу як 

міграційних процесів у ґрунтах, так й елементарних ландшафтних процесів, які 

обумовлюють ґрунтогенез різного типу [127, 135 - 139]. Так, в сумісній праці 

Ф.І. Козловського та С.В. Горячкіна, на основі аналізу значного за об’ємом 

бібліографічного масиву щодо дослідження СҐП у світі (1179 статей), робиться 

висновок про необхідність поглиблення генетико-функціонально-еволюційного 

напряму вивчення ҐП, як найбільш інформаційно ємного компоненту 

ландшафту, для діагностики, типізації та моделювання динамічного складу як 

ҐП, так й ландшафту в цілому [139]. В цілому ж, положення цієї статті не тільки 

окреслюють сучасні світові тенденції до розвитку теорії СҐП, але й критично 

висвітлюють стан дослідження ҐП представниками російської школи 

ґрунтознавства, що в значній мірі є характерним й для сучасної української 

ґрунтознавчої науки. Так, аналіз теоретичних уявлень про СҐП та його генетико-

еволюційне та функціональне дослідження показав, що [139, стор. 34] 

«генетико-еволюційний напрям теорії СҐП розвинуто значно слабше у 
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порівнянні з описовою та реєстраційною складовою», існують лише загальні 

уявлення про можливість залучення найбагатшого досвіду генетичного аналізу 

профілів ґрунтів … для генетико-функціонального дослідження ҐП та 

розбіжність між генетичним підходом до дослідження окремих ґрунтів та 

описовим підходом до вивчення ҐП, а генетико-еволюційному підходу … щодо 

дослідження ҐП властиво певний педоцентризм – незначне використання багажу 

ландшафтно-процесного знання, накопиченого в суміжних науках, а також в 

сучасному ґрунтознавстві відбувається активний пошук шляхів моделювання 

процесів, які проходять в ґрунтах та ҐП». В цій роботі викладено деякі 

положення, які є корисними для дослідження латеральної неоднорідності 

ґрунтів. Так, слід погодитися з авторами стосовно «операціональності ҐП», який 

на мікро- та мезорівні своєї організації є ємним джерелом інформації про 

значущі ландшафтні процеси, які можуть розглядатися як фактори 

ґрунтоутворення та процеси, що встановлюють новітні трансформації ґрунтів. 

Відзначено необхідність детального розгляду процесів функціонування в якості 

характеристики внутрішньої зв’язності окремих складових ҐП або їх цілісних 

властивостей: «Цілісність системи можна охарактеризувати за певним 

відношенням інтенсивності внутрішніх обмінних процесів до швидкості потоків 

речовини та енергії, які проходять через систему, тобто поза залежності від 

морфологічної виразності її меж» [139, стор. 36]. Досить прогресивне значення 

також представляють викладені в цій роботі принципи та підходи до морфолого-

статистичного дослідження квазістаціонарного ҐП, яке «може надати значну 

інформацію про склад процесів морфодинаміки та їх просторової диференціації, 

водночас обґрунтовуючи гіпотези стаціонарності морфоструктури та 

однорідності функціональної структури ҐП» [139, стор. 39]. Загалом же, в цій 

роботі представлено принципи та підходи щодо морфостатистичного та 

морфодинамічного аналізу ҐП та ландшафтів для характеристики 

морфогенетичної та функціональної структури ҐП, його динаміки, для 

визначення тих ландшафтних механізмів, які призводять до зміни 

квазірівноважного стану ҐП до нестаціонарного.  
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Пізніше, Ф.І. Козловский окреслює причини формування локальної 

неоднорідності ҐП [140, стор. 51]: «Всі (без винятку) процеси спонтанної 

диференціації, що ведуть до формування тонкої структури ҐП, так чи інакше 

відбиваються на мікрорельєфі або нанорельєфі поверхні, які, таким чином, 

можуть виступити в якості їх універсального індикатора. Провідним механізмом 

формування тонкої структури є диференціація водно-міграційних процесів, що 

пов'язана з перерозподілом поверхневого стоку. Виникає неоднорідність 

засоленості, лужності й карбонатності ґрунту викликає "ланцюгову реакцію" 

зміни водно-фізичних умов, гумусового профілю, текстурной диференціації 

ґрунтів й ряд інших наслідків. Елементи тонкої структури, що формуються 

поєднанням названих вище процесів, розрізняються за характерними розмірами, 

формою і стійкості в просторі і в часі».  

Таким чином, аналіз положень теорії СҐП дозволяє визначити напрями її 

сучасного розвитку у вітчизняному агроґрунтознавстві, зокрема: 

- доопрацювання потребує розробка критеріїв кількісного визначення 

неоднорідності та контрастності ґрунтів в якості однієї з основних 

характеристик ҐК під час опису ҐП та визначення його структури; 

- розробка вдосконалених методів та технологій диференціації ҐП та 

аналізу його структури на основі сучасних джерел інформації про стан земної 

поверхні актуалізують проведення новітніх досліджень щодо оцінювання 

просторового варіювання ґрунтових властивостей в межах окремих ЕҐА та ҐК, з 

детальним урахуванням їх регіональних особливостей та типової належності, на 

основі використання статистико-математичних методів обробки даних; 

- необхідність порівняльного аналізу СҐП різних природних зон в Україні 

за параметрами латеральної неоднорідності ґрунтів; 

- необхідність дослідження ҐК, які мають динамічний склад, а також 

розробки сучасної системи локального моніторингу на основі даних космічної 

зйомки високого просторового розрізнення як новітнього типу джерел кількісної 

інформації про стан земельних та ґрунтових ресурсів; 
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- вдосконалення потребують методи моделювання латеральної 

неоднорідності СҐП, в тому числі й за геоінформаційним підходом; 

- опрацювання новітніх підходів щодо кількісного оцінювання 

неоднорідності ҐП для вирішення прикладних завдань (удосконалення 

технологій відбору проб ґрунту, підходів до ґрунтового районування, 

моніторингу та обліку сільськогосподарських земель, розробки точних 

сільськогосподарських технологій) потрібно проводити у різних ґрунтово-

кліматичних умовах України.  

 

1.1.3 Фактори формування латеральної неоднорідності ґрунтів 

 

Латеральна неоднорідності ґрунтів визначається особливостями та 

інтенсивністю прояву в кожній точці земної поверхні загального 

ґрунтоутворюючого процесу, під яким розуміють «складний природній процес 

утворення ґрунту з гірських порід, що становлять земну поверхню, їх розвитку, 

функціонування та еволюції під впливом комплексу факторів ґрунтоутворення в 

природних та антропогенних умовах» [141, стор. 293]. З часів В.В. Докучаєва 

дослідження ґрунтонезу призвело до формування вчення про фактори 

ґрунтоутворення та значного прогресу «процесного» напрямку у розкритті 

сутності корелятивного зв'язку «чинники ґрунтоутворення - властивості 

ґрунтів». Так, згідно неодокучаєвської концепції, започаткованої в роботах 

О.А. Роде та І.П. Герасімова, ґрунтові процеси розглядаються як «передаточні 

механізми» від факторів ґрунтоутворення до властивостей ґрунтів, які 

представляються у вигляді формули – відповідності: «фактори ґрунтоутворення 

→ процеси ґрунтоутворення → ґрунти (профіль, властивості)» [142 - 144]. Але 

не зважаючи на великий вплив такого підходу на розвиток генетичного 

ґрунтознавства слід відзначити, що розділення ґрунтотворного процесу на 

складові, визначення найнижчих ланок в його ієрархії, дослідження 

елементарних ґрунтотворних процесів, їх класифікації не є завершеними.  



73 

Використання системного підходу під час дослідження процесу утворення 

ґрунту як однієї з екзогенних біокосних природних систем, дозволило не тільки 

представити ґрунтогенез через вхідні та вихідні параметри факторів 

ґрунтоутворення, але й визначити його особливості. Зокрема, згідно останніх 

теоретичних узагальнень визначено, що на вході ґрунтової системи знаходяться 

фактори-донори речовини та енергії [145], які підрозділяють на фактори, що 

складають екзогенний потенціал середовища (сонячна радіація, опади та біота) 

та фактори-приймачі, які відображають екзогенну мінливість субстрату 

(ґрунтоутворюючі породи) [146, стор 37]. Окрему групу представляють фактори, 

які контролюють умови ґрунтоутворення та формування ґрунтово-

територіальних одиниць. До них відносять рельєф як фактор-трансформатор та 

час, який визначає тривалість ґрунтоутворення та формування просторово-

часових ґрунтових систем в конкретних умовах [147, 148]. Зрозуміло, що 

фактори, які є постачальниками речовини та енергії визначають сутність, 

спрямованість та темпи ґрунтоутворення, але завжди контролюються такими 

факторами як рельєф й час. Враховуючи значну інтенсивність, глобальний та 

нераціональний характер впливу діяльності людини на навколишнє середовище, 

антропогенна діяльність, на теперішній час, може виступати й як фактором-

донором, так й фактором, що контролює ґрунтоутворення та еволюцію ҐП [149].  

Доречно навести коротку характеристику факторів ґрунтоутворення як 

чинника просторової диференціації ґрунтів. Так, клімат, під яким розуміють 

багаторічний режим погоди, є одним з факторів, кількісні показники якого 

характеризують стан атмосфери та дію на земну поверхню атмосферних 

процесів шляхом формування її теплового та водного режимів. Значна роль 

клімату в процесі ґрунтоутворення дозволила не тільки встановити загальні 

закономірності просторового поширення ґрунтів на Землі (ґрунтово-

біокліматичні пояса, зони та області), але й визначити в кожному ґрунтовому 

типі фаціальні підтипи на основі обліку термічних параметрів земної поверхні 

(середньорічні температури, річні амплітуди коливань температури повітря та 

ґрунту, величина радіаційного балансу та тривалість без морозного періоду) та 
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показників її водного забезпечення (коефіцієнт зволоження, волого 

забезпечення, стоку, випаровуваності). Однак для характеристики клімату як 

фактору формування латеральної неоднорідності ґрунтів необхідно враховувати, 

що мікрокліматичні особливості ґрунтогенезу, в значній ступені, визначаються 

орографією поверхні. Наприклад мікрозападини майже в усіх типах кліматичних 

умов є місцевим акумулятором поверхневих вод, що сприяє суттєвому 

змінюванню типових для навколишньої території процесів біологічної 

активності, гумусоутворення та гумусонакопичення, змінювання сольового 

режиму, що підвищує різноманіття ґрунтів та неоднорідність ҐП.  

Ґрунтотворні породи та особливості геологічної будови території, як 

фактор ґрунтогенезу визначають гранулометричний, хімічний та мінералогічний 

склад ґрунту, впливають на формування їх фізичних, фізико-механічних, водно-

повітряних властивостей, що обумовлює важливі для екзогенезу ґрунтів 

тепловий та поживний режими.  

Внесок в розвиток вчення про роль рельєфу в процес ґрунтоутворення 

зробили роботи П.С. Коссовича, який запропонував розділяти ґрунти на 

«генетично самостійні» та «генетично підпорядковані», що відповідно 

характеризує ґрунти плакорів та знижень [150]. Пізніше С.С. Неуструєв 

розробив положення про прямий та опосередкований вплив рельєфу на 

ґрунтоутворення. При цьому, прямий вплив відображає розвиток ерозійних 

процесів, в той час коли опосередкований виявляється через перерозподіл 

кліматичних чинників – тепла, вологи, світла [110]. Неуструєву С.С. належить 

визначення «автоморфних» та «гідроморфних» ґрунтів, використання яких є 

актуальним й до теперішнього часу. В цілому ж, детальна характеристика 

нерівностей земної поверхні дозволила встановити, що макрорельєф визначає, в 

залежності від біокліматичних умов, зональність ҐП, структуру та характер 

комбінування типових для зони макрокомбінацій ґрунтів, в той час коли 

мезорельєф - структуру та сполучення ҐК, мікро- та нанорельєф - впливають на 

комплексність ҐП локального рівня. Вплив рельєфу на ґрунтогенез виявляється 

за рахунок його розподіляючої дії на вологу та речовини, які знаходяться у 
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ґрунті або надходять до нього з прилеглих територій (з поверхневим або з 

внутрішньо ґрунтовим стоком), що визначає й розміщення у ґрунті своєрідних 

«бар’єрів» (геохімічних, літологічних). У зв’язку з цим, М.А. Глазовська 

запропонувала класифікацію елементарних ландшафтів за впливом рельєфу 

поверхні на рух геохімічних потоків та визначила елювіальний, 

транселювіальний, трансакумулятивний, супераквальний, субаквальний 

ландшафти [151], що обумовило й відомі уявлення про «схилову 

мікрозональність» та «катенарну диференціацію» ҐП [152, 153].  

Могутнім фактором, який також визначає направленість ґрунтогенезу є 

живі організми. Однак, науковці підкреслюють, що тільки тип рослинних 

формацій та особливості їх функціонування зумовлюють швидкість, об’єм, 

хімізм біологічного кругообігу речовини та, загалом, тип ґрунтогенезу у 

залежності від орографічних, гідротермічних умов місцевості та часу [142, 154, 

155]. Разом з вищою рослинністю, значна роль в ґрунтогенезі належить 

ґрунтовій фауні та мікроорганізмам. При цьому, якщо основною функцією 

безхребетних та хребетних представників ґрунтової фауни є руйнування, 

подрібнення та поїдання органічних залишків на поверхні ґрунту та всередині 

нього, а також їх накопичення, то для мікроорганізмів вона складається у їх 

активній участі під час формування циклів розкладу надскладних 

високомолекулярних сполук до кінцевих, простих продуктів біохімічної 

трансформації органічної речовини ґрунту, (особливо азотовмісних сполук) для 

створення у ґрунті необхідного для розвитку вищих рослин поживного та 

повітряного режимів. Таким чином, чисельність та видовий склад біоти ґрунту 

відображає специфіку взаємодії усіх факторів ґрунтоутворення та інтегрально 

характеризують визначні властивості ґрунту - запаси органічної речовини, 

кількість та якісний склад гумусу, вміст поживних речовин, 

вологозабезпеченість, ступінь аерації, повітряно-фізичні властивості, тощо. 

Значна залежність біоти ґрунту та рослинного покриву від високо динамічних 

умов навколишнього середовища робить можливим використовувати кількісні 

показники їх стану для ландшафтної індикації та характеристики латеральної 
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неоднорідності ґрунтів, морфогенетичні ознаки якого надають інформацію й про 

специфіку та зміни ґрунтоутворювального процесу.  

Різноманіття типів та інтенсивності антропогенного впливу на ґрунти 

порушують закономірності їх природнього, просторового розподілу, змінюють 

природні екологічні умови, відношення та режими. Новітні дослідження 

підтверджують, що навіть, у випадку найбільш традиційного та поширеного в 

світі типу антропогенного впливу - сільськогосподарського використання (що не 

має катастрофічного характеру), специфікою антропогенно-перетвореного 

ґрунту стає наявність новоутвореного поверхневого горизонту, який формується 

внаслідок періодично повторюваних штучних механічних турбацій та хімічного 

навантаження (внесення органічних та мінеральних добрив, меліорантів, 

наслідки меліорацій та іригацій, тощо) [156, стор. 352]. Відомі на теперішній час 

підходи до класифікації антропогенно-перетворених ґрунтів (техноземи, 

антропоземи та агроземи) доводять багаточисленність критеріїв їх визначення, а 

також представлено у багатоступеневій системі їх класифікації, яка відображає 

існуюче різноманіття «культурної трансформації» природних ґрунтів [157 - 160]. 

Зрозуміло, що формування подібних між собою агросистем, які мають 

однотипні орні шари з подібною структурою ґрунту, характером порового 

простору, кількості та якості сезонних перетворень рослинних решток, 

спричиняє зменшення природного різноманіття властивостей ґрунтів та формує 

специфічні просторові структури ҐП різного рівня [156, стор. 358], які дуже 

відрізняються від природніх за рівнем неоднорідності ґрунтів. Суттєвий вплив 

антропогенної діяльності на ґрунтоутворення та диференціацію ҐП зумовлює 

необхідність розробки оперативних методів її контролю, розробки класифікації 

процесів деградації в ґрунтах та актуалізується в багатьох джерелах [161 - 163].  

У зв’язку з тим, що ґрунт це результат дуже тривалої історії розвитку 

земної поверхні, час як один з факторів ґрунтоутворення проявляється у 

абсолютному та відносному віці ґрунту. Для опису цього фактору 

ґрунтоутворення доречно згадати результати досліджень В.О. Таргул`яна, які  

сприяли подальшому розвитку теорії ґрунтогенезу [164, 165] та містять 
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положення про загальну схему ґрунтоутворення, стадійність, тривалість або вік 

ґрунтогенезу, напрямки та моделі еволюції ґрунтів, класифікацію елементарних 

процесів та типів ґрунтоутворення. Так, розгляд еволюційних рядів 

ґрунтоутворення, відомих за працями А.А. Роде [166], В.А. Ковди [167] 

дозволили В.О. Таргул`яну у співавторстві з І.А. Соколовим запропонувати 

двоєдиний, концептуальний підхід щодо ґрунтогенезу та формування ґрунтових 

властивостей як категорій «ґрунт-пам'ять» та «ґрунт-момент», які визначаються 

за характерним часом окремих ознак ґрунту та процесів [168]. Зокрема, 

дослідження ґрунту як однієї з відкритих біокосних систем дозволило 

визначити, що твердофазна матриця ортофункціональних верхніх горизонтів 

ґрунтової системи більш детальніше записує інформацію про зовнішнє 

середовище на відміну від глибинних її шарів, які «запам’ятовують» лише 

надміцні речовинно-енергетичні впливи в узагальненому вигляді [169].  

При такому підході, логічно зробити висновок про важливість та очевидну 

актуальність дослідження саме латеральної неоднорідності ґрунтів в межах 

локальних структур ҐП не тільки для визначення сучасних тенденцій розвитку 

ҐП, але й для оцінювання інтенсивності сучасних антропогенних впливів на 

ландшафти.  

 

1.2 Космічні знімки як інформаційна основа вивчення латеральної 

неоднорідності ґрунтів 

 

1.2.1 Загальна характеристика цифрового зображення 

 

Цифрове зображення відноситься до окремого виду сигналів, тому при їх 

використанні важливо враховувати положення теорії сигналів. Нагадаємо, що 

згідно цій теорії під «сигналом» розуміють фізичний процес, що здійснює 

перенос інформації в часі і просторі [170 - 172], який описується математичними 

моделями, тому важливим є процес обробки сигналів, під яким розуміють 

перетворення інформації, що міститься в сигналі, у зручну форму [172]. З кінця 
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80-х років ХХ сторіччя лідером стає цифрова обробка, яка заснована на 

представленні сигналів у вигляді послідовностей чисел, які оброблюються за 

допомогою універсальних електронно обчислювальних машин (ЕОМ) та 

дозволяють зберегати їх кількісну інформацію в незмінному вигляді 

необмежений час, що сприяло розширенню спектру прикладного застосування 

ефективних алгоритмів їхньої обробки для дослідження просторово-

розподілених об’єктів та явищ у природничих науках [173 - 176].  

Сигнали представляють у вигляді функціональних залежностей, в яких 

аргументом є час t або деяка просторова змінна S: u(t), f(s) [177, 178]. У 

комп'ютері зображення представляється у вигляді матриці розміром MN, де М- 

кількість рядків, а N-кількість елементів у рядку. Зрозуміло, що кожний елемент 

зображення (піксел) f з координатами (х,у) має своє значення яскравості и(x,y). 

Усі можливі значення зображення f(x,y) можуть приймати G значень рівня, G > 

2. Кілька бінарних чи напівтонових зображень обробляються як багатоканальне 

зображення. Багатоспектральне космічне зображення є лише одним з різновидів 

зображень, які характеризують за загальними характеристиками. Зокрема, 

однією з основних характеристик зображень є середнє значення його 

інтенсивності, яке розраховують за відомою формулою [170, 178]: 
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де mі – середнє значення інтенсивності зображення; 

М- кількість рядків в матриці зображення;  

N- кількість елементів у рядку; 

иі – і-рівень сірого; 

Рі – ймовірність прояву і-рівня. 

 

Іншою характеристикою є контрастність, що визначається за різницею між 

максимальним та мінімальним рівнем значень для всього зображення [178]:  
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де qf – середній квадрат відхилення пікселу від середнього значення 

інтенсивності; 

mf – середнє значення інтенсивності зображення; 

М- кількість рядків в матриці зображення;  

N- кількість елементів у рядку. 

 

Для характеристики розподілу рівнів напівтонового зображення 

застосовується гістограма відносних частот появи певних рівнів у зображенні. 

Відносна частота інтенсивності g-гo рівня пікселу визначається як [178]: 

Pf(g) = ng/(MN); при g=0,1,…, G-1,    (1.4) 

де Pf(g) - відносна частота інтенсивності g-ro рівня пік селу; 

ng - кількість елементів зображення з рівнем g. 

 

Успішний досвід розрахунку цих відносних характеристик зображення для 

типологічних досліджень земель та ґрунтів [179 - 183], дозволяє зробити 

висновок про перспективність їх використання під час дешифрування 

багатозональних космічних знімків відкритої поверхні ґрунту.  

Особливість космічного зображення визначається тим, що воно є 

результатом багатостадійного процесу зйомки земної поверхні, що в значній 

мірі визначається статистичними особливостями кожної з його складових: 

характеристик освітлення та параметрів атмосфери [184, 185], оптичних 

характеристик ландшафту [186], неоднозначності взаємозв'язку «вхід-вихід» у 

реальних фотографічних та скануючих системах [187], що безумовно мають 

імовірнісний характер. У зв'язку з цим, логічним є представлення зображення у 

вигляді імовірнісної моделлі, якою є випадкове поле оптичної щільності [187, 

188], кількісну інформацію про яке отримують за загально відомими з 

фотограмметрії методами фотометричного аналізу шляхом послідовного 

вимірювання оптичних характеристик кожного з елементів зображення. Саме в 

результаті статистичного аналізу цифрового зображення визначають імовірнісні 

характеристики структури зображення, що дозволяє віднести об’єкт до певного 
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класу та навести його кількісний опис. Слід підкреслити, що обчислювання 

характеристик зображення як приклада випадкового поля, визначається в 

значній мірі й ступенем його однорідності (або неоднорідності), що слід 

розглядати дуже перспективним для дослідження латеральної неоднорідності 

ґрунтів, які формуються на земній поверхні та можуть бути охарактеризовано за 

результатами космічної зйомки.  

Відомі основні типи випадкових полів оптичної щільності. Так, у праці 

О.М. Живічина та В.С. Соколова під випадковим полем оптичної щільності в 

просторі розуміється «випадкова функція, значення якої в кожній точці Р 

визначаються n невипадковими параметрами» [188, стор. 164]: 

 

),...,,()( 21 nxxxFdPFd 
     (1.5) 

 

Цими авторами систематизовано випадкові поля зображень різних об’єктів 

земної поверхні за критеріями безперервності або дискретності структури [188], 

які  представлено у вигляді неперервних або дискретних аргументів випадкового 

поля - координат х, у, а також оптичної щільності d(x, у), що слід 

використовувати для створення будь-якої прикладної класифікації космічних 

зображень об’єктів навколишнього середовища. Зокрема, за структурою 

визначають неперервне, дискретне та імпульсне види випадкових полів 

(рис.1.1), які у комбінаціях утворюють наступні типи [188, стор. 174 - 175]: 

- неперервно - неперервне поле, що описується двовимірною неперервною 

функцією d(x, у) і має вигляд рельєфу місцевості (напівтонові зображення, які не 

квантовані за рівнем оптичної щільності і т.д.); 

- дискретно-неперервне поле, що складається з елементів, які мають 

кінцевий розмір і приймають в кожному з пікселів неперервні значення оптичної 

щільності в межах від dmin до dmax , що накладені на цілочислову решітку 

просторових відліків із кроком ∆x і ∆y; 

  



 

 

 

 

Рис.1.1 Класифікація випадкових полів оптичної щільності [за 188, стор. 165] 
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- неперервно-дискретне поле, значення якого в будь-якій точці простору 

дискретне і число їх обмежене (зображення з певними ділянками рівної оптичної 

щільності, наприклад, рисунок рельєфу на гіпсометричних картах і т.д.); 

- дискретно-дискретне поле, значення якого проквантовані у всіх трьох 

вимірах; звичайно в такій формі вводиться зображення в ЕОМ; 

- неперервно-імпульсне поле, що складене з окремих ізольованих ділянок, 

на яких функція d(x, y)≠0; причому ненульові ділянки настільки малі в 

порівнянні з загальним розміром поля, що можуть бути прийняті за точки;  

- дискретно-імпульсне поле відрізняється від попереднього типу полів 

дискретністю значень аргументів х, у, що визначають фіксоване положення 

імпульсів у просторі. 

Ця класифікація не охоплює усього різноманіття випадкових полів, які 

відповідають відомим типам просторово розподілених об'єктів земної поверхні, 

тому існують й інші підходи до їх типізації, зокрема в залежності від закону 

розподілу оптичної щільності (гауссові, пуассонові, марковські, релєєвські і т.д 

випадкові поля). Кратко зупинимося на прикладах формалізованого опису 

основних типів випадкових полів. Зокрема, для однорідних випадкових полів 

оптичної щільності (з незмінними параметрами під час зрушень системи точок, в 

яких було визначено їх значення) це математично представляється [188, 

стор.164]: 

M[D(x, y)]=const,      (1.6) 

Kd(x1, y1; x2,y2)=M[d(x,y)d(x+∆x,y+∆y]= Kd(x2-x1, y2-y1)= Kd(∆x, ∆y) (1.7) 

або у векторному вигляді:  

Kd(a1, a2)= Kd(a2-a1)= Rd(a),     (1.8) 

де M[D(x, y)]- математичне очікування значень оптичної щільності; 

Kd(x1, y1; x2,y2)- кореляційна функція, яка обчислена за значеннями 

оптичної щільності, що обміряно в точках x1, y1 і x2,y2; 

а = a2-a1 - різниця двовимірних векторів, що визначають положення цих 

точок полів. 
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Таким чином, середнє значення оптичної щільності однорідного 

випадкового поля є постійним, а його кореляційна функція залежить тільки від 

різниці координат точок. Значна частина просторово розподілених 

топографічних об'єктів зображується при зйомці у вигляді випадкових полів 

такого типу, які з певним ступенем наближення можна вважати однорідними. 

Однак, ізотропне однорідне випадкове поле є ще більшою математичною 

ідеалізацією та відрізняється сталістю характеристик не тільки при суттєвих 

переміщеннях (зрушеннях), але й при будь-яких поворотах зображення. 

Кореляційна функція цього поля залежить тільки від відстані між його точками 

що у векторному представленні залежить тільки від довжини вектора [188].  

В основному ж, багато просторово розподілених топографічних та 

сільськогосподарських об'єктів мають певну однорідність структури зображення 

за окремими напрямками. Однак, зображення відкритої ґрунтової поверхні не 

може бути віднесено до однорідного. Оскільки ступінь, причини та характер 

неоднорідності реального зображення надзвичайно різноманітні тому слід 

коротко охарактеризувати неоднорідні випадкові поля (рис. 1.2). 

 

 

 

а) 

 

б) в) 

Рис.1.2 Основні типи реалізації неоднорідного випадкового поля оптичної 

щільності [188, стор. 168]:  

а) елементарне; б) адитивне; в) мультиплікативне. 
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Неоднорідні випадкові поля оптичної щільності не мають постійних 

статистичних характеристик, що обумовлено впливом ряду фізичних факторів, а 

тому вирази (1.6) - (1.8) не дотримуються. Крім того, часто «топографічно» 

однорідним об'єктам місцевості (ґрунтовому ареалу) не завжди відповідає 

статистична однорідність їх зображень. Так, елементарне неоднорідне поле 

представляє формула 1.9 [188 , стор. 167]:  

Fd(x,y)=dφ(x,y),      (1.9) 

де d — випадкова величина «координата поля» Fd(x, у); 

φ(x,y)- двовимірна детермінована - невипадкова функція «координатна 

функція поля» Fd(x, у), що задовольняє умовам φ(x)≠e-iαx і φ(y)=e-iβy, де α і β – 

дійсні величини. 

 

Недотримання цих тотожних нерівностей перетворює Fd(x, у) в однорідне 

поле. Вид координатної функції цілком визначає і кореляційну функцію поля. 

Якщо ж координатна функція φ(x,y) задана, то вся реалізація елементарного 

випадкового поля Fd(x, у) цілком визначається одним значенням оптичної 

щільності di (рис. 1.2 а), де φ(x,y) - площина, а і=1,2,3,4. В цілому ж, визначення 

елементарного неоднорідного поля дозволяє розкласти його в ряд за 

елементарними випадковими полями («канонічний розклад») [188]. Й таким 

чином, за малою ділянкою поверхні елементарного неоднорідного випадкового 

поля можна визначити його структуру в необхідній області. Мультиплікативне 

неоднорідне поле (рис.1.2 в) визначається добутком декількох функцій й 

виражається співвідношеннями [188, стор. 169]: 

Fd(x,y)= D(x,y)φ(x,y),     (1.10) 

Fd(x,y)= D(x,y)Z(x,y),     (1.11) 

де D(x,y) і Z(x,y) – деякі випадкові (в окремому випадку однорідні) поля; 

φ(x,y) – детермінована функція, обмежена умовами φ(x)≠e-iαx і φ(y)=e-iβy, де 

α і β – дійсні величини. 
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Крім того, під час формалізованого опису неоднорідних випадкових полів 

слід враховувати, що зображення супроводжується поміхами, які мають не 

тільки мультиплікативні, але й адитивні властивості. Так, визначають адитивне 

неоднорідне поле  (рис. 1.2 б) сумою [188, стор. 170]: 

Fd(x,y)= Z(x,y)+ φ(x,y),     (1.12) 

де Z(x,y) – однорідне випадкове поле, 

φ(x,y) – деяка детермінована функція, причому φ(x,y)= const. 

 

Математичне очікування цього поля змінне та залежить від закону, за яким 

описується невипадкова функція φ(x,y) [188, стор. 171]: 

M[Fd(x,y)]=M[Z(x,y)]+ φ(x,y).     (1.13) 

В той час коли кореляційна функція центрованого адитивного поля 

залежить тільки від ∆х і ∆у, залишаючись інваріантною до зрушення реалізації 

поля в площині ху (рис.1.2 б). Зазвичай, сполучення в одному полі адитивних та 

мультиплікативних властивостей відбиває різні види викривлень зображень 

[188, стор. 173]: 

Fd(x,y)=FσM(x,y)Fd0(x.y)+ Fσa(x,y),   (1.14) 

де Fd(x,y) – поле, не викривлене через поміхи (корисний сигнал); 

FσM(x,y)- мультиплікативна складова; 

Fσa(x,y)  - адитивна складова. 

 

Періодичне неоднорідне поле оптичної щільності утворюються при зйомці 

просторово розподілених об'єктів, що мають упорядковану структуру. На 

математичне очікування і кореляційну функцію цих типів випадкових полів 

накладаються наступні умови [188,  стор. 171]: 

M[Fd(x,y)]= M[Fd(x+X,y+Y)],    (1.15) 

Kd(x, x+∆x; y, y+∆y)= Kd(x+X, x+∆x+X; y+Y, y+∆y+Y), (1.16) 

де X і У — просторові періоди зміни оптичної щільності. 
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Неоднорідне випадкове поле, що зводиться до однорідного О.М. Живічин 

з В.С. Соколовим описують формулою [188, стор. 172]: 

     Fd(x,y)= φ(x,y) D(x,y)+ψ(x,y),              (1.17) 

де D(x, у) — однорідне випадкове поле; 

φ(x,y), ψ(x,y)- деякі дійсні невипадкові функції. 

При цьому, основні статистичні характеристики такого поля відображають 

також його неоднорідність [188,  стор. 172]: 

M[Fd(x,y)]= φ(x,y) M[Fd(x,y)]+ ψ(x,y),  (1.18) 

Kd(x1 y1; x2 y2)= φ(x1,y1) φ(x2,y2) KD(x2-x1; y2- y1),   (1.19) 

σ2
d(x,y)= Kd(x1 y1; x1 y1)= φ(x1,y1) KD(0),   (1.20) 

де KD(x2-x1; y2- y1) – кореляційна функція однорідного випадкового поля 

D(x,у). 

Шляхом узагальнення формалізованих представлень випадкових полів 

оптичної щільності за неоднорідністю тону та контрастом зображення, ці автори 

визначають три основні типи неоднорідних полів [188, стор. 174]: 

- поля зі змінним математичним очікуванням (тоном) і постійною 

дисперсією (контрастом), до яких можуть бути віднесені зображення об'єктів 

місцевості, що мають однорідну структуру, але різну відбивну здатність окремих 

ділянок, що обумовлено, наприклад, рельєфом або мінливістю вологості ґрунту: 

     md = var, σd
2=const      (1.21) 

- поля з постійним математичним очікуванням і змінною дисперсією: 

     md = const, σd
2= var      (1.22) 

 - поля зі змінними математичним очікуванням та дисперсією – загальний 

випадок неоднорідного поля: 

     md = var, σd
2= var       (1.23) 

 

Таким чином, цифрове зображення представляється дуже перспективним 

джерелом інформації про стан ґрунтової поверхні, що дозволяє використовувати 

його абсолютні та відносні характеристики для кількісного опису та аналізу його 
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структури, а також для формалізації всієї різноманітності стану ҐП в залежності 

від природніх та антропогенних факторів. Існування детально розроблених 

алгоритмів математичного опису основних типів зображень у багатьох наукових 

працях 70-80 років минулого століття доречно розглядати в якості теоретичної 

та методичної основи для розробки будь-якого вузько прикладного 

використання зображень земної поверхні, зокрема, під час обробки та аналізу 

аерокосмічних зображень ҐП. Представлені вище підходи до опису видів 

випадкових полів можна рекомендувати для первинної формалізації результатів 

обробки зображення та підвищення вірогідності його математичної моделі для 

систематизування ознак об’єктів ґрунтового дешифрування.  

 

1.2.2 Загальна характеристика спектральних властивостей ґрунту як 

об’єкту космічного знімання 

 

Наведені підходи до цифрового опису та формалізації зображення 

необхідно використовувати й для представлення даних БСКС, яке засновано на 

регістрації відбитної здатності об’єктів земної поверхні у декількох діапазонах 

видимого світла (від 0,4 до 0,75 мкм), а також в ближньому інфрачервоному 

діапазоні. У зв’язку з цим, слід окремо зупинитися на спектральних 

характеристиках ґрунтів, кількісна інформація про які надає основу для 

впровадження методів машиної обробки даних космічної зйомки.  

Так, згідно відомої спектрометричної класифікації природних об’єктів, 

відомої за роботами Є.Л. Кринова, ґрунти відносяться до першого класу 

природних об’єктів, які характеризуються збільшенням коефіцієнтів 

спектральної яскравості при наближенні до червоної зони спектру [189]. 

Пізніше, за експериментальними дослідженнями встановлено закономірності 

зміни спектральної відбивної здатності ґрунтової поверхні в залежності від 

вологості, генетичної належності ґрунту, структури поверхневого шару та 

ступеня його обробки [190 - 194]. Також за результатами багатьох досліджень 

визначено фактори, які формують відбивну здатність ґрунту, а саме: вміст 
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вологи, загальну кількість органічної речовини ґрунту та її якісний склад, вміст 

окису заліза, вміст глинистої, пилуватої та піщаної фракцій у 

гранулометричному складі ґрунту, шорсткість поверхні тощо [195-199]. Ці дані 

складають наукову основу для успішної інтерпретації даних космічної зйомки 

ҐП у видимому діапазоні світла. Зокрема, представлені В.І. Кравцовою криві 

спектральної яскравості основних зональних типів ґрунтів, дозволяють 

визначити більшу відбивну здатність темно-сірих опідзолених ґрунтів порівняно 

з чорноземами та темно-каштановими ґрунтами, хоча загальний вигляд 

залежності представляється дуже подібним [199, стор.13].  

Слід відзначити відмінність між спектральною відбивною здатністю сухих 

та вологих ґрунтів [195]. Так, Б.В. Віноградов, відзначає, що «зі збільшенням 

довжини хвилі оптичний контраст сухих та вологих ґрунтів 

збільшується…Найбільші контрасти сухих та вологих ґрунтів спостерігаються 

для світлоокрашенних малогумусних (з вмістом гумусу менш ніж 3-4%) ґрунтів, 

що розвинуті на лесоподібних суглинках з покриттям рослинності менш ніж 30-

40%, де при початковому коефіцієнті яскравості ґрунту 0,35 контраст досягає 

0,6-0,7 одиниць. Для гумусованих та темноокрашених ґрунтів з початковим 

коефіцієнтом яскравості меньш ніж 0,2 контраст сухих та вологих ґрунтів є 

нижчим ніж 0,4» [180, стор. 67]. Також цей вчений проаналізував зміни 

градієнтів спектральної яскравостей ґрунту в залежності від вологості його 

поверхневого шару та пояснив ці зміни зі станом води у ґрунті (молекулярна та 

пароподібна, капілярна та свободна гравітаційна волога, максимальна 

гігроскопічність), його гранскладом, термічним режимом  [180, стор. 68-79]. 

Важко переоцінити вклад цих досліджень в розвиток напряму дистанційної 

індикації ґрунтових властивостей за даними БСКС.  

Однак, слід зважати на труднощі дистанційної індикації вмісту вологи в 

ґрунті, до основних причин яких відносять: вплив оптичної передавальної 

функції атмосфери, нерівномірний характер розподілу вологи в ґрунті, обмежена 

глибина дистанційної регістрації, мінливість ґрунтових факторів [180, стор. 66]. 

У зв’язку з цим, важливе значення має узагальнення В.І. Кравцової, що 
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отримано за співставленням кривих спектральної яскравості для сухих та 

вологих ґрунтів [199, стор. 14], який доводить дуже незначну відмінність у 

вигляді спектральної кривої (отже й функціональної залежності, яка її описує). 

Цей факт можна розглядати як достатньо обнадійливий для впровадження в 

практику природничих наук та агровиробництва методу БСКС. 

Засолення ґрунту відноситься до факторів, які однозначно підвищують 

відбивну здатність ґрунту та збільшують показники його яскравості під час 

аерокосмічного зйомки [200 - 203]. Однак на жаль, вплив засолення на 

спектральні властивості ґрунтів важко встановлюється, оскільки цей фактор не 

можна вилучити з інших кольороутворюючих факторів ґрунту (наприклад, 

загальний вміст гумусу у ґрунті), крім того засолення є динамічним процесом, 

який має й значну мінливість у просторі та часі. В науковій літературі 

підкреслено ефективність використання сезонних змінювань відбивних 

властивостей ґрунтової поверхні для визначення вмісту карбонатів, сульфатів та 

хлоридів, а також ємності поглинутих основ у ґрунтах степової та сухо-степової 

зони, особливо для лучно-чорноземних, лучно-каштанових ґрунтів, режим 

вологості яких визначає міграційну здатність легкорозчинних солей ґрунту від 

поверхневого шару в більш глибокі шари та зворотньо, що спрощує їх 

дистанційну індикацію за різночасовими даними космічного знімання [180]. На 

теперішній час встановлені відмінності щодо відбивної здатності навіть різних 

солей у ґрунтах [180, 203 - 205]. Цікавим фактом є й те, що в умовах 

малогумусного ґрунту (наприклад, солонцюваті, такироподібні, світлокаштанові 

ґрунти) контрастність зображення є надійною ознакою для визначення ґрунтів, 

які відмінні за ступенем засолення від 1 до 2%, у випадку лучних та 

чорноземних ґрунтів – від 0,5 до 2% [180, стор. 92], що представляється 

достатньо перспективним для напряму дистанційної індикації цих ґрунтів. 

В протилежність засоленню, загальний вміст гумусу в ґрунті відноситься 

до факторів, які суттєво зменшують відбивні властивості ґрунтової поверхні. 

Однак, під час дослідження впливу цього фактору на спектральні 

характеристики ґрунтів зазвичай, його не відокремлюють від іншої 
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темноокрашеної складової ґрунту - вмісту окислів заліза, що також посилює 

поглинання енергії Сонця у видимому діапазоні світла поверхнею ґрунту [206-

209]. Зокрема встановлено, що у видимій та та ближній інфрачервоній зонах 

спектру загальний вміст гумусу у ґрунтах від’ємно корелює з коефіцієнтом їх 

яскравості, при цьому найбільш суттєві оптичні відміни між високогумусними 

ґрунтами та безгумусними ґрунтоутворюючими породами спостерігаються в 

дальній червоній зоні спектру (0,68-0,70 мкм), а також впродовж всієї зони 

спектру від 0,48 до 0,86 мкм між ними спостерігається порівнянно високий 

контраст (більше ніж 0,2-0,3) [180, стор. 79]. Також шляхом детальних 

експериментальних досліджень визначено, що у червоному спектральному 

інтервалі (від 0,64 до 0,72 мкм) спектральні властивості окислів заліза суттєво 

перевищують відповідні показники гумусових речовин, що при необхідності 

дозволяє використовувати саме цей діапазон сканування для відокремлення дії 

кожного з цих факторів для зниження відбивних властивостей ґрунтів [210]. 

Відомими напрацюваннями в області досліджень спектральних 

властивостей ґрунтів є роботи представників харківської наукової школи 

ґрунтознавства, а саме співробітників сектору дистанційного зондування ҐП 

ННЦ ІГА. Зокрема, вагомий внесок у розвиток напряму ДЗ ґрунтів в Україні 

зробили наукові дослідження, які виконано під керівництвом А.В. Шатохіна. 

Так, А.В. Шатохіним з співавторами запропоновано та опрацьовано найбільш 

оптимальну схему щодо дистанційного визначення властивостей ґрунтів, яка 

включала сумісний розгляд інформації, що отримано як за традиційними 

методами ґрунтознавчих досліджень, виконаних під час контактних, наземних 

спостережень за станом ґрунтів, з використанням наземних засобів ДЗ, так й за 

даними, що отримано з авіа та космічних носіїв [211]. За результатами такого 

комплексного дослідження отримано спектральні образи для значного ряду 

основних типів ґрунтів України (глибокі, реградовані, терасові, опідзолені та 

звичайні чорноземи, темно-сірі опідзолені ґрунти, черноземоподібні-борові 

ґрунти, лучні ґрунти) за коефіцієнтом спектральної яскравості (КСЯ), 

встановлено вплив на цей показник вмісту гумусу та ступеня еродованості 
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ґрунтів [211, стор. 47]. Зокрема, встановлено, що найтісніший зв’язок КСЯ з 

гумусом є характерним для чорноземів звичайних зони Степу, при цьому, 

найбільш інформативним діапазоном сканування виявився інтервал від 589 до 

813 нм [211, стор. 49]. Для ґрунтів Лісостепу найтісніша кореляція КСЯ 

відзначена з гранулометричним складом ґрунту, для визначення якого найбільш 

інформативним діапазоном зйомки є інтервал від 530 до 589 нм [211, стор. 49].  

Слід відзначити, що під керівництвом А.В. Шатохіна було визначено 

теоретичні аспекти розвитку цього наукового напряму в агроґрунтознавстві 

[212 - 215]. Зокрема, в одній з робіт він пише: «Використання поряд з 

традиційними методами дослідження ґрунтових властивостей їхніх 

спектральних характеристик значно доповнює наші знання про ґрунти і 

відкриває ширші можливості для їх числової таксономії. Та обставина, що 

повнопрофільні чорноземи глибокі та темно-сірі опідзолені ґрунти й ті самі 

ґрунти різного ступеня еродованості мають схожість лише на 40 %, спонукає 

критично поставитись до їх теперішнього місця в класифікації. На наш погляд, 

еродовані ґрунти доцільніше виділяти на більш високому таксономічному рівні, 

ніж нині, оскільки вони, особливо середньо та сильнозмиті, істотно 

відрізняються від повнопрофільних аналогів» [211, стор. 51]. Таким чином, 

представлення спектральних характеристик ґрунту в якості морфогенетичного 

показнику запропоновано для класифікації ґрунтів, що слід враховувати для 

створення вдосконаленої методики крупномасштабних обстежень та 

картографування ґрунтів в Україні.  В розвиток цього підходу спрямовано 

наукові праці послідовників А.В. Шатохіна. Так, в роботах А.Б. Ачасова 

розроблено значну кількість регіональних індикаційних моделей, які дозволяють 

визначити основні параметри ґрунту за показниками їх оптичної яскравості 

[216 - 218]. Зокрема, встановлено, що найбільш інформативними діапазонами 

сканування для визначення вмісту гумусу у чорноземах є перший (0,45 -

 0,52 мкм), другий (0,52 - 0,60 мкм) та п’ятий (1,55 - 1,75 мкм) канали 

багатоспектрального зображення «Landsat-4». Також сумісне використання 

даних аналітичних досліджень поверхневого шару ґрунту, ЦМР, даних БСКС та 
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методів геостатистики дозволило науковцям мінімізувати працеємні польові 

роботи для цілей інвентаризації земель та розробки планів їх раціонального 

використання [216, стор. 795]. Пізніше, за результатами досліджень, що 

проведено під керівництвом С.Р. Трускавецького, деталізовано інформацію 

щодо спектральних властивостей ґрунтів Українського Полісся за даними БСКС 

та встановлено, що максимальну яскравість ґрунтів в червоній зоні спектра 

визначає вміст Fe2O3, а також значний процент фульвокислот у складі гумусових 

речовин, що дозволило розробити на основі статистичного аналізу сумісних 

даних польових, аналітичних та дистанційних досліджень значну кількість 

ландшафтно-індикаційних моделей для складання оновлених цифрових 

ґрунтово-картографічних матеріалів для цього регіону [219 - 222]. Крім того, 

цими науковцями запропоновано врахування параметрів структурного стану 

ґрунтів та вологості під час розробки математичних моделей, за якими 

розраховують загальний вміст гумусу в ґрунті на основі даних дсних БСКС як 

підходу сучасної методології картографування та моніторингу ґрунтів [223, 224].  

Таким чином, дані багаточисленних досліджень складають наукову основу 

успішної інтерпретації даних БСКС ҐП. Однак, враховуючи багатофакторність 

формування відбивних властивостей ґрунту та складність процесу їх 

дистанційної фіксації засобами космічного сканування, слід підкреслити 

необхідність подовження досліджень щодо розробки методів застосування 

даних БСКС для вирішення теоретичних та прикладних завдань 

агроґрунтознавства.  

 

1.2.3 Космічне зображення як картографічна модель ґрунтового 

покриву  

 

Удосконалення діагностування та оцінювання неоднорідності ҐП за 

даними ДЗ повинно базуватись, з одного боку, на глибокому або, навіть, 

класичному вивченні закономірностей просторового розподілу факторів та 

процесів ґрунтоутворення, з другого - на детальному врахуванні специфіки 
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новітніх носіїв інформації, зокрема даних БСКС, цифрова форма яких відкриває 

багато можливостей для їх просторового аналізу. Зокрема, перспективність 

використання даних БСКС для дослідження латеральної неоднорідності ҐП 

складається в тому, що вони є однією з картографічних моделей земної поверхні. 

Співставлення різних картографічних моделей за інформаційними 

властивостями показало, що космічне зображення характеризується [225, 

стор. 20-22]:  

- вибірковістю - здатністю роздільно відображати ті фактори, явища та 

процеси, які діють сумісно в реальній дійсності; 

- масштабом та метричністю -передають просторову розмірність об’єктів 

та явищ, що дозволяє вимірювати координати, аплікати, площі, об’єми тощо;  

- неперервністю - наявністю інформації в кожній точці земної поверхні; 

- наочністю - має здатність сформувати цілісне представлення щодо 

просторового розміщення об’єктів на земній поверхні; 

- оглядовістю - можливістю відображення значної за площею території; 

- географічною відповідністю - можливістю дослідження явищ та 

взаємозв’язків об’єктів земної поверхні, їх головних типових особливостей, з 

урахуванням генезису та внутрішньої будови; 

- геометричною подібністю – передає відповідності форм та розмірів 

об’єктів земної поверхні, що забезпечує високу точність їх вимірювань та 

дослідження просторової структури дослідженого явища, об’єкту тощо. 

До решти найважливіших для споживача інформаційних властивостей, які 

досяжні тільки шляхом дешифрування знімків, слід віднести [225, стор. 18-23];: 

- абстрактність - представлення дослідженого явища або об’єкту у 

формалізованому та генералізованому вигляді, що є результатом 

цілеспрямованого відбору, узагальнення та ідеалізації географічного явища або 

об’єкту;  

- синтетичність - можливість цілісного відображення явищ та процесів, які 

в реальних умовах діють ізольовано; 
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- однозначність - можливість однозначної інтерпретації просторово 

розподілених даних; 

- логічність - можливість передачі підпорядкованості та 

взаємообумовленості явищ, об’єктів та процесів у просторі, передачі кількісних 

характеристик таксономічних одиниць, їх елементів та сполучень. 

У зв’язку з цим, стає зрозумілим важливість дешифрування, під яким 

розуміють процес отримання змістовної інформації про місцевість та її окремі 

об’єкти [182, 226], для формування надійної інформаційної основи досліджень 

латеральної неоднорідності ґрунтів за даними БСКС.  

Оскільки всі особливості дешифрування визначаються його цільовою 

програмою та особливостями об'єктів, що розпізнаються, ґрунтове 

дешифрування відносять до галузевого виду, яке спрямоване на вивчення, 

головним чином, внутрішнього змісту контурів ҐП, взаємозв'язків, що існують 

між ними, особливостей їхнього просторового розміщення. Однак, ҐП як один із 

прикладів природного утворення, є надзвичайно складним об'єктом 

дешифрування, тому що характеризується довільністю форм контурів, 

відсутністю строгої впорядкованості в їх розташуванні на місцевості, незначною 

тривалістю часу, коли він перебуває в оптимальних умовах для зйомки, що часто 

унеможливлює дешифрування ґрунтів за прямими дешифрувальними ознаками. 

Крім того, у процесі ґрунтового дешифрування найчастіше є потреба у 

проведенні й загальногеографічного дешифрування, яке вирішує групу задач 

щодо одержання узагальненої інформації про земну поверхню та включає два 

різновиди: топографічне й ландшафтне [227]. Таким чином, ґрунтове 

дешифрування можна віднести до комплексних видів, які потребують єдності 

методів і способів виконання робіт. За принципами організації робіт, а також за 

умовами (або місцем) їхнього виконання, дешифрування ґрунтів відноситься до 

комбінованих типів, яке поєднує відомі різновиди: польовий та камеральний 

[228]. Польовий метод дешифрування аерокосмічних знімків передбачає 

виконання робіт безпосередньо на місцевості, в результаті чого можуть бути 

розкриті всі реальні об'єкти, у тому числі і ті, що не відображено на знімку, але 
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можуть викликати зацікавленість ґрунтознавців та/або дають змогу деталізувати 

дешифрувальну ситуацію. Зрозуміло, що при комбінованому методі 

дешифрування аерокосмічних знімків основна робота з виявлення та 

розпізнавання об'єктів виконується в камеральних умовах, а в полі виявляються 

лише ті об'єкти або їхні характеристики, що не можливо розкрити в камеральних 

умовах. При цьому, в усіх без винятку методах дешифрування застосовуються 

різновиди трьох способів виконання робіт: візуальний [229, 230], машинний 

[231 - 233] (автоматичний) і комбінований [234].  

Дешифрування забезпечує поступовий та неперервний перехід від 

розпізнавання одиничних й простих об'єктів та виявлення взаємозв'язку між 

ними до розпізнавання більш складних об'єктів, що характеризує основні 

складові дешифрування - виявлення (роздільне сприйняття елементів (об'єктів) 

зображення на знімку без виявлення їхньої сутності), розпізнавання (одержання 

цілісного відособленого образа та поділ його на елементи з установленням їх 

якісних й кількісних характеристик з оцінкою отриманого образа), класифікацію 

(виявлення сутності загальних ознак індивідуальних об'єктів, перехід від 

індивідуальної до узагальненої характеристики) та інтерпретацію (прогноз 

динаміки розвитку чи явища зміни об'єкта на основі виявлених зведень про 

об'єкти і ситуацію в цілому) [235, стор. 17]. В цілому ж, аналіз джерел, які 

висвітлюють питання дешифрування аерокосмічної інформації, показав явну 

недостатність робіт щодо розробки саме приладних процедур (або алгоритмів), 

методів та прийомів дешифрування як окремих ґрунтів, так й ҐП в цілому.  

Крім того, треба визнати, що використання, навіть, загальновідомих та 

класичних прийомів, які передбачені загальною статистичною теорією, 

статистичною теорією розпізнавання та теорією ймовірності, що традиційно 

використовуються під час дешифрування аерокосмічних зображень просторово 

організованих природних явищ та об’єктів, також потребують додаткового 

переосмислення та обмірковування в ґрунтознавстві. Це підтверджує 

висловлення відомого фахівця в галузі використання даних космічної зйомки 

для дослідження ҐП - В.І. Кравцової.: «Ґрунтове дешифрування можна назвати 
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особливим випадком, коли не завжди вдається забезпечити однозначність 

отриманих результатів ... на відміну від багатьох видів тематичного аналізу 

аерокосмічних зображень, в яких визначення контурів є завершальною стадією 

роботи (після того як здійснено розпізнавання об’єктів), визначити за знімком 

однорідні контури під час ґрунтового дешифрування простіше, ніж зрозуміти їх 

сутність, визначити тип ґрунту та параметри його властивостей» [199, стор. 94 -

 95]. У зв’язку з цим, особливу актуальність мають науковий пошук, 

вдосконалення та розробка ефективних процедур, які дозволяють отримувати 

корисну для ґрунтознавців інформацію про стан ґрунтів за даними БСКС.  

 

1.3 Геоінформаційні системи як технологічна основа вивчення 

неоднорідності ґрунтового покриву за даними дистанційного зондування 

 

Сучасною технологічною основою аналізу даних БСКС є ГІС, які 

дозволяють накопичувати, інтегрувати та ефективно аналізувати просторово-

розподілену інформацію та створювати новітні картографічні матеріали. 

Можливості сучасних ГІС включають десятки аналітичних процедур для 

просторово-часового аналізу та моделювання, які детально охарактеризовані у 

значній кількості наукових джерел [236 - 238]. Лише нагадаємо, що до 

найпоширеніших методів аналітичного потенціалу ГІС, які можна 

використовувати під час обробки даних космічної зйомки слід віднести 

картометричні операції, операції вибору, декласифікацію, картографічну алгебру 

та статистичний аналіз, а також просторовий, оверлейний та мережний види 

аналізу даних. В окрему групу виділяються аналітичні процедури, що базуються 

на цифровій інформації про відмітки топографічної поверхні у вигляді растра 

або TIN-моделі (ЦМР) та операції просторової інтерполяції, завданням яких є 

побудова безперервних поверхонь на основі наборів дискретних просторово-

координованих даних [236]. Також слід відмітити, що ГІС мають значні 

можливості для статистичного аналізу просторово розподіленої інформації, що є 

визначним для діагностування та параметризації неоднорідності ҐП, зокрема для 
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обчислення статистичних параметрів просторового розподілу змінних, 

представлених у картографічному вигляді. Крім того, ГІС дозволяють 

здійснювати геостатистичне моделювання, яке дозволяє встановлювати 

закономірний характер мінливості ґрунтових параметрів та діагностувати 

неоднорідність ҐП. Нагадаємо, що відомі алгоритми просторового моделювання, 

які реалізовані в багатьох спеціалізованих програмних пакетах, надають 

можливість дослідження структури дискретних наборів просторово-

координованих даних, побудови на їх основі безперервних поверхонь й, таким 

чином, дозволяють оцінити та прогнозувати значення змінної в точках, в яких 

змінна не вимірювалася, а також здійснювати оцінку точності такого 

моделювання за статистичними методами [239, 240]. Прикладом таких модулів є 

геостатистичний аналіз (Geostatistical Analyst) ГІС - пакетів ESRI, зокрема з 

пакетів сімейства ArcGIS та модулі моделювання поверхонь і геостатистики 

(Surface Modeling and Geostatistics) пакету Idrisi [241].  

В основі методів побудови безперервних поверхонь на основі дискретних 

(точкових) масивів просторово-координованих даних знаходяться процедури 

просторової інтерполяції за стохастичними та детерміністичними підходами, які  

добре описано у знауковій літературі [236, 242, 243]. Таким чином, сучасні ГІС 

дозволяють створювати та аналізувати двовимірні та тривимірні моделі за 

даними точкового відбору проб, а тому можуть бути використано як для цілей 

картографування ҐП за окремими показниками для визначення та оцінювання 

латеральної неоднорідності ґрунтів, а також для просторового аналізу 

багатовимірної інформації, яка отримана в результаті дослідження декількох 

властивостей грунтів.  

Останнім часом у наукових дослідженнях найбільш запитуваним є 

різновид локально-стохастичної інтерполяції - кригінг, який використовують 

при аналізі усереднених за деякою площею даних (найчастіше дані регулярної 

системи відбору). Проведений аналіз багатьох методів просторової інтерполяції 

даних точкового вимірювання властивостей ґрунтів дозволяє визначити, що 

кожний з методів крігінг - аналізу має як переваги так й недоліки, які слід 



98 

 

враховувати під час обирання методу розв'язання конкретних завдань 

діагностування та кількісної оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів. Крім 

того, вибір методу інтерполяції даних залежить також від початкових даних 

(кількості вихідних точок та рівномірності їх розподілу в просторі). Виробники 

спеціалізованого програмного забезпечення для просторової інтерполяції - 

широко розповсюдженого пакета наукової графіки Surfer компанії Golden 

Software - розробили низку рекомендацій щодо вибору відповідного методу 

просторової інтерполяції, які слід використовувати під час обирання методу 

геостатистичного моделювання даних точкових спостережень ҐП [244]. Цифрова 

карта, що отримана внаслідок інтерполювання репрезентує поверхню будь-якого 

просторового явища. Тому цей метод слід використовувати для аналізу системи 

показників ґрунту, які представляють дані моніторингової мережі. Ефективним 

методичним підходом є накладення декількох картографічних шарів 

взаємозалежних характеристик для визначення факторів формування 

латеральної неоднорідності ґрунтів [245].  

Проведене узагальнення дозволяє визначити, що можливості ГІС є 

надійною технологічною основою для досліджень неоднорідності ҐП за даними 

БСКС. Однак їх ефективне використання потребує подальшого дослідження, 

враховуючи особливість цифрового зображення та недосконалість існуючих 

підходів щодо залучення його інформації для вирішення ґрунтознавчих завдань. 

 

1.4 Методичні основи вивчення та кількісної оцінки латеральної 

неоднорідності ґрунтів за даними космічного сканування 

 

Всебічний аналіз теоретико-методологічних основ вивчення латеральної 

неоднорідності ґрунтів та врахування специфіки даних космічного сканування 

дозволяє угрупувати методичні основи використання цих даних для дослідження 

латеральної неоднорідності ґрунтів в три основні ґрупи методів (рис. 1.3). 

Першу групу складають загально відомі методи, які дозволяють обробляти 

характеристики об’єктів та проводити оцінку надійності отриманих висновків. 
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Рис. 1.3 Методичні основи вивчення неоднорідності ГП за даними 

космічного сканування. 

 

Огляд історії використання статистичних методів під час ґрунтознавчих 

досліджень проведено у роботах Є.А. Дмітрієва, який підкреслював, що 

«ймовірнісний характер переважної більшості явищ з якими стикається 

ґрунтознавець визначає не тільки необхідністю широкого залучення відповідних 

математичних методів, але найголовніше вимагає мислити імовірнісно-

статистичними категоріями» [54, стор. 10]. І дійсно, під час використання даних 

космічної зйомки про ҐП зазвичай ґрунтознавець стикається з додатковим 

набором невизначеностей різного роду, які пов’язано як з багатофакторністю 

формування оптичних характеристик поверхні ґрунту під час зйомки, так й з 

недостатнім знанням природи взаємозв’язку між окремими властивостями 

ґрунтів та його інтегральною характеристикою - спектральною яскравістю. У 

зв’язку з цим, особливе значення мають основи теорії ймовірності, а також 

статистичної теорії розпізнавання образів та теорії інформації, які висвітлено в 

науковій літературі [246 - 250] та частково охарактеризовано у підрозділі 1.2.1.  

Окрему ґрупу методів представляють специфічні ґрунтознавчі методи та 

прийоми, зокрема методи кількісної та якісної оцінки СҐП, які коротко 
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охарактеризовано в підрозділі 1.1.2. До цієї ґрупи методів можна віднести й 

опрацьовану в ґрунтознавстві систему прийомів щодо використання даних 

БСКС земної поверхні для визначення й уточнення контурів ґрунтових ареалів 

для картографування та моніторингу ґрунтів, оцінювання їх гумусного стану, які 

базуються на високому рівні взаємозв'язку даних різних діапазонів сканування з 

оптичними властивостями ґрунтової поверхні, що визначаються генезисом 

ґрунтів (гумус, гранулометричний склад і т.д.) та коротко охарактеризована в 

підрозділі 1.2.3 та відома з робіт відомих дослідників 194, 199, 213, 217.  

У зв’язку з тим, що головною задачею дешифрування даних БСКС є 

інтерпретація та класифікація образів, які отримано в процесі зйомок земної 

поверхні у декількох діапазонах знімання, окрему групу методів складають 

багатомірні статистичні процедури - факторний, дискримінантний та кластерний 

аналізи. У зв’язку з революційним розвитком та доступністю для споживача 

обчислюваної техніки, останніми десятиріччями найбільш інтенсивно 

розвивалася техніка кластерізації, що реалізовані в сучасних ГІС.  

Оскільки у попередніх частинах роботи відомості про цей вид аналізу 

даних не висвітлено, коротко охарактеризуємо його можливості та обмеження. 

Слід нагадати, що використання методів кластерного аналізу дозволяє 

створювати однорідні групи об’єктів, які називають кластерами та дозволяють 

вирішити чотири основні групи наукових завдань: розробка типології або 

класифікації, дослідження корисних концептуальних схем групування об’єктів, 

створення гіпотез на підставі дослідження даних, перевірка гіпотез або 

дослідження для визначення приналежності даних певним групам [251]. Аналіз 

прикладів застосування кластерного аналізу показує, що не зважаючи на 

різницю в цілях, типах даних та способах їх обробки за різними методами 

кластерного аналізу, основними етапами їх використання є формування виборки 

даних, визначення чисельності ознак, за якими планується оцінювати об’єкти у 

виборці, визначення міри подібності між об’єктами, створення груп схожих 

об’єктів та перевірка достовірності результатів кластерного рішення. На жаль, 

до теперішнього часу не існує загальноприйнятого визначення терміна 
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«кластер», хоча найчастіше під ним розуміють «неперервні області 

простору з відносно високою щільністю точок, які відділені від інших 

областями з низькою щільністю точок», до найважливіших властивостей 

якого відносять щільність, дисперсію, розмір, форму та відокремленість [252, 

253]. Згідно відомій класифікації, методи кластерного аналізу утворюють сім 

основних сімейств, які відповідають різним підходам до створення груп [251]: 

ієрархічні агломеративні методи, ієрархічні дівизимні методи, ітеративні 

методи угруповання, методи пошуку модальних значень щільності, факторні 

методи, методи згущень та методи, що використовують теорію графів. Для 

коректного обирання методу кластерного аналізу необхідне врахування їх 

специфіки. Особливості інтерпретації результатів кластерного аналізу для 

ґрунтового дешифрування даних БСКС вимагає критичного розгляду його 

особливостей. З наукових джерел відомі застереження відносно застосування 

кластерного аналізу, які можна поєднати в чотири основні групи [252]: 

- багато методів кластерного аналізу є евристичними, які не завжди 

характеризуються достатним статистичним обґрунтуванням;  

- ці методи розроблено для багатьох наукових дисциплін, а тому несуть на 

собі їх специфіку (вимоги до набору даних, до передбачуваної структури 

класифікації);  

- різні методи кластерного аналізу часто породжують різні рішення для 

тих самих даних, тобто важливо мати методику перевірки «природності» груп, 

які визначені методом кластеризації в наборі даних; 

- ці методи можуть привносити структуру в дані, і ця структура може не 

збігатися з реальною або природною для об’єктів, тому ключем їх використання 

є вміння відрізняти «реальні» угруповання від нав'язаних методом кластеризації.  

Тому, стає зрозумілим, що поняття розпізнавання та кластерізації для 

багатьох природних об’єктів не можна ототожнювати (рис. 1.4).  

В цілому ж, кластерний аналіз, як один з методів обробки та класифікації 

багатовимірних даних, який є добре реалізованим в ГІС, представляється 

перспективним для дослідження латеральної неоднорідності ґрунтів за даними 
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БСКС. Таким чином, актуальним представляється напрям досліджень щодо 

формування основ використання цього методу в ґрунтознавстві. 

 

  

а) б) 

Рис. 1.4 Графічне представлення розпізнавання та кластеризації в 

двовимірному просторі ознак [227]:  

а) розпізнавання;  

б) кластерізація. 

 

Висновки до розділу 1 

Визначено дефініцію терміну «латеральна неоднорідність ґрунтів» як 

закономірне просторове варіювання ґрунтових властивостей у поверхневому 

шарі ҐП, яке встановлюється за геостатистичними методами під час його 

детальних або великомасштабних обстежень. 

Представлений огляд дозволяє зробити висновок про дуже поступовий та 

багатоетапний розвиток теоретичних уявлень про неоднорідність ґрунтів як 

однієї з специфічних та системних їх властивостей. Безальтернативним підходом 

до сучасного визначення та оцінювання латеральної неоднорідності ґрунтів є не 

тільки використання комп’ютерних технологій обробки даних про властивості 

ґрунтів, але й використання новітніх видів такої просторово-організованної 

інформації, що отримано засобами БСКС.   

Аналіз теорії СҐП дозволив визначити напрями її подальшого розвитку, які 

мають велике значення та можуть бути реалізовані за даними БСКС:  
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- вдосконалення методів диференціації ҐП та аналізу його структури на 

основі сучасних джерел інформації про стан земної поверхні актуалізують 

проведення новітніх досліджень щодо оцінювання просторового варіювання 

ґрунтових властивостей в межах окремих ЕҐА та ҐК, з детальним урахуванням їх 

регіональних особливостей та типової належності, на основі використання 

статистико-математичних та геостатистичних методів обробки даних;  

- порівняльний аналіз СҐП різних регіонів та природних зон в Україні за 

параметрами латеральної неоднорідності ґрунтів; 

- дослідження ҐК, які мають динамічний склад, а також розробка сучасної 

системи локального моніторингу ґрунтів;  

- всебічне моделювання латеральної неоднорідності СҐП на основі даних 

БСКС за геоінформаційним підходом. 

Всебічний аналіз теоретико-методологічних основ вивчення латеральної 

неоднорідності ґрунтів та врахування специфіки даних БСКС дозволили 

визначити та угрупувати методичні основи дослідження латеральної 

неоднорідності ґрунтів на їх основі. 

Аналіз існуючих методів визначення латеральної неоднорідності ґрунтів 

дозволяє констатувати, що застосування, навіть, загальновідомих методів для її 

вивчення потребує додаткового переосмислення та обмірковування. Поки 

найперспективнішим представляється вміле поєднання геостатистики, елементів 

теорії ймовірності, загальної статистичної теорії та теорії інформації для 

вивчення просторового варіювання хоча б окремих, але найважливіших 

властивостей ґрунтів, які характеризують не тільки генетичний статус ґрунту, 

але й є показовими для його функціонування та динаміки за даними БСКС. 

Визначено недостатність розробки саме приладних процедур (або алгоритмів), 

методів та прийомів дешифрування як окремих ґрунтів, так й ҐП в цілому за 

даними БСКС.  

Результати узагальнення наукових джерел щодо вивчення латеральної 

неоднорідності ґрунтів на основі даних БСКС викладено в декількох наукових 

публікаціях [253-259]. 
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РОЗДІЛ 2  

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна характеристика основних територіальних об’єктів  

 

Основним територіальним об’єктом досліджень в Лісостеповій зоні країни 

є полігон «Тишки 1», що розташовано в Харківському районі Харківської 

області та 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 [260, 261]. Площа полігону складає 197 га. 

Згідно з загально відомою в Україні системою фізико-географічного 

районування, територія полігону відноситься до Золочевсько-Харківського 

району Харківської лісостепової області південно-західних відрогів Середньо-

руської височини або Східної частини Лівобережного плато [262], для якої 

характерно складне сполучення вододільних хвилястих місцевостей з глибокими 

середньогумусними вилугуваними чорноземами та долинно-балочних, яружно-

балочних прирічкових місцевостей з еродованими опідзоленими чорноземами та 

темно-лісовими ґрунтами [263]. Цей фізико-географічний район (ФГР) 

характеризується значним розчленуванням поверхні у вигляді добре розвинутих 

терас, де густина яружно-балочної мережі, що розвинута на лесоподібному 

суглинку, досягає 1,0-1,25 км на 1 км2 [264].  

Клімат цього ФГР є помірно-континентальним, середня температура січня 

складає – мінус 8°С, липня - плюс 20°С, за рік – біля 6,5°С. При цьому, 

вегетаційний період продовжується приблизно 200 днів, сума температур вище 

10°С досягає 2650 - 2700°С, атмосферних опадів випадає 490 - 520 мм [265]. 

Деталізацію кліматичних умов цієї території наведено нижче на основі технічної 

документації щодо земельно-оціночних робіт території радгоспу ім. Карла 

Маркса Харківського району Харківської області [266]. Згідно цим матеріалам, 

«найбільш холодним періодом цієї території є третя декада січня та перша 
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декада лютого. Найбільш теплим – друга та третя декади липня. Абсолютний 

мінімум температури повітря спостерігається в січні, абсолютний максимум – в 

серпні. Період з температурою більше 0oС починається з 24 березня і 

закінчується приблизно 16 листопада. Тривалість вегетаційного періоду (вище 

5oС) складає 195 днів, а саме з 10 квітня до 25 жовтня, період з температурою 

вище 10oС починається наприкінці квітня (приблизно 24 квітня) та закінчується 

1 жовтня, період з температурою вище 15oС починається з 13 травня і 

закінчується 8 вересня. Середня температура повітря у липні та січні відповідно 

складає (+20,7)ºС та (-7,5)ºС, безморозний період триває 235 днів, а середня 

тривалість періоду зі сніговим покровом складає 85 днів. Середня річна сума 

опадів складає 520 мм, при цьому їх найбільша кількість випадає в червні-липні 

у вигляді злив, які відрізняються короткочасністю та інтенсивністю, найменша – 

в лютому. Відомо, що середня максимальна висота снігового покрову складає 

19 см, ґрунт промерзає на глибину від 50 до 70 см. Напрям вітрів не є постійним: 

з вересня до квітня переважають вітри східного та південно-східного напрямків, 

з травня до серпня - західного та північно-західного напрямків» [265, 266]. 

Середня густина річок в цьому ФГР складає 0,24 км/км2 [264]. Природна 

рослинність - лісостепова, серед лісів переважають діброви, які в основному 

займають праві схили долин та окремі вододіли. Значне різноманіття в цьому 

районі складають також урочища западин з лучною рослинністю.  

Згідно з відомою схемою ґрунтово-географічного районування, яке 

передбачає поділ території за однорідністю СҐП, подібністю факторів 

ґрунтоутворення та можливостей сільськогосподарського використання ґрунтів, 

полігон відноситься до Східноукраїнського ґрунтового округу Лівобережно-

Дніпровської ґрунтової провінції Лісостепу, для якого характерні ерозійно-

деревоподібні сполучення чорноземів типових глибоких середньогумусних та 

висотно-впорядкованих сполучень темно сірих лісових ґрунтів й чорноземів 

опідзолених [267, стор. 30-31].  

Ґрунтотворною породою в межах полігону є лесоподібний суглинок 

палевого кольору, високомулистий, висококарбонатний, важкосуглинковий та 
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легкоглинистий, незасолений та пористий. Місцями лесові породи 

підстилаються червоно-бурими глинами із включенням залізовміщуючих 

конкрецій.  

Ґрунтові води в межах полігону залягають на значній глибині, а тому їх 

вплив на ґрунтотворний процес під час проведених досліджень не деталізувався.  

Детальний аналіз морфологічної будови ґрунтових розрізів, що закладено 

в межах полігону «Тишки 1» буде представлено нижче, в розділі 4. Початковою 

інформацією ҐП полігону виявились топографічна основа (рис. 2.1) та ґрунтовий 

план (рис. 2.2).  

 

 

 

Рис. 2.1 Топографічна основа полігону «Тишки 1» у масштабі 1:10 000. 
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Умовні позначення: 

     - межа ґрунтового виділу та шифр ґрунту; 

       - межа виділу за гранулометричним складом; 

  - чорнозем типовий середньогумусований структурний; 

   - чорнозем типовий малогумусований слабо структурний 

 вилугуваний; 

  - чорнозем типовий глибокий середньо гумусований слабо- 

 змитий; 

 - чорнозем типовий середньозмитий; 

 - чорнозем типовий суглинковий сильнозмитий; 

 - чорнозем намитий вилугуваний; 

 -   легкоглинистий гранулометричний склад ґрунту; 

-    важкосуглинковий гранулометричний склад ґрунту; 

   пісчано - важкосуглинковий гранулометричний склад ґрунту; 

 - розрізи, де відібрано проби ґрунту на аналіз. 

 

Рис. 2.2 Ґрунтовий план полігону «Тишки 1» у масштабі 1: 25 000 [266]. 
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 Згідно цих картографічних даних, ҐП полігону представлено чорноземом 

типовим важкосуглинковим та легкоглинистим, з відмінами за ступенем 

еродованості (середньо та сильнозмитий), в будові профілю яких визначаються 

гумусовий горизонт Н глибиною від 40 до 45 см, гумусовий перехідний 

горизонт Нрk з глибиною до 40-45 см, перехідний горизонт Рhk з глибиною від 

25 до 35 см, для якого характерна слабка гумусованість верхньої частини 

ґрунтотворної породи P(h)k та наявність карбонатів у вигляді плісняви [268, 

стор. 114]. Загалом ці ґрунти характеризуються добре розвинутим та глибоким 

гумусовим профілем (від 65 до 120 см), з загальним вмістом гумусу від 3 до 6 %. 

Ґрунти в межах цього полігону характеризуються рисами, які властиві 

модальним підтипам чорноземів, а саме в розрізах ґрунту спостерігається 

накопичення та поступове зниження вмісту гумусу за профілем, неглибоке 

залягання карбонатів, наявність в профілі розроблення ґрунтової товщі 

землероями, тощо. Однак, слабке варіювання властивостей ґрунтів за профілем в 

межах окремих ділянок ускладнюється проявами такого деградаційного процесу 

у ґрунтах, як ерозія. У зв’язку з цим, слід підкреслити, що відміни за ступенем 

еродованості ґрунтів визначалися за наявністю або ступенем визначеності 

гумусового перехідного горизонту [268, стор. 114], що зумовлює знижений вміст 

гумусу у ґрунті в поверхневому шарі, що ускладнює однозначну ідентифікацію 

ґрунту під час досліджень.  

В якості додаткового полігону, на цій території закладено полігон «Тишки 

2», площею близько 140 га , що дозволило розширити експериментальну базу 

для дослідження закономірностей формування латеральної неоднорідності ҐП на 

схилах північної та північно-східної експозиції (рис. 2.3). 

Також проведено дослідження в межах полігонів «Лісова Стінка 1 та 2». За 

загально відомою системою фізико-географічного районування України, яка 

мала найбільш повний опис фізико-географічних умов, територію цих полігонів 

раніше відносили до Бурлук-Оскольського ФГР Донецько-Оскольської 

підобласті Старобельскої Степової області південних відрогів Середньо-Руської 

височини, що визначено в Донецько-Донській північно-степової провінції 
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Донецької фізико-географічної області Північної Степової підзони України [263, 

стор. 448].  

 

 

 

Рис. 2.3 Топографічна основа полігону «Тишки 2» у масштабі 1 : 10 000. 

 

Згідно сучасному та чинному на теперішній час підходу до фізико-

географічного районування, цю територію віднесено до Куп’янсько-

Дворічанського ФГР Східноукраїнського краю Лісостепової зони, який в своїй 

південно-східній частині межує з трьома ФГР Старобільської схилові-

височинної області Задонецько-Донського краю Північно-степової підзони 



110 

 

Степової зони - Куньєвсько-Борівським, Сватівсько-Новоайдарським та 

Білокуракинсько-Білолуцьким [269, С. 228 - 229]. Перехідні риси у фізико-

географічних умовах цієї території актуалізують використання новітніх джерел 

об’єктивної інформації для деталізації умов ґрунтоутворення, особливо на 

ерозійно-небезпечних її землях, для яких характерно неоднорідний склад 

осадочних порід мезозою та кайнозою, які часто мають горизонтальне залягання 

та перекриті лесоподібними суглинками або алювіальними відкладами [262, 

270]. Ця територія характеризується різко континентальним помірним кліматом 

[271, стор. 12 - 13], основні показники якого представлено в таблиці 2.1. 

У рельєфі території головну роль відіграють розчленовані, хвилясті лесові 

рівнини та річкові долини з терасами [272]. 

Таблиця 2.1  

Агрокліматичні показники полігонів «Лісова Стінка»[ 271, стор. 12-13] 

Назва агрокліматичного показнику Значення 

Сума температур повітря вище (+10)°С за рік, °С від 2800 до 3000 

Середня місячна температура повітря у січні, °С -7,5 

Середня місячна температура повітря у липні, °С +21,5 

Тривалість безморозного періоду в повітрі, дні від 160 до 175 

Сумарне випаровування з земної поверхні за рік, мм від 450 до 480 

Середній мінімум температури повітря, °С від -26,0 до – 27,5 

Річна кількість опадів, мм від 450 до 500 

Кількість опадів за теплий період (квітень – жовтень), мм від 300 до 325 

Кількість опадів за червень, мм від 55 до 60 

Кількість опадів за грудень, мм від 35 до 40 

Повторюваність років з інтенсивною атмосферною засухою, % 70 

Середнє число днів зі сніговим покривом менше 80 

Середня з найбільших декадних висот снігового покриву, см 15 

Гідротермічний коефіцієнт 1,00 

 

Географічне положення цієї території обумовило більше, ніж в степових 

ландшафтах, вологозабезпечення, меншу повторюваність посушливих погод та 

суховійних явищ у порівнянні з типовими степовими ландшафтами. У зв’язку з 

цим, ця територія відрізняється своєрідними, перехідними рисами. Так, згідно 

відомих геоботанічних досліджень припускається, що у минулому більшу 

частини цієї території займали ліси з переважанням формації дуба звичайного з 

асоціацією зірочниково-татарськокленово-дубової та горобейникові-
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татарськокленово-дубової (на опуклих схилах південної експозиції) [273]. Ця 

територія відрізняється значною історією сільськогосподарського використання, 

а тому ліси збереглися, в основному, на верхів’ях та схилах балок та належать до 

так званих байрачних лісів. Крім дуба, в їх дерев’яному ярусі зустрічаються 

також ясен, берест, липа, груша [274, стор. 193 - 194]. На степових ділянках 

поширена асоціація весняно-горицвітово-типчаково-волосистоковилова. 

Наявність в травостої горицвіту весняного, а також місцями осоки низької 

вказує на їх належність до лучних степів.  

В цілому ж, ландшафтно-типологічна структура цієї території 

визначається значним розподілом вододільно-хвилястих місцевостей з мало та 

середньо гумусними чорноземами, сформованими на лесоподібних суглинках 

під різнотравно-злаковою рослинністю та їх еродованих різновидів на 

прирічкових, яружно-балкових місцевостях. Долинні ландшафти цієї території 

характеризуються лесово-терасовими місцевостями з опідзоленими та 

солонцюватими чорноземами [263]. Поряд зі степовими рівнинно-хвилястими 

місцевостями в цій підобласті розподілені лісостепові місцевості з типовими та 

опідзоленим чорноземами та навіть з темно-сірими ґрунтами, які розподілені 

невеликими островками в балках [263].  

Відшукані для цих полів архівні ґрунтово-картографічні матеріали, в 

основному, підтверджують представлений вище опис даної території (рис. 2.4 -

 2.5). Зокрема, картосхеми підкреслюють, що більшу площу дослідних полів 

займає чорнозем реградований (слабко, сильно та середньої ступені реградації), 

які зазвичай облямовують масиви опідзолених чорноземів на їх контакті з 

чорноземами типовими або розподіляються між останніми незначними за 

площею плямами, в основному, займають положення на вершинах невисоких 

пагорбів та увалів. Більшість ґрунтознавців вважають, що ці ґрунти утворились в 

результаті освоєння та окультурення опідзолених ґрунтів та чорноземів 

вилугуваних внаслідок зміни гідрологічного режиму ґрунту, посиленні 

висхідних потоків вологи, які сприяють підтягуванню карбонатів у вище лежачі 

шари ґрунту. Наслідком цього є насичення поглинального комплексу основами, 
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усереднення реакцій ґрунтового середовища, покращення водно-фізичних та 

агрохімічних властивостей опідзолених ґрунтів. Все це обумовлює збереження 

елювіально-ілювіальної диференціації профілю за морфологією, кутасте - 

призмаподібної структури ґрунтових окремостей та перерозподілу полуторних 

окислів та мулу. При цьому, слабо реградовані чорноземи відрізняються за 

морфологією від опідзолених лише меншою щільністю ілювійованого шару та 

більш високим (70-80 см) положенням границі скипання від НСІ, а також в них 

карбонати визначаються у формі плісняви. В середньо реградованих чорноземах 

карбонати присутні в ілювіальному шарі з глибиною скипання від 60 до 70 см, 

при цьому, в структурі слабше визначена гостро ребристість та прізмовідність 

агрегатів. В сильно реградованих чорноземах карбонати піднімаються до 

гумусового шару зі скипанням на глибини від 40 до 55 см, при цьому, ознаки 

диференціації профілю виражені слабше. 

 

Умовні позначення: 

14 - чорнозем сильно 

реградований; 

15 - чорнозем сильно-

реградований слабозмитий; 

16 - чорнозем сильно-

реградований середньозмитий 

Гранулометричний склад 

ґрунту: 

≡ - важкосуглинковий; 

 легко глинистий - ٮ

Ґрунтотворні породи: 

q – глини до четвертин-

ного періоду; 

L- леси та лесоподібні 

суглинки 

/10-30 – процентне вираження площі відміни ґрунту у складі ґрунтових 

сполучень 

 

Рис. 2.4 Фрагмент архівної карти ґрунтів масштабу 1 : 25 000 для полігону 

«Лісова Стінка-1» Куп’янського району Харківської області. 



113 

 

 

Умовні позначення: 

7 - чорнозем опідзолений 

слабозмитий; 

8 - чорнозем опідзолений 

середньозмитий; 

11 - чорнозем слабореградований; 

12 - чорнозем слабореградований 

слабкозмитий; 

14 - чорнозем сильнореградований; 

15 - чорноземи сильнореградований 

слабозмитий; 

16 - чорнозем сильнореградований 

середньозмитий; 

17 - чорнозем реградований 

сильнозмитий; 

Гранулометричний склад ґрунту: 

 - легкоглинистий;  

- важкосуглинковий; 

-  піщано -важкосуглинковий; 

Ґрунтотворні породи: 

q – глини дочетвертинного періоду; Р - піски дочетвертинні; 

L- леси та лесоподібні суглинки;  с - суглинки дочетвертинні; 

d – делювій;     el - елювій піщаників 

 

Рис. 2.5 Фрагмент архівної карти ґрунтів масштабу 1:25 000 для полігону 

«Лісова Стінка-2» Куп’янського району Харківської області. 

 

Неоднозначність та незавершеність встановлення процесу утворення 

реградованих чорноземів, а також врахування значних труднощів їх польової 

індикації під час великомасштабних обстежень ґрунтів у 60-х роках минулого 

сторіччя сприяли необхідності більш детального та критичного розгляду даних 

для цього територіального об’єкту. Зокрема, здійснено аналіз архівних 

матеріалів сектору дистанційного зондування ҐП ННЦ ІГА [275] та проведено 

обстеження прилеглих до вищеописаних полігонів («Лісова Стінка 1, 2») полів в 

якості додаткових дослідних полігонів (рис. 2.6).  
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Умовні позначення 

 
Чорноземи слабореградовані Ступінь еродованості ґрунтів 

 
Чорноземи реградовані 

 
Слабозмиті ґрунти 

 
Чорнгоземи сильнореградовані 

 
Середньозмиті ґрунти 

 
Чорноземи опідзолені  Сильнозмиті ґрунти 

 
Болотні солонцювато мочарні  Намиті ґрунти 

 
Болотні солонцювато мочарні   

 
Лугово-болтні слабосолонцюваті 

солончакові  
Межі полів 

 
Чорноземи лугові поверхнево-

слабосолонцюваті солончаково-глеєві  
Лісові насадження 

 
Відслонення лесових порід  Яри 

 Переміщені ґрунти   

 

Рис. 2.6 Фрагмент архівної карти ґрунтів масштабу 1:50 000 для 

додаткових дослідних полів в межах полігону «Лісова Стінка» Куп’янського 

району Харківської області. 
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Основним дослідним полігоном у Лісовій зоні країни є полігон 

«Брусилів», що розташовано біля села Осівці Брусилівського адміністративного 

району Житомирської області, площею близько 1000 га. Цей полігон обрано під 

час вивчення архівних матеріалів космічного апарату SPOT, що виконано під час 

нульової хмарності з роздільною здатністю до 20 м, завдяки відкритій поверхні 

ґрунту, яка відрізнялась найбільш складним малюнком космічного зображення. 

Згідно з загальновідомою системою фізико-географічного районування 

України, полігон «Брусилів» розташовано на межі Коростишевського району 

Східно-Житомирської моренної підобласті Житомирського Полісся та Києво-

Бородянського району Київського Полісся 263, стор. 76, 93 - 95, які 

характеризуються надзвичайно складним й достатньо мозаїчним ҐП. У 

геоструктурному відношенні ця територія знаходиться в межах 

Середньодніпровського схилу Українського кристалічного щита до 

Дніпровсько-Донецької западини, що обумовило перекриття кристалічних порід 

товщею осадочних порід – морські відклади мезозоя та палеогена, а також 

континентальні відклади неогену та антропогену. Тому в межах цієї території є 

відсутніми виходи кристалічних порід у вигляді височин у міжріччях, мають 

менший розподіл моренні пагорби, але зустрічаються лесові «острови» 263, 

стор. 76, 93 - 95. В цілому ж, ця територія входить до границь розподілу морени 

дніпровського льодовика, яку покривають надморені водольодовикові піски 

(зандри). Оскільки глибина залягання морени не є великої, на окремих ділянках 

вона відслонюється та визначає значну контрастність ҐП. В геоморфологічному 

відношенні територія цього полігону представляє скоріше акумулятивну, а не 

денудаційну, низовину, що є відмінним від типових для Житомирського Полісся 

умов. Це підтверджується й характером долини річки Здвиж (приток Тетерева 

басейну Дніпра), в межах басейну якої знаходиться полігон (рис. 2.7). 

За загальновідомою схемою агрокліматичного районування В.П. Попова, 

полігон «Брусилів» відноситься до Центральнополіського агрокліматичного 

району, який фактично об’єднує території Житомирського та Київського 

Полісся [276, стор. 117 - 120]. 
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Рис. 2.7 Фрагмент топографічної основи полігону «Брусилів» в масштабі 

1:10 000. 

 

Однак за окремими мікрокліматичними показниками можна зробити 

висновок, що клімат цієї території характеризується деякими перехідними 

формами за термічними умовами та умовами зволоження [277, 278]. Зокрема, 

для цієї території є характерним деяке зниження кількості річних опадів та 

підвищення літніх температур. Так, середньорічна кількість опадів складає біля 

550 мм, в тому числі за період активної вегетації - 300-350 мм, тривалість 

середньодобової температури повітря вище 0°С складає 240-245 днів, вище 5°С -
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200 днів [278]. Середня температура січня складає 6°С нижче нуля, липня –  

(+19)°С, при цьому, гідротермічний коефіцієнт Селянинова складає 1,3 - 1,4 

одиниці [279]. Коефіцієнт зволоження, що розраховано за методикою 

В.П. Попова, яка передбачає врахування особливостей зимового та літнього 

зволоження ґрунту атмосферними опадами, випаровуваність за червень та 

липень, психометричну різницю, а також тривалість дня, складає близько 2,0 

одиниць [276, стор. 108 - 117]. За характеристикою В.П. Попова ця територія 

відноситься до району, для якого характерно «просочування води в глибокі 

шари, особливо на піщаних масивах з їх малою вологоємністю кореневмісного 

шару ґрунту. В результаті в зниженнях накопичується вода, яка викликає 

заболоченість та мозаїчність ҐП (чергування сухих піщаних бугрів та 

заболочених низин)» [276, стор. 117 - 120].  

Природна рослинність цієї території складається з лісів, в яких 

переважають сосна, дуб, береза, чорна вільха та осика. На підвищених формах 

рельєфу, на дерново-підзолистих ґрунтах розподіляються, в основному, соснові 

ліси, на знижених ділянках з дерново-підзолистими глейовими та дерновими 

ґрунтами розвинуті субори (дубово-соснові) та березові ліси. Значну площу 

займають чагарники з ліщиною, горобиною, шипшиною та крушиною [280, 

стор. 16 - 17]. Глибина залягання підґрунтових вод залежно від рельєфу, 

характеру та потужності четвертинних відкладів та водотривкого шару 

коливається від 0,5 - 1,5 до 4 - 8 м, що обумовлює розвиток оглеєння майже в 

усіх ґрунтах дослідного полігону [280, стор. 15].  

Найбільш поширеними типами місцевості на цій території є моренно-

зандрова низовина, з переважно дерново слабко та середньо-підзолистими 

ґрунтами та залишками лісів, піщано-горбиста борова місцевість з дерново 

слабопідзолистими ґрунтами, лесові еродовані острови з ясно-сірими лісовими 

ґрунтами, а також заплавні лучно-болотні ландшафти з чорноземно-лучними та 

болотними ґрунтами.  

За відсутністю детальної ґрунтової карти для цього полігону, важливим 

джерелом інформації про його ҐП виявилися картосхеми агровиробничих ґруп 
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ґрунтів для Брусилівського району Житомирської області, фрагмент якої 

представлено на рис. 2.8. Зокрема, в межах полігону та прилеглих до нього 

територій, визначено дерново-слабопідзолистий супіщаний глибоко підстелений 

водо-льодовиковими відкладами ґрунт, для якого характерно наявність 

гумусово-елювіального (НЕ), елювіального (Е) та ілювіального (І) горизонтів. 

При цьому для горизонту НЕ, глибиною до 30 см (на не окультурених ділянках 

до 18 см) характерне ясно-сіре забарвлення, мала зв’язність та вбирна здатність, 

низька водоутримуюча здатність. Перехід цього горизонту до елювіального, з 

глибиною до 15 см, достатньо різкий за кольором, тому що у верхній частині Е-

горизонт є жовтим з білявими плямами, слабкогумусованим. На глибині 52 -

 55 см цей горизонт переходить в І-горизонт, який має бурий колір, призматичну 

структуру, є слабкооглеєним, в нижній частині шаруватим (коли шари водо-

льодовикового піску або суглинку чергуються з ущільненими, збагаченими 

глинистими речовинами прошарками). В багаточисленних западинах полігону 

«Брусилів», в умовах перезволоження та рясного розвитку лучно-болотної 

рослинності (осоки, ситники та очерету) розвинуті лучно-болотні ґрунти, які 

більшу частину року знаходяться в перезволоженому стані, що призводить до 

формування анаеробних умов розкладення рослинних решток та сприяє 

накопиченню у верхній частині ґрунтового профілю значної кількості 

перегнійних речовин, при цьому, частина рослинних решток оторфовується. В 

результаті цих процесів профіль ґрунту має перегнійне-гумусовий горизонт 

Нd(gl), глибиною 30 – 35 см, який є темно-сірого кольору, з охристими 

вкрапленнями, в’язким, злитим, мастким, має грудкувату структуру, після 

висушування стає глибистим, перехідний горизонт (НРGl) – сірувато- олівкового 

кольору, масткий, значно оглеєний, а також оглєєну ґрунтотворну породу – РGl, 

яка пересичена вологою з глибини 90 см, (що під час опису відповідало рівню 

підґрунтових вод). Ясно-сірий легкосуглинковий глеюватий ґрунт на 

лесоподібному суглинку, також визначений в межах полігону, має профіль, 

чітко диференційований за елювіально-ілювіальним типом. 
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Рис. 2.8 Картосхема агровиробничих груп ґрунтів в межах полігону 

«Брусилів» Житомирської області. 
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Зокрема, в цьому ґрунті визначено гумусово-елювіальний горизонт (НЕ) 

глибиною 25 - 28 см, світло-сірого кольору, місцями білястий, пороховато-

грудковато-плитчастої структури, слабко ущільнений, перехід чіткий. 

Елювіальний горизонт (Е або Еh) глибиною 15 см, брудно білястий, слабо та 

нерівномірно гумусований, сухий, рихлий з призматичною структурою, перехід 

різкий. Ілювіальний горизонт (І) глибиною 15 см, червоно-бурий з білястими 

плямами, з призматичною  структурою, ущільнений, свіжий, з рідкими сизими 

плямами, поступовий перехід. Перехідний горизонт (ІРgl) червоно-бурий, з 

призмаподібною грудкуватою структурою, зі слабкими натеками колоїдів, з 

чітким проявом сизих розводів, зниженої щільності у порівнянні з вищезгаданим 

І-горизонтом. Слабкоілювійована ґрунтотворна порода (Р) – буровато-палевий 

або палевий лес, зі слабкими натеками колоїдів на глибині 100 см.  

В межах Степової  зони України досліджено два полігони, які є значно 

відмінними за тепловим режимом, зволоженістю та умовами 

сільськогосподарського виробництва. Важливим критерієм для 

диференційованого розгляду закономірностей формування неоднорідності ҐП в 

межах цієї зони є значні відміни в його складі та закономірностях просторового 

розподілу. Слід нагадати, що поділення цієї зони зумовлено різноманітністю 

внутрішньо зональних кліматичних та геолого - геоморфологічних умов на цій 

великій за площею території, що в цілому, й обумовило складність просторової 

зміни або чергування структур ҐП, які представлено різновидами чорнозему 

звичайного, поширеного у північній її частині та чорнозему південного, який 

змінюється темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, які сформовано в 

умовах острого дефіциту природньої вологи під типчаково-ковильною або під 

типчаково-ковильно-полиною рослинністю.  

Основним територіальним об’єктом в межах Північної степової підзони є 

полігон «Розівка», в межах Південної підзони – полігон «Крим-Кам’янка».  

Так, згідно відомої схеми фізико-географічного районування України 

полігон «Розівка» розташовано в Бахмутсько-Торецькому районі Донецької 

фізико-географічної області Лівобережно-Дніпровської північно-степової 
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провінції Північної степової підзони [263, стор. 436 - 437], на території 

Донецького кряжу. В тектонічному відношенні цей ФГР знаходиться в межах 

Бахмутської та Кальміус-Торецької котловин, в будові яких приймає участь 

складний комплекс відкладень докембрійського, палеозойського (девон, карбон, 

пермь), мезозойського (тріас, юра та мел) та кайнозойського (палеоген, неоген, 

антропоген) віку. В долинах річок, в балках та ярах ці відклади виходять на 

денну поверхню, в той час як на вододілах вони вкриті лесом та лесовими 

суглинками, елювіально-делювіальними відкладами, на акумулятивних терасах 

долин річок – алювіальними, іноді – еоловими відкладами. Це обумовило 

надзвичайно складну будову антропогенового покриву цієї території, яке 

проявляється у широкому розповсюдженні хрящуватих суглинистих та 

глинистих елювіально-делювіальних утворень, лесів та лесоподібних суглинків, 

піщано-глинистого алювію. Активізація ерозії, в результаті якої відбувається 

поглиблення балок, в які врізаються більш глибокі яруги, свідчить про сучасне 

епейрогенетичне підняття цієї території [270]. Різноманіття ґрунтотворних порід 

Донецького кряжу визначається в гранулометричному складі ґрунтів цієї фізико-

географічної області. В цілому ж, ця територія характеризується відсутністю 

суцільного покриву суглинистих ґрунтів та наявністю ґрунтів, які сформовано на 

продуктах вивітрювання піщаників, для яких притаманно супіщаний механічний 

склад та наявність щебеню.  

В орографічному відношенні, поверхня цього ФГР є слабко хвилястою та 

відноситься до яружно-балочного типу. Густина яружно-балочної мережі 

коливається в значних межах від 0,50 до 1,0 км/км2 [281]. Полігон розташовано в 

північній, мілко складчастій частині району, яка відрізняється дуже складним 

рельєфом. Платоподібна височина на цій території дуже ускладнена долинами 

річок, глибокими ярами та балками.  

Клімат цієї території помірний, континентальний. Нижче представлені 

окремі кількісні характеристики кліматичних умов території, які, в основному, 

наведено за довідниковими даними для м. Донецьк, яке знаходиться на відстані 

біля 20 км від полігону «Розівка». Зокрема, «середньорічна температура повітря 
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у січні складає (-8)°С, в липні – (+22)°С. Кількість днів протягом року з 

температурою повітря вище 0° складає 240 - 250 днів, вище 5°С - від 205 до 

210 днів, вище 10°С – близько 175 днів, вище 15°С – від 125 до 130 днів. 

Середня тривалість безморозного періоду складає від 155 до 175 днів. Сума 

температур вище 0°С протягом року складає 2850-3100°С. Річна кількість опадів 

коливається в межах від 410 до 500 мм, при цьому сума опадів за роками суттєво 

коливається. Протягом року кількість днів з опадами складає від 90 до 120. 

Коефіцієнт зволоження території складає від 1,0 до 1,2 [282]. Переважними 

напрямами вітрів на цій території є південно-східний (у січні, квітні, листопаді 

та грудні з повторюваністю від 19 до 22% та середньою швидкістю до 6 м/сек), 

східний (у лютому, березні, травні, червні, вересні та жовтні, з повторюваністю 

від 16 до 25%, з швидкістю від 3,5 до 6 м/с) та північно-східний (у липні та 

серпні, з повторюваністю 19-20%, з середньою швидкістю 3,5 м/с)[282]. 

За думкою найавторитетніших фахівців у сфері регіональної географії та 

ґрунтознавства України, характерною особливістю ґрунтово-рослинного 

покриву цієї території є його вертикальна диференціація [263, стор. 315]: «На 

південних та східних окраїнах цієї височенної області розподілені чорноземи 

звичайні, малогумусні, на західних та північних схилах – звичайні середньо 

гумусні чорноземи. На найбільш високих вододілах розвинуті чорноземи 

глибокі, середньо гумусні вилуговуванні. Такий розподіл ґрунтів свідчить про 

те, що у минулому знижені вододіли Донецької височини було вкрито 

різнотравно-тіпчаково - ковиловою рослинністю, на високих вододілах 

розвивалася лучно-степова рослинність, також зустрічалися діброви. Й таким 

чином, ландшафтна структура цієї території є найбільш складною у порівняні з 

іншими провінціями та областями. Тут спостерігається сполучення вододільних 

рівнинно-хвилястих місцевостей з глибокими вилугованними чорноземами на 

лесах, вододільних рівнинно-хвилястих місцевостей з мало та середньо 

гумусними чорноземами на лесах, вододільних хвилястих структурно-

денудаційних місцевостей з еродованими щебенюватими чорноземами на 

продуктах вивітрювання безкарбонатних та карбонатних порід, яружно-
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балочних місцевостей з еродованими чорноземами та відслоненнями корінних 

порід. Підлегле значення мають долинні місцевості: заплавні, надзаплавні-

терасові лесові з чорноземами звичайними та надзаплавно-терасові піщані зі 

слабко розвинутими дерново-чорноземними ґрунтами».  

Архівні, дуже давні, ґрунтово-картографічні матеріали дозволили на 

початку досліджень ознайомитись з особливостями просторового розподілу 

основних відмін ґрунту в межах полігону «Розівка» (рис. 2.9), що виявилось 

корисним під час організації польового обстеження. В цілому, контурність 

представленої картосхеми коректно передає основні закономірності 

просторового розподілу ґрунтових відмін в межах полігону. Однак, польові 

дослідження довели, що представлені на картосхемі назви ґрунтів іноді зовсім не 

відповідають їхній морфологічній будові. Наприклад, основною діагностичною 

ознакою більшості різновидів ґрунтів цієї території є наявність карбонатів у 

вигляді білозірки, що залягає нижче гумусованого профілю, а також наявність й 

інших форм карбонатів – прожилок або псевдо міцелію, що дозволяє визначити 

їх як чорноземи, зокрема, звичайні. При цьому, гумусована частина профілю, 

грубизна якої коливається від 45 до 120 см, розділяється на гумусовий (Н), 

верхній перехідний (Нр) та нижній перехідний (Рhk) горизонти. У дійсності, 

складності та окремі помилки під час діагностування ґрунтів на цій території, в 

основному, складаються у значному варіювання властивостей ґрунтів як у межах 

поверхневого шару, так й за профілем ґрунту, які формуються в залежності від 

фізико-хімічних властивостей ґрунтотворної породи та ступеня прояву ерозії. 

Наприклад, важко пояснити факт визначення на полігоні опідзолених ґрунтів 

(темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – згідно легенді представленої 

картосхеми). У зв’язку з цим, дуже актуальним завданням сучасних ґрунтових 

досліджень у межах цього регіону є уточнення та деталізація не тільки контурів 

ґрунтових виділів, а головне їх морфолого-генетичної характеристики, що 

дозволяє обґрунтовано визначити та описати сучасний стан ҐП.  

Значне коливання показників гранулометричного складу ґрунтотворних 

порід та їх мінералогічного складу призвело до того, що в межах полігону 
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сформовано в основному, мало та середньо гумусні чорноземи, які відмінні за 

грубизною гумусованого шару, глибиною скипання карбонатів тощо. Так, 

чорноземи на лесах скипають з глибина 40 - 70 см, у випадку середньо або 

сильно еродованих різновидів - скипання відзначається у поверхневому шарі 

ґрунту. 

 

Умовні позначення: 

 
Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі 

сильнореградовані грунти 

 
Темно-сірі опідзолені та реградовані ґрунти і чорноземи 

опідзолені і слабореградовані, підстелені на глибині 0.5-1.0 м 

елювієм щільних карбонатних порід 

 
Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на 

лесах, підстелених пісками і супісками 

 
Чорноземи типові малогумусні та чорноземи 

сильнореградовані 

 
Чорноземи типові середньогумусні 

 
Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані слабозмиті 

 

 
Чорноземи звичайні малогумусні глибокі та їх залишково- і 

слабосолонцюваті відміни 

 
Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті 

ґрунти на елювії щільних карбонатних порід. 

 

Рис. 2.9 Картосхема агровиробничих груп ґрунтів полігону «Розівка». 
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Під час польового обстеження на полігоні визначено чорнозем звичайний 

слабозмитий високоскіпаючий важкосуглинковий на лесі, для якого характерне 

наявність гумусового горизонту Нk, рівномірно гумусованого, темно-сірого 

кольору, з пороховато-комкуватою структурою в орному шарі, з вмістом гумусу 

до 3 % (внаслідок змитості верхній частини горизонту), скипаючий від НСІ, 

який поступово переходить до верхнього перехідного горизонту Нрk темно-

сірого кольору з бурим відтінком, комкувато-зернистого, з вицвітами карбонатів 

у нижній частині горизонту, з поступовим переходом до нижнього перехідного 

шару Рhk – темно-бурого кольору з рясними вицвітами карбонатів. Також на 

полігоні визначено комплекс чорнозему звичайного глибокого малогумусного 

середньосуглинкового глибокоскіпаючого на легкосуглинистому лесі та його 

намитого аналога, розташованих в перед балочному зниженні та в днище 

улоговини, які характеризуються розтягнутим профілем (потужністю понад 

120 см), скипанням від HCl у верхньому шарі ґрунтотворної породи. Ці ґрунти є 

декілька ущільненими в нижній частині профілю, мають кубовидно-

призматичну структуру зі слабко поточинами гумусу, що є наслідком 

додаткового зволоження і вилуговування карбонатів. При цьому, намитий 

різновид цього ґрунту  характеризується наявністю двох похованих гумусових 

горизонтів, а також шаруватістю в перерозподілі гранулометричних фракцій 

різних розмірів в його верхній частині. Також на полігоні визначено чорнозем 

слабозмитий малогумусний середньосуглинковий на слабозасоленій червоно-

бурій глині та чорнозем середньозмитий малогумусний важкосуглинковий на 

незасоленій елювіальній червонокольоровій (пермській) глині, які відрізнялися 

достатньо яскравим червоно-бурим відтінком кольору, характеризувалися 

грубозернистою структурою в підорному шарі, поступовим збільшенням вмісту 

мулистої фракції у гранулометричному складі ґрунту з глибиною, слабкою 

щебенюватістю в нижній частині профілю. 

Другий полігон в Степовій зоні країни - полігон «Крим - Кам’янка» 

розташовано в Ленінському районі автономної республіки Крим, біля селища 

Кам’янка (Семисотська сільрада), площею 194 га (рис. 2.10). Згідно з загально 
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відомою системою фізико-географічного районування України територія 

полігону «Крим-Кам’янка» розташовано в Південній Степовій підзоні Степової 

зони України, в межах Степової області рівнинного Криму, в окраїнній частині 

Східно - Присивашського району Кримського Присивашшя [263, стор. 542], що 

в значній мірі обумовило своєрідність ландшафтів, які ускладнили зональні 

ландшафтні форми, які відомі для Сухого Степу.  

 

.  

 

Рис. 2.10 Фрагмент топографічної основи території Семисотської сільради 

масштабу 1:10 000 з визначеними межами полігону «Крим-Кам’янка» (АР 

Крим). 

Клімат цієї території помірно теплий, з посушливим літом та помірно - 

м’якою зимою. Середньорічна температура повітря складає близько 11°С, 

середньорічна сума опадів – від 300 до 420 мм [263, стор. 541]. В розподілі 
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природних комплексів цієї низинної території спостерігається деяка подібність 

вертикальної зональності, при якій для ділянок земної поверхні, вздовж моря, з 

абсолютними відмітками над рівнем моря до 10 - 15 м характерні такі типи 

місцевостей як пересипі та коси, лагуно-солончаковий та недренований лучно- 

солянковий з каштановими та солонцевими ґрунтами, з висотами від 15 до 40 м 

над рівнем моря – слабко дреновані типчаково-ковильний степовий, лучно-

яружний та вододільно-островний, ковильно-типчаковий типи місцевості на 

темно-каштанових ґрунтах та на чорноземах південних солонцюватих [263]. 

Згідно системи геоморфологічного районування країни, полігон 

розташовано на відрогах Індольської прибережно-морської терасної та 

пролювіальної низовинної рівнини, з слабко хвилястою поверхнею з 

абсолютними відмітками поверхні від 0,5 до 40 м. В геоструктурному 

відношенні ця територія знаходиться в основній зоні Індоло-Кубанського 

прогину, більшу частину геологічного розрізу якого складає глиниста товща 

Майкопської серії, яка перекрита піщано-глинистими верствами з прошарками 

мергелів та вапняків. Антропогені відклади залягають суцільним покривом (від 

30 до 50 м) та представлені глинистими породами лесової формації [272, 279]. 

Рельєф території є слабко розчленованим (1-2 км/км2), основними сучасними 

фізико-географічними процесами є накопичення пролювіально-делювіальних та 

еолових відкладень, слабко виражена ерозія та дефляція [263]. 

Згідно відомої схеми ґрунтово-географічного районування, полігон 

«Крим-Кам’янка» розташовано в Східно-Присивашському ФГР Кримського 

Присивашшя, Північно кримської низовинної степової області рівнинного 

Криму, яка відрізняється найбільшим проявом посушливості кліматичних умов в 

межах провінції. У зв’язку з цим, основний фон ҐП цієї підпровінції складають 

не чорноземі південні, а саме темно-каштанові ґрунти, частково осолонцьовані в 

зниженій частини території, для яких характерно невеликий вміст гумусу (до 

3 %) та висока ступінь сільськогосподарської освоєності [263].  

В цілому ж, темно-каштанові ґрунти цієї підпровінції утворено під 

типчаково-ковильними та полинно-злаковими степами, які характеризуються 
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чіткою диференціацією профілю за елювіально-ілювіальним типом, що добре 

підтверджується не тільки морфологічно, але й за результатами 

гранулометричного аналізу. У будові профілю цих ґрунтів визначається 

гумусовий (Не), верхній перехідний (Нрі) та нижній перехідний (Phi(k)) 

горизонти загальною глибиною від 60 до 100 см в залежності від 

гранулометричного складу [268, стор. 168 - 175]. 

Крім описаних вище територіальних об’єктів, під час досліджень 

використано також дані, що отримано на додаткових дослідних полігонах, 

стислий опис яких буде наведено по тексту, де викладено основні результати 

опрацювання та впровадження розроблених методичних підходів. 

 

2.2 Матеріали та методи досліджень  

 

2.2.1 Загальна характеристика матеріалів досліджень 

 

Вивчення можливостей використання даних БСКС для дослідження 

латеральної неоднорідності ҐП передбачало пошук та ретельний аналіз значної 

кількості матеріалів космічного знімання для дослідних полігонів. При цьому, 

обирання даних БСКС визначалося трьома основними принципами. 

Перший принцип складався у пріоритетності використання даних БСКС 

відкритої ґрунтової поверхні (орні землі в умовах пару та передпосівної 

обробки, зяблевої оранки тощо) на землях сільськогосподарського призначення, 

з просторовим розрізненням до 30 м, що дозволяє отримувати інформацію щодо 

оптичних характеристик поверхневого шару ґрунту та дешифрувати локальні 

структури ҐП за прямими дешифрувальними ознаками ґрунтів. Другий принцип 

- комплексний розгляд матеріалів БСКС, що відзняте як в умовах відкритої 

поверхні ґрунту, так й за умов розвитку рослинності з проективним покриттям 

до 30%, що достатньо обґрунтовано в наукових джерелах [180, 283]. Це 

представляється особливо важливим враховуючи те, що стан молодих, 

сільськогосподарських посівів надає дуже корисну, але опосередковану 
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інформацію щодо закономірностей просторового розподілу ґрунтових виділів, 

які відмінні за найважливішими, генетично обумовленими властивостями, що 

обумовлюють розвиток рослин. Третій принцип – доречності розгляду 

різночасових даних БСКС, що також підтверджено в наукових джерелах. 

Зокрема, Б.В. Виноградов вважає перспективним напрямком в аерокосмічному 

моніторингу ґрунтів - вивчення динаміки ґрунтів як складової екосистем та 

рекомендує застосовувати різночасові знімки за роками, частота знімання яких 

визначається за ступенем динамічності процесів у ґрунтах, що є предметом 

спостереження 284. Визначено, що для кількісного оцінювання латеральної 

неоднорідності ҐП необхідно використовувати знімки, які виконано як мінімум в 

трьох оптичних діапазонах спектру: зеленому (0,50-0,60 мкм), червоному (0,60-

0,70 мкм) та ближньому інфрачервоному (0,70-0,80 мкм). У зв’язку з цим, під 

час досліджень було розглянуто близько 20 архівних знімків, які відзняте для 

території дослідних полігонів. Основні характеристики знімальної апаратури 

супутників, дані яких використано під час досліджень, наведено у таблиці 2.2.  

Також під час досліджень використано значну кількість різноманітних, 

архівних, наукових матеріалів для кожного з районів досліджень, а саме 

топографічні й спеціальні карти (геологічні, геоморфологічні, карти ґрунтів 

тощо), опубліковані праці з геології, геоморфології, клімату, рослинності тощо, а 

також машинописні фондові матеріали ННЦ ІГА, які зберігаються у вигляді 

звітів, нарисів, проектів, пояснювальних записок тощо.  

Для узагальнення різноманітного картографічного матеріалу виготовлено 

електронні копії топографічних та ґрунтових карт, планів внутрігосподарського 

землевпорядкування для території досліджень.  

Відомості щодо точного місцезнаходження дослідних полігонів, в цілому, 

дозволило відібрати літературні та картографічні джерела для більшої їх 

частини, деталізувати пошук та докладніше проаналізувати знайдену 

інформацію. Однак не можна вважати, що знайдені джерела забезпечили 

дослідження достатньо повною інформацією.  
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Таблиця 2.2 

Основні характеристики знімальної апаратури супутників, дані яких 

використано під час досліджень [укладено за 285, 286] 

№п Назви супутників та основні характеристики їх знімальної апаратури 

1 2 

1 Cartosat -1 (IRS - P5) 

Прибори / характеристики Камера «на носу» 

(PAN-Fore) 

Камера «на корме» 

(PAN-Aft) 

Просторове розрізнення 2,5 м (впродовж траси польоту) 

Ширина смуги огляду 9, 42 км 26,24 км 

Спектральний діапазон (в мкм) 0,50 – 0,85  

Радіометричне розрізнення 10 біт 

Період повторного перегляду 5 діб 

2 IRS-1C/1D 

Прибори / характеристики PAN LISS-3 WIFS 

Просторове розрізнення 5,8 м 23, 5 та 70 м 188 м 

Ширина смуги огляду 70 км 142 км 804 км 

Спектральний діапазон (в мкм)  

0,5 – 0,75 

0,52 – 0,59  

0,62 – 0,68 

0,77 – 0,86  

1,55 - 1,70  

0,62 – 0,68  

0,77 – 0,86 

Радіометричне розрізнення 6 біт 7 біт 

Період повторного перегляду 5 діб 24-25 діб 5 діб 

 3 IRS-P6 

Прибори / характеристики 
LISS-4 

LISS-3 AWiFS 
PAN MSS 

Просторове розрізнення 5,8 м 23,5 м 50-70 м 

Ширина смуги огляду 70 км 23 км 140 км 740 км 

Спектральний діапазон  

(в мкм) 
0,62-0,68 

0,52-0,59 

0,62-0,68 

0,77-0,86 

0,52-0,59 

0,62-0,68 

0,77-0,86 

Радіометричне розрізнення 10 біт  7 біт 10 біт 

Період повторного перегляду 5 діб 24 діб 5 діб 

4 SPOT 4 

Прибори / характеристики HRVIR Моноcпектральный  

Просторове розрізнення 10 м 20 м 

Ширина смуги огляду 60 км 

Спектральний діапазон (в мкм) 0,61-0,68 

0,50-0,59 

0,61-0,68 

0,78-0,89 

1,58-1,75 

Період повторного перегляду 26 діб 

5 SPOT 2 

Прибори / характеристики HRV Панхроматический  

Просторове розрізнення 10 м 20 м 

Ширина смуги огляду 60 км 

Спектральний діапазон (в мкм) 0,50-0,73 

0,50-0,59 

0,61-0,68 

0,78-0,89 
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Продовж. табл.2.2 

1 2 

6 Радіометр ЕТМ+ (Landsat 7) 

Прибори / характеристики VNIR SWIR TIR PAN 

Просторове розрізнення 30 м 60 м 15 м 

Ширина смуги огляду 185ˣ170 км 

Спектральний діапазон (в мкм) 

0,45-0,52 

0,53-0,61 

0,63-0,69 

1,55-1,75 

2,09-2,35 
10,40-12,50 0,45-0,52 

Радіометричне розрізнення 8 біт 

Період повторної зйомки 16 діб 

7 Січ – 2 [284] 

Прибори / характеристики Багатозональний сканер 

Сканер середнього 

інфрачервоного 

діапазону 

Просторове розрізнення 7,8 м 39,5 м 

Ширина смуги огляду 46,6 км 55,1 км 

Спектральний діапазон (в мкм) 

Панхроматичний 

0,51—0,99 

Мультіспектральний : 

0,51—0,559; 

0,61—0,668; 

0,80—0,889 

1,55—1,70 

Період повторного перегляду 5 діб 

 

Зберігання в нашій країні суто відомчого підходу до накопичення 

інформації про об’єкти навколишнього середовища та планово-картографічної 

інформації, а також комерціалізація міжвідомчого обміну цими даними в нашій 

країні, на жаль, не дозволили забезпечити повний та єдиний для всіх 

територіальних об’єктів комплект архівних матеріалів, що створювало труднощі 

під час обробки та аналізу даних. 

Обов’язковими матеріалами для початку робіт щодо дослідження та 

кількісного оцінювання неоднорідності ҐП території є топографічні карти та 

контурні плани внутрігосподарського землевпорядкування. Для отримання 

достовірних відомостей про місцевість використовуються сучасні топографічні 

карти масштабу 1 : 10 000 та 1 : 25 000. Важко переоцінити значення високо- 

якісної топографічної карти для будь-яких ґрунтознавчих досліджень, в тому 

числі й для дослідження неоднорідності ҐП. Топографічна карта виступає 

головним, а найчастіше і єдиним джерелом інформації відносно рельєфу, який є 
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найважливішим фактором ґрунтоутворення та часто обумовлює ступінь 

неоднорідності ҐП території. 

В результаті збору та систематики літературних, фондових та 

картографічних джерел для дослідних полігонів сформовано електрону базу 

даних, яка вміщує інформацію про фізико-географічні особливості територій, 

опис ґрунтових розрізів, дані відбору та аналізу проб ґрунту (картосхеми, 

текстовий та табличний матеріал), що дозволяє задіяти високотехнологічні 

засоби накопичення та обробки просторової інформації в ГІС.  

 

2.2.2 Загальна характеристика методів досліджень 

 

Діагностика та параметризація неоднорідності ҐП за даними БСКС 

потребує вирішування значного переліку достатньо наукоємних завдань, які 

вирішують за допомогою різноманітних методів, що представлено в таблиці 2.3.  

Детальніше слід зупинитись лише на окремих й дуже важливих 

процедурах. Так, обов’язковим етапом аналізу апріорної інформації є детальний 

аналіз ЦМР, яка створюється в ГІС на базі топографічної основи в масштабі 

1 : 10 000, високої якості. Попередньою процедурою опрацювання топографічної 

основи є визначення форм рельєфу, врахування яких дозволяє оптимально 

достовірно та точно проводити межі ґрунтових ареалів під час визначення 

елементів неоднорідності ҐП. Найчастіше вдається враховувати мезорельєф 

території, який добре фіксується в натурі та на топографічних картах, що робить 

його керівною ознакою в процесі картографування та/або моніторингу тієї чи 

іншої території за допомогою космічної зйомки. Мікрорельєф як керівна ознака 

має велике значення, однак повністю враховувати його можна тільки за 

сумісного застосування новітніх космічних знімків та геодезичної (або 

тахеометричної) зйомки території. 

Зокрема, під час проведених досліджень топографічну основу для 

дослідних полігонів трансформували в графічні файли, які прив’язували в ГІС та 

оцифровували. 
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Таблиця 2.3 

Загальна характеристика основних методів дослідження латеральної 

неоднорідності ґрунтів за даними БСКС 

Назва 

завдання 

Сутність завдання Основні методи виконання 

1 2 3 

Створення 

електронної 

бази даних 

на 

територію 

досліджень 

Збір та накопичення логічно 

впорядкованої сукупності різнобічної, 

апріорної інформації про фізико-

географічні умови території, влас-

тивості ҐП та особливості його 

сільськогосподарського використання, 

представленої в цифровій формі, в 

якості основи організаційного етапу 

визначення неоднорідності ҐП  

Накопичення , аналіз, деталізація 

та систематизація різнобічної ін-

формації про умови ґрунтоутво-

рення та властивості ґрунтів; 

Порівняльно-географічний аналіз, 

створення ЦМР;  

Аналогії; 

Проектування реляційних баз 

даних 

Обирання 

матеріалів 

космічної 

зйомки 

Розгляд усіх доступних космічних 

знімків території з метою визначення 

найбільш інформативного космічного 

зображення відкритої поверхні ґрунту 

для території досліджень за 

критеріальним підходом  

Візуальний аналіз; 

Розрахунок системи вегетаційних 

індексів; 

Загально статистичний аналіз 

зображення; 

Аналіз інформативності зображен-

ня у різних діапазонах спектру 

Визначення 

структурних 

елементів 

ҐП за 

даними 

БСКС 

Перетворення та математична обробка 

кількісної інформації космічного  

зображення відкритої поверхні ґрунту, 

в результаті якої здійснюється його 

розбивка на зв’язні підмножини, які 

характеризуються порівняно 

однорідними значеннями параметрів 

оптичних характеристик згідно 

обраних критеріїв та з певним 

ступенем точності 

Статистичний аналіз зображення; 

Методи обробки та класифікації 

багатовимірних даних (диски-

мінантний аналіз, факторний 

аналіз, кластерний аналіз); 

Методи просторового та гео-

статистичного  аналізу під час 

суміжного розгляду результатів 

класифікації космічного зображен-

ня та ЦМР, а також інших наявних 

картографічних матеріалів  

Планування 

польових 

робіт 

Розробка та оптимізація системи 

відбору проб ґрунту для польової 

індикації складових локальної 

структури ҐП дослідної території та 

встановлення властивостей ґрунтів на 

основі отриманої на попередньому 

етапі карти-версії ҐП 

Розрахунок об’єму репрезентатив-

ної вибірки;  

Рандомізація в ГІС;  

Визначення місць закладки 

ґрунтових розрізів;  

Формування повного переліку 

точок відбору зразків ґрунту; 

Проектування маршрутів 

польового обстеження 

Польова  

індикація 

ґрунтів 

Визначення генетичного статусу 

ґрунтів в межах кожного визначеного 

класу елементів структури ҐП та 

відбір зразків з кожного генетичного 

горизонту та з поверхневого шару (0-

10 см) 

Спостереження; 

Опис географічних умов та 

об’єктів території; 

Морфологічний опис вертикальної 

будови ґрунту; 

Відбір зразків ґрунту 
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Продовж. табл.2.3 

1 2 3 

Аналітичне 

дослідження 

зразків ґрунту 

Сукупність операцій над 

зразками ґрунту, які виконуються 

з метою визначен-ня складу, 

фізичних, фізико-хімічних, 

агрохімічних та біоло-гічних 

властивостей ґрунту 

Аналітичні методи визначення 

основних фізико-хімічних 

показників ґрунту (загального вміс-

ту гумусу у ґрунті, його грануло-

метричного складу, складу водної 

витяжки, увібраних катіонів тощо) 

Статистична 

обробка даних 

та 

моделювання 

неоднорідності 

ҐП 

Класифікація, систематизація та 

обробка даних цифрового 

космічного зображення та 

результатів аналітичного 

дослідження зразків ґрунту з 

метою їх перевірки на дос-

товірність або значимість, а 

також математична форма-

лізація їх взаємозалежності  

Геоінформаційний аналіз даних; 

Дисперсійний аналіз; 

Кореляційний аналіз; 

Регресійний аналіз; 

Калібрування математичних 

моделей;  

Експертна оцінка математичних 

моделей 

Ймовірнісно-

статистичне 

моделювання 

латеральної 

неоднорідності  

для кожної з 

складових 

структури ҐП 

 

Визначення виду та параметрів 

функцій імовірнісних розподілів, 

які найближче описують 

статистичний розподіл 

метрізованого показника ґрунту 

для кожного з визначених за 

даними БСКС класів ґрунтів 

Перевірка розподілу ознаки на 

відповідність закону нормального 

розподілу; 

Оцінювання параметричних та 

непараметричних критеріїв;  

Експертне оцінювання  

Параметризація  

латеральної 

неоднорідності 

ґрунтів  

Визначення та систематизація 

кількісних оцінок, які описують 

варіювання властивості ґрунту 

вздовж поверхні в межах 

кожного з елементів ҐП за 

даними БСКС   

Проектування реляційних баз даних 

Систематизація та  кодування 

інформації 

Системний аналіз  

Еталонування ІСР  

Екстраполяція 

результатів та 

моделювання 

неоднорідності 

ҐП  

Поширення результатів 

моделювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів тестового 

полігону на інші частини 

відзнятої території, які мали 

відкриту поверхню ґрунту  

Автоматизування дешифровальних 

процедур; 

Кластерний аналіз  

 

Для всебічного аналізу побудованої ЦМР, в основному, використовували 

методичні прийоми, відомі з картометрії [225]. За допомогою ГІС, з ЦМР в 

автоматичному режимі створювались електроні картограми найважливіших 

показників рельєфу території дослідних полігонів: картограми експозиції та 

крутизни схилів, абсолютних висот та т.п. Їх використання для загального та 

морфометричного аналізу ЦМР має велике значення не тільки на 

передпольовому етапі досліджень, але й для оцінювання результуючих 
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ґрунтово-картографічних матеріалів щодо визначення та оцінювання 

неоднорідності ҐП. 

Під час вибору космічних даних проводився аналіз яскравостей 

зображення в різних діапазонах спектру. Зокрема, для пошуку територій, які 

позбавлені у момент зйомки рослинного покриву використано розрахунковий 

метод, який складається в розрахунку коефіцієнту складного зонального 

відношення Q (або вегетаційного індексу NDVI) [180]: 

   Q = (ρλ1 – ρλ2) / (ρλ1 + ρλ2),     (2.1) 

де Q – вегетаційний індекс або складне зональне відношення; 

ρλ1 – значення яскравості у ближньому інфрачервоному діапазоні спектру;  

ρλ2 –значення яскравості у червоній частині спектру. 

 

Розрахунок NDVI проводиться в автоматичному режимі, в ГІС. 

Результатом цієї процедури є визначення полів, які характеризуються 

від’ємними та мінімальними значеннями Q, що підтверджує повну або часткову 

відкритість ґрунтової поверхні від рослинності під час знімання. На рисунках 

2.11 та 2.12 наведено приклади розрахунку цього показнику для окремих з 

дослідних полігонів.  

 

 

Рис. 2.11  Розподіл значень NDVI в межах полігону «Крим - Кам’янка» за 

результатами розрахунку в ГІС.  



136 

 

 
 

Рис. 2.12 Діалогове вікно ENVI  з результатами розрахунку NDVI 

зображення IRS для полігону «Тишки» та прилеглих територій.  

 

Території, які в результаті розрахунку NDVI характеризуються його 

від’ємними та мінімальними значеннями, представляють значний інтерес для 

дослідження неоднорідності ҐП. Саме для цих полів в подальшому здійснюється 

спектральний аналіз зображення, його первинна обробка та загальний 

статистичний аналіз, а також класифікація, в результаті якої отримують карти-

версії для підготовки польового етапу досліджень.  

Важливою складовою досліджень також було використання методів 

польового обстеження територій, які складалися в наступних видах робіт, а саме, 

в повнопрофільному вивченні ґрунту, спостереженні елементів будови ґрунту 

та/або окремих її властивостей, проведенні окремих польових експериментів та 

спеціалізованому випробуванні ґрунту. 
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При цьому, польове дослідження ҐП виконувалося в наступній 

послідовності: обирання репрезентативної кількості точок випробування на 

основі результатів попереднього вивчення наявних для територіального об'єкту 

матеріалів та інформації; точна географічна прив'язка всіх точок випробування 

(ґрунтового розрізу або точок відбору проб ґрунту з його поверхневого шару) за 

допомогою приладів системи глобального позиціонування – приладів GPS в 

польових умовах; підготовка точки випробування та виконання запланованих 

вимірів, відбір та маркування проб для лабораторного дослідження. 

Результати перелічених польових робіт документально зафіксовано 

безпосередньо під час виконання польових робіт, на об'єкті дослідження згідно з 

ДСТУ ISO 10381-2 [287]. Способи підготовки місця для проведення усіх видів 

польових досліджень, повнота здійснених спостережень, вимірювань та правила 

їх виконання, відбір проб для лабораторних досліджень, складання 

попереднього висновку про генезис та стан ґрунтового об’єкту (розрізу, 

окремого ґрунтового виділу) та польової документації здійснено за чинною 

методикою проведення польових досліджень [288 - 290], згідно з ДСТУ 4287 

[291], ДСТУ ISO 10381-1 [292], ДСТУ ISO 10381-3 [293], ДСТУ ISO 10381-4 

[294], а також за окремими, новітніми, науково-обґрунтованими методичними 

матеріалами, які затверджено Вченою Радою ННЦ ІГА як установи, де 

виконувалося наукове дослідження [295 - 299]. 

 Зокрема, під час польових досліджень на полігоні «Тишки 1»  закладено 

24 повнопрофільні ґрунтові розрізи та відібрано ґрунтові зразки з поверхневого 

шару ґрунту за регулярною мережею відбору (через кожні 100 м) у кількості 78 

зразків та 272 проб ґрунту - за інформаційною сіткою геосистемної оцінки 

ерозійної небезпеки земель в якості альтернативної експериментальної системи 

відбору проб, яка значно деталізує геоморфологічні умови полігону [300, 301]. 

Схематичне розташування точок відбору на цьому полігоні представлено на 

рисунках 2.13- 2.15.  

На полігоні «Тишки 2» закладено 5 повнопрофільних ґрунтових розрізи та 

2 прикопки, а також відібрано 51 пробу з поверхневого шару ґрунту за 
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регулярною мережею відбору (через кожні 100 м). Схему розташування точок 

відбору проб ґрунту на цьому полігоні представлено на рис. 2.16. 

На полігоні «Крим - Кам’янка» було закладено 8 повнопрофільних розрізів 

та відібрано 82 проби ґрунту з поверхневого шару (0-10 см) за регулярною 

системою відбору.  

Картосхема точок відбору проб для цього полігону представлено на 

рис. 2.17.  

 

Умовні позначення: 

     - місцезнаходження точок відбору проб ґрунту; 

    1,…78 –  номер точки відбору проби. 

 

Рис. 2.13 Схема розташування точок відбору проб ґрунту на полігоні 

«Тишки 1» за регулярною системою відбору. 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.14 Схема розташування точок відбору проб на полігоні «Тишки 1» 

за інформаційною сіткою геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель:  

а) для точкового відбору;  

б) діляночного дослідження. 
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Умовні позначення: 

- місцезнаход-

ження ґрунтових 

розрізів; 

 

1…26 – номер розрізу 

 

Рис. 2.15 Схема розташування ґрунтових розрізів на полігоні «Тишки 1» у 

Харківському районі Харківської області. 

 

  

а) б) 

Умовні позначення: 

 - місцезнаходження точок відбору проб ґрунту з поверхневого шару; 

1,…78 – порядковий номер точки відбору проби, 

- місцезнаходження ґрунтових розрізів; 

 – номер розрізу або прикопки 

 

Рис. 2.16 Схема розташування точок відбору проб на полігоні «Тишки 2»:  

а) розташування точок відбору проб ґрунту з поверхневого шару;  

б) розташування ґрунтових розрізів. 
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Умовні позначення: 

 - місцезнаходження 

точок відбору проб ґрунту; 

1…82 – порядковий номер 

точки відбору проби. 

а) 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: 

 - місцезнаходження 

ґрунтових розрізів; 

1…8 – номер розрізу. 

 

б) 

 

Рис. 2.17 Схема розташування точок відбору проб ґрунту на полігоні 

«Крим-Кам’янка»:  

а)  за регулярною системою відбору; 

б) розташування ґрунтових розрізів. 
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 На полігонах «Лісова Стінка 1, 2» було відібрано 145 проб ґрунту з 

поверхневого шару (0-10 см) за регулярною системою відбору. Картосхему 

розташування точок відбору проб на  цих полігонах представлено на рис. 2.18. 

 

 

  

а) б) 

Умовні позначення: 

 - місцезнаходження точок відбору проб ґрунту; 

1…151 – порядковий номер точки відбору проби. 

 

Рис. 2.18 Розташування точок відбору проб ґрунту:  

а) на полігоні «Лісова Стінка 1»;  

б) на полігоні «Лісова Стінка 2». 

 

На полігоні «Розівка» було закладено 7 повнопрофільних розрізів, що 

дозволили ідентифікувати складові структури ҐП, а також відібрані 55 проб з 

поверхневого шару ґрунту (0 - 10 см) за змішаною системою відбору, що 

представлено на рисунках 2.19 - 2.20. 

  



 

 

 

Умовні позначення: 

- місцезнаходження ґрунтових розрізів; 

1…8 – номер розрізу. 

Рис. 2.19 Схема розташування ґрунтових розрізів на полігоні «Розівка» в Ясинуватському районі Донецької 

області. 

1
4
3
 



 

 

 

Умовні позначення: 

 - місцезнаходження точок відбору проб ґрунту; 

Т22…А101 – польовий номер точки відбору проби. 

Рис.2.20 Розташування точок відбору проб ґрунту з поверхневого шару на полігоні «Розівка» в Ясинуватському 

районі Донецької області за змішаною системою відбору. 

1
4
4
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Важливою складовою польових досліджень було використання 

порівняльно-географічного методу, який входить до теоретико-методичних 

основ структурно-генетичного ландшафтознавства, а також методу 

ландшафтної індикації для просторового аналізу ландшафтів дослідних 

територій, вивчення їх структури та міжкомпонентних зв'язків різних рівнів.  

З метою визначення найважливіших властивостей ґрунтів, які 

дозволяють провести його остаточну індикацію, важливим етапом роботи 

було проведення значного комплексу лабораторних, аналітичних досліджень 

проб ґрунту, що відібрані під час польових досліджень. Проведення 

лабораторно-аналітичних досліджень зразків на післяпольовому етапі з 

одного боку, пов’язано з тим, що згідно чинної класифікації в польових 

умовах можна достатньо надійно давати назву ґрунтам на рівні типу, підтипу 

та роду. Вірне віднесення ґрунту за видом, варіантом та різновидністю 

можливо тільки на основі результатів аналітичного визначення цілого ряду 

ґрунтових властивостей: ступенів опідзоленості, глеюватості, еродованості, 

засоленості та ін. З другого боку, ці дослідження забезпечують необхідною 

інформацією роботи щодо кількісного оцінювання неоднорідності ҐП будь 

якої території. Тому під час аналітичного дослідження відібраних проб 

ґрунту використано загально відомі та стандартизовані методи. З метою 

встановлення кількісних параметрів ґрунтових властивостей, в камеральних 

умовах, на післяпольовому етапі, здійснено аналітичне дослідження 

відібраних у полі проб ґрунту з використанням загальновідомих в 

ґрунтознавстві та агрохімії методах досліджень, зокрема, визначення:  

- гранулометричного складу ґрунту за методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського згідно з ДСТУ 4730:2007 [302]; 

- мікроагрегатного складу ґрунту за методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського згідно з ДСТУ 4728:2007 [303]; 

- структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації 

Н.І. Саввінова згідно з ДСТУ 4744:2007 [304]; 
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- загального вмісту гумусу в ґрунті за методом І.В. Тюріна, за 

титрометричним методом згідно з ДСТУ 4289:2004 [305]; 

- рН ґрунту за  інструментальним методом із застосуванням скляного 

електроду в суспензії  ґрунту в воді та в розчині КСl згідно з 

ДСТУ ISO 10390 [306]; 

- обмінних катіонів за методом Шоленберга за титрометричним 

варіантом [307]; 

- вмісту амонійного та нітратного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. 

О.Н. Соколовського згідно з ДСТУ 4729:2007 [308]; 

- рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова згідно з 

ДСТУ 4115–2002 [309]; 

- катіонно-аніонного складу водної витяжки за комплексометричним, 

аргентометричним та полум'яно-фотометричним методами згідно з  

ГОСТ 26425–26428 [310-313]. 

Всі результати аналітичного дослідження проб ґрунту, а також їх 

сумісний аналіз з даними, що отримані під час спектрального аналізу 

космічного зображення дослідних територій, проаналізовано з 

використанням математико-статистичних методів (дисперсійний, 

кореляційний, регресійний аналізи) в програмному пакеті Statistica. 

Окремою складовою вирішення поставлених задач є використання 

методів геоінформаційної обробки даних. Так, для географічної прив'язки, 

обліку яскравостей елементів зображення у різних діапазонах спектру, 

основної обробки, перетворень, загального аналізу та числової таксономії 

космічного зображення, а також для створення ЦМР полігонів 

використовували ГІС TNT, що буде детально представлено у розділі 4.  

Представлені в цьому розділі матеріали висвітлено в декількох 

наукових публікаціях [295-299, 301]. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЛАТЕРАЛЬНОЇ 

НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ 

 

3.1 Логіко-структурна схема визначення неоднорідності ґрунтового 

покриву за даними космічної зйомки 

 

Розробка сучасної методології визначення та кількісної оцінки 

неоднорідності ҐП на основі даних БСКС базується на взаємозв'язку даних 

різних діапазонів сканування з оптичними властивостями ґрунтової поверхні, 

які обумовлюються генезисом ґрунтів (гумус, гранулометричний склад). 

Аналіз багатоплановості проблеми визначення неоднорідності ґрунтів та 

врахування специфічності даних цифрового зображення, як носія інформації 

про ґрунти, які представлено в розділі 1, дозволили визначити два основні 

напрямки визначення та кількісної оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів 

на основі даних БСКС.  

По-перше, це визначення та кількісне оцінювання планової 

неоднорідності ҐП, тобто просторово-структурного, абстрактного 

відображення розміщення ґрунтово-територіальних об’єктів з передачею їх 

взаємного розташування в просторі та їх просторової структури з заданим 

ступенем геометричної та топологічної подібності. Інформацію щодо 

розташування структурних елементів ҐП та ступеня їх відмінності один від 

одного можна розглядати як якісну інформацію, яка є особливо корисною, 

перш за все, для ґрунтознавців зі значним досвідом. Другим напрямом є 

власне кількісне оцінювання неоднорідності ґрунтів за окремими 

властивостями, зокрема в межах визначених під час дешифрування даних 

БСКС ареалів або класів ґрунтів за загально-статистичними та 

математичними методами. Обирання конкретного напрямку та, як слідство, 

системи прийомів визначення та кількісного оцінювання неоднорідності ҐП 

визначається цільовим ґрунтознавчим завданням. Однак, результатом оцінки 
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неоднорідності ҐП в будь якому разі є система параметрів, які 

характеризують ступінь закономірного варіювання властивостей ґрунтів у 

просторі. У зв’язку з цим, важливим, проміжним результатом визначення 

латеральної неоднорідності ґрунтів стають цифрові ґрунтово-картографічні 

матеріали. Й таким чином, визначення неоднорідності ҐП за даними БСКС є 

багатоетапним процесом, логіко-структурну схему якого представлено на 

рисунку 3.1.  

Згідно розробленого підходу, визначення та кількісна оцінка 

неоднорідності ҐП здійснюється в чотири етапи [253, 314]: організаційному, 

польової індикації ґрунтів та їх властивостей, післяпольовому камеральному, 

а також на етапі аналізу точності визначення неоднорідності ґрунтів.  

На організаційному етапі формулюється основне завдання та вимоги до 

точності результатів визначення та кількісної оцінки неоднорідності ҐП, що 

дозволяє оптимізувати весь наступний комплекс робіт. З огляду на потреби 

споживача, в основному, до рівня точності та детальності, обираються й 

матеріали космічного знімання. Важливим завданням основного, 

організаційного етапу є ознайомлення з архівними матеріалами для району 

досліджень, що дозволяє ґрунтознавцю, на основі обліку взаємозв’язків умов 

ґрунтоутворення та особливостей морфологічної будови ґрунтів, скласти 

вірне представлення про різноманітність ґрунтів та особливості їх стану в 

межах території, проаналізувати історію їх розвитку, географію, а також 

особливості сільськогосподарського використання, що суттєво впливає на 

планування польових ґрунтових обстежень, на основі яких здійснюється 

остаточна інтерпретація даних БСКС ҐП. У зв’язку з цим, обов’язковою 

умовою для початку робіт щодо визначення неоднорідності ҐП є підбір 

необхідних матеріалів: топографічних карт (в масштабі 1 : 10000 або 

1 : 25000), контурних планів внутрігосподарського землевпорядкування 

території, архівних ґрунтових карт, описів тощо.  
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Рис. 3.1 Логіко-структурна схема визначення неоднорідності 

ґрунтового покриву за даними космічної зйомки [253]. 
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На цьому етапі проводиться сумісний аналіз апріорної інформації, 

створюється та аналізується ЦМР, що дозволяє в автоматичному режимі 

побудувати похідні картографічні матеріали - карти експозицій схилів та 

ухилів поверхні та провести морфометричний аналіз рельєфу території, як 

одного з чинників неоднорідності ҐП.  

Після цього в ГІС проводиться географічна прив’язка космічних 

зображень та визначення полів, які знаходились під час зйомки у стані 

відкритої поверхні ґрунту (за розрахунком NDVI). Саме ці поля в 

подальшому виступають основними територіальними об’єктами, для яких 

проводяться загально-статистичний аналіз цифрової інформації зображення, 

його класифікації для створення робочих версій ґрунтових карт. Слід 

відзначити, що обчислювальна техніка та спеціалізовані ГІС дозволяють 

задіяти для аналізу зображення високотехнологічні методи обробки його 

багатовимірної кількісної інформації (наприклад кластерний аналіз), в 

результаті чого групуються значення оптичної яскравості ґрунтової поверхні 

та визначаються межи ґрунтових виділів. Отримані в такий спосіб електроні 

карти, в подальшому, використовують для планування системи випробування 

ҐП та визначення точних, географічних координат як місць закладки 

ґрунтових розрізів, так й точок відбору проб з поверхневого шару ґрунту, 

необхідних для достовірного визначення та опису елементів неоднорідності 

ҐП. Слід відзначити окремі методичні особливості планування точок відбору 

зразків. Так, важливо підкреслити, що принципи планування місць закладки 

точок випробування ґрунтів та основних ґрунтових розрізів повинні 

узгоджуватись з особливостями використаних методів класифікації 

зображення. Наприклад, використання загальновідомих методів кластерного 

аналізу зображення визначає обов’язкове розташування основних ґрунтових 

розрізів (для морфологічного опису вертикальної будови профілю ґрунту) в 

центрі (геометричному) виділених за кластерним аналізом ґрунтових ареалів, 

як найбільш типових в межах визначених виділів. Місця закладки прикопок 

доречніше встановлювати в приграничній області ґрунтових виділів. Для 
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закладки сітки відбору зразків з поверхні методика передбачає використання 

тільки обґрунтованих підходів, наприклад регулярної сітки або знаходження 

координат точок відбору зразків за таблицею випадкових чисел. Всю систему 

запланованих точок відбору проб ґрунту вносять до приладів GPS та 

створюють оптимальний маршрут для польового обстеження території.  

Другий етап - етап польової індикації ґрунтів та відбору проб ґрунту - 

передбачає польове обстеження території досліджень, під час якого також 

здійснюється часткове коригування даних щодо топографічної ситуації 

(уточнення географічних координат опорних точок, обстеження сучасної 

топоситуації та фіксація її змн, уточнення меж полігонів), а також 

коригування електронних карт, які створено за даними БСКС на 

попередньому етапі. Слід підкреслити, що точність визначення 

неоднорідності ҐП за даними космічної зйомки залежить не тільки від 

правильного встановлення генетичного статусу ґрунту, але й від наявності у 

польових партій сучасного цифрового устаткування (персональних 

електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) та приладів GPS).  

На третьому, післяпольовому, камеральному етапі передбачено 

здійснення цілого комплексу важливих досліджень, зокрема, загально-

аналітичних досліджень відібраних в полі зразків ґрунту, картографічних 

робіт, геостатистичних методів визначення кількісних оцінок неоднорідності 

ҐП. Так, загально-аналітичні дослідження включають не тільки аналітичне 

дослідження проб ґрунту, але й уточнення на їх основі назв відмінностей 

ґрунту, які узгоджено з сучасними класифікаційними підходами 

ґрунтознавства. Певну складність  також має систематизація всієї отриманої 

інформації та формування об’єднаної бази даних для дослідженої території, а 

також проведення математико-статистичної обробки інформації з цієї бази 

для формалізації залежностей, що описують регіональні особливості 

закономірного варіювання властивостей ґрунтів та розподілу елементів 

структури ҐП, аналізу інформативності даних космічної зйомки для їх 

визначення. Картографічні роботи включають екстраполяційні операції та 
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створення відредагованих варіантів електронних ґрунтово-картографічних 

матеріалів. 

На завершальному етапі передбачено аналізування точності оцінок 

неоднорідності ҐП шляхом верифікації результатів та експертної оцінки їх 

відповідності до висунутих вимог щодо точності.  

В цілому ж, автоматизований характер обробки даних космічного 

знімку, використання математико-статистичного апарату, приладів GPS в 

процесі проведення польового етапу робіт підвищує вірогідність точного 

визначення ґрунтових контурів у порівнянні з традиційною методикою 

великомасштабного обстеження ґрунтів та їх картографування.  

Запропонований вище алгоритм визначення неоднорідності ҐП на 

основі даних БСКС та використання ГІС-технологій пройшов 

експериментальну перевірку на території окремих сільськогосподарських 

підприємств (додаток А) та полігонів, які розташовано у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України.  

Враховуючи новітній характер запропонованого підходу використання 

даних БСКС, в процесі розробки методики була необхідність детального 

розгляду відомих технологій дешифрування даних космічної зйомки та 

вдосконалення окремих методичних прийомів, які дозволяють найбільш 

ефективно трансформувати інформацію щодо оптичних властивостей 

ґрунтової поверхні в інформацію про складові структури ҐП та кількісні 

оцінки його неоднорідності.  

У зв’язку з цим, під час досліджень запропоновано та опрацьовано 

низку методичних підходів щодо загально-статистичного аналізу космічного 

зображення в якості основи для визначення критеріїв його дискретизації, 

аналізу інформативності даних БСКС, а також підходи щодо оцінки 

неоднорідності ҐП (додатки Б та В). 
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3.2 Методичні підходи щодо загально-статистичного аналізу 

космічного зображення як основи його дискретизації 

 

Ґрунтове дешифрування аерокосмічного зображення для визначення 

неоднорідності ҐП потребує обов’язкового проведення загального 

статистичного аналізу його цифрової інформації, різноманітні алгоритми 

якого є відомими зі спеціалізованої літератури [315 - 316]. На наш погляд, 

цей вид первісної обробки зображення є найважливішим, оскільки його 

основною метою є точне обґрунтування критеріїв та принципів для його 

дискретизації, що допускатиме змістовну інтерпретацію. Логіка його 

проведення пов’язана з необхідністю обґрунтованої розробки легенди або 

змісту електронних ґрунтових карт, які зазвичай містять інформацію щодо 

таксономічної належності окремих виділів, а також їх окремих 

характеристик.  

Під час досліджень розроблено та на прикладі одного з додаткових 

досліднх полігонів (поле ДІАП), розташованого в Ясинуватському районі 

Донецької області, опрацьовано певну комбінацію статистичних методів 

аналізу космічного зображення, які дозволяють визначитись з кількісною 

оцінкою складності ҐП. При цьому, використано дані архівної зйомки КА 

Spot (дата зйомки 24.08.1995) та фондові матеріали сектору ДЗ ҐП. 

Так, на початку статистичного аналізу зображення обґрунтовано 

процедуру відбраковування даних згідно певного логічного міркування або 

за строгим статистичним критерієм. При виконанні цієї процедури слід 

обережно відкидати нетипові показники яскравості зображення з 

варіаційного ряду кожного з діапазонів сканування, тому що їх втрата може 

відбитися як на точності виділення меж ґрунтових контурів, так і на їхньому 

змістовному описі. Зокрема, одним з зручних способів вирішення цієї задачі є 

використання так званого правила 3-х сигм, яке передбачає припущення, що 

генеральна сукупність, яка досліджується, підкоряється нормальному закону 
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розподілу [317, 318], для якого встановлено, що 99% всіх значень варіант не 

виходить за межі х + 3σ [319]:  

    
n

xx
n

i

i




 1

2)(

 ,     (3.1) 

де х  - середня арифметична; 

xi - варіанти вибірки; 

σ - середнє квадратичне відхилення; 

n- об’єм вибірки. 

 

Після вилучення помилкових варіант слід проаналізувати основні 

загально-статистичні характеристики зображення, до яких відносять 

(табл. 3.1): мінімальне та максимальне значення яскравості, розмах 

варіювання, коефіцієнт контрастності, середню арифметичну «зважену», 

середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіювання, а також середнє 

значення інтенсивності та гістограму відносних частот інтенсивності як для 

кожного спектрального діапазону, так й для їх синтезованих зображень. 

Розрахунок загальних статистичних показників зображення є обов’язковою 

процедурою, тому що на їх використанні засновано різні підходи до 

дискретизації (або сегментації) зображення, тобто «процесу розбивки 

зображення на зв’язні підмножини, які характеризуються порівняно 

однорідними значеннями параметрів зображення згідно обраним критеріям 

та з певною ступеню точності» [178]. Цю процедуру можна порівняти з 

відомою в багатьох науках процедурою розбивки вибіркових сукупностей на 

інтервальний варіаційний ряд. Нагадаємо, що традиційно в ґрунтознавстві та 

агрохімії кількість класів визначається досить довільно, залежно від об’єму 

сукупності та конкретних завдань дослідження, наприклад [320]:  

    nk lg31,31  ,     (3.2) 

де n - обсяг сукупності; 

k - кількість класів. 
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Таблиця 3.1 

Основні загально статистичні показники зображення [укладено за 188] 

№ Назва Формула для розрахунку 

1 2 3 

1 Мінімальне значення Х min 

2 Максимальне значення Х max 

3 Розмах варіювання minmax    

4 Коефіцієнт 

контрастності minmax

minmax
W








  

5 Середня арифметична  

«зважена» x
n

fx

fn2f1f

fnxn2x2f1x1f 










; 

де x значення яскравості; 

f кількість пікселів з яскравістю x  (частота); 

n  загальна кількість пікселів. 

6 Середнє квадратичне 

відхилення 
1n

)xxi(
x

n

1i

2





  , де 

xi  значення яскравості кожного піксела; 

x  середнє зважене значення яскравості; 

n загальна кількість пікселів. 

7 Коефіцієнт варіювання 

x

x
x


   

8 Середнє значення 

інтенсивності 

зображення 
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де mі – середнє значення інтенсивності 

зображення; 

М- кількість рядків в матриці зображення;  

N- кількість елементів у рядку; 

иі – і-рівень сірого; 

Рі – ймовірність прояву і-рівня. 

9 Середня контрастність 

зображення 
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q , 

де qf – середній квадрат відхилення пікселу від 

середнього значення інтенсивності; 

mf – середнє значення інтенсивності 

зображення; 

М- кількість рядків в матриці зображення;  

N- кількість елементів у рядку. 

10 Гістограма відносних 

частот появи певних 

рівнів у зображенні 

Pf(g) = ng/(MN); при g=0,1,…, G-1,  

де Pf(g) - відносна частота інтенсивності g-ro 

рівня пікселу; 

ng - кількість елементів зображення з рівнем g. 
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При цьому, вважається, що брати k менш, ніж це визначається 

формулою не доцільно, а більше, іноді в 2-3 рази - бажано. Залежно від 

розрахункової кількості класів знаходять й класовий інтервал - с. 

Найчастіше, величину с встановлюють довільно, з врахуванням наступних 

розрахунків. Наприклад, якщо розглядати в якості об’єму сукупності площу 

полігону в 4219 пікселів згідно цієї формули, k складатиме 12,99 (≈ 13).  

Одним з можливих способів подібної розбивки інтервального 

варіаційного ряду є також застосування формули Стержеса [321]: 

     
n

XX
k

lg32,31

minmax




 .    (3.3) 

де X max – X min – розмах варіювання; 

 n - обсяг сукупності. 

З огляду на значну апробацію подібних підходів, допустимо їх 

використання й в подальшому, однак більш логічним представляється 

використання для обґрунтування рівня дискретизації зображення результатів 

розрахунку його загально-статистичних показників, які характеризують 

варіювання яскравості зображення. Наприклад, використання середнього 

квадратичного відхилення у якості класового інтервалу відповідає більш 

суворим вимогам до статистично обґрунтованої розбивки на класи, що також 

використовували в ґрунтознавстві [319]: 

     k = 
х

XX



minmax
,    (3.4) 

де X max – X min – розмах варіювання; 

x –  середнє квадратичне відхилення. 

Побудова кривої або гістограми розподілу оптичних яскравостей 

зображення, яка наглядно показує особливості сукупності та дозволяє надати 

її найбільш загальну характеристику, значно доповнює отриману 

статистичну інформацію. Нагадаємо, що залежно від вигляду гістограми або 

кривої розподілу (полігону або кумуляти) розрізняють унімодальні 

(одногорбові), бімодальні (двугорбові) та мультімодальні розподіли [320, 
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321]. Вид розподілу відіграє істотну роль у задачах обробки відеоінформації, 

особливо при зміні контрастності та сегментації зображень та є найбільш 

інформативною математичкою моделлю випадкової величини. Тому 

математико-статистичне дослідження будь-якої генеральної сукупності 

намагаються завершити пошуком її закону розподілу [321], використовуючи 

відповідність між головними емпіричними і теоретичними статистичними 

характеристиками (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2  

Відповідність між теоретичними та емпіричними 

характеристиками [319] 

Емпіричні характеристики Теоретичні характеристики 

Частість: 

n

fi
Wi   

Ймовірність: 

n
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n
lim



  

Щільність розподілу: 
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Середня арифметична зважена: 
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Математичне очікування: 
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 Слід відзначити, що опис статистичної структури полів яскравості за 

допомогою статистичних розподілів та їх параметрів при аналізі 

аерокосмічних зображень є загальновідомим [179, 182, 188]. Різним 

структурам випадкових функцій відповідають різні за формою та параметрам 

закони розподілу, до основних параметрів якого відносять: математичне 

очікування, дисперсію, коефіцієнти асиметрії та ексцесу. 

Наприклад, закон нормального розподілу оптичних яскравостей 

характеризується середнім значенням оптичної яскравості D  та дисперсією 

σD
2 при значеннях коефіцієнтів асиметрії (а3) та ексцесу (а4), які відповідно 

складають 0 та 3 [322]. Середнє значення оптичної яскравості зображення 

визначає середній тон зображення, дисперсія служіть мірою розкиду 
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оптичних яскравостей зображення навколо середнього значення та 

характеризує його контраст. На рисунку 3.2 наведені основні види кривих 

розподілу, зокрема криві нормального розподілу для зображень з різними 

середніми та контрастами: при збільшенні яскравості зображення крива 

розподілу зміщується вправо; при збільшенні контрасту кінці кривої 

віддаляються від середини (рис. 3.2а). Композиції нормальних законів 

розподілу представляють закони розподілу, які складено декількома 

статистичними сукупностями з нормальними розподілами, які мають різні 

середні значення та дисперсії. Характерними композиціями є закони з 

асиметрією (а3 ≠ 0) та ексцесом (а4 ≠ 3). Асиметричні закони розподілу 

характеризуються крім середнього значення та дисперсії, ще й коефіцієнтом 

асиметрії. Додатна асиметрія (а3 > 0) відображає переважання в зображенні 

яскравостей менших ніж D , при цьому чим більше а3 відрізняється від нуля, 

тим дальше відсовується від середньої найбільш часто зустрічається в 

зображенні яскравість (крива 1 на рис.3.2б). Від’ємна асиметрія (а3 < 0) 

відображає переважання яскравостей, які більше D  (крива 2 на рис. 3.2б). 

Ексцес вказує на відхилення ординати кривої розподілу, яка відповідає 

середньому значенню, від її значення у випадку нормального розподілу. 

Додатній ексцес (а4 > 3) вказує на суттєву однорідність яскравостей в 

зображенні (крива 1 на рис. 3.2в). Від’ємний ексцес (а4 < 3) є ознакою 

двугорбового розподілу (крива 2 на рис. 3.2в). Зображення з таким 

розподілом поєднує яскравості, які суттєво відрізняються, має крупні деталі 

значного та середнього контрасту, а тому можуть відображати різноякісні 

об’єкти. 

Аналіз кривої розподілу яскравостей зображення в декількох 

діапазонах сканування можна розглядати в якості окремого способу 

визначення ступеня дискретизації зображення або кількості класів, яка буде 

закладена під час проведення кластерного аналізу зображення. У зв’язку з 

тим, що під класом найчастіше розуміють генеральну сукупність, яка 

описується одномодальною функцією (ймовірністю або щільністю) [323], 
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стає зрозумілим, що у випадку, коли варіаційний ряд має не одну, а більшу 

кількість мод, можна розглядати це свідченням того, що зображення поєднує 

якісно різнорідні об’єкти [324]. 

 

 

б) 

 

а) в) 

 

Рис. 3.2 Основні види розподілів [322]:  

а) нормальні розподіли ймовірностей з різними середніми значеннями 

та дисперсіями;  

б) асиметричні розподіли ймовірностей оптичних щільностей;  

в) розподіли з різним ексцесом.  

 

Під час опрацювання запропонованого підходу встановлено, що для 

рішення значної кількості прикладних завдань доцільно визначати 

максимальну, але обґрунтовану кількість класів з метою створення найбільш 

детальної інформаційної бази про ґрунти території. Слід ще раз підкреслити, 

що під час аналізу даних БСКС доречно проводити загальностатистичний 

аналіз та побудову кривої розподілу для кожного діапазону зйомки. При 

цьому можна рекомендувати, що попередній висновок про загальну кількість 

класів слід робити шляхом визначення повного набору випадків сполучення 

дискретизованих зображень декількох, найінформативніших діапазонів 
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сканування, які обрано за результатами як візуального аналізу зображення, 

так й з використанням йго загальних статистичних показників. Наприклад, 

для зображення, яке характеризувалось бімодальною кривою розподілу в 

другому та четвертому діапазонах сканування та трьохмодальною - в пятому 

каналі зйомки, то можна обгрунтовано припустити, що повний набір 

сполучень дискретизованих зображень перелічених каналів буде складатиме 

2·2·3, тобто 12 класів. 

Для того, щоб уникнути помилок та оптимізувати кількість класів для 

процедури дискретизації зображення доречно також деталізувати 

інформацію щодо структури зображення. Одним з методів такого аналізу є 

побудова профілів оптичних яскравостей за окремими лінійними 

маршрутами - трансектами, які прокладено через ділянки, яким на 

космічному зображенні полігону «ДІАП» відповідають ділянки з найбільш 

контрастним та складним малюнком зображення (рис. 3.3 та 3.4). Профіль 

окремих трансектів може деталізувати ділянки зображення з найбільшими 

або з незначними значеннями яскравостей. Наприклад, профіль одного з 

трансектів деталізує ділянку зображення з найбільшими значеннями 

яскравостей, які створюють окремі структурні елементи на земній поверхні 

на рис. 3.3. Рисунок добре ілюструє, що в межах закладеного трансекту 

довжиною 1200 м, найбільш значні зміни яскравості спостерігаються на 

ділянці від 250 до 300  м і з 450 до 500 м (більш 20 одиниць), а східчастий її 

перепад на 800 – 1100 м (більш 50 одиниць яскравості). Аналогічний розгляд 

декількох профілів, зазвичай, дозволяє достатньо повно охарактеризувати 

ступінь складності зображення та зробити остаточний висновок про 

оптимально необхідну достатність ступеня дискретизації зображення. 

Наприклад, результатом такого аналізу для одного з додаткових полігонів, за 

результатами досліджень якого, в основному, відпрацьовано методичн 

питання аналізу зображення, зроблено висновок про існування в його межах 

9-10 ареалів з інтервалом оптичних яскравостей до 10 одиниць, що достатньо 
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деталізує інформацію для наступного проведення кластерного аналізу та 

польового етапу ґрунтового дешифрування [256, 325]. 

 

 

Рис. 3.3 Фрагмент космічного зображення полігону «ДІАП» з 

нанесеним трансектом.  

 

 

 

Рис. 3.4 Профіль яскравостей для визначеного трансекту на полігоні 

«ДІАП». 

 

Для підсумкового судження про достатність та доцільність того чи 

іншого рівня дискретизації зображення або про необхідність подальшого 

пошуку оптимальної кількості класів, доречно також проводити узагальнення 

та аналіз даних попередніх ґрунтових обстежень території досліджень.  
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Таким чином, під час досліджень апробовано повну послідовність дій 

попереднього, загальностатистичного аналізу космічного зображення, яку 

можна вважати ключовим моментом обґрунтованого та результативного 

використання даних БСКС для вирішення всього спектру прикладних 

завдань картографування ҐП та оцінювання його неоднорідності. 

Актуальність та новизна розроблених методичних підходів підтверджено 

отриманням охоронних документів [326, 327].  

Зрозуміло, що для успішного застосування запропонованого комплексу 

методів статистичної обробки та аналізу даних БСКС значної уваги потребує 

систематизація вже розроблених регіональних розрахункових рівнянь 

взаємозв’язку оптичних властивостей ґрунтової поверхні з її основними 

фізико-хімічними параметрами з метою обґрунтування ґрунтових критеріїв 

дискретизації даних БСКС поверхні ґрунту. 

 

3.3 Розробка способу аналізу інформативності даних космічного 

сканування для дослідження латеральної неоднорідності ґрунтів 

 

Інтенсивний розвиток засобів ДЗ та впровадження комп’ютерних 

методів дешифрування даних космічної зйомки сприяло появі значної 

кількості наукових праць, які демонструють широкий спектр використання 

даних БСКС в практиці ґрунтознавства та раціонального землекористування 

[213, 328, 329]. Переважною часткою цих наукових досліджень є 

застосування даних космічної зйомки для точного вимірювання основних, 

генетично обумовлених ґрунтових параметрів та створенні на цій кількісній 

основі новітніх грунтово-картографічних матеріалів, які дозволяють всебічно 

досліджувати закономірності просторового розподілу ґрунтів та здійснювати 

моніторинг їх стану. У зв’язку з цим, актуальність та практичне значення 

набувають дослідження щодо розробки методичних підходів та прийомів 

проведення оцінки якості космічних зображень та детального аналізу їх 

інформативності відносно окремої інтерпретаційної (або тематичної) задачі. 
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Термін «інформативність знімку» здебільшого розуміють як результати 

експертного оцінювання потенційної можливості отримання з даних знімку 

необхідних відомостей про досліджувані об’єкти [330]. Добре відомі способи 

визначення інформативності зображень засновані на використанні ентропії. 

Так, об’єм інформації, який міститься на зображенні, можна визначити за 

формулою 3.5 182: 

i

m

i

i ppNIc 2

1

log


 ,    (3.5) 

де Ic – загальна кількість інформації; 

N – кількість змін рівня сигналів; 

pi – частість зміни рівня сигналу (оптичної щільності) на і - рівні 

квантування сигналів; 

m – кількість рівнів квантування. 

 

Одним з прикладів застосування цього підходу є аналіз 

інформативності багатозональних аерознімків, який проводився шляхом 

обчислювання кількості інформації, що отримано при мікрофотометричному 

дешифруванні лісової рослинності, яка була знята у різних, відносно вузьких 

зонах видимої та ближньої інфрачервоної областях спектру 331. Важливою 

особливістю цих досліджень є те, що аналіз інформативності проводився з 

точки зору вирішення окремої інтерпретаційної задачі, з використанням ряду 

показників (або ознак) росту лісової деревинної рослинності, за якими 

визначали кількість інформації як вірогідність або частоту їх прояву. 

Врахування характеру розподілу оптичної щільності сумісно з ентропією 

розподілу визначених показників лісової рослинності дозволило науковцям 

отримувати значення загального об’єму корисної інформації зображень 

кожного з областей спектру як основного показнику інформативності знімку 

та визначити найбільш інформативні зони зйомки з точки зору можливості 

вирішення цієї окремої, дешифрувальної задачі. Вибір оптимальних зон 
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фотозйомки лісів та оцінка якості аерофотографічних матеріалів для цієї 

мети на основі використання чітких кількісних підходів та показників є 

незаперечним досягненням такого підходу. Недоліком його можна вважати 

лише узагальнений характер отриманого показнику інформативності, який не 

дозволяє деталізувати інформативність зображення за окремими інтервалами 

оптичної яскравості та оцінити її кількісно. 

Вивчення цього досвіду показало, що ентропійний підхід не завжди 

відповідає завданню аналізу інформативності даних БКС як своєрідного 

вимірювального інструменту при вивченні просторово розподілених 

природних об’єктів, зокрема й ҐП. І дійсно, кожний вимірювальний засіб 

характеризується певною чутливістю (або відношенням лінійного або 

кутового переміщення покажчика за шкалою до зміни вимірюваної величини, 

яка його спричинила) [332]. У зв’язку з цим, логічно припустити, що 

достатньо повною характеристикою інформативності зображення може 

виступати кількісний показник його інформаційної чутливості.  

В теорії фотографічного процесу, яку можна вважати основоположною 

для сучасної теорії дешифрування, існує досвід визначення інформаційної 

чутливості зображень. Під інформаційної чутливістю зображення розуміють 

його характеристику, яка показує можливість зображення не тільки 

зареєструвати окремий оптичний сигнал (або одиницю оптичної інформації), 

але й зробити його відмінним від інших, які присутні на ньому 333. 

Позитивною рисою цього способу є те, що його основу складає використання 

характеристичної кривої, яка є функцією оптичної щільності від логарифму 

експозицій знімання як формалізованого вигляду взаємозв’язку основного 

кількісного показника зображення та чинника його отримання, що дозволяє 

аналізувати залежність та визначати найбільш інформативні її області. Так, за 

аналізом областей та особливих точок характеристичної кривої визначають 

найбільш інформативну область, що отримано в конкретних експозиційних 

умовах і саме цю дільницю кривої використовують в роботі з зображенням.  
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В теорії фотографічного процесу використовують також першу похідну 

функції оптичної щільності від логарифму експозицій (або градієнт), яка 

визначає крутизну характеристичної кривої та опосередковано вказує на 

ступінь її інформативності [333]. Так, при окремих значеннях градієнту 

похил кривої є настільки малим, що його використання не має практичного 

значення. Основним недоліком цього способу є неможливість розрахунку 

кількісного показника, який би характеризував приріст оптичної щільності  

внаслідок непостійного похилу криволінійної дільниці кривої. 

У зв'язку з вищенаведенним, окремим завданням проведених 

досліджень було розроблення методичних підходів щодо аналізу 

інформативності даних БСКС для цілей ґрунтового дешифрування, а саме 

для визначення неоднорідності ҐП. Для цього проводився пошук 

математичної процедури, яка дозволяла б отримувати кількісне значення 

пропорційного змінювання показнику оптичної яскравості зображення в 

залежності від зміни окремих, генетично обумовлених показників грунту, які 

визначають його оптичні властивості та мають високий корреляційний 

зв'язок з показниками оптичної яскравості космічного зображення хоча б в 

окремих діапазонах сканування (наприклад, загальний вміст гумусу в ґрунті, 

заліза, водорозчинних солей тощо). В результаті досліджень встановлено, що 

найбільш відповідним задачі та досить простим алгоритмом є використання 

функції еластичності [334], яка може бути використана для узагальненої, 

кількісної характеристики інформаційної чутливості даних БСКС 

безперервно для всього інтервалу оптичних яскравостей, які характерні для 

відкритої поверхні ґрунту.  

Коротко охарактеризуємо суть цього поняття. Якщо величина y 

залежить від x, то ця залежність описується функцією y=f(x). Змінювання 

незалежної змінної  х(Δх) призводить у зв’язку з функціональною залежністю 

до зміни величини y(Δу). Одним з показників реагування однієї змінної на 

змінювання іншої є похідна, яка характеризує швидкість змінювання функції 

в залежності від зміни аргументу х. Для вимірювання чутливості зміни 
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функції до зміни аргументу допустимо вивчати зв’язок не абсолютних 

значень змінних х та у (Δх та Δу), а їх відносні або процентні зміни. Виходячи 

з цього еластичністю функції y=f(x) є границя відношення відносних змін у и 

х. Функція еластичності визначається символом Ех(у) та обчислюється за 

формулами 3.6 та 3.7 [247, 334]: 
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В результаті розрахунку функції еластичності отримують безрозмірну 

величину, яка показує відносну зміну величини у (тобто залежної змінної) 

при змінюванні незалежної величини х. 

Так, на прикладі згаданого вище додаткового полігону «ДІАП», на 

основі даних архівної багатоспектральної зйомки космічних апаратів SPOT 

та Landsat, здійснено детальний аналіз взаємозв’язку окремих ґрунтових 

параметрів та оптичної яскравості поверхні ґрунту в різних діапазонах 

спектру та отримано регіональні статистико-математичні моделі, які його 

описують. Так, за фондовими матеріалами сектору ДЗ ҐП, що ґрунтуються на 

результатах польового обстеження цього полігону, визначено шість 

ґрунтових контурів його межах, які представляють чорнозем звичайний з 

відмінами за гранулометричним складом, потужністю профілю та ступенем 

змитості [213]. В цілому, вибірка на цьому полігоні поєднала дані для 

чорноземів з вмістом гумусу від 0,8 до 4,48 % та ФГ від 12,9 до 67,2 %. З 

огляду на високий, кореляційний зв'язок між цими найважливішими 

ґрунтовими показниками (r2 = 0,86) та одноманітний характер їх зв’язку з 

показником оптичної яскравості, доцільно використання лише одного з них в 

якості основного чинника оптичної яскравості відкритої ґрунтової поверхні. 

Відзначимо, що для території цього полігону коефіцієнт кореляції між 
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оптичною яскравістю зображення ґрунтової поверхні та вмістом ФГ та 

гумусу в ґрунті дорівнював відповідно  (- 0,76) та (-0,84). У зв’язку з цим, 

було прийнято рішення про проведення аналізу інформативності даних 

космічної зйомки для ґрунтового картографування на основі функціональної 

залежності оптичної яскравості зображення від вмісту гумусу. Оскільки ще 

не однозначно встановлено природу залежності між цими параметрами, 

пошук аналітичного виразу, який формалізує взаємозв’язок цих величин 

здійснювали методом підбору апроксимуючої функції (лінійна, 

експоненціальна, логарифмічна, поліноми другого та третього ступенів). Слід 

відзначити, що спільний розгляд усіх варіантів апроксимуючих функцій та 

розрахованих відповідно до них функцій еластичності показав, що 

використання цієї функції можна розглядати в якості критерію обирання 

виду апроксимації даних, який найбільш точно описує взаємозв’язок між 

оптичною яскравістю ґрунтової поверхні та вмістом гумусу в ґрунті.  

Найбільш цікавим, для проведення аналізу інформативності, обрано 

рівняння поліному другого ступеня (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5 Графік функції, яка використана для аналізу інформативності 

космічного зображення для ґрунтових досліджень у Донецькому регіоні [335]. 
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Функція еластичності для цього аналітичного виразу відрізняється 

декількома аспектами (рис. 3.6). По-перше, на цій функції дуже чітко 

визначається область прогинання графіку, для якої значення показнику 

еластичності за модулем було найбільшим та відповідало умові: Ех(у)≥0,4. 

Саме цю область можна вважати найбільш інформативною для визначення 

вмісту гумусу в ґрунті за показником оптичної яскравості, що відповідало 

вмісту гумусу в межах від 1,25 до 3 %. По - друге, ця функція має вісь 

симетрії, тому справа та зліва від згаданого прогону визначаються дві слабко 

інформативні області, для яких значення показнику еластичності за модулем 

знаходиться в межах нерівності 0,4≥Ех(у)≥0,2. По-третє, ця функція має 

нульове значення показнику еластичності. Так, неінформативною можна 

вважати область значень оптичної яскравості, яка відповідає значенням 

вмісту гумусу від 3,5 до 4,5% на підставі того, що показник еластичності був 

найменшим та знаходився в межах від 0 до 0,2, що слід інтерпретувати як 

відсутність або дуже слабке змінювання оптичної яскравості зображення в 

залежності від зміни параметрів даного ґрунтового показнику.  

Таким чином, в ході проведених досліджень запропоновано метод 

аналізу інформативності даних космічної зйомки, який дозволяє отримувати 

кількісний показник для характеристики інформаційної чутливості даного 

космічного зображення безперервно для кожного інтервалу оптичної 

яскравості. Це дозволяє порівнювати та кількісно обчислювати 

непропорційність змінювання оптичної яскравості при зміні вмісту гумусу в 

ґрунті, визначити, а також врахувати фактор появи помилок, що можуть 

виникнути при обчислюванні вмісту гумусу в ґрунтах за даними 

проаналізованого зображення, наприклад, за рахунок включення тих даних, 

які відповідають його неінформативній області.  

Отримана в такий спосіб інформація повинна враховуватись на 

кожному з етапів ґрунтового дешифрування, але важко переоцінити її 

значення на початковому етапі дешифрування. 
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Рис. 3.6 Графік функції еластичності для обраної в ході аналізу функції 

[335]. 

 

Саме на цьому етапі аналіз інформативності даних БСКС дозволяє 

зробити коректні висновки про принципову придатність цих даних для 

вирішення тієї чи іншої інтерпретаційної задачі, визначити найбільш 

інформативні діапазони сканування, в певній мірі наблизитися до визначення 

точності отриманих результатів та враховувати їх під час передпольового 

планування робіт та, можливо й під час експертного оцінювання ступені 

дискретизації зображення за методом кластерного аналізу, за результатами 

якого визначається контурність ґрунтових ареалів та здійснюють їх 

кількісний опис.  

До перспектив розвитку даного напряму можна віднести порівняльний 

аналіз інформативності зображень різних космічних апаратів, а також 

знімків, що отримано для полігонів, розташованих в різних грунтово-

кліматичних зонах України. Актуальність та новизна розроблених 

методичних підходів підтверджено охоронним документом [335]. 
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3.4 Методичні підходи щодо аналізу латеральної неоднорідності 

ґрунтів за даними космічної зйомки 

 

Важливе теоретичне та прикладне значення має можливість отримання 

під час дешифрування даних БСКС картограм розподілу окремих ґрунтових 

показників, які можна представити й в якості одновимірних метризованих 

даних, що у багатьох випадках формалізують у вигляді змінної з 

безперервною областю існування, тобто у вигляді скалярного поля. З усіх 

способів зображення скалярних полів, які відомі з географічних досліджень 

(точкові позначки, ареали кількісних градацій ознаки, ізолінії), метод 

формалізованого показу полів у вигляді ліній рівних значень параметрів 

дослідної ознаки представляється поки що є найефективнішим, тому що 

дозволяє здійснювати будь-які алгебраїчні обчислення зі статистичними 

поверхнями 336. Прикладами таких безперервних скалярних полів можуть 

бути картограми вмісту гумусу в ґрунті, грубизни ґрунтового профілю, 

вмісту поживних речовин у ґрунті тощо.  

Картограми ґрунтових показників, що отримано під час дешифрування 

даних БСКС мають певні особливості (а саме, усереднення кількісних 

значень ґрунтової ознаки в межах площі окремого елементу зображення – 

піксела), що відрізняє їх від більшості з відомих способів представлення 

скалярних полів. Однак, не дивлячись на це, ці картограми також є 

статистичною поверхнею, що допускає проведення різноманітних її 

обчислень, а тому методи використання та аналізу скалярних полів 

представляються дуже перспективними для кількісного аналізу латеральної 

неоднорідності ҐП, хоча б за окремими ґрунтовими властивостями. 

Нагадаємо, що використання моделей скалярних полів під час досліджень 

просторово розподілених природних об’єктів та явищ, зокрема й ҐП, 

дозволяє розв'язувати низку змістовних завдань, зокрема [336 - 338]:  

- визначення закону статистичного розподілу ознаки ґрунту для потреб 

його інтерполяції та екстраполяції в часі та просторі;  
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- визначення загальних параметрів поля: середній рівень, середні та 

середньозважені лінії, дисперсію, середньозважений центр тощо;  

- дослідження мінливості поля залежно від відстані, тобто залежно від 

густини мережі спостережень або вимірювань;  

- дослідження анізотропії поля: оцінювання залежності неоднорідності 

поля від його просторової орієнтації (від азимуту спостережень);  

- всебічне дослідження структури поля, тобто пошук такої моделі 

просторового розподілу ознаки, яка одночасно показувала б залежність 

мінливості поля як від відстані між точками спостережень, так й від азимуту 

спостережень;  

- виявлення статистично закономірної частини поля (тренду поля) 

певного рівня неоднорідності; розробка математичної моделі тренду;  

- співставлення дійсного поля з трендовим і аналіз локальних відхилень 

(залишкові регресії) поля від трендового рівня. 

Методичні підходи щодо дослідження безперервних скалярних полів 

для більшості цих завдань є добре відомими, однак при цьому, особливо 

складним та проблемним виявляється аналіз загальної структури поля. Перші 

методичні розробки цього питання зроблено геологами, в часи створення 

геостатистики [39, 339]. При цьому, значною методичною проблемою 

визнано вибір та обґрунтування мережі спостережень або вимірювань поля. 

Чим менша відстань між точками спостережень, тим докладніше можна 

охарактеризувати його варіацію. Збільшення відстаней між точками 

вимірювань надає можливість моделювання дедалі більш генералізованої 

неоднорідності поля.  

Теоретичне розв'язання цієї проблеми покладено теоремою 

В. Котельникова, яка встановлює що (2п+1) вимірювань (які припадають на 

довжину L), здатні виявити варіацію лише в тому разі, якщо вони 

представлені гармоніками частот не вище ніж [340]: 

n
L

n 



2

.     (3.8) 
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Варіацію з частотами понад ωn такими вимірюваннями виявити не 

можна. Відповідно до цієї теореми, сформовано чіткі методологічні поняття 

про різні порядки, різні рівні неоднорідності ознаки. Будь-яке географічне 

поле фіксує сумарні коливання ознаки всіх рівнів обраного масштабу 

досліджень. Проте, розмежувати ці рівні, розкласти значення ознаки на 

складові частини відповідно до різних порядків неоднорідності для 

переважної більшості випадків представляє певні проблеми. Це одна з 

центральних проблем методики дослідження геоструктур безперервних 

скалярних полів. Можливість переходу від метризованих дискретних 

структур до безперервних методологічно обґрунтовано географами [341].  

Таким чином, основною характеристикою безперервного скалярного 

поля є його мінливість у просторі. Тому дослідження структури такого поля 

дозволяє встановити характер мінливості ознаки залежно від відстані між 

точками вимірювань та від просторової орієнтації (від азимуту 

спостережень). Відстань, або ж «крок випробування», й азимут відіграють 

роль своєрідних полярних координат, за допомогою яких описують 

неоднорідність поля в просторі, в той час коли ступінь анізотропності поля за 

різними напрямами є кількісною оцінкою його мінливості, яку доречно 

визначити на початковому етапі його дослідження.  

Однак, найскладнішим є таке моделювання структури поля, яке фіксує 

одночасно залежність неоднорідності від обох параметрів. Залежність 

неоднорідності поля від кроку випробування, тобто від відстані між 

вимірами, моделюють методами теорії випадкових функцій, зокрема за 

аналізом автокореляційної функції, яка визначає ступінь подібності двох 

рядів значень ознаки в межах поля, які спостерігають вздовж того самого 

профілю через певну відстань, тобто через певний крок випробування [342]. 

Для її побудови вихідний ряд значень ознаки (за певним напрямом) через 

однаковий інтервал порівнюють з рядами спостережень в тому ж самому 

напрямі через два, три, чотири і т. д. таких самих інтервалів – лагів (рис. 3.7).  
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У науковій літературі систематизовано широкий спектр моделей 

зростаючої складності, які представляє часовий ряд - лінійна комбінація 

більш простих рядів (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.7 Автокорелограма 342, стор. 253. 

 

Детальне врахування специфіки одержаних під час дешифрування 

картограм окремих ґрунтових показників та значної обґрунтованості 

використання методів теорії випадкових функцій для дослідження 

просторово розподілених природних об’єктів дозволило запропонувати 

комбінований або двоступеневий спосіб аналізу структури скалярних полів 

ґрунтових властивостей на основі даних БСКС.  

На першому етапі цього способу, побудовані на основі даних БСКС 

картограми ґрунтових показників використовують для оцінки ступеня 

анізотропності поля та пошуку основного напрямку мінливості його 

властивостей.  
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Рис. 3.8 Приклади ідеалізованих часових рядів та їх автокореляційних 

функцій [342, стор. 255]:  

а – синусоїдальна хвиля з довжиною 20 одиниць; б- послідовність 

випадкових чисел або шум;  

в – послідовність, яка зростає за лінійним законом, або “тренд”;  

г – сума синусоїдальних хвиль та випадкового шуму (а+б);  

д – сума синусоїдальної хвилі з випадковим шумом та лінійним 

трендом (а+б+в). 
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На другому етапі здійснюється аналіз графіків автокореляційних 

функцій, за результатами якого робиться висновок про закономірний або 

випадковий характер мінливості ґрунтової ознаки. Й таким чином, лише 

встановлення закономірного характеру мінливості дозволяє визначити 

неоднорідність ҐП. 

Слід нагадати, що дослідження мінливості поля зазвичай, проводять 

вимірювання неоднорідності в різних напрямках - за азимутами 0; 45; 90; 

135°. Оцінка анізотропності, яка представляє відношення дисперсії (або 

іншого показнику варіабельності) ознаки за двома взаємно 

перпендикулярними азимутами показує, в скільки разів мінливість поля за 

одним азимутом перевищує його варіацію в поперечному напрямку [337]. 

Зрозуміло, що якщо дисперсія для різних азимутів однакова, поле 

визначають як ізотропне, тобто неоднорідність такого поля не залежить від 

просторової орієнтації спостережень. Збільшення дисперсії (чи іншого 

показника варіації) для різних азимутів свідчить про анізотропність поля, що 

залежить від просторової орієнтації спостережень. Застосування ГІС 

дозволяє отримувати як графік автокореляційної функції, так і всі необхідні 

дані для оцінки анізотропності полів окремих ґрунтових властивостей для 

територій, які досліджуються під час дешифрування даних БСКС. 

Для прикладу використання запропонованого підходу слід навести 

розрахунки щодо оцінки анізотропії скалярного поля вмісту мулистої фракції 

гранулометричного складу ґрунтів для дослідного полігону в Поліссі -

«Брусилів». Для цього, з використанням картограми, що побудовано під час 

дешифрування даних КА Spot-4, обрано точку, від якої прокладено лінійні 

профілі за азимутами: 0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315° (рис. 3.9). Для 

кожного з профілів в автоматичному режимі отримано основні статистичні 

дані ознаки ґрунту (табл.3.3) та побудовано профіль просторового розподілу 

ознаки, визначено тренд її розподілу (графа 2 табл. 3.4), проаналізовано 

графік автокореляційної функції (графа 3 табл. 3.4).  
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Рис. 3.9 Картограма вмісту мулистої фракції гранулометричного складу 

ґрунтів полігону «Брусилів 1» з нанесеними трансектами (числове значення 

26 відповідає вмісту мулу для одного з елементів зображення - піксела). 

 

Таблиця 3.3  

Основні статистичні показники профілів вмісту мулистої фракції 

гранулометричного складу ҐП полігону Брусилів 1  

№ Азимут 

Довжина 

профілю,  

м 

min 

max 

Середнє 

значення 
Дисперсія 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

1 0 1934,34 
18,83 

24,78 
21,61 8,38 2,89 

2 45 539,65 
20,47 

24,17 
21,39 24,29 4,93 

3 90 966,84 
19,15 

25,83 
21,02 12,63 3,55 

4 135 1162,96 
19,96 

24,98 
21,30 12,29 3,51 

5 180 737,94 
21,88 

25,40 
23,23 16,07 4,01 

6 225 770,71 
21,87 

26,04 
23,57 19,85 4,46 

7 270 991,42 
19,00 

25,83 
22,08 14,33 3,79 

8 315 1016,41 
19,80 

25,19 
21,50 15,44 3,93 
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Таблица 3.4 

Основні характеристики просторового розподілу поля мулистої фракції 

гранулометричного складу грунтів полігону Брусилів 1 

№ 

трансекта 

Профіль та тренд просторового 

розподілу мулистої фракції 

Автокорелограма 

1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 
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Співставлення даних про загальні показники варіації вмісту мулистої 

фракції гранулометричного складу ґрунтів та оцінки анізотропності (див. 

табл. 3.3) дозволили зробити висновок, що скалярне поле цього показника 

для території полігону має подібні значення ступені анізотропності у всіх 

напрямках.  

Найбільше значення цього показника спостерігається за лінією 

північного сходу (ПнСх) → південного заходу (ПдЗх). 

Використана схема розміщення трансект дозволила деталізувати 

ділянки найбільшої варіації ознаки в межах полігону, а саме сектор між 

першою та шостою трансектою, а також між сьомою та восьмою. Розгляд 

трендів та автокорелограм (див. табл. 3.4), підтвердив різноманітність 

мінливості вмісту мулистої фракції в ґрунті для всіх просторових напрямків. 

Однак закономірний її характер відзначено для четвертого, пятого, шостого 

та сьомого трансектів, тому що їх автокорелограми мають синусоподібний 

вигляд з довжиною хвилі від 200 до 500 м, хоча й з різними амплітудами. Для 

першого та восьмого трансектів встановлено лише тенденцію змінювання 

розподілу, тому що змінювання від’ємної частини корелограми на позитивну 

здійснилося в кінцевій частині автокорелограми, що не можна 

інтерпретувати у відсутності можливості продовжити послідовний ряд 

ознаки.  

Зрозуміло, що подібні висновки під час ґрунтового дешифрування 

завжди потребують додаткового змістовного пояснення: слід з’ясовувати 

механізм дії яких факторів спричиняє неоднорідність  ґрунтів.  

В описаному випадку, основним фактором латеральної неоднорідності 

ґрунтів є неоднорідність ґрунтоутворюючих порід, які сформовано на 

моренах та флювіогляціальних відкладах, а також на лесоподібних 

суглинках, в умовах застійно-промивного водного режиму, що обумовлює 

розвиток декількох процесів грунтотворення (підзолистого, дернового та 

болотного) та призвело до формування строкатого ҐП.  
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Новизна запропонованого способу первинного визначення 

неоднорідності ҐП на основі даних БСКС підтверджено охоронним 

документом [343].  

В цілому ж, апробування представлених підходів щодо ґрунтового 

дешифрування даних БСКС дозволяє окреслити й систему критеріїв для 

оцінювання результатів визначення елементів неоднорідності ҐП та їх 

картографічного моделювання на основі космічних знімків, яка представлена 

схематично на рисунку 3.10. 

 

Рис. 3.10 Основні типи критеріїв оцінювання визначення елементів 

неоднорідності ҐП на основі даних БСКС. 
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Висновки до розділу 3 

Визначено два основні напрямки визначення та оцінювання 

латеральної неоднорідності ґрунтів за даними БСКС. Перший складається у 

визначенні та кількісному оцінюванні планової неоднорідності ҐП - 

просторово-структурного, абстрактного відображення розміщення ґрунтових 

виділів з передачею їх взаємного розташування в просторі та їх просторової 

структури з заданим ступенем геометричної та топологічної подібності. 

Другий - у кількісному оцінюванні неоднорідності ґрунтів за окремими 

властивостями, в межах визначених під час дешифрування класів ґрунтів за 

загально-статистичними, геостатистичними та математичними методами. 

Розроблено логіко-структурну схему визначення латеральної 

неоднорідності ґрунтів за даними космічного сканування, що передбачає 

роботи на етапах: організаційному, польової індикації ґрунтів та їх 

властивостей, післяпольовому камеральному, а також на етапі аналізу 

точності визначення неоднорідності ҐП. 

Удосконалено окремі методичні прийоми, які дозволяють 

трансформувати інформацію щодо оптичних властивостей ґрунтової 

поверхні в інформацію про складові ҐП та оцінки його неоднорідності.  

Зокрема, апробовано комбінацію процедур загально-статистичного та 

геостатистичного аналізу зображення для обґрунтування ступеня 

дискретизації даних БСКС з метою діагностики неоднорідності ҐП під час 

його картографування.  

Розроблено спосіб аналізу інформативності даних БСКС, який дозволяє 

порівнювати та обчислювати непропорційність змінювання оптичної 

яскравості ґрунтової поверхні залежно від параметрів найбільш стабільних та 

генетично обумовлених показників ґрунту, що характеризує інформаційну 

чутливість космічного зображення безперервно для кожного інтервалу 

оптичної яскравості. Це дозволяє виявити найбільш інформативні інтервали 

значень оптичної яскравості в кожному з діапазонів сканування для 
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визначення основних властивостей ґрунтів та врахувати цю інформацію під 

час верифікації та аналізу результатів дослідження ҐП за даними БСКС.  

Запропоновано двоступеневий спосіб аналізу структури скалярних 

полів ґрунтових властивостей, який передбачає на першому етапі створення 

картограм ґрунтових показників за даними БСКС, на другому - 

геостатистичний аналіз цих цифрових карт за окремими напрямами, за 

результатами якого можна зробити остаточний висновок про закономірний 

або випадковий характер мінливості ґрунтової ознаки.  

Процес розробки методичних питань, що викладено в цьому розділі, 

представлено у багатьох наукових роботах [255, 256, 325-327, 335, 343-356]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ  

ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ  

 

4.1 Визначення латеральної неоднорідності ґрунтів в лісостеповій 

зоні України 

 

4.1.1 Загальна характеристика особливостей лісостепової зони 

 

Давня історія вивчення лісостепу характеризувалася появою значної 

кількості різноманітних гіпотез її походження, серед яких погляд на лісостеп 

як на давній зональний ландшафт, що обґрунтовано В.В. Докучаєвим у 1883 

[4] році та пізніше підтримано І.К. Пачоским [357] та І.М. Крашенинніковим 

[358], є лише однією з них. Значний інтерес представляють також аргументи 

вчених, які підтримували антропогенну гіпотезу походження лісостепу та 

довели, шляхом ботанічних, ґрунтознавчих та географічних досліджень, 

значний вплив людської діяльності на знищення лісів цієї території, 

проградаційну дію на хід ґрунтотворного процесу, що сприяє 

«очерноземінню» лісових ґрунтів [359 - 361]. Також дуже цікавою 

представляється гіпотеза В.Р. Вільямса о наступі степу на ліс, яка 

розвивалася на критиці положень гіпотези про наступ лісу на степ та 

представляла складову теорії В.Р. Вільямса про єдиний ґрунтознавчий процес 

в післяльодовиковій еволюції ландшафтів Руської рівнини [362, 363]. Не 

можна також ігнорувати циклічну гіпотезу Г.Е. Гросета, який підкреслював 

характерну для лісостепу неодноразову зміну лісу та степу не тільки в 

просторі, але й в часі, яка мала цілком природний характер [364]. Важливо 

враховувати й аргументи геолого-ґрунтової гіпотези П.А. Костичева, який 

наголошував, що розподіл лісових та степових ділянок в цій зоні 

визначається, насамперед, гранулометричним складом ґрунтів та 

ґрунтотворної породи, що обумовлює режим вологи в ґрунті та умови росту 

лісової або степової рослинності [365].  
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Достатньо дискусійним до теперішніх часів залишається також питання 

походження лесу та лесоподібних суглинків, які є найпоширенішою 

ґрунтотворною породою в лісостеповій зоні нашої країни. Слід відзначити, 

що критичний аналіз водольодовикової, делювіальної, еолової та ґрунтової 

гіпотез походження лесу, який здійснено ще в 1939 році І.П. Герасімовим, 

практично доводить, що лес та лесоподібні породи найвірогідніше мають 

різне походження, просторове залягання та генезис яких визначається 

рельєфом та специфікою палеогеографічних умов конкретної території [121].  

Серед питань, які пов’язано з визначенням геоморфологічних 

особливостей лісостепу, найбільшу увагу дослідників привернули 

домінування ерозійних форм рельєфу та формування яружно-балкових 

систем, їх вік, асиметрія річкових долин та міжріч [366]. На теперішній час 

можна з певністю визначити, що переважання ерозійних форм рельєфу в 

лісостепу України є її характерною особливістю, яка обумовлена процесом, 

який спричинено сукупною дією як суто природничих (епейрогенічні рухи, 

бурхливий схід весіннього сніготанення, зливний характер літніх опадів, 

відсутність суцільного розподілу лісів, переважання в якості підґрунтя 

рихлих, лесових порід, наявність в окремі роки посух, які призводять до 

розтріскування ділянок поверхні з переважанням степової рослинності), так й 

антропогенних факторів (давня історія сільськогосподарського освоєння, 

високий рівень розорюваності та використання нераціональних 

землеробських технологій або систем землекористування, вирубка лісових 

ділянок лісостепових ландшафтів, тощо). За численними науковими 

дослідженнями встановлено найбільш загальні закономірності розташування 

різних форм рельєфу в межах лісостепу, які дозволяють зробити висновок 

про важливу роль мікрокліматичних відмінностей, що спостерігаються на 

схилах різної експозиції, для формування асиметричної будови плато міжріч 

та схилів. Зокрема, загальновідомим фактом є більша інтенсивність ерозії на 

схилах південної та східної експозиції [367]. В цілому ж, встановлено, що для 

міжрічкових плато лісостепу характерні асиметрія схилів та вирівняність 
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вододілів [366, стор. 41]. При цьому, асиметрія будови плато міжріч 

виявляється в тому, що один схил є коротким та крутим, інший – довгим та 

положистим. Зрозуміло, що зазвичай короткі та круті схили є сильно 

еродованими, зі значною кількістю яруг та балок та не мають суцільного 

покриву рихлих четвертинних відкладів, в той час коли довгі та пологі схили 

еродовані слабко, яруги на них зустрічаються рідше, спостерігається міцний 

шар рихлих лесоподібних відкладів, які згладжують нерівності рельєфу [366, 

стор. 42]. Також достатньо характерним для лісостепу є наявність степових 

западин або «блюдець» (зниження округлої форми з плоским днищем, 

розміром від декількох до 50 - 100 м та глибиною до 2,5-3,0 м), які 

розподілено в межах плоских вододілів [366].  

Цей опис пояснює складність будови ҐП в лісостепу, окремі елементи 

якого іноді слабко контрастують один з одним, а найчастіше - дуже 

ускладнено різною інтенсивністю ерозійних процесів, наслідками 

довготривалого сільськогосподарського використання, тощо. Фактично ж, 

провідне значення в ҐП лісостепу мають чорноземи типові глибокі, 

опідзолені ґрунти (дерново-підзолисті ґрунти під сосновими лісами, сірі та 

темно-сірі опідзолені ґрунти, опідзолені чорноземи), реградовані чорноземи 

та галогенні ґрунти. Серед опідзолених ґрунтів найпоширеніше слабо 

опідзолені ґрунти, що розташовані на високих правобережних схилах, 

водний режим яких сприяв розвитку лісової рослинності. Реградовані ґрунти 

представляють сильно окультурені опідзолені ґрунти, які під час 

сільськогосподарського використання зазнали вторинного окарбоначення 

раніше безкарбонатних горизонтів (гумусо-елювіального та перехідного - 

ілювіального), підвищення загального вмісту гумусу в ґрунті, покращення 

фізичних властивостей тощо. Галогені ґрунти займають знижені, недреновані 

або слабко дреновані ділянки, днища балкових долин, заплави та надзаплавні 

тераси. Таким чином, різноманіття складових ҐП в лісостепу визначається, 

насамперед, ступенем реградованості опідзолених ґрунтів, еродованості усіх 

типів ґрунтів, проявами агрогенної трансформації орних ґрунтів. Треба 
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підкреслити, що значно ускладнює реалізацію сучасних ґрунтознавчих 

досліджень в лісостепу також певна невизначеність чинних теоретичних та 

методичних підходів щодо індикації окремих підтипів опідзолених та 

чорноземних ґрунтів, які в цілому ув’язано з невирішеністю класифікаційної 

проблеми в українському ґрунтознавстві.  

У зв’язку з цим, актуальність та наукову новизну мають сучасні 

дослідження, що спрямовані, з одного боку, на опрацювання новітніх 

інформаційних ресурсів для визначення складових локальної структури ҐП 

Лісостепу, їх кількісного опису та оцінки. А з другого – на уточнення 

закономірностей просторового розташування складових локальної структури 

ҐП, їх сусідства та чергування у просторі. 

Територіальні об’єкти досліджень обрано в Харківському районі 

Харківської області, який відносять до типового лісостепу, що в неосвоєному 

стані, представляв відкриті різнотрав'но-лучні степи з масивами дібрав, де 

розміщення рослинних асоціацій визначалося геолого - геоморфологічними 

умовами [366, стор. 215 - 216]. ҐП типового лісостепу складається з 

чорнозему типового та його вилугуваного підтипу, а також з островів 

чорнозему опідзоленого та реградованого темно-сірого ґрунту. 

 

4.1.2 Дослідження неоднорідності  ґрунтового покриву  в межах 

полігону «Тишки 1» 

 

4.1.2.1 Класифікація знімку Landsat 8 

 

Основним територіальним об’єктом є полігон «Тишки 1», для якого 

підібрано знімок КА Landsat 8, з повним набором метаданих, що дозволило 

опрацювати повний алгоритм ґрунтового дешифрування, який передбачав на 

початкових етапах визначення NDVI та встановлення ступеня відкритості 

поверхні ґрунту (рис. 4.1), здійснення радіометричної та атмосферної 

корекцій зображення (рис. 4.2), а також його статистичний аналіз.  
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Рис. 4.1 Діалогове вікно програми ENVI з результатами розрахунку 

NDVI для полігону «Тишки-1»  за даними КА Landsat 8 (зйомка 01.05.2017). 

 

 

 

Рис. 4.2 Діалогове вікно ENVI з результатом радіометричної корекції 

зображення дослідного полігону «Тишки 1» за даними КА Landsat 8. 
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Детальний аналіз розподілу значень оптичних характеристик ґрунтової 

поверхні у другому, третьому, четвертому, п’ятому та сьомому діапазонах 

сканування дозволив зробити висновок про їх відмінність від нормального 

розподілу (додаток Г). Зокрема, виражена асиметрія розподілу та їх 

полімодальність дозволили розглядати представлені розподіли як суміщення 

двох або навіть більшої кількості підсукупностей. Й таким чином, для 

визначення та обрахунку оптимальної численності класів ґрунтів, які 

дозволяють за зображенням полігону судити про елементи його 

неоднорідності, реалізовано загально-статистичний аналіз зображення у 

кожному з каналів сканування, а також розрахунок кількості класів (табл. 4.1) 

на основі відомих підходів, що було висвітлено в підрозділі 3.2.  

 

Таблиця 4.1 

Загально-статистичні показники зображення полігону «Тишки 1» 

(КА Landsat 8 від 01.05.2017) 

№ 

Каналу 

зйомки 

Середня 

зважена 

Х 

Х min Х max ΔХ Med σ Kvar n 

2 163,4±1,2 92 319 227 156,5 33,9 20,8 846 

3 326,7±1,7 234 565 331 316,0 49,6 15,2 846 

4 490,1±2,2 382 812 430 476,5 62,8 12,8 846 

5 975,7±4,6 685 1852 1167 952,0 132,6 13,6 846 

7 676,8±1,7 530 820 290 664,0 48,8 7,2 846 

Розрахунок ступені дискретизації зображення - k 

№ 

каналу 

зйомки 

 

k=1+3,31·lgn 

 

за формулою Стержеса 

 

k=( Х max- Х min)/ σ 

2 10,7≈11 6,2≈6 6,7≈7 

3 10,7≈11 9 6,8≈7 

4 10,7≈11 11,7≈12 6,9≈7 

5 10,7≈11 31,95≈32 8,8≈9 

7 10,7≈11 7,9≈8 5,9≈6 

Примітка. Х min – мінімальне значення оптичної яскравості; Х max - максимальне 

значення оптичної яскравості; ΔХ – розмах варіювання оптичної яскравості зображення;                 

Med – значення медіани; σ  - середнє квадратичне відхилення оптичної яскравості;                 

Kvar -  коефіцієнт варіації оптичної яскравості; n – кількість варіант або елементів 

зображення; k - ступінь дискретизації зображення. 
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В цілому ж, значна відмінність розподілів значень оптичних 

характеристик ґрунтової поверхні майже в усіх діапазонах зйомки від 

нормального, а також їх відмінність один від одного в деякій мірі ускладнили 

остаточне обирання оптимальної кількості діапазонів для подальшої обробки 

та класифікації зображення.  

Графічне представлення основних загально-статистичних показників за 

окремими діапазонами сканування (рис. 4.3) дозволяє наочно визначити 

найбільший розмах варіювання оптичних показників ґрунтової поверхні в 

п’ятому каналі зйомки, що дозволяє припустити значний вплив цих значень 

на результати дискретизації зображення полігону. Хоча за розрахунком 

інших статистичних показників, найбільший коефіцієнт варіації визначено 

для другого каналу зйомки, що також доречно враховувати при обиранні 

складу каналів для процедури класифікації зображення. 
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Рис. 4.3 Графічне представлення зведених загально-статистичних 

показників багатоспектрального зображення полігону «Тишки 1» за даними 

КА Landsat 8 

 

Оскільки сучасні ГІС дозволяють використовувати навіть складні 

методи обробки та класифікації багатовимірних даних (в основному, різні 

методи кластерного аналізу), за результатами статистичного аналізу було 
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прийнято рішення про залучення для класифікації зображення максимальної 

кількості діапазонів сканування, а саме - другого, третього, четвертого, 

п’ятого та сьомого каналів зйомки. 

Під час класифікації зображення було застосовано алгоритми 

неконтрольованої класифікації, які зазвичай використовують за відсутністю 

апріорної інформації про територію або об’єкти дистанційних досліджень та 

яким віддають перевагу під час розробки автоматизованих систем 

тематичного дешифрування. До найбільш відомих методів такої класифікації 

відносяться метод ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis 

Techniques) та K-середніх, які включено до спеціалізованих програмних 

продуктів ERDAS IMAGINE та ENVI [368]. За оцінками фахівців якість 

класифікації алгоритму ISODATA визнається декілька вищою у порівнянні з 

алгоритмом K-середніх, який реалізує лише локальну мінімізацію 

функціонала [369]. Оскільки кожний з названих алгоритмів кластерного 

аналізу має як свої недоліки, так й переваги, під час досліджень опрацьовано 

обидва алгоритми, що дозволило отримати значну кількість відмінних 

картографічних матеріалів, які представлено у додатку Д. 

Співставлення картосхем ҐП полігону «Тишки 1» для кожного зі 

ступенів дискретизації зображення показала значну ефективність цих 

алгоритмів для визначення основних особливостей дослідного полігону. 

Зокрема на рівні дискретизації в 2 класи обидва алгоритми дозволили 

отримати структуру ҐП, складові якої достатньо точно відповідали 

геоморфологічним особливостям даного полігону. Зокрема, на цьому рівні 

класифікації обидва методи окреслили днище балки (ареал діагонального 

напрямку на картосхемах в табл. Д.1 та Д.2), та коректно представили 

співвідношення площі схилових поверхонь в межах полігону.  

Однак на рівні дискретизації зображення у 3 класи більш значною 

представляється ефективність алгоритму ISODATA, який окреслив три 

довгастих ареали незначної площі (клас 2 в табл. Д.2). В той час, як алгоритм 

K-means не давав порівнянного результату, хоча за показниками евклідової 
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відстані та трансформованої дивергенції забезпечував більш показову 

відмінність між визначеними класами або виділами ґрунту.  

Також під час співставлення цих картосхем представляється дуже 

цікавим додаткове членування ҐП в верхній частині схилу, яке також 

визначено саме за алгоритмом ISODATA на рівні дискретизації 4 класи 

(подовжена ділянка синього контуру на малюнку в табл. Д.2), яка точно 

окреслює місцезнаходження улоговини стоку у західній частині схилу. 

Суттєва відмінність між методами спостерігається під час 

співставлення результатів класифікації на рівні 5 класів. Зокрема, картосхема 

за методом К-середніх характеризується певною структурністю, в той час 

коли за алгоритмом ISODATA визначено хоча й спорідненні, але декілька 

виділів незначної площі, які деталізували будову схилів західної та північної 

експозиції, що можна розглядати як перевагу цього алгоритму для 

дослідницького пошуку щодо визначення окремих елементів неоднорідності 

ҐП та опису варіювання властивостей ґрунту в межах полігону.  

Подальше співставлення варіантів класифікації використаних методів 

кластерного аналізу до 12 класів доводить певну подібність у малюнку їх 

картосхем, що можна інтерпретувати як досягнення певної межі в цьому 

процесі. 

В цілому ж, для обирання результуючого варіанту картосхеми, який 

планується використати на подальших етапах дослідження, проведено 

додатковий аналіз космічного зображення у використаних діапазонах 

сканування шляхом аналізу профілів оптичної яскравості, автокореляційної 

функції, графіків першої та другої похідних за окремими лінійними 

напрямками в межах полігону, які характеризувалися або значними 

варіаціями за оптичними характеристиками, або перетинали ділянки 

полігону, які є відмінними за гіпсометрією або орографією. Графічні 

матеріали щодо результатів проведення такого аналізу побудовано за 

допомогою ГІС TNT та представлено в додатку Е. 
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Так, аналіз геостатистичних показників оптичної яскравості за 

профілем №1, що представлено від першого до шостого рядків в таблиці Е.1, 

дозволили деталізувати варіювання оптичних параметрів ґрунтової поверхні 

в верхній частині схилу південно-східної експозиції. Зокрема, за аналізом 

корелограми визначено закономірний характер зміни оптичних параметрів 

поверхні ґрунту на відстані 170 - 180 м від початку профілю, що дозволяє 

обґрунтовано припустити на цій ділянці й змінювання ґрунтових 

властивостей. Другий перетин корелограми через нульове значення та 

відповідну зміну знаку коефіцієнту автокореляції відзначено на відстані 

580 м, що збігалося з місцезнаходження межі, яку фактично визначено під 

час класифікації на рівні трьох та чотирьох класів. При цьому, ділянка 

найменшого значення автокореляції на цьому профілі співпадала з межею, 

яка фактично відділила верхню та середню частини цього схилу, що 

представляє ареал значної площі, діагонального розташування на цьому 

полігоні (ареал 1, синього кольору при ступені дискретизації 4 класи, що 

представлено в табл. Д.2). В цілому ж, більшість розглянутих 

геостатитстичних показників другого, третього та четвертого каналів зйомки 

можна вважати дуже подібними. Корелограма п’ятого канала є відмінною, 

тому що зміна знаку автокореляції на ній визначено на відстані близько 430 м 

від початку профілю, що також дозволяє передбачити наявність додаткового 

ґрунтового виділу зі значимо відмінними оптичними властивостями поверхні 

ґрунту, але який не було визначено на рівні дискретизації зображення у три 

або чотири класи. Розгляд графіків першої та другої похідних для цього 

каналу підтверджує також висновок про можливість значимого варіювання 

оптичних властивостей ґрунту на початковій ділянці профілю (на відстані від 

10 до 50 м). 

Завданням розгляду профілю №2 (з 7 по 12 рядки у табл. Е.1) було 

уточнення змінювання оптичних властивостей поверхні ґрунту для частини 

полігону, яка займає як середню, так й нижню частину схилу південно-

східної експозиції, а також перетинає днище улоговини стоку та ділянку 
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схилу північно-західної та західної експозиції. Для цього профілю також 

спостерігається подібність розглянутих характеристик для другого, третього 

та четвертого діапазонів сканування. Так, за профілем оптичної яскравості 

чітко визначається незначний за площею виділ ґрунтової поверхні з 

високими значеннями оптичної яскравості (на відстані 600 м від початку 

профілю), що відповідало найнижчий частині схилу південної експозиції, яка 

стрімко переходить у днище улоговини стоку. Цікавою особливістю цього 

профілю є те, що порівняно однорідний характер значень оптичних 

яскравостей на більший його частині (від 0 до 600 м) не виявляється 

однорідним, якщо зважати на вигляд корелограми для цих каналів зйомки. Її 

вигляд доводить наявність періодичної складової у просторовому варіюванні 

оптичних властивостей ґрунтової поверхні, що дорівнює близько 150-200 м. 

Також цей профіль дозволяє достатньо чітко визначити елемент 

неоднорідності ҐП за оптичними характеристиками на відстані від 600 до 

750 м, що відповідає місцю розташування схилу північно-західної експозиції. 

В цілому ж, точки екстремумів на графіках полуваріграми, першої та другої 

похідної надають важливу інформацію про значимі зміни оптичних 

властивостей поверхні, що дозволяє припустити наявність в межах полігону 

додаткових ареалів. В деякій мірі відмінними для даного профілю виявилися 

розглянуті геостатистичні показники сьомого каналу зйомки. Так, за даними 

корелограми цього каналу зміна знаку автокореляції спостерігалася ще на 

початковій ділянці профілю (близько 120 м від його початку) та 

обґрунтовувала межу найбільшого за площею ареалу, що має діагональний 

напрям розташування в межах цього полігону. Однак за даними другої 

похідної в цьому каналі також підтверджено наявність додаткового елементу 

неоднорідності ҐП за оптичними властивостями на відстані від 600 до 750 м. 

Основним завданням профілю №3 (з 13 по 18 рядок у табл. Е.1) є 

деталізація варіювання оптичних властивостей ґрунтової поверхні в межах 

найбільшого з визначених за класифікацією ареалу – виділу, що має 

діагональне розташування в межах полігону (ареал 1, синього кольору при 
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ступені дискретизації 4 класи, що представлено в табл. Д.2). Цей ареал є 

найяскравішим в усіх діапазонах сканування. Цікаво відзначити, що для 

цього профілю майже усі з геостатистичних показників, навіть профілі 

значень оптичної яскравості, чітко демонструють періодичний характер 

зміни яскравості ґрунтової поверхні через кожні 150 - 200 м. Таким чином, 

зроблено висновок, що класифікація зображення на рівні трьох та чотирьох 

класів не окреслила декілька додаткових ареалів, які можуть бути хоча й 

спорідненими, але все ж таки чергуються у просторі через певну відстань. Це 

також обґрунтовує необхідність обирання іншого варіанту класифікації 

зображення, який би враховував цю неоднорідність у розподілі оптичних 

властивостей ґрунтів. 

Профіль №4 закладено для уточнення характеру варіювання оптичних 

властивостей ґрунтів в межах найнижчої, за гіпсометричними відмітками, 

ділянки полігону, а також його частини, що має іншу солярну експозицію – 

північно-західну. Цей профіль яскравостей для усіх каналів показав наявність 

двох ділянок з високими параметрами яскравості у початковій частині (на 

відстані близько 50 м та від 200 до 300 м від початку профілю), хоча 

корелограми другого та третього каналу не підтвердили закономірний 

характер такого варіювання. Виключенням є корелограма четвертого каналу, 

яка з 300 м характеризується коливаннями коефіцієнту автокореляції біля 

нульового значення, що може також свідчити про наявність на цій ділянці 

окремого, незначного за площею, виділу ґрунту, який характеризується 

закономірним варіюванням оптичних характеристик. Аналіз корелограми 

п’ятого та сьомого каналів підтверджує можливість закономірного 

варіювання оптичних характеристик ґрунтів також на відстані біля 550 м, а 

також від 460 до 480 м від початку профілю. Слід відмітити, що за графіками 

першої та другої похідних достатньо чітко визначається значне варіювання 

яскравості на відстані від 200 до 307 м, що дозволяє також припустити 

наявність значимих відмін у характері варіювання не тільки оптичних 

характеристик ґрунтів, а й їх генетично обумовлених властивостей. 
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Розгляд геостатистичних показників оптичної яскравості ґрунтової 

поверхні за профілем №5 дозволив перевірити коректність класифікації 

зображення на рівні чотирьох класів для східної частини полігону, яка 

представляє схилові поверхні західної, північної та північно-західної 

експозицій. Практично усі з розглянутих показників доводять правомірність 

визначення виділу ґрунту, незначної площі, який характеризується 

найвищими значеннями оптичної яскравості та розташовано на початковій 

ділянці профілю. Також обґрунтованість межі на відстані у 200 м 

підтверджено корелограмами п’ятого, другого, третього та четвертого 

каналів. Досить відмінною є також корелограма сьомого діапазону 

сканування. На відміну від корелограм інших каналів, графік 

автокореляційної функції не перетинає вісь на початковій ділянці профілю, 

але змінює знак автокореляції та має прогин на відстані близько 450 - 500 м, 

що підтверджує ймовірність існування додаткового ареалу незначної площі, 

який не визначено на рівні класифікації у три або чотири класи.  

За результатами цього аналізу обрано два варіанта просторових 

моделей полігону, які отримано за методом ISODATA, на рівні дискретизації 

5 та 8 класів, які враховують усі з вищенаведених висновків. Пошуковий 

напрям досліджень спонукає к використанню моделі на рівні дискретизації у 

8 класів, зокрема для наступного етапу співставлення результатів 

класифікації зображення з даними польового обстеження полігону. 

 

4.1.2.2 Співставлення результатів класифікації космічного 

зображення полігону «Тишки 1» з даними наземного обстеження 

 

4.1.2.2.1 Аналіз даних точкового відбору проб  

 

Хоча основна мета кластерного аналізу й полягає в знаходженні 

структури, на практиці ці методи можуть привносити структуру в дані, яка не 

обов’язково збігається з реальною або природною для дослідних об’єктів 
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[252]. Своєрідним ключем до ефективного використання цього виду аналізу 

багатомірних даних є вміння відрізняти «реальні» угруповання від тих, що 

привнесено методом кластеризації. Ці об’єктивні фактори визначають 

актуальність та практичну значущість досліджень, які спрямовані на 

визначення теоретичних та методичних основ застосування цього методу в 

процесі дешифрування матеріалів БСКС для картографування ҐП, а також на 

розробку прийомів, які дозволяють перевірити, наскільки групи, що 

визначено за певним методом кластеризації в наборі даних, відповідають 

як природі окремих ґрунтових процесів та властивостей, так і сучасним 

методам їх визначення.  

Поставлена мета досягалась шляхом співставлення результатів 

дискретизації космічного зображення ґрунтової поверхні дослідних 

полігонів з результатами їх польового обстеження, які представлено у 

додатках Ж, И, К а також з ЦМР полігону (додаток Л). 

Раніше нами вже досліджено низку практично значущих питань 

електронного картографування ҐП за даними космічної зйомки [325, 343]. 

Отриманий досвід показав, що поки що недостатньо розвинуто підходи щодо 

перевірки результатів картографування ґрунтів за даними космічної зйомки.  

В цьому контексті важливо нагадати, що дискретизація кожного 

географічного об’єкту має не тільки територіальну, але й ознакову складову 

[370 - 372]. Стосовно ҐП «ознакова дискретизація» складається в 

обґрунтуванні та характеристиці виділів ґрунтів та ҐК, у той час як 

«територіальна» (власне картографічна) – в локалізації ареалів, які створені 

класифікаційними виділами та встановленні їхніх меж [371]. Таким чином, 

остаточний результат картографування ҐП, як процесу визначення елементів 

неоднорідності ҐП, прямо залежить від класифікації найнижчих 

таксономічних одиниць (визначає розділення на елементарні ґрунтові ареали 

- ЕГА) та типізації ҐК (яке визначає розділ на елементарні ґрунтові структури 

та мезо - структури ҐП - ЕГС). В той же час, зворотній зв’язок складається в 

необхідності ув’язки класифікаційних виділів з картографічним 
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зображенням. Це слід враховувати під час електронного картографування 

ґрунтів за даними БСКС з використанням кластерного аналізу, тому що 

отримані в такий спосіб результати територіальної дискретизації ҐП не 

завжди мають чітку ув’язку з чинними класифікаційними схемами.  

Аналіз наукових джерел показав, що досить небагато робіт присвячено 

питанням встановлення взаємної обумовленості ознакової та територіальній 

диференціації ҐП, зв’язку між легендою карти та просторовим малюнком 

ареалів. Тому, в ході досліджень, нами опрацьовано елементи добре відомого 

в ґрунтознавстві статистико-картографічного аналізу, який передбачає 

перевірку коректності визначених виділів ґрунту на основі [371]: 

- статистичного аналізу, який встановлює або коректує розділення 

ґрунтових об’єктів випробування в ознаковому просторі (таксономічні 

виділи); 

- картографічного контролю або апробації ознакового розділення в 

реальному географічному просторі; 

- аналізу зв’язків ЕҐА та елементарних ґрунтових структур з факторами 

диференціації ҐП, що дозволяє в окремих випадках оптимізувати 

діагностичні межі таксономічних виділів.  

Розгляд варіантів карт ґрунтів полігону «Тишки 1», які отримано при 

поступовому збільшенні кількості класів (від 2 до 12 класів) за кластерним 

аналізом космічних зображень, дозволив зробити декілька узагальнюючих 

висновків: 

- поступове збільшення кількості класів призводить до ускладнення 

малюнку ґрунтової карти, та проходить, в основному, за рахунок розділення 

найбільшого виділу, який визначено на найнижчому рівні дискретизації. Це 

наглядно демонструють рисунки в додатку Д, на яких можна відстежити 

поступове розділення найбільших з визначених на першому кроці 

дискретизації ареалів, та поступове ускладнення картографічної моделі (за 

показниками загальної кількості ареалів та підвищення складності їх 

контурності, підвищення протяжності їх меж);  
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- на рівні дискретизації 5 класів досягається таке взаємне 

розташування контурів, яке в цілому, простежується й для більшої кількості 

класів – 6, 7, 9 та 10 (додаток Д), що найчастіше інтерпретується фахівцями 

як ознака якісної кластеризації [61, 252]; 

- для більшості отриманих електронних карт значення евклідової 

відстані та її дендрограма надають більш повну інформацію про близькість 

окремих точок простору та кластерів один до одного, ніж міра подібності 

трансформованої дивергенції. Так, дендрограми, які побудовані на значеннях 

евклідової відстані для більшості кластерних карт, наглядно демонструють 

взаємну підпорядкованість виділів та кількість рівнів, які відповідають 

кожному з кроків поступового збільшення кластерів; 

- в умовах автоматизованого проведення кластерного аналізу, за 

методом К-середніх, у багатьох випадках збільшення рівня дискретизації не 

призвело до відповідного збільшення кількості кластерів або класів, що 

підтверджує той факт, що алгоритм перерозподілу елементів зображення 

завершено та наступний рівень підвищення деталізації не призводить до 

значного поліпшення функції мети; 

- співставлення отриманих картографічних моделей ҐП полігону 

«Тишки 1» та його ЦМР дозволило підтвердити приуроченість побудованих 

за даними БСКС ґрунтових контурів до окремих елементів мікрорельєфу 

(мікроплакор – схил, бровка між пологим та крутим схилом, днище 

улоговини стоку тощо), що можна інтерпретувати як підтвердження 

коректності карти та обґрунтованості визначення її окремих ареалів, які 

деталізують особливості схилової системи цієї території; 

- взаємообумовленість геометричних особливостей виділів цього 

варіанту карти з контурністю кластерних карт, які створено на найменшому 

та більш значних рівнях дискретизації, дозволяє зробити висновок про певну 

структурованість та конструктивність цієї картографічної моделі, тобто її 

можливість відображати впорядкованість елементів даної схилової системи – 

контури карти відокремлюють не ґрунти, які обов’язково належать до різних 
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класифікаційних підрозділів, а саме ґрунтові тіла з певною внутрішньою 

будовою та варіабельністю ознак (тобто мікро та мезоструктури ҐП); 

- крім цього, кластерна карта цього варіанту дискретизації відзначає 

ознаки інваріанту розподілу виділів ґрунту, що підтверджується розглядом 

карт усіх наступних рівнів дискретизації: домінуючий просторовий напрям 

витягнутих форм ареалів, який відповідає основній орієнтації потоків у даній 

схиловій системі, а також приуроченість окремих контурів 

місцезнаходженню схилів з різною солярною експозицією. 

В цілому ж, треба відзначити, що картографування полігону «Тишки 1» 

можна віднести до непростого випадку територіальної дискретизації, коли 

фактично здійснювали діагностику та картографування нижчих 

таксономічних одиниць ҐП для систематично близьких, орних ґрунтів. 

Діагностика таких об’єктів, зазвичай, викликає певні сумніви, навіть, у 

найдосвідченіших ґрунтознавців, у зв’язку з недостатньою конкретизацією та 

чіткістю діагностичних меж для сусідніх, досить часто споріднених, контурів 

під час польового обстеження. Це визначається тим, що по-перше, 

систематично близькі ґрунти відрізняються меншою кількістю якісних 

показників, по-друге, створення діагностичної шкали ускладнюється значним 

просторовим варіюванням діагностичних ознак. Крім того, дослідний полігон 

розташовано на території розподілу ґрунтів гумусово-акумулятивного типу 

ґрунтоутворення, які найчастіше важко дешифруються за даними космічної 

зйомки, завдяки низької контрастності та незначними відмінами у значеннях 

оптичної яскравості відкритої поверхні для окремих кластерів майже в усіх 

діапазонах сканування.  

У зв’язку з цим, проведено повний статистичний та геостатистичний 

аналіз даних польового обстеження ґрунтів полігону, який на першому етапі 

складався у відборі значної кількості проб з поверхневого шару ґрунту та 

проведенні їх аналітичного дослідження за комплексом ґрунтових показників 

(див. підрозділ 2.2). Саме на основі результатів цих видів аналізу 

вирішувалось завдання первинного оцінювання характеру варіювання 
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основних властивостей ґрунтів в межах полігону та перевірка 

обґрунтованості вибору варіанту кластерної карти, яка представила один з 

можливих варіантів розділу ґрунтових об’єктів в ознаковому просторі 

(таксономічні виділи). Кількісні оцінки, які отримано під час загально 

статистичного та геостатистичного аналізу даних точкового відбору проб для 

окремих показників ґрунту представлено в таблиці 4.2. Використання цих 

статистичних показників вирішувало завдання різнобічного та повного опису 

особливостей варіювання властивостей ґрунтів в межах полігону «Тишки 1».  

Аналіз основних варіаційно-статистичних показників підтверджує 

відмінність варіювання більшості показників ґрунту від нормального 

розподілу (гаусової кривої). Для таких показників ґрунту як загальний вміст 

гумусу, гідролітична кислотність та вміст фракцій фізичної глини розподіл 

має від’ємну асиметрію. Крім цього, розподіл деяких показників крім значної 

асиметрії характеризується й перевищенням значень коефіцієнту ексцесу (Е) 

більше 0,4, що визначає як мінімум двомодальний характер розподілу. 

Наприклад, розподіл рН сольового характеризується як значною асиметрією, 

так й значним Е, що свідчить про відміни мінливості цього показнику від 

нормального закону. Зазвичай, подібні дані дозволяють визначити, що 

вибірка складається з різнорідних за ґенезою об’єктів або споріднених 

об’єктів, які знаходяться у різних умовах. 

Аналіз значень Kvar доводить помірну мінливість в межах полігону 

таких показників, як загальний вміст гумусу та рН сольовий, для яких 

значення Kvar змінювалось від 8 до 13 % та від 6 до 10 % відповідно. 

Найбільші значення цього коефіцієнту характерні для всього комплексу 

показників водної витяжки, а також для гідролітичної кислотності. Так, для 

гідролітичної кислотності Kvar для загальної вибірки складав 33 %, в той час 

коли для окремих класів Kvar підвищувався до 60 %, що може вказувати як на 

значну мінливість показнику в межах визначених ареалів, так й на недоліки 

використаної системи відбору зразків (наприклад, недостатня кількість даних 

точкового відбору для окремих з класів ґрунтів, які мають малу площу). 



 

 

Таблиця 4.2 

Результати статистичного та геостатистичного аналізу даних точкового відбору проб на полігоні «Тишки 1»  

№ 

п/п 

Площа Загально-статистичні показники Геостатистичні показники 

n Х ср. Me Х min Х max σ Kvar As ПAs E ПЕ IМ z р ПВ ΣGet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Загальний вміст гумусу, % 

Заг 253 3,81±0,03 3,88 2,08 4,91 0,50 13,2 -0,45 0,15 0,22 0,31 0,62 13,4 0,00 98,9 + 

Кл1 44 4,08±0,07 4,04 2,08 4,86 0,44 10,8 -1,91 0,41 9,10 0,7 0,20 2,7 0,01 342,5 + 

Кл2 27 3,81±0,10 3,78 2,91 4,91 0,51 13,4 0,72 0,42 0,20 0,9 0,65 4,1 0,00 99,9 + 

Кл3 34 3,35±0,05 3,36 2,62 4,08 0,31 9,3 -0,2 0,41 0,20 0,8 -0,21 -1,3 0,18 196,3 − 

Кл4 65 3,99±0,04 3,96 2,98 4,81 0,35 8,8 0,23 0,33 0,50 0,6 0,09 1,2 0,24 216,4 − 

Кл5 21 3,01±0,08 2,95 2,47 4,24 0,38 12,7 1,71 0,51 4,60 1,0 -0,07 -0,13 0,9 192,7 − 

Кл6 3 3,19±0,22 3,32 2,76 3,50 0,39 12,1 -1,32 Не визначено 

Кл7 50 4,04±0,04 4,03 3,29 4,75 0,27 6,8 -0,53 0,32 1,50 0,7 0,48 4,21 0,00 105,6 + 

Кл8 9 3,67±0,08 3,64 3,17 3,97 0,24 6,4 -1,01 0,72 2,10 1,4 -0,22 -0,24 0,81 79,7 − 

2 

 

рН сольовий 

Заг 253 5,50±0,03 5,35 4,80 7,45 0,48 8,7 1,99 0,15 4,33 0,31 0,17 3,81 0,00 98,9 + 

Кл1 44 5,46±0,06 5,33 5,10 7,30 0,40 7,4 2,8 0,4 9,8 0,7 0,08 1,20 0,23 342,5 − 

Кл2 27 5,83±0,13 5,70 5,05 7,40 0,66 11,3 1,2 0,4 0,5 0,9 0,22 1,55 0,12 99,9 − 

Кл3 34 5,44±0,09 5,25 4,95 7,05 0,54 9,9 1,9 0,4 2,8 0,8 0,38 3,10 0,00 196,3 + 

Кл4 65 5,47±0,05 5,35 4,80 7,20 0,39 7,2 1,6 0,3 4,6 0,6 0,14 1,84 0,06 216,4 + 

Кл5 21 5,34±0,09 5,15 4,95 6,86 0,43 8,0 2,5 0,5 7,8 1,0 0,12 1,40 0,16 192,7 − 

Кл6 3 6,82±0,34 6,70 6,30 7,45 0,58 8,6 0,86 Не визначено 

Кл7 50 5,41±0,04 5,35 4,95 7,00 0,31 5,7 3,1 0,3 14,2 0,7 -0,07 -0,49 0,63 105,6 − 

Кл8 9 5,58±0,15 5,55 5,00 6,45 0,44 7,9 0,9 0,7 0,8 1,4 0,41 1,35 0,18 79,7 − 

3 Гідролітична кислотність ґрунту 

Заг 253 3,30±0,07 3,40 0,25 5,98 1,11 33,7 -0,6 0,15 0,53 0,31 0,20 4,59 0,00 98,9 + 

Кл1 44 3,54±0,16 3,79 0,25 5,03 1,04 29,3 -1,0 0,4 1,2 0,7 0,07 0,94 0,34 342,5 − 

Кл2 27 2,69±0,23 2,92 0,31 4,52 1,22 45,4 -0,8 0,4 -0,5 0,9 0,16 1,14 0,26 99,9 − 

Кл3 34 3,30±0,18 3,40 0,54 5,14 1,03 31,1 -0,9 0,4 1,4 0,8 0,32 3,86 0,00 196,3 + 

2
0
0
 



 

 

Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 Кл4 65 3,41±0,14 3,40 0,56 5,98 1,16 34,0 0,0 0,3 -0,3 0,6 0,21 2,62 0,01 216,4 + 

Кл5 21 3,12±0,20 3,48 0,48 4,23 0,89 28,7 -1,4 0,5 2,3 1,0 0,12 1,24 0,21 192,7 − 

Кл6 3 0,63±0,22 0,58 0,28 1,03 0,38 59,9 0,59 Не визначено 

Кл7 50 3,56±0,12 3,63 0,43 5,61 0,88 24,6 -0,6 0,3 2,8 0,7 0,03 0,47 0,64 105,6 − 

Кл8 9 3,10±0,42 3,26 1,03 4,71 1,26 40,7 -0,4 0,7 -1,0 1,4 0,61 1,67 0,09 79,7 + 

4 Сума катіонів у водній витяжці, ммоль/100г 

Заг 253 0,38±0,01 0,36 0,21 0,99 0,12 30,9 2,18 0,15 6,88 0,31 0,12 2,77 0,01 98,9 + 

Кл1 44 0,39±0,02 0,36 0,21 0,93 0,13 33,6 1,8 0,4 5,8 0,7 0,13 1,70 0,09 342,5 + 

Кл2 27 0,42±0,03 0,38 0,25 0,78 0,14 32,4 1,5 0,4 1,6 0,9 0,08 0,70 0,48 100,0 − 

Кл3 34 0,37±0,02 0,34 0,27 0,71 0,10 26,7 2,2 0,4 5,7 0,8 0,19 1,78 0,08 196,6 − 

Кл4 65 0,37±0,01 0,36 0,21 0,92 0,11 29,3 2,4 0,3 10,0 0,6 0,19 2,55 0,01 216,4 + 

Кл5 21 0,38±0,04 0,35 0,26 0,99 0,16 42,0 3,0 0,5 10,5 1,0 0,01 0,50 0,61 193,7 − 

Кл6 3 0,62±0,13 0,62 0,40 0,84 0,22 35,5 Не визначено 

Кл7 50 0,37±0,01 0,37 0,21 0,69 0,08 21,8 1,1 0,3 3,9 0,7 0,28 2,63 0,01 105,6 + 

Кл8 9 0,37±0,02 0,34 0,30 0,51 0,07 19,7 1,3 0,7 0,6 1,4 0,70 2,02 0,04 79,7 + 

5 

 

Співвідношення катіонів Са2+ та Mg2+ у водній витяжці 

Заг 253 3,82±0,34 2,44 0,52 60,00 5,46 142,8 7,48 0,15 70,3 0,31 -0,04 -0,89 0,37 98,8 − 

Кл1 44 2,68±0,25 2,30 0,86 8,11 1,64 61,0 1,9 0,4 4,1 0,7 0,01 0,20 0,83 342,5 − 

Кл2 27 3,99±0,58 2,56 1,27 12,45 3,01 75,3 1,3 0,4 0,9 0,9 -0,24 -1,17 0,24 99,4 − 

Кл3 34 5,63±1,72 3,10 0,56 60,00 10,05 178,5 5,1 0,4 27,8 0,8 -0,08 -0,83 0,41 196,6 − 

Кл4 65 3,28±0,34 2,40 0,64 17,73 2,73 83,1 2,7 0,3 11,2 0,6 -0,16 -1,75 0,08 216,4 − 

Кл5 21 2,94±0,53 2,00 0,52 9,05 2,42 82,4 1,5 0,5 1,5 1,0 -0,17 -0,88 0,37 193,7 − 

Кл6 3 25,6±13,9 13,1 10,25 53,33 24,09 94,3 1,70 Не визначено 

Кл7 50 3,32±0,41 1,83 0,71 11,00 2,90 87,2 1,2 0,3 0,3 0,7 -0,21 -1,60 0,10 105,6 − 

Кл8 9 3,60±0,64 3,10 1,13 6,79 1,93 53,7 0,6 0,7 -1,0 1,4 -0,29 -0,37 0,71 79,7 − 

6 Вміст фракцій фізичної глини гранулометричного складу ґрунту, % 

Заг 253 54,5±0,41 54,9 37,18 69,01 6,46 11,9 -0,30 0,15 -0,35 0,31 0,22 4,83 0,00 99,0 + 

Кл1 44 55,1±0,90 55,5 38,81 68,34 6,00 10,9 -0,4 0,4 0,8 0,7 -0,03 -0,1 0,94 342,5 − 

Кл2 27 54,8±1,35 55,7 41,08 67,08 7,01 12,8 -0,3 0,4 -0,4 0,9 0,20 1,36 0,17 99,0 − 

Кл3 34 51,2±0,90 50,8 40,01 62,39 5,24 10,2 0,0 0,4 0,1 0,8 -0,08 -0,03 0,74 196,0 − 

2
0
1
 



 

 

Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 Кл4 65 55,4±0,75 57,0 39,89 64,50 6,08 11,0 -0,6 0,3 -0,5 0,6 0,21 2,60 0,01 216,4 + 

Кл5 21 52,74±1,1 52,2 39,81 65,63 5,03 9,5 0,1 0,5 2,7 1,0 0,01 0,47 0,64 193,7 − 

Кл6 3 51,55±3,2 51,5 45,99 57,15 5,58 10,8 0,04 Не визначено 

Кл7 50 56,31±1,0 58,3 37,18 69,01 7,37 13,1 -0,8 0,3 0,0 0,7 0,28 2,54 0,01 105,6 + 

Кл8 9 50,66±2,3 51,5 41,00 61,00 6,88 13,6 0,0 0,7 -1,3 1,4 0,14 0,60 0,54 79,7 − 

7 Фактор дисперсності ґрунту за Качинським 

Заг 253 9,91±0,52 7,71 0,42 66,80 8,35 84,2 2,65 0,15 11,4 0,3 0,20 4,48 0,00 98,9 + 

Кл1 44 7,46±0,67 6,37 0,75 20,07 4,42 59,2 0,7 0,4 0,01 0,7 -0,07 -0,44 0,66 342,5 − 

Кл2 27 9,19±1,28 7,27 1,02 29,27 6,63 72,2 1,6 0,4 2,7 0,9 -0,07 -0,24 0,81 100,0 − 

Кл3 34 10,93±1,8 7,36 1,26 52,73 10,5 95,9 2,4 0,4 7,1 0,8 0,13 1,36 0,17 197,6 − 

Кл4 65 10,30±1,0 8,81 1,01 35,98 7,78 75,5 1,3 0,3 1,4 0,6 0,22 2,71 0,00 216,4 + 

Кл5 21 6,48±1,13 5,78 0,42 22,18 5,18 79,9 1,8 0,5 3,7 1,0 -0,24 -1,42 0,15 193,8 − 

Кл6 3 11,12±1,7 9,44 9,31 14,60 3,01 27,1 1,73 Не визначено 

Кл7 50 10,91±1,2 8,99 1,19 38,93 8,15 74,7 1,8 0,3 3,6 0,7 0,31 2,88 0,00 105,6 + 

Кл8 9 19,36±6,3 14,8 4,15 66,80 18,8 97,3 2,4 0,7 6,4 1,4 0,28 1,76 0,07 80,0 + 

8 

 

Гранулометричний показник структурності за Вадюніною 

Заг 253 113,1±1,79 117,8 45,8 190,9 28,4 25,1 -0,13 0,2 -0,1 0,3 0,28 6,19 0,000 99,5 + 

Кл1 44 121,4±4,67 120,7 45,8 190,9 30,9 25,5 -0,2 0,4 -0,1 0,7 0,34 3,55 0,000 342,5 + 

Кл2 27 113,7±4,54 118,8 58,2 150,9 23,6 20,8 -0,9 0,4 0,4 0,9 0,49 3,09 0,002 100,0 + 

Кл3 34 107,3±4,32 111,1 54,4 152,0 25,1 23,5 -0,6 0,4 -0,2 0,8 -0,03 -0,01 0,99 197,0 − 

Кл4 65 108,62±3,3 111,3 57,3 175,5 26,5 24,4 -0,2 0,3 -0,5 0,6 0,34 4,07 0,000 216,4 + 

Кл5 21 121,5±4,1 118,0 97,1 177,6 18,83 15,5 1,6 0,5 3,0 1,0 -0,2 -0,96 0,33 194,0 − 

Кл6 3 130,7±6,3 136,9 118,2 137,0 10,8 8,3 -1,73 Не визначено 

Кл7 50 112,3±4,7 121,8 55,66 187,0 33,21 29,6 0,0 0,3 -0,7 0,7 0,45 3,86 0,00 106,0 + 

Кл8 9 102,6±12,6 100,9 48,08 174,1 37,68 36,7 0,4 0,7 0,7 1,4 0,26 0,94 0,34 80,0 − 

9 Ступінь агрегатності за Бейверм та Роадесом 

Заг 253 0,72±0,01 0,73 0,24 0,97 0,15 20,7 -0,43 0,15 -0,46 0,31 0,36 7,71 0,00 99,0 + 

Кл1 44 0,71±0,03 0,73 0,31 0,97 0,18 25,8 -0,3 0,4 -0,8 0,7 0,59 5,98 0,00 342,5 + 

Кл2 27 0,74±0,02 0,78 0,50 0,94 0,13 17,5 0,4 0,4 -0,1 0,8 0,38 2,41 0,02 100,0 + 

Кл3 34 0,66±0,02 0,64 0,42 0,90 0,11 17,1 -0,3 0,3 -0,9 0,6 0,01 0,35 0,72 197,0 − 

2
0
2
 



 

 

 

Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 Кл4 65 0,77±0,01 0,78 0,48 0,94 0,11 14,9 -0,3 0,3 -0,9 0,6 0,10 1,81 0,07 216,4 + 

Кл5 21 0,62±0,03 0,61 0,42 0,83 0,13 21,3 0,2 0,5 -1,1 1,0 -0,2 -0,79 0,43 194 − 

Кл6 3 0,63±0,09 0,63 0,47 0,80 0,16 25,6 0,15 Не визначено 

Кл7 50 0,78±0,02 0,82 0,24 0,96 0,14 18,3 -1,4 0,3 3,0 0,7 0,22 2,10 0,04 105,6 + 

Кл8 9 0,54±0,04 0,52 0,40 0,77 0,13 24,7 1,0 0,7 -0,2 1,4 0,00 0,29 0,77 79,0 − 

Примітка. Заг – загальна вибірка; Кл1 –Кл8 – номера класів або виділів ҐП; n – кількість варіант; Хсер.- середнє значення; ПХср – похибка 

середньої; Me – значення медіани; Х min – мінімальне значення; Х max - максимальне значення; σ - середнє квадратичне відхилення; Kvar -  

коефіцієнт варіації; As - показник асиметрії розподілу, ПAs – похибка коефіцієнту асиметрії; E – показник ексцесу розподілу; ПЕ – похибка 

ексцесу; IМ  - індекс Морана (розраховано за методом зворотної відстані з нормалізацією ряду просторових ваг); z-оцінка – стандартне 

відхилення; р – ймовірність похибки першого роду; ПВ – поріг відстані, в м; ΣGet - узагальнюючий висновок про наявність просторової 

структури в розподілі показнику ґрунту. 

 

 

2
0
3
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Також цікаво відмітити, що достатньо високі значення цього коефіцієнту 

мали також показники гранулометричного та мікроагрегатного складу ґрунту 

(від 20 до 60 %), що багато в чому визначило й значне варіювання фактору 

дисперсності за Качинським, максимальне значення якого відзначено для 

третього класу - близько 90 %. Інші розрахункові, відносні показники 

структурного стану ґрунтів – показники структурності за Вадюніною та 

Бейвером-Роадеасом, відрізнялися меншою мінливістю, в межах від 9 до 35 % 

та від 15 до 26 % відповідно, що можна розглядати як своєрідне підтвердження 

більшої ефективності використання цих показників саме для інтегральної 

оцінки мінливості структурного стану ґрунтів.  

Окремим завданням було співставлення варіаційно-статистичних 

показників з геостатистичними показниками, які також розраховано на основі 

даних точкового відбору проб під час просторового автокореляційного аналізу 

та представлено в таблиці 4.2 (права частина). Зокрема, за допомогою ГІС 

розраховано загальний індекс Морана (IМ) та його супутні кількісні оцінки, які 

підтверджують його достовірність [373 - 375]. Нагадаємо, що IМ це 

геостатистичний показник, який дозволяє оцінити результати точкового 

випробування ґрунтів в контексті нульової гіпотези, яка стверджує, що 

проаналізовані атрибути дослідного просторового об’єкту розподілені 

випадково, тобто рівнозначно тому, що просторові процеси, які створили 

дослідну структуру значень, мають випадковий характер. Й таким чином, 

числове значення IМ, як й розгляд Z-оцінки та p-значення, які дозволяють 

оцінити його статистичну достовірність та значимість, дозволяють визначити 

випадки, коли нульова гіпотеза може бути відхилена, й таким чином, в даних 

спостерігається просторова структура або їх об'єднання в кластери. Якщо 

враховувати, що p-значення це ймовірність похибки судження про те, що 

вибірка представляє результат випадкових процесів, то її маленькі значення 

разом з дуже високими або дуже низькими (негативними) значеннями Z- оцінки 

вказує на малу ймовірність того, що дослідна просторова модель відображає 
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теоретичну випадкову структурну закономірність, яка представлена нульовою 

гіпотезою [375].  

У зв’язку з вищезазначеним, на основі аналізу цих геостатистичних 

показників, для полігону характерним є закономірне варіювання більшості з 

розглянутих показників. Однак, в результаті просторової диференціації за 

даними БСКС, все ж таки визначено окремі виділи, які характеризуються 

відносною однорідністю (знак мінус в останній колонці табл. 4.2). Однак, 

завдання виділення однорідних елементів ҐП було вирішено лише частково. 

Так, за загальним вмістом гумусу у ґрунті, закономірна неоднорідність 

визначена для другого та сьомого класу, за гідролітичною кислотністю – 

третього та четвертого класів, сумою обмінних катіонів – четвертого, сьомого 

та восьмого класів, за вмістом фракцій фізичної глини - четвертого, сьомого та 

восьмого класів.  

Можливості сучасних ГІС дозволили провести наочний просторовий 

аналіз даних точкового відбору проб за допомогою інструментів побудови та 

аналізу гістограм (рис. 4.4), а також варіограм (рис. 4.5).  

Зокрема на рис. 4.4 представлено частотний розподіл для загального 

вмісту гумусу у ґрунтах полігону «Тишки 1», який підтверджує певну 

локалізацію у розподілу значень цього показнику для трьох умовних інтервалів 

– з низьким (до 3,2 %), середнім (від 3,7 до 4,0 %) та високим (вище 4,0 %) 

вмістом гумусу у ґрунті. Цікаво відзначити, що малогумусні ґрунти 

розподілено в нижній частині схилу південної та південно-східної експозиції з 

ухилом поверхні від 4,5 до 6,5  (рис. 4.4 а), що пояснюється інтенсивністю 

сучасного ерозійного процесу. Ґрунти з найвищим вмістом гумусу (рис. 4.4б) 

розподілено, в основному, в межах схилу північної експозиції та на пологих 

ділянках схилу південної експозиції (у верхній частині схилу) та днищ 

улоговин стоку. 
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а)  

  

б)  

  

в)  

Рис. 4.4 Співставлення гістограми та просторового розташування точок з 

різним вмістом гумусу  на полігоні «Тишки 1»: 

а) точки з вмістом гумусу до 3,2%;  

б) точки з вмістом гумусу вище 4%; 

в) точки з вмістом гумусу від 3,7 до 4,0 %. 
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а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

 
д)  

 
е)  

 

Рис. 4.5 Приклади варіограм окремих показників ґрунту для полігону 

«Тишки 1»:  

а) загальний вміст гумусу, %;  

б) рН сольовий;  

в) гідролітична кислотність, ммоль/100 г; 

г) сума катіонів у водній витяжці, мгекв/100 г;  

д) вміст фізичної глини, %; 

е) фактор дисперсності. 
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Оскільки варіограма характеризує ступінь відмінності точок поверхні й 

дозволяє виміряти статистичну кореляцію як функцію відстані, на рис. 4.5 

представлено варіограмні поверхні основних ґрунтових показників, які 

дозволили в цілому оцінити змінювання просторової структури розподілу 

ґрунтових властивостей та визначити їх анізотропію. На основі їх аналізу 

зроблено висновок про існування двох основних напрямів мінливості значень 

ґрунтових показників. Так, для таких показників як загальний вміст гумусу 

(рис.  4.5а) та гідролітична кислотність (рис. 4.5в) можна вважати визначеним 

закономірне варіювання значень в межах полігону в напрямі з північного 

заходу на південний схід. Для фактору дисперсності (рис. 4.5е) - з північного 

сходу на південний захід, в той час коли показники рН сольового та складу 

водного витягу демонструють об’єднання цих двох напрямів мінливості. 

На останньому етапі верифікації результатів числової таксономії даних 

БСКС за даними точкового відбору проб здійснено крикинг-аналіз даних, який 

дозволяє оцінювати похибки просторового моделювання для створення 

результуючих ґрунтових картограм. При цьому, супутнім науковим завданням 

було проведення порівняльного аналізу різних методів кригінгу, кожний з яких 

має певні переваги та недоліки, а також певні обмеження під час використання 

[96, 97, 99, 376].  

В результаті багаточисленного опрацювання різних методів кригінгу під 

час обробки даних точкового відбору проб на полігоні «Тишки 1», на основі 

результатів перехресної перевірки, а також картограм похибок моделювання, 

зроблено висновок про доречність використання картограм, які побудовано за 

методами ординарного кригінгу (ОК) та емпіричного байєсового кригінгу 

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

визначався його можливостями відносно використання варіограм або коваріації 

(як математичних способів визначення автокореляції), а також здійснення 

перетворень та видалення трендів, врахування похибок вимірювання. 

Доцільність використання ЕБК визначено тим, що на відміну від інших видів 

кригінгу, ЕБК надає можливість моделювання варіограми для окремих 



209 

 

піднаборів даних або областей дослідної території, а також враховує 

невизначеності, які пов’язано з побудовою емпіричних варіограм [374, 376]. 

Можливості та основні етапи використання ЕБК продемонстровано в 

таблиці 4.3, на прикладі даних точкового відбору проб на полігоні «Тишки 1» 

для картографування загального вмісту гумусу у ґрунті. В таблиці представлено 

результати побудови варіограм для двох різних ділянок полігону (окружності 

на рисунках в першій строчці таблиці), які демонструють різницю у характері 

варіювання дослідної ознаки ґрунту. Оскільки Nugget (строчка «Самородок» в 

табл. 4.3) оцінює дисперсію, яка пов’язана з похибками вимірювання та 

варіюванням ознаки на відстані меншою ніж лаг (шаг випробування), то 

зазвичай, більше його медіанне значення (суцільна лінія на варіограмах в 

табл. 4.3) може свідчити про випадкове варіювання властивості. Також його 

підтверджує зростання співвідношення медіанного значення самородку до 

діапазону варіювання. Й таким чином, аналіз варіограм, які побудовано для 

двох ділянок в межах полігону «Тишки 1» доводить закономірне варіювання 

загального вмісту гумусу в ґрунті, але більш значне – для малогумусної 

ділянки, в серединній частині полігону (ліва варіограма), яка характеризувалася 

як меншим медіанним значенням самородку, так й більший нахилом варіограми 

(строчка 4 в табл. 4.3). Це підтверджує наявність неоднорідності ҐП полігону та 

доречність його диференціації. Розгляд результатів перехресної перевірки 

інтерполювання за методом ЕБК, зокрема графіків проінтерпольованих значень 

та графіку КК (строки 5.2 та 5.3 в табл. 4.3), доводить ефективність 

використання цього методу для створення коректної картограми загального 

вмісту гумусу для полігону «Тишки 1». 

В цілому, слід визнати, що результати ЕБК та ОК (табл. 4.4) для 

загального вмісту гумусу в межах полігону є досить задовільними та спів - 

ставними за аналізом похибок інтерполювання, що обґрунтовує можливість 

використання будь якої з побудованих картограм (рис. 4.6).  
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Таблиця 4.3 

Результати аналізу даних точкового відбору проб для загального вмісту 

гумусу за ЕБК 

№ Геостатистичні характеристики 

1 2 

1 Місцезнаходження дослідних областей полігону «Тишки 1»  

для оцінювання просторової варіації ознаки ґрунту  

  

2 Варіограми 

  

3 Самородок 

  

4 Нахил 
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Продовж. табл. 4.3 

1 2 

5 Результати перехресної перевірки 

5.1 Похибки прогнозування: Середня: 0,002; 

                                                  Середня квадратична:0,31; 

                                                  Середня нормованна: 0,002; 

                                                  Середня стандартна: 0,31 

5.2 Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 
Рівняння регресії: 0,62·х+1,44 

5.3 Нормальний графік КК: 
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Таблиця 4.4 

Результати аналізу даних точкового відбору проб на полігоні «Тишки 1» за 

ординарним кригінгом для загального вмісту гумусу 

№ Характеристика геостатистичних моделей 

1 2 

1 Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна 

поверхня:

 

Модель: 0,082*Nugget+0,171Stable 

 
Основні характеристики моделі:  

Тип – стійка, параметр – 1,968, Rвел – 407,26 м, 

Rмал – 610, 48 м, Lag – 51 м, NLag - 12,  

An – наявна, кут An – 316,4°, ШLag – 2,53. 

2 Результати перехресної перевірки 

2.1 Похибки прогнозування: Середня: -0,001 

                                                 Середня квадратична: 0,30 

                                                 Середня нормованна: -0,006 

                                                  Середня стандартна: 0,31 

2.2 Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 
 

Рівняння регресії: 0,63·х +1,40 
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Продовж. табл. 4.4 
1 2 

2 Результати перехресної перевірки 

2.3 Графік нормованої похибки: 

 
Рівняння регресії: -1,244·х +4,73 

 

2.4 Нормальний графік КК: 

 



 

 

   

а)            б) 

Вміст гумусу, % 

    

Рис. 4.6 Співставлення картограм загального вмісту гумусу в ґрунті на полігоні «Тишки 1», що побудовані за:  

а) ЕБК;  

б) ОК. 

2
1
4
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Використання однакових границь кількісних значень ознаки ґрунту 

дозволило все ж таки визначити пріоритетність використання картограми, що 

побудовано за ЕБК, оскільки вона більше локалізувала розподіл як у мало 

гумусному, так й у високогумусному інтервалах. Це важливо, враховуючи 

пошуковий напрям досліджень, які спрямовані на визначення та кількісне 

описання окремих елементів локальної структури ҐП. 

Подібним чином було також здійснено кригінг-аналіз для даних 

точкового відбору для найважливіших показників ґрунту, за методом ОК: рН 

сольового, гідролітичної кислотності, окремих складових водної витяжки з 

ґрунту, вмісту мулистої фракції, фізичної глини та фізичного піску за даними 

гранулометричного складу ґрунту, а також для окремих відносних показників 

ґрунту, що представлено у додатку М. 

В цілому, результати геостатистичного моделювання дослідних ознак ҐП 

в межах полігону «Тишки 1» дозволяють зробити декілька узагальнюючих 

висновків про його особливості. Так, цікавими та інформативними 

представляються картограми складових водної витяжки з ґрунту, особливо 

картограми вмісту Са2+ та SO4 
2- (рис. М.3 та М.5 відповідно), які визначають 

напрям основного переміщення поверхневого стоку в межах даної схилової 

системи, що надає як пряму, так й опосередковану інформацію про специфіку 

формування певних властивостей ґрунтів в межах ділянок схилу певної 

крутизни та експозицій. Картограми вмісту мулистої фракції, ФГ та показників 

структурності корисні з точки зору інтегральної оцінки результатів 

ґрунтоутворення (рис. М.6 – М.10). Наприклад, за їх розподілом зроблено 

попередній висновок про значну ймовірність розподілу еродованих ґрунтів 

саме у  північно-східній частині полігону.  

 

4.1.2.2.2 Узагальнення даних ґрунтових розрізів 

 

На останньому етапі проаналізовано дані морфологічного опису 

ґрунтових розрізів, які закладено на полігоні «Тишки 1» (додаток Ж). В будові 
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майже всіх профілів визначено гумусовий (Н), верхній перехідний (Нр або 

Нрк), нижній перехідний (РН або РНк + Hhk) та Рк (материнська порода) 

горизонти. Основні відмінності між профілями відмічено, в основному, на 

родовому та видовому рівні, а саме за глибиною скипання карбонатів від НСl, 

потужністю гумусованої частини профілю та за загальним вмістом гумусу. На 

жаль, під час досліджень не вдалося провести повноцінного статистичного 

аналізу результатів морфологічного опису профілів, оскільки визначені в 

процесі числової таксономії класи ґрунтів не завжди було представлено 

достатньою кількістю розрізів для статистичної обробки. Так, для кластерної 

карти на рівні дискретизації 8 класів перший клас представлено у кількості 

двох розрізів, другий – 3, третій – 4, четвертий - 2, п’ятий - 2, шостий - 2 , 

сьомий - 3 та восьмий - 1.  

Зокрема, перший клас карти ҐП полігону, побудованої за даними БСКС, 

охопив розрізи з польовими номерами R22 та X2, які розподілено хоча й на 

різних солярних експозиціях, однак є дуже подібними за глибиною 

гумусованого шару (біля 90 см), а також за карбонатністю -  глибина скипання 

карбонатів відповідно складала 65 та 55 см. Крім цього, подібним для розрізів 

виявився гранулометричний склад  ґрунтів, що дозволило описати їх як 

чорнозем типовий глибокий, малогумусний, легкоглинистий слабкозмитий на 

лесоподібному суглинку. 

Другий клас ґрунтів відповідав розрізам з польовим номером Х7, R3 та 

Р 12, які також були подібними один до одного за гранулометричним складом 

та глибиною скипання карбонатів, що також можна вважати дуже задовільним, 

враховуючи просторове розрізнення даних космічного сканування, які були 

використані для картографування ҐП дослідного полігону «Тишки 1». В цілому 

ж, співставлення даних аналітичних визначень показало, що маючи подібну 

морфологічну будову профілів, ці розрізи відрізняються один від одного за 

основними показниками кислотності ґрунту в поверхневому шарі, а саме за рН 

сольовим та гідролітичною кислотністю, що в окремих випадках можна 

пояснити використанням мінеральних добрив в умовах сільськогосподарського 
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використання цієї території. Таким чином, розрізи Х7 та R3 визначено як 

чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний важкосуглинковий на 

лесоподібному суглинку. В той час, коли розріз Р 12 описано як чорнозем 

реградований важкосуглинковий на лесоподібному суглинку, який 

характеризувався більш різким зниження загального вмісту гумусу за профілем, 

яке притаманне ґрунтам, під час утворення яких важливу роль відігравав й 

підзолистий процес.  

Третій клас ґрунтів, який охопив розрізи з польовими номерами Р 9, Р 10, 

Р 11 та R5, розподілено в нижній частині схилу південної та південно-східної 

експозиції з нахилом поверхні від 3 до 6°. Зазвичай, в умовах орних земель для 

таких схилів характерним є значний розвиток ерозійного процесу, який в 

значній ступені ускладнює діагностику ґрунтів за морфологічною будовою 

профілю. Найбільш характерним для цього класу можна вважати розріз Р11, 

який розташовано приблизно в центрі одного з двох найбільших контурів цього 

класу. В польових умовах цей розріз визначено як чорнозем типовий 

малогумусний важкосуглинковий слабозмитий, з глибиною скипання 

карбонатів близько 45 см та грубизною гумусового профілю біля 70 см. Однак 

за результатами аналітичного дослідження відібраних проб за профілем 

встановлено достатньо різке зменшення загального вмісту гумусу, а також 

певне підвищення вмісту фракцій ФГ для перехідного горизонту у порівнянні з 

поверхневим шаром, що визначило коректування назви цих розрізів. Зокрема, 

розрізи Р 9, Р 10, Р 11 визначено як чорнозем реградований малогумусний 

важкосуглинковий слабкозмитий на лесоподібному суглинку. Певна 

відмінність у морфологічній будові відзначено для розрізу R5, який відрізнявся 

більшою глибиною скипання карбонатів, менш вираженою диференціацією за 

загальним вмістом гумусу, що пояснюється його розташуванням в межах схилу 

меншої крутизни, що також збігається з приграничним положенням розрізу в 

межах ареалу. Цей розріз визначено як чорнозем типовий середньоглибокий 

малогумусний важкосуглинковий глибокоскипаючий  слабозмитий на 

лесоподібному суглинку. Під час аналізу даних для цього класу було 
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використано дані наукових джерел, які висвітлювали важливу роль 

реградованих ґрунтів у ҐП лісостепу. Зокрема, в добре відомих наукових 

працях неодноразово підкреслювалось природній механізм утворення 

реградованих чорноземів в містах повного знищення лісів під впливом 

трав’янистого покриву або землеробської діяльності людини. При цьому, 

відзначено, що на практиці фахівці часто стикаються з опідзоленими 

чорноземами, в профілі яких не спостерігається чітка диференціація профілю за 

елювіально-ілювіальним типом, в гумусовому горизонті такого ґрунту відсутня 

біляста присипка при підсиханні, а в перехідному горизонті – відсутнє 

ущільнення [267, 268]. Також, в літературі відзначено, що для цих ґрунтів 

характерна рихла структура, вони інтенсивно перероблені черв’яками та 

землериями, іноді характеризуються рівномірний розподіл за профілем 

мулистої фракції та ФГ, а також відрізняються від чорноземів типових 

стрибкоподібним зменшенням загального вмісту гумусу в ґрунтів у 

перехідному горизонті порівняно з поверхневим шаром [267, с. 51; 371].  

На жаль, четвертий клас ґрунтів, який охоплює як верхню частину схилу 

південної експозиції, так й частину схилів північної та північно-західної 

експозиції, представлено тільки двома розрізами, з польовим номером Х6 та R1, 

які виявилися дуже схожими за морфологічною будовою. Цікаво, що ці розрізи 

хоча й розташовано на схилах різної солярної експозиції, однак певним чином є 

висотне впорядкованими. Так, розріз Х6 розташовано в верхній частині схилу 

північної експозиції з нахилом біля 2°, з абсолютною відміткою поверхні 

161,1 м. Розріз R1 закладено в нижній частині схилу північно-західної 

експозиції, з нахилом біля 3°, з абсолютною відміткою поверхні 159,5 м. 

Обидва розрізи мають дуже подібну глибину скипання карбонатів - біля 40 см, 

грубизну гумусованного шару  - біля 100 см, а також містять більше 60% 

фракцій ФГ за результатами визначення гранулометричного складу. Для цих 

розрізів характерне поступове зниження за профілем як фракцій ФГ, так й 

загального вмісту гумусу, що дозволило визначити їх як чорнозем типовий 

середньоглибокий малогумусний легкоглинистий слабозмитий на 
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лесоподібному суглинку. Дуже цікаво, що подібну будову профілю має розріз 

Х7, який хоча й не попав в даний клас, однак знаходиться з ним в безпосередній 

близькості або в приграничній області з ним та розташовано в верхній частині 

схилу східної експозиції, але в межах ділянки з нахилом поверхні до 1°, з 

абсолютною відміткою 173 м.  

П’ятий клас представлено розрізами Х3 та Х4, які розташовано в нижній 

частині та підніжжі схилу, який переходить в прибалочне зниження з 

найнижчими абсолютними відмітками поверхні в межах полігону – 145 м. Ці 

розрізи визначено як чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий, 

які крім гранулометричного складу були подібні за глибиною скипання 

карбонатів (70 см), а також шаруватою будовою ґрунтотворної породи. 

Зокрема, розріз Х4 представляє намитий чорнозем на делювіальних відкладах, 

характерними особливостями якого є значна потужність гумусовоної частини 

профілю (230 см), а також шаруватість, оскільки утворювались ці ґрунти в 

результаті систематичного накопичення на поверхні ґрунтів гумусованого 

делювія, що також пояснює більш легкий гранулометричний склад цього 

ґрунту. В той час, коли розріз Х3 утворено на червоно-бурому суглинку, який 

хоча й складає основу сучасного схилу з нахилом поверхні близько 3 °, але 

також було перевідкладено на цій площі полігону внаслідок делювіального 

процесу.  

Шостий клас описано розрізом R7, який розташовано в межах широкого 

днища улоговини стоку, яка переходить в днище балки, де також закладено 

розріз R22. Фактично це поверхня слабко пологої поверхні західної експозиції з 

нахилом від 0,5 до 1,5°. За сукупністю морфологічних ознак, а саме за 

наявністю оглеєння у верхній частині ґрунтотворної породи - лесоподібного 

суглинку, значною глибиною скипання карбонатів та їх формі, цей ґрунт 

описано як лучно-чорноземний ґрунт глибокий, малогумусний легкоглинистий 

глибокоскипаючий на лесоподібному суглинку.  
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Сьомий клас представлено трьома розрізами - Р 7, R6 та Х1 , які хоча й 

знаходяться на схилах різних солярних експозицій, але є дуже подібними за 

будовою профілю, а саме мають подібну глибину скипання карбонатів  (від 50 

до 60 см), гранулометричний склад та грубизну гумусованного горизонту 

(більше 75 см), а також характеризуються поступовим зниженням загального 

вмісту гумусу за профілем, що надало підстави описати їх як чорнозем типовий 

середньоглибокий малогумусний. При цьому, в двох розрізах – Р 7 та R6 ґрунт 

виявився легкоглинистим, а в розрізі Х1 хоча й важкосуглинковим, але з 

вмістом ФГ, який є граничним з категорією легкоглинистих ґрунтів. Крім того, 

для випадку розрізу Р7 відзначено вплив ерозійного процесу.  

Восьмий клас представлено одним розрізом – Р8, який визначено як 

чорнозем типовий важкосуглинковий малогумусний слабозмитий на 

лесоподібному суглинку з грубизною гумусованої частини профілю – 85 см, з 

глибиною скипання карбонатів у 40 см. Цікаво, що в безпосередній близькості 

до одного з контурів цього класу розподілено й розріз R5, який був в деякий 

мірі відмінним від ознак третього класу, до якого його віднесено за 

результатами класифікації. Однак, за своїми характеристиками він є більш 

подібним до розрізу Р 8. Цей випадок демонструє певну обмеженість 

коректного картографування ҐП за даними БСКС високого просторового 

розрізнення, що слід пов’язувати як з ймовірнісною природою 

ґрунтоутворення, так й недостатнім просторовим розрізненням використаних 

даних космічної зйомки для визначення ЕҐА незначної площі.  

Аналіз результатів дослідження ґрунтових розрізів показує достатню 

ефективність запропонованої технології та використаного методу обробки та 

класифікації даних БСКС для визначення основних елементів неоднорідності 

ҐП, які є достатньо відмінні один від одного за морфологічною будовою 

ґрунтового профілю. На основі проведеного узагальнення створено легенду 

картосхеми ҐП полігону «Тишки 1», яка представлена на рис. 4.7.  



 

 

 

 

Умовні позначення: 

Номер 

класу 

Узагальнена назва 

1  

Чорнозем типовий, глибокий, малогумусний, 

легкоглинистий слабозмитий на лесоподібному 

суглинку 

2  
Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний 

важкосуглинковий на лесоподібному суглинку 

3  
Чорнозем реградований малогумусний важкосуглин-

ковий слабозмитий на лесоподібному суглинку 

4  

Чорнозем типовий середньо глибокий, мало гумус-

ний, легкоглинистий слабозмитий на лесоподібному 

суглинку 

5  

Чорнозем типовий малогумусний середньосуглин-

ковий на делювіальних відкладах 

6  

Лучно-чорноземний глибокий малогумусний легко-

глинистий глибокоскипаючий ґрунт  на лесоподіб-

ному суглинку 

7  
Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний 

легкоглинистий 

8  
Чорнозем типовий важкосуглинковий малогумусний 

слабозмитий на лесоподібному суглинку 

 

Рис. 4.7 Картосхема ҐП полігону «Тишки 1», яка створена за даними БСКС. 

2
2
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4.1.2.3 Параметризація неоднорідності ґрунтового покриву 

 

Оскільки найбільш повною характеристикою випадкової величини є 

закон її розподілу, то для узагальнюючого опису та  параметризації просторової 

неоднорідності ҐП дослідного полігону «Тишки 1» було здійснено вилучення 

даних за основними показниками ґрунтів для окремих елементів неоднорідності 

ҐП або класів ґрунтів, які визначено за класифікацією даних БСКС. При цьому, 

об’єктом такого вилучення були результати геостатистичного моделювання за 

кригінг-аналізом даних або картограми окремих властивостей, які 

проаналізовано в попередніх підрозділах та представлено на рис. 4.6 та у 

додатку М. Вилучені таким чином дані збережено у табличній формі та 

використано для побудови гістограми розподілу дослідних ознак ґрунту та 

визначення закону їх розподілу, який найкращим чином відповідає 

прогнозованим значенням. При цьому, складовими проведеного на цьому етапі 

дослідження були загальновідомі процедури ймовірнісно-статистичного 

моделювання: перевірка розподілу на відповідність до типу нормального 

розподілу ознаки; підгонка експериментального розподілу та визначення виду 

функцій ймовірнісних розподілів, які близько описують статистичний розподіл 

метризованого показнику ґрунту шляхом перебору відомих функцій розподілу 

(нормального, Вейбули, логнормального, Коші, семейства Джонсона, семейства 

експоненційних, екстремальних значень, бета – розподілу тощо); оцінювання 

статистик параметричних та непараметричних критеріїв (критерий χ2 Пирсона, 

критерій відношення правдоподібності, критерій Колмогорова); визначення за 

сукупністю значень найкращого виду розподілу, при якому досягнуто 

максимальне значення ймовірності.  

Зведені дані щодо особливостей латерального варіювання основних 

дослідних ознак ґрунту в межах кожного з визначених за даними БСКС 

елементів неоднорідності ҐП полігону «Тишки 1» представлено в таблиці 4.5.



 

 

Таблиця 4.5 

Загально-статистичні показники окремих властивостей поверхневого шару ґрунтів полігону «Тишки 1» 

за класами, що визначено за даними космічної зйомки 

Показники Х ср ПХср Хг Me Мо Х min Х max Кв25 Кв75 σ Kvar As ПAs E ПЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Клас 1 (n = 4916) 

Гумус 4,02 0,38 4,00 4,00 2 2,45 4,79 3,82 4,37 9,56 0,01 -0,46 0,03 0,06 0,07 

Гід. к-ть 3,49 0,51 3,45 3,47 2 1,03 4,55 3,22 3,92 14,45 0,01 -0,84 0,03 1,01 0,07 

рНсол 5,53 0,26 5,52 5,44 2 5,17 6,77 5,35 5,60 4,64 0,00 1,48 0,03 1,54 0,07 

SO4 – vod 0,08 0,02 0,07 0,07 2 0,03 0,14 0,06 0,09 27,16 0,00 1,20 0,03 0,80 0,07 

Σkat-vod 0,39 0,07 0,38 0,37 2 0,26 0,78 0,34 0,43 18,45 0,00 1,28 0,03 1,96 0,07 

ГС 6 33,48 8,13 32,30 37,38 2 17,70 43,27 22,30 38,64 24,28 0,12 -0,86 0,03 -0,99 0,07 

FG 57,25 3,46 57,14 57,80 2 47,54 65,91 53,85 60,11 6,04 0,05 -0,11 0,03 -1,05 0,07 

Р 115,6 19,10 113,8 121,03 2 79,42 143,83 90,19 129,13 16,52 0,27 -0,64 0,03 -1,04 0,07 

Кф 92,38 1,86 92,36 92,67 2 84,02 96,67 91,61 93,40 2,02 0,03 -0,73 0,03 1,41 0,07 

Ка 0,79 0,09 0,78 0,80 2 0,59 0,94 0,71 0,87 11,47 0,00 -0,36 0,03 -1,08 0,07 

Клас 2 (n = 5967) 

Гумус 3,68 0,00 3,66 3,65 2 2,92 5,86 3,51 3,80 0,36 9,82 2,61 0,03 12,22 0,06 

Гід. к-ть 3,03 0,01 2,97 2,93 2 1,54 4,32 2,55 3,47 0,62 20,4 0,32 0,03 -0,80 0,06 

рНсол 5,66 0,00 5,65 5,69 2 5,02 6,92 5,42 5,84 0,37 6,47 0,38 0,03 -0,09 0,06 

SO4 – vod 0,70 0,07 0,09 0,09 2 0,03 49,00 0,07 0,10 5,39 774,7 8,69 0,03 73,60 0,06 

Σkat-vod 0,39 0,00 0,39 0,38 2 0,08 0,56 0,36 0,42 0,06 15,28 -1,11 0,03 7,03 0,06 

ГС 6 0,13 0,02 - - 2 0,00 37,25 0,00 0,00 1,77 1390 19,76 0,03 406,7 0,06 

FG 52,91 0,06 52,72 52,60 2 46,68 83,96 49,36 55,02 4,87 9,20 3,03 0,03 16,49 0,06 

Р 105,1 0,25 - 110,37 2 0,00 134,56 88,40 120,13 19,66 18,7 -2,04 0,03 8,12 0,06 

Кф 86,58 0,14 82,25 88,74 2 0,66 96,03 83,94 91,96 11,09 12,8 -5,93 0,03 43,09 0,06 

Ка 1,69 0,12 0,70 0,66 2 0,49 90,27 0,61 0,70 9,02 535,2 8,70 0,03 73,87 0,06 
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Продовж.табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Клас 3 (n = 9754) 

Гумус 3,38 0,00 3,37 3,38 4,00 2,92 4,15 3,21 3,53 0,23 6,68 0,32 0,02 0,24 0,05 

Гід. к-ть 3,20 0,01 3,16 3,40 2,00 1,26 4,17 2,82 3,59 0,48 15,01 -0,74 0,03 -0,37 0,05 

рНсол 5,38 0,00 5,38 5,29 4,00 5,04 6,74 5,20 5,51 0,26 4,85 1,56 0,02 2,48 0,05 

SO4 – vod 0,08 0,00 0,08 0,08 4,00 0,03 0,15 0,06 0,11 0,03 33,27 0,14 0,02 -1,29 0,05 

Σkat-vod 0,37 0,00 0,36 0,35 4,00 0,30 0,58 0,33 0,39 0,04 12,09 1,14 0,02 0,86 0,05 

ГС 6 32,95 0,04 32,74 33,67 4,00 21,44 38,64 31,32 35,60 3,52 10,68 -0,97 0,02 0,45 0,05 

FG 52,28 0,02 52,24 52,59 3,00 45,82 58,31 51,33 53,57 1,92 3,68 -0,68 0,02 0,44 0,05 

Р 114,2 0,10 113,7 115,80 4,00 82,42 134,60 108,4 122,38 10,26 8,99 -0,70 0,02 -0,16 0,05 

Кф 89,92 0,04 89,82 91,33 3,00 75,49 96,32 88,59 92,47 4,24 4,71 -1,37 0,02 1,35 0,05 

Ка 0,67 0,00 0,67 0,67 4,00 0,54 0,80 0,63 0,72 0,05 8,06 -0,04 0,02 -0,96 0,05 

Клас 4 (n = 14607) 

Гумус 3,93 0,00 3,92 3,90 2,00 3,51 4,59 3,78 4,09 0,19 4,92 0,34 0,02 -0,68 0,04 

Гід. к-ть 3,43 0,00 3,38 3,44 2,00 1,86 5,16 3,02 3,95 0,57 16,71 -0,26 0,02 -0,80 0,04 

рНсол 5,50 0,00 5,49 5,44 3,00 4,98 6,32 5,32 5,62 0,22 3,95 1,02 0,02 0,51 0,04 

SO4 – vod 0,07 0,00 0,06 0,05 3,00 0,02 0,16 0,04 0,10 0,04 50,74 0,72 0,02 -0,97 0,04 

Σkat-vod 0,36 0,00 0,36 0,36 2,00 0,26 0,55 0,31 0,41 0,06 15,82 0,48 0,02 -0,72 0,04 

ГС 6 31,51 0,04 31,08 31,55 2,00 18,20 40,32 28,73 35,13 4,97 15,79 -0,55 0,02 0,18 0,04 

FG 54,49 0,02 54,42 54,30 2,00 45,20 63,04 52,95 56,45 2,82 5,18 -0,08 0,02 0,23 0,04 

Р 106,1 0,10 105,4 106,82 2,00 75,77 138,42 98,29 114,06 11,75 11,08 -0,28 0,02 0,25 0,04 

Кф 89,78 0,02 89,73 90,14 2,00 80,19 94,85 88,45 92,00 2,91 3,24 -1,16 0,02 1,59 0,04 

Ka 0,76 0,00 0,76 0,77 2,00 0,62 0,92 0,73 0,80 0,05 6,73 -0,20 0,02 -0,04 0,04 

Клас 5 (n = 4075) 

Гумус 3,30 0,00 3,30 3,26 2,00 2,88 3,88 3,12 3,52 0,24 7,38 0,18 0,04 -1,06 0,08 

Гід. к-ть 3,49 0,00 3,48 3,47 2,00 2,48 4,21 3,35 3,62 0,23 6,58 -0,08 0,04 1,79 0,08 

рН сол 5,27 0,00 5,27 5,25 2,00 5,07 6,13 5,18 5,36 0,13 2,43 1,66 0,04 5,62 0,08 

SO4_vod 0,07 0,00 0,06 0,06 2,00 0,03 0,13 0,05 0,09 0,02 34,36 0,86 0,04 -0,62 0,08 

Σkat-vod 0,34 0,00 0,34 0,33 2,00 0,30 0,47 0,32 0,36 0,03 8,35 1,50 0,04 3,12 0,08 

ГС 6 35,79 0,05 35,64 35,35 2,00 29,37 41,68 33,11 38,64 3,27 9,14 -0,04 0,04 -1,31 0,08 

FG 53,34 0,05 53,25 53,71 2,00 42,26 61,28 52,40 54,97 3,05 5,71 -0,84 0,04 1,07 0,08 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Клас 5 (n = 4075) 

Р 121,6 0,16 121,1 121,83 2,00 93,90 145,32 115,7 125,68 10,18 8,38 0,06 0,04 -0,21 0,08 

Кф 92,39 0,04 92,36 92,51 2,00 83,41 96,61 91,08 94,09 2,36 2,56 -0,65 0,04 0,38 0,08 

Ka 0,69 0,00 0,69 0,71 2,00 0,52 0,79 0,65 0,74 0,06 8,55 -0,61 0,04 -0,67 0,08 

Клас 6 (n = 2083) 

Гумус 3,48 0,01 3,46 3,52 1,00 2,53 4,09 3,29 3,73 0,32 9,09 -0,37 0,05 -0,56 0,11 

Гід. к-ть 3,11 0,02 3,03 3,10 2,00 1,25 4,30 2,52 3,48 0,69 22,14 0,20 0,05 -0,90 0,11 

рНсол 5,70 0,01 5,69 5,80 1,00 5,07 6,65 5,31 5,98 0,38 6,60 -0,27 0,05 -1,13 0,11 

SO4 – vod 0,07 0,00 0,07 0,08 2,00 0,03 0,14 0,05 0,10 0,03 37,11 -0,01 0,05 -0,85 0,11 

Σkat-vod 0,40 0,00 0,39 0,39 2,00 0,29 0,74 0,32 0,46 0,09 21,65 0,73 0,05 -0,29 0,11 

ГС 6 27,29 0,11 26,85 26,84 1,00 18,94 38,38 22,57 31,53 4,98 18,25 0,35 0,05 -1,13 0,11 

FG 51,82 0,05 51,76 52,11 2,00 43,21 57,92 50,35 53,29 2,41 4,65 -0,43 0,05 1,00 0,11 

Р 100,3 0,31 99,41 96,43 1,00 81,54 141,04 90,06 103,68 14,28 14,23 1,42 0,05 1,35 0,11 

Кф 88,26 0,08 88,18 88,58 2,00 78,71 95,80 86,23 90,94 3,67 4,16 -0,40 0,05 -0,17 0,11 

Ka 0,69 0,00 0,69 0,68 2,00 0,54 0,82 0,64 0,72 0,07 9,49 0,41 0,05 -0,60 0,11 

Клас 7 (n = 10007) 

Гумус 4,03 0,00 4,02 4,03 2,00 3,18 4,65 3,92 4,14 0,22 5,51 -0,52 0,02 1,23 0,05 

Гід. к-ть 3,42 0,01 3,38 3,43 2,00 2,06 4,99 3,06 3,82 0,52 15,22 -0,19 0,02 -0,64 0,05 

рНсол 5,42 0,00 5,42 5,40 2,00 5,13 6,08 5,33 5,49 0,12 2,17 0,52 0,02 0,32 0,05 

SO4 – vod 0,09 0,00 0,08 0,10 2,00 0,03 0,16 0,06 0,12 0,03 35,03 0,13 0,02 -1,26 0,05 

Σkat-vod 0,39 0,00 0,39 0,40 2,00 0,27 0,48 0,36 0,42 0,04 10,39 -0,54 0,02 -0,82 0,05 

ГС 6 32,39 0,06 31,71 31,55 2,00 17,80 44,01 28,25 38,73 6,49 20,03 -0,17 0,02 -1,03 0,05 

FG 55,42 0,04 55,25 54,79 2,00 44,10 66,25 52,65 59,38 4,40 7,94 0,13 0,02 -0,87 0,05 

Р 109,3 0,16 108,1 108,34 2,00 73,85 145,29 98,60 119,72 16,38 14,98 0,00 0,02 -0,86 0,05 

Кф 87,87 0,05 87,71 88,44 2,00 76,40 96,67 83,74 92,69 5,23 5,95 -0,15 0,02 -1,20 0,05 

Ka 0,75 0,00 0,74 0,75 2,00 0,54 0,92 0,68 0,83 0,09 11,52 0,00 0,02 -1,09 0,05 

Клас 8 (n = 2573) 

Гумус 3,59 0,00 3,59 3,59 2,00 3,23 3,99 3,50 3,69 0,14 3,87 -0,05 0,05 -0,32 0,10 

Гід. к-ть 2,97 0,01 2,90 2,82 1,00 1,35 4,37 2,44 3,54 0,65 21,92 0,32 0,05 -0,97 0,10 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Клас 8 (n = 2573) 

рНсол 5,60 0,01 5,60 5,60 1,00 5,01 6,71 5,40 5,80 0,30 5,40 0,15 0,05 -0,31 0,10 

SO4 – vod 0,11 0,00 0,11 0,11 2,00 0,07 0,15 0,10 0,12 0,02 14,61 -0,01 0,05 -0,71 0,10 

Σkat-vod 0,40 0,00 0,40 0,40 2,00 0,32 0,57 0,37 0,44 0,05 11,30 0,35 0,05 -0,74 0,10 

ГС 6 28,62 0,06 28,43 29,83 2,00 18,30 34,01 26,51 30,75 3,13 10,92 -1,28 0,05 1,04 0,10 

FG 52,10 0,04 52,07 52,45 2,00 47,57 55,87 50,64 53,56 1,91 3,66 -0,57 0,05 -0,42 0,10 

Р 103,7 0,22 103,1 109,03 2,00 76,00 121,69 91,45 111,80 10,93 10,54 -0,86 0,05 -0,66 0,10 

Кф 86,25 0,09 86,13 88,52 2,00 75,72 91,38 83,69 89,22 4,43 5,13 -1,02 0,05 -0,48 0,10 

Ka 0,64 0,00 0,64 0,65 2,00 0,47 0,77 0,60 0,68 0,06 8,73 -0,18 0,05 -0,72 0,10 

Примітка. n – кількість варіант; Хсер.- середнє значення; ПХср – похибка середньої; Хг – середня геометрична; Me – значення медіани; Мо 

- кількість мод; Х min – мінімальне значення; Х max - максимальне значення; σ – вибіркова дисперсія; Kvar -  коефіцієнт варіації; As - показник 

асиметрії розподілу, ПAs – похибка коефіцієнту асиметрії; E – показник ексцесу розподілу; ПЕ – похибка ексцесу; Гумус - загальний вміст 

гумусу в ґрунті, %; Гід. к-ть - гідролітична кислотність ґрунту, ммоль/100 г ґрунту; рНсол - активність водородних іонів у розчині КСІ,  

молях на 1 літр; SO4 - vod - кількість SO4
2-в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Σkat-vod - сумма катіонів у водній витяжці з ґрунту,  

ммоль/100 г; ГС 6 - вміст часток менше 0,001 мм, кількість, %; FG - сумарний вміст часток менше 0,01 мм, вміст, %; Кф – фактор 

структурності за Фагілером; Ka - ступінь агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом; Р - гранулометричний показник структурності для 

гумусованих ґрунтів за Вадюніною.  
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Аналіз представлених в таблиці 4.5 загально-статистичних показників 

дослідних ознак ґрунту дозволяє зробити узагальнюючий висновок щодо 

ступеня їх мінливості та суттєвій відмінності законів їх розподілу від 

нормального (за значеннями показників асиметрії та ексцесу розподілу, а також 

їх похибок). Це обґрунтовує використання медіани в якості робастної оцінки 

сукупності для кожного з класів, визначених під час класифікації даних БСКС. 

Для порівняльного аналізу розподілу дослідних ознак між класами, використано 

популярний в науковій літературі спосіб квантильного представлення даних 

варіювання властивостей ґрунтів (рис. 4.8 - 4.17).  

Так, визначені в межах полігону класи ґрунтів певним чином 

диференційовані (чорнозем типовий, реградований та лучно-чорноземний ґрунт) 

за значенням медіани. Так медіанне значення за загальним вмістом гумусу для 

першого, другого, четвертого, сьомого та восьмого класів, які представляють 

чорнозем типовий, знаходиться в межах від 3,6 до 4,0 % (рис. 4.8). Виключення 

складає лише чорнозем намитий (5 клас), який відрізняється дещо облегшеним 

гранулометричним складом та пов’язаним з цим зниженим медіанним значенням 

загального вмісту гумусу – 3,26 %. В той час, коли медіанне значення для цього 

показнику ґрунту для лучно-чорноземного ґрунту та реградованого чорнозему 

(клас 3) є проміжним та дуже подібним, що складає відповідно 3,5 та 3,4 %. 

Також відмінним за медіанним значенням ступеню агрегатності за Бейвером та 

Роадесом можна вважати чорнозем типовий легкоглинистий, який достатньо 

відрізнявся від важкосуглинкового різновиду (рис. 4.15). Проміжні медіанні 

значення для цього показнику ґрунту відзначено для чорнозему типового 

середньосуглинкового та лучно-чорноземного ґрунту (відповідно п’ятий та 

шостий класи). Визначені за даними БСКС виділи ґрунтів добре 

диференційовані за медіанним значенням рН сольового (рис. 4.12). Так медіана 

цього показнику для всіх класів, що відповідають чорнозему типовому 

важкосуглинковому та легкоглинистому, знаходилась в інтервалі між 5,4 та  

5,7 моль на 1 л.  



228 

 

 
 

 Рис. 4.8 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

загального вмісту гумусу.  

 

Рис. 4.9 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

гідролітичної кислотності ґрунту. 



229 

 

 

Рис. 4.10 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

вмісту сульфат-аніону у водній витяжці з ґрунту. 

 

 
Рис. 4.11 Квантильне представлення латерального варіювання суми 

катіонів у водній витяжці з ґрунту. 
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Рис. 4.12 Квантильне представлення латерального варіювання рН 

сольового. 

 

 

Рис. 4.13 Квантильне представлення латерального варіювання 

гранулометричного показнику структурності ґрунту (за А.Ф. Вадюніною). 
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Найнижчі значення цього показнику відзначено для чорнозему 

реградованого (клас 3) та середньосуглинкового (клас 5). Найвище медіанне 

значення рН сольового відзначено для лучно-чорноземного ґрунту (клас 6).  

Квантильне представлення розподілу за класами відносних показників 

структурного складу ґрунтів (див. рис. 4.14 - 4.16), а також окремих показників 

ґрунтової поверхні – абсолютних відміток (4.16) та нахилу (4.17) дозволило 

визначити загальні особливості ґрунтогенезу в межах даної схилової системи. 

Так, для легкоглинистого різновиду чорнозему типового відзначено найвище 

медіанне значення ступеня агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом, яке 

знаходилось в інтервалі від 0,75 до 0,80, а також дуже подібні значення 

гранулометричного показнику структурності за А.Ф. Вадюніною та фактору 

структурності за Фагілером, що відповідно знаходилось в інтервалах значень від 

107 до 120 та від 88 до 93 одиниць.  

 

 

Рис. 4.14 Квантильне представлення латерального варіювання фактору 

структурності ґрунту (за Фагелером). 
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Рис. 4.15 Квантильне представлення латерального варіювання ступеня 

агрегатності ґрунту (за Бейвером та Роадесом). 

 

Рис. 4.16 Квантильне представлення латерального варіювання нахилу 

ґрунтової поверхні. 
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Рис. 4.17 Квантильне представлення латерального варіювання абсолютних 

висот ґрунтової поверхні. 

 

За медіанним значенням гіпсометрії виділів, які представляють чорнозем 

типовий легкоглинистий визначено, що вони займають, в основному, верхні 

частини схилів різних експозицій з найвищими медіанними значеннями 

абсолютної висоти поверхні - від 165 до 175 м, а також з нахилом поверхні від 

1,5 до 2,5 °. Порівняно з цим ґрунтом, легкоглинистий лучно-чорноземний ґрунт 

(клас 6) відрізнявся зниженими медіанними значеннями гранулометричного 

показнику структурності ґрунту та ступеня агрегатності, що відповідно складало 

95 та 0,68 одиниць. Зрозуміло, що визначений контур цього ґрунту має знижені 

медіанні значення абсолютних відміток поверхні – біля 156 м, однак не 

найнижчі для даного полігону. Найнижчі відмітки відзначено для намитого 

чорнозему типового, медіана складала 151 м.  

Цікаво, що медіанне значення гранулометричного показнику 

структурності та фактору структурності для намитого чорнозему типового були 
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співставними з відповідними показниками чорнозему типового глибокого, який 

розташовано в верхній частині схилів.  

 

4.1.3 Дослідження неоднорідності ґрунтового покриву в межах 

полігону «Тишки 2» 

 

4.1.3.1 Обробка та класифікація зображення Landsat 7 

 

Для уточнення закономірностей розподілу елементів неоднорідності ҐП на 

схилах північної експозиції в цьому регіоні було досліджено зображення 

прилеглої до полігону «Тишки 1» територій, що виконано КА Landsat 7 

(17.04.2003). За результатами розрахунку вегетаційного індексу NDVI було 

визначено додатковий полігон - «Тишки-2», який у момент космічної зйомки 

характеризувався відсутністю рослинного покриву, що підтверджується 

від’ємними значеннями індексу NDVI (рис. 4.18).   

 

 

 

Рис. 4.18 Діалогове вікно ENVI з демонстрацією розрахунку вегетаційного 

індексу NDVI для полігону «Тишки 2» за даними КА Landsat 7. 
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Оскільки підібрані космічні зображення цього полігону мали повний набір 

необхідної для дешифрування сукупності метаданих, під час досліджень також 

було опрацьовано найбільш повний алгоритм ґрунтового дешифрування 

космічних даних, який на першому етапі включав радіометричну корекцію 

зображення дослідного полігону «Тишки 2» (рис. 4.19), його атмосферну 

корекцію (рис. 4.20), а також процедуру загально-статистичного аналізу 

зображення у всіх каналах космічного сканування (рис. 4.21).  

 

 

 

Рис. 4.19 Діалогове вікно ENVI з демонстрацією радіометричної корекції 

зображення дослідного полігону «Тишки 2» за даними КА Landsat 7. 
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Рис. 4.20 Діалогове вікно ENVI з демонстрацією атмосферної корекції 

зображення дослідного полігону «Тишки 2».  

 

 

 

Рис. 4.21 Діалогове вікно ENVI для статистичного аналізу зображення 

полігону «Тишки 2», яке виконане після атмосферної корекції. 
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Детальний аналіз розподілу значень оптичних характеристик ґрунтової 

поверхні у шістьох діапазонах сканування (додаток Н, рис. Н.1 - Н.5) дозволив 

зробити висновок про їх відмінність від нормального розподілу. Зокрема, 

виражена асиметрія розподілу та його полімодальність дозволили зробити 

висновок про те, що представлені розподіли можна розглядати в якості 

суміщення двох або навіть більшої кількості підсукупностей.  

Й таким чином, слід розглядати ймовірну неоднорідність ҐП полігону та 

необхідність обрахунку численності класів ґрунтів, які дозволяють за 

зображенням полігону судити про елементи його неоднорідності. Цей висновок 

також підтверджено результатами розрахунку основних статистичних 

показників зображення полігону «Тишки-2» для кожного з діапазонів 

сканування, які представлено в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Загально-статистичні показники зображення полігону «Тишки 2»  

(КА Landsat 7 від 17.04.2003). 

№ 

Каналу 

зйомки 

Середня 

зважена 

Х 

Х min Х max ΔХ Med σ Kvar n 

1 101,6±0,18 93,1 125,1 32,0 99,7 5,42 5,33 900 

2 72,3±0,29 61,1 107,0 45,9 68,7 8,9 11,7 900 

3 64,3±0,4 49,17 108,7 59,6 59,7 11,8 18,4 900 

4 77,5±0,77 55,5 156,6 101,1 67,4 23,0 29,7 900 

5 137,8±1,0 104,3 224,9 120,7 125,6 29,7 21,5 900 

6 106,9±0,7 78,7 184,3 105,6 98,6 22,2 20,8 900 

Розрахунок ступеня дискретизації зображення - k 

№ 

каналу 

зйомки 

 

k=1+3,31·lgn 

 

за формулою Стержеса 

 

k=( Х max- Х min)/ σ 

1 ≈ 11 2,96  або ≈ 3 5,9  або ≈ 6 

2 ≈ 11 4,25  або ≈ 4 5,2  або ≈ 5 

3 ≈ 11 5,52  або ≈ 6 5,1  або ≈ 5 

4 ≈ 11 9,36  або ≈ 9 4,4  або ≈ 4 

5 ≈ 11 11,2  або ≈ 11 4,1  або ≈ 4 

6 ≈ 11 9,8  або ≈ 10 4,8  або ≈ 5 

Примітка. Х min – мінімальне значення оптичної яскравості; Х max - максимальне 

значення оптичної яскравості; ΔХ – розмах варіювання оптичної яскравості зображення;                  

Med – значення медіани; σ  - середнє квадратичне відхилення оптичної яскравості;                   

Kvar -  коефіцієнт варіації оптичної яскравості; n – кількість варіант або елементів 

зображення; k - ступень дискретизації зображення. 
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Розгляд загально-статистичних показників зображення полігону «Тишки 

2» дозволив зробити висновок про порівняно більшу інформативність 

четвертого, п’ятого та шостого каналів знімання, які характеризувалися 

найбільшими значеннями розмаху варіювання оптичної яскравості зображення 

(рис. 4.22), а також найбільшими коефіцієнтами варіації (див. табл. 4.6). У 

зв’язку з цим, використання зображень саме у цих діапазонах сканування 

вважалося найдоцільнішим для подальшої класифікації зображення за методами 

кластерного аналізу. При цьому, гранична ступінь дискретизації зображення 

полігону визначалася шляхом розрахунку кількості класів для використаних 

каналів, що також представлено в табл. 4.6.  

 

Рис. 4.22 Загально-статистичні показники зображення полігону «Тишки 2» 

за даними КА Landsat 7. 

 

В додатку С представлено результати класифікації зображення полігону 

«Тишки-2», які демонструють розподіл ґрунтових виділів під час поступового 

підвищення ступеня дискретизації від 3 до 12 класів (табл. Н.1).  
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Співставлення картосхем ҐП полігону для кожного зі ступенів 

дискретизації зображення показало більшу ефективність алгоритму ISODATA 

для визначення ареалів незначної площі вже на рівні дискретизації в 5 класів, 

наприклад в центрі полігону. В той час, як алгоритм K-means не давав 

порівнянного результату, хоча за показниками евклідової відстані та 

трансформованої дивергенції забезпечував більш показову відмінність між 

визначеними класами або виділами ґрунту. Цікаво відзначити, що суттєва 

відмінність між цими варіантами картосхем складається також в тому, що для 

найбільшого з визначених за K-середніх виділом ґрунту (зелений на малюнку в 

таблиці Н.2) у варіанті за алгоритмом ISODATA визначено хоча й спорідненні, 

але декілька виділів незначної площі, що можна розглядати як безперечну 

перевагу цього алгоритму для дослідницького пошуку щодо неоднорідності 

ґрунтових властивостей в межах полігону. Також під час співставлення цих 

картосхем представляється дуже цікавим додаткове членування ҐП в верхній 

частині схилу, яке також визначено саме за алгоритмом ISODATA (зелений та 

блакитний ареали на малюнку в табл. Н.1). 

Розгляд результатів класифікації дозволяє зробити висновок про значну 

стабільність результатів дискретизації зображення за алгоритмом K-means 

майже до ступеня в 11 класів, що зазвичай позитивно розглядається фахівцями з 

кластерного аналізу даних, які оцінюють такі результати як найвірогіднішу 

модель просторового розподілу дослідного об’єкту. На рівні дискретизації в 11 

класів цей алгоритм також демонструє визначення ґрунтових ареалів малих 

площ, які з високою ймовірністю є спорідненими та характеризуються 

незначною контрастністю за ґрунтовими показниками. В цілому ж, картосхеми 

ґрунтових виділів, що отримано за алгоритмом K-means відрізняються певною 

структурністю, яка цілком може задовольнити вимоги щодо коректного 

визначення елементів ҐП в процесі його крупно масштабного картографування. 

Оскільки алгоритм ISODATA використовує мінімальну спектральну 

відстань для визначення відповідного класу (кластеру) для кожного з елементів 

зображення, картосхеми ҐП, що отримано за цим методом відрізняються 
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більшою кількістю виділів з незначною площею, що в деякій мірі можна 

охарактеризувати як «клаптикову структуру» їх розподілу, розгляд якої має 

перспективи для визначення ЕҐА та ҐК. Й все ж таки, при ретельному розгляді 

місцезнаходження окремих виділів та показників евклідової відстані та 

трансформованої дивергенції можна зробити висновок й про певну 

підпорядкованість ареалів один одному або їх спорідненість, що має значення 

під час визначення закономірної складової варіювання ґрунтових властивостей. 

Для уточнення обґрунтованості меж контурів (на рівні дискретизації - 4 

класи), визначених за кластерним аналізом, було проаналізовано 

автокореляційну функцію оптичних характеристик ґрунтової поверхні та її 

супутні дані (профіль яскравостей, полуваріограма, графік першої та другої 

похідних для кожного з використаних діапазонів сканування) за окремими 

лінійними напрямками – трансектами, які представлено у таблиці Н.3.  

Аналіз даних для першого профілю підтверджує обґрунтованість 

визначення окремого ареалу в центральній частині полігону. Зокрема майже для 

усіх каналів зйомки відмічено значний стрибок оптичної яскравості на відстані 

150-160 м, що відповідало першому проходженню корелограми через нульове 

значення. Характер варіювання в усіх досліджених каналах сканування в цілому 

можна вважати подібним. Цікавою відміною між діапазонами можна вважати 

вигляд автокореляційної функції шостого каналу, на ділянці між 300 та 500 м, 

що дозволяє припустити наявність в межах східної частини полігону як мінімум 

двох ареалів з відмінним характером варіювання оптичної яскравості. Це також 

підтверджується графіком другої похідної на ділянці від 500 до 650 м. 

Розгляд даних щодо варіювання оптичних характеристик ґрунтової 

поверхні другого профілю дозволив встановити періодичну складову у їх зміні 

й, таким чином, підтверджує обґрунтованість майже усіх меж виділів, які 

отримано за алгоритмом ISODATA. Зокрема, корелограма в усіх діапазонах 

сканування неодноразове перетинає нульове значення майже через кожні 100 м. 

Однак канали зйомки мають деякі відміни в швидкості змінювання оптичних 

характеристик, що доводить графік першої та другої похідних. 
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Завданням розгляду третього профілю є встановлення закономірної 

складової варіювання оптичних характеристик в верхній частині схилу. Більш 

показовими виявилися корелограми четвертого та п’ятого каналів сканування, 

які в центральній своїй частині продемонстрували подібні зміни знаку 

коефіцієнту автокореляції, що надійно підтверджує обґрунтованість розділення 

двох ареалів, які визначені за кластеризацією в верхній частині схилу. Оскільки 

корелограми показують подібні змінювання в своїй кінцевій частині, можна 

тільки припустити наявність додаткового елементу неоднорідності ґрунту за 

оптичними характеристиками на ділянці між 500 та 650 м.  

Розгляд четвертого профілю передбачав деталізацію просторового 

розподілу оптичних характеристик ґрунтової поверхні найбільшого з визначених 

класів ґрунтів, а також для підтвердження його межі в верхній частині схилу. В 

цілому, корелограми п’ятого та шостого каналів сканування підтвердили 

коректність визначеної межі між двома ареалами в верхній частині схилу. В той 

час коли корелограма четвертого каналу окреслює додатковий елемент 

неоднорідності оптичної яскравості ґрунтової поверхні, який, на жаль, ніяк не 

представлено за результатами дискретизації зображення на рівні 3 та 4 класів. 

Також представлені графіки першої та другої похідної дозволяють припустити, 

що у визначеному у верхній частині схилу ареалі також є додатковий елемент 

неоднорідності за показниками оптичної яскравості ґрунтової поверхні. 

Для додаткового уточнення та остаточного вирішення щодо 

неоднорідності просторового розподілу оптичної яскравості вздовж одного, 

значного за площею ареалу, в верхній частині схилу, було розглянуто п’ятий 

профіль. Цей ареал не є диференційованим за результатами класифікації на рівні 

3 та 4 класів. Однак розгляд корелограм доводить наявність в його межах як 

мінімум двох елементів неоднорідності за даними четвертого та п’ятого каналів. 

Хоча можна припустити й наявність додаткового - третього ареалу, якщо 

врахувати корелограму шостого діапазону. При цьому, перша та друга похідна 

ілюструють дуже цікавий характер мінливості оптичних характеристик 
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ґрунтової поверхні майже для усіх з ймовірних  ареалів (двох або навіть трьох), 

які розташовано в верхній частині схилу.  

На основі детального аналізу просторового розподілу оптичних 

характеристик в межах полігону, шляхом експертного оцінювання було обрано 

оптимальний варіант класифікації зображення дослідного полігону за 

алгоритмом ISODATA на рівні дискретизації 8 класів, який в значній мірі 

вирішує більшість спірних моментів, які визначено на етапі дослідження 

профілів. Саме цей варіант територіальної диференціації використано для 

обробки даних польових обстежень ҐП дослідного полігону «Тишки-2». 

 

4.1.3.2 Співставлення результатів класифікації космічного 

зображення полігону «Тишки 2» з даними наземного обстеження 

 

Оскільки методологічною основою ґрунтової картографії є концепція 

структури ҐП, яка сформульована в свій час В.М. Фрідландом, аналіз результатів 

просторової диференціації ҐП полігону «Тишки 2», який здійснено за даними 

БСКС, також проведено відповідно до її основних принципів та положень. 

Згідно з ними, елементарні структури ҐП (ЕҐА та ҐК), є основними об'єктами 

картографування, які виділяються за типологічним принципом та є основою для 

конструювання більших за розміром ґрунтово-територіальних утворень. В цьому 

контексті, основним питанням аналізу та оцінювання результатів ґрунтового 

дешифрування даних БСКС високого просторового розрізнення є встановлення 

коректності дискретизації ҐП. 

У зв’язку з цим, для інтерпретації результатів класифікації космічного 

зображення проведено польове обстеження полігону «Тишки 2» та опрацьовано 

відібрані в польових умовах проби ґрунту (додаток П, табл. П.1 – П.4), а також 

проаналізовано морфологічний опис ґрунтових розрізів, що закладені в межах 

цього полігону (табл. П.5). Складність цього етапу досліджень визначалася 

необхідністю ув'язування чинних в генетичному ґрунтознавстві підходів до 
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діагностики ґрунтів з картографічним зображенням, яке отримано на основі 

обробки оптичної яскравості лише поверхневого шару ґрунту. 

В цілому, картографування полігону «Тишки 2» також відноситься до 

випадку, коли здійснено просторову диференціації ҐП, який поєднує найнижчі 

таксономічні одиниці систематично близьких, орних ґрунтів, які відрізняються 

меншою кількістю якісних показників, що варіюють у просторі [377, 378].  

Співставлення опису ґрунтових розрізів (табл. П.5) та результатів 

аналітичних досліджень свідчить про складність ҐП полігону, що представляє 

сполучення чорноземних ґрунтів Лісостепу (табл. 4.7). Зведення цих даних 

показало, з одного боку, близькість генезису ґрунтів полігону, яка проявляється 

в значній гумусованості ґрунтового профілю та співставних значень загального 

вмісту гумусу у ґрунті, зокрема, в його поверхневому шарі, а з другого - суттєву 

їх відмінність за глибиною скипання карбонатів, за вертикальним розподілом 

мулистої фракції та фізичної глини, порівняно зниженій кількості обмінних 

катіонів у ґрунтах, а також за характером вертикального перерозподілу вмісту 

гумусу. Це свідчить про неоднорідність просторового розподілу факторів 

ґрунтоутворення та складну історію розвитку території. 

Так, розрізи № 1, 3 та № 4 діагностовано як чорнозем типовий глибокий 

малогумусний легко глинистий на лесоподібному суглинку. Для цих розрізів 

відмічено поступове зниження загального вмісту гумусу, незначні та поступові 

зміни вмісту фізичної глини за профілем. Відмінними в них є потужність 

гумусового профілю та глибина скипання карбонатів, а також певна різниця в 

сумі обмінних катіонів та рН сольового, що підтверджує коректність їх 

розділення у різні виділи. 

Під час морфологічного дослідження другого та п’ятого розрізів було 

відзначено різке зменшення загального вмісту гумусу з глибиною, відсутність 

чітких діагностичних ознак елювіально-ілювіальної диференціації профілю. І все 

ж таки, для другого розрізу, на основі декількох діагностичних ознак, зокрема, 

обважнення гранскладу ґрунту у середній частині профілю (до 5 %), різке 

зменшення загального вмісту гумусу (біля 1 %) за профілем, обґрунтовано 
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дозволило визначити чорнозем опідзолений, середньоглибокий, малогумусний 

легкоглинистий на лесоподібному суглинку. Згідно загальновідомих підходів до 

класифікації чорноземних ґрунтів, чорноземи вилугувані та реградовані 

визнаються як перехідні форми ґрунтів між чорноземами опідзоленими та 

типовими, які можуть розділяти, облямовувати або вклинюватися в їх  масиви 

[267, 366]. 

Таблиця 4.7 

Зведені результати дослідження зразків з генетичних горизонтів 

ґрунтових розрізів полігону «Тишки 2» 

Польов

ий 

номер 

Індекс 

горизо

нту 

Глибина 

розподілу, 

см 

Загальний 

вміст 

гумусу, % 

ФГ 

 
ГП, см 

Гідр. 

к-ть 

рН 

сол 

Σ 

кат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р1 

Н 0-32 4,77 57,78 

120 

2,11 5,7 28,24 

Нрk 32-61 4,13 53,54 0,31 7,2 k 

Рhk 61-120 2,65 53,55 <0,23 7,4 k 

Рk гл. 120 2,12 56,42 <0,23 7,4 k 

Р2 

Не 0-33 4,77 54,89 

84 

3,48 5,5 28,16 

Нрі 33-84 3,81 55,12 2,25 5,6 27,63 

Рh(і)k 84-140 2,54 60,13 0,24 7,2 k 

Рk гл. 140 0,95 61,18 <0,23 7,3 k 

Р3 

Н 0-70 4,45 56,25 

110 

1,74 5,7 25,75 

Нр(і) 70-110 3,07 56,20 1,28 5,9 24,19 

Р(h)k гл. 110 1,59 55,2 0,35 6,9 27,76 

Р4 

Н 0-38 4,77 61,25 

97 

0,53 6,9 33,53 

Нp 38-64 3,07 58,00 <0,23 7,3 31,40 

Phk 64-97 2,22 58,64 <0,23 7,4 k 

Pk гл. 97 1,06 60,00 <0,23 7,4 k 

Р5 

Не 0-38 4,87 63,18 

72 

0,24 5,8 30,87 

Нр(і)k 38-55 3,71 63,32 0,33 7,1 36,8 

РН(і)k 55-72 2,75 64,14 <0,23 7,5 k 

Р(і)k 72-132 2,12 62,35 <0,23 7,4 k 

Рk гл.132 0,21 61,64 <0,23 7,5 k 

Пр.1 

Не 0-50 4,66 60,97 
>90 

см 

2,69 5,6 28,81 

Нр 50-75 3,07 46,55 1,26 5,9 26,54 

Нрk 75-90 2,22 61,95 0,23 7,2 k 

Пр.6 

Не 0-28 4,55 51,52 

>70 

см 

1,7 5,8 29,76 

Н(і)k 28-50 3,60 63,77 0,28 7,2 k 

Нрk 50-70 2,75 61,99 0,24 7,3 k 

НРk 70- глибше 2,22 61,90 <0,23 7,4 k 

Примітка. ГП – грубизна гумусованої частини профілю, см; ФГ – вміст фракцій 

фізичної глини, %; Гідр.к-ть – гідролітична кислотність ґрунту, ммоль/100 г; Σ кат – 

сума обмінних катіонів, мг-екв/100 г. 
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 Тому у випадку розрізу №3, який характеризувався значною глибиною 

скипання карбонатів, дуже незначним обважнення гранскладу ґрунту у середній 

частині профілю, відсутністю кремнеземистої присипки, його діагностовано як 

чорнозем типовий надглибокий малогумусний глибокоскипаючий 

легкоглинистий на лесоподібному суглинку.  

Для розрізу №5, який розташовано в верхній частині схилу, в автоморфних 

умовах, було відмічено характерний для елювіально-ілювіального типу розподіл 

мулистої фракції, однак й досить незначна глибина скипання карбонатів (38 см), 

що дозволило діагностувати цей ґрунт як чорнозем середньореградований 

середньоглибокий малогумусний легкоглинистий на лесоподібному суглинку. 

Також використано дані декількох прикопок, які дозволили прояснити 

ґрунтові відміни для сьомого та п’ятого класів, які не було представлено 

ґрунтовими розрізами. Прикопка №1 дозволила визначити в автоморфних 

умовах - чорнозем вилугуваний малогумусний легкоглинистий з глибиною 

скипання карбонатів з 82 см, в той час коли прикопка №2 виявила 

слабореградований важкосуглинковий чорнозем. 

В результаті проведеного співставлення результатів дешифрування та 

даних польового обстеження території побудовано картосхему ҐП полігону, що 

представлено на рис. 4.23. 

Представлена картографічна модель відображає складне сполучення та 

взаємне розташування різних підтипів та різновидів чорноземних ґрунтів, які 

сформовано в межах схилової системи північної експозиції та підтверджує 

ефективного використання даних БСКС для диференціації ҐП, що представлено 

спорідненими різновидами та підтипами чорноземів. 

Для верифікації та перевірки коректності отриманого варіанту просторової 

диференціації ҐП проведено геостатистичний аналіз даних точкового відбору 

проб з поверхневого шару ґрунту, що також дозволяє оцінити й латеральну 

неоднорідність ҐП дослідного полігону. 
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Умовні позначення: 

 

Чорнозем типовий глибокий малогумусний 

легкоглинистий слабозмитий  

 
Чорнозем середньореградований 

малогумусний легкоглинистий 

 
Чорнозем типовий глибокий малогумусний 

легко глинистий високоскипаючий 

 
Чорнозем середньо реградований мало- 

гумусний легкоглинистий 

 
Чорнозем типовий малогумусний глибоко- 

карбонатний  

 
Чорнозем вилугуваний малогумусний 

легкоглинистий  

 

Чорнозем слабореградований 

малогумусний  важкосуглинковий 

Рис. 4.23 Картосхема ґрунтового покриву полігону «Тишки 2», що 

створена за даними космічної зйомки. 
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На початковому етапі геостатистичної обробки даних точкового відбору 

проб, було використано метод експрес оцінки за допомогою загального IМ, а 

також його супутніх показників (табл. 4.8). За результатами цього аналізу 

визначено, що більшість досліджених показників ґрунту, а саме загальний вміст 

гумусу, складові водної витяжки та обмінних катіонів, а також 

гранулометричного складу поверхневого шару ґрунту розподілені в межах 

полігону 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 фактор дисперсності за Качинським (та відповідно 

фактор структурності за Фагілером) мали числове значення IМ , Z-оцінки та p-

значення, які дозволяють відхилити нульову гіпотезу й таким чином, в даних 

спостерігається просторова структура або їх об'єднання в кластери. Так, для 

вмісту Mg2+ у водній витяжці значення IМ , Z-оцінки та p-значення відповідно 

складало 0,23; 1,67 та 0,09. Для фракцій крупного та середнього піску ці 

величини складали відповідно 0,37; 2,33 та 0,10, в той час коли для мілкого піску 

– 0,27; 2,10 та 0,05. Що фактично визначає вірогідність наявності в межах 

полігону виділів, які значимо відрізняються за цими властивостями 

поверхневого шару ґрунту. Для вмісту мілкого пилу, мулу, а також фактору 

дисперсності та К Фагілера було характерно дуже низьке, негативне значення IМ, 

та Z-оцінки, що дозволило припустити наявність закономірного впливу на 

процес «розсіяння» їх значень. 

Таблиця 4.8 

Зведені результати геостатистичного аналізу даних точкового відбору проб 

ґрунту на полігоні «Тишки 2»  

№ 

п/п 

Показник ґрунту IМ z р ПВ, м ΣGet 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гумус -0,22 -1,32 0,19 90 - 

2 Гід. к-ть -0,07 -0,31 0,75 90 - 

3 рН сольовий -0,15 -0,93 0,35 90 - 

4 рН водний 0,24 1,70 0,09 90 + 

5 НСО3-vod -0,11 -0,66 0,50 90 - 

6 Cl-vod 0,05 0,48 0,62 90 - 

7 SO4 – vod -0,06 -0,31 0,75 90 - 
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Продовж. табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Ca-vod -0,13 -0,78 0,44 90 - 

9 Mg-vod 0,28 2,02 0,04 90 + 

10 Na-vod 0,16 1,22 0,21 90 - 

11 K-vod -0,06 -0,28 0,77 90 + 

12 Σkat-vod -0,06 -0,28 0,78 90  

13 Ca2+обм. -0,08 -0,45 0,65 90 - 

14 Mg2+ обм. 0,14 1,13 0,26 90 - 

15 Na+ обм. 0,20 1,49 0,13 90 - 

16 K+ обм. 0,21 1,60 0,11 90 - 

17 ГС 1 0,11 0,83 0,40 90 - 

18 ГС 2 -0,16 -1,10 0,27 90 - 

19 ГС 3 -0,02 0,02 0,98 90 - 

20 ГС 4 0,04 0,36 0,72 90 - 

21 ГС 5 -0,23 -1,39 0,16 90 - 

22 ГС 6 0,03 0,67 0,50 90 - 

23 FG -0,03 -0,10 0,91 90 - 

24 MС 1 0,38 2,65 0,01 30 + 

25 МС 2 0,35 2,62 0,01 30 + 

26 МС 3 0,25 1,76 0,08 30 + 

27 МС 4 0,19 1,39 0,16 30 - 

28 МС 5 -0,35 -2,16 0,03 30 + 

29 МС 6 -0,29 -1,90 0,05 30 + 

30 Ф дисп -0,32 -2,04 0,04 30 + 

31 Ka -0,11 -0,72 0,47 90 - 

32 Р -0,01 0,04 0,96 90 - 

Примітка. IМ  - індекс Морана (розраховано за методом зворотної відстані з 

нормалізацією ряду просторових ваг); z- оцінка – стандартне відхилення; р – ймовірність 

похибки першого роду; ПВ – поріг відстані, в м; ΣGet - узагальнюючий висновок про наявність 

просторової структури в розподілі показнику ґрунту; Гумус - загальний вміст гумусу, %; 

Гід. к-ть - гідролітична кислотність, ммоль/100 г ґрунту; рН сол - активність водородних іонів 

у розчині КСІ, моль/л; рН вод - активність водородних іонів у воді, моль/л; НСО3-vod – 

кількість НСО3
+ в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Cl-vod - кількість Сl- в водній 

витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; SO4 – vod - кількість SO4
2-в водній витяжці з ґрунту, 

ммоль/100 г; Ca-vod - кількість Са2+в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Mg-vod - 

кількість Mg 2+в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Na-vod - кількість Na +в водній витяжці 

з ґрунту, ммоль/100 г; K-vod - кількість K +в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Σkat-vod – 

сумма катіонів у водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; ГС 1 – вміст часток від 1 до 0,25 мм, 

%; ГС 2– вміст часток від 0,25 до 0.05 мм, %; ГС 3– вміст часток від 0,05 до 0,01 мм, %; ГС 4– 

вміст часток від 0,01 до 0,005 мм, %; ГС 5– вміст часток від 0,005 до 0,001 мм, %; ГС 6 – 

вміст часток менше 0,001 мм, %; FG – сумарний вміст часток менше 0,01 мм, %;  MС 1 – 

вміст агрегатів розміром від 1 до 0.25 мм, %; МС 2 - вміст агрегатів розміром від 0,25 до  

0,05 мм, %; МС 3 - вміст агрегатів розміром від 0,05 до 0,01 мм, %; МС 4 - вміст агрегатів 

розміром від 0,01 до 0,005 мм, %; МС 5 - вміст агрегатів розміром від 0,005 до 0,001 мм, %; 

МС6- вміст агрегатів розміром від 0,001 мм, %; Ф дисп – фактор дисперсності за 

Качинським; Ka – ступінь агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом; Р – 

гранулометричний показник структурності за Вадюніною. 
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На наступному етапі проаналізовано просторову кореляційну структуру 

даних. Для цього використано інструмент варіограмної поверхні, який дозволяє 

наглядно виявити анізотропію та визначити пріоритетні просторові напрямки 

для побудови варіограм окремих показників ґрунту (рис. 4.24).  

 
а)  

 
б)  

 

 
в)  

 
г)  

 
д)  

 
е)  

 

Рис. 4.24 Приклади варіограмних поверхонь показників ґрунту для 

полігону «Тишки 2»:  

а) загальний вміст гумусу, %; б) рН сольовий; в) гідролітична кислотність 

ммоль/100 г; г) сума обмінних катіонів, ммоль/100 г; д) вміст фракцій ФГ, %;  

е) фактор дисперсності. 
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Так, розгляд варіограмних поверхонь дозволив визначити два просторових 

напрями мінливості ґрунтових властивостей: з Південного Заходу на Північний 

Схід (або діагональний) та з Заходу на Схід полігону, строго у серединній його 

частині (або серединний).  

Результати геостатистичного моделювання основних ґрунтових 

властивостей, що реалізовано за методом ЕБК представлено в додатку Р (на 

рис. Р.4 - Р.13). Розгляд побудованих картограм підтверджує висновок щодо 

основних напрямів мінливості ґрунтових властивостей та дозволяє вилучити з 

картограм кількісні значення в межах окремих класів ґрунтів, що визначено за 

даними БСКС. Квантильне представлення даних розподілу ґрунтових 

властивостей за класами можна розглядати в якості орієнтовних показників 

латеральної неоднорідності (рис. 4.25 - 4.32). Але слід визнати, що більш 

надійними оцінками неоднорідності є радіус кореляції, нагет-ефект й тощо, що є 

в звітах кригінг-аналізу за методом ЕБК. 

 

 

Рис. 4.25 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

рН сольового в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.26 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

загального вмісту гумусу в межах класів ґрунтів, що визначено за даними 

космічної зйомки. 

 

 

Рис. 4.27 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

вмісту фракції крупного та середнього піску мікроагрегатного складу ґрунту в 

межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.28 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

вмісту фізичної глини в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної 

зйомки. 

 

Рис. 4.29 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

ступеня агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом в межах класів ґрунтів, які 

визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.30 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

гранулометричного показнику структурності за Вадюниною в межах класів 

ґрунтів, які визначено за даними космічної зйомки. 

 

 

Рис. 4.31 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

абсолютної висоти ґрунтової поверхні в межах виділів, що визначено за даними 

космічної зйомки. 
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Рис. 4.32 Квантильне представлення даних щодо латерального варіювання 

нахилу ґрунтової поверхні в межах виділів ҐП, що визначено за даними 

космічної зйомки. 

 

4.1.4 Дослідження неоднорідності ґрунтового покриву в межах 

полігонів «Лісова Стінка»  

 

Також проведено дослідження в межах полігонів «Лісова Стінка 1, 2». За 

загально відомою системою фізико-географічного районування України, яка 

мала найбільш повний опис фізико-географічних умов, територію цих полігонів 

раніше відносили до Бурлук-Оскольського фізико-географічного району 

Донецько-Оскольської підобласті Старобельскої Степової області південних 

відрогів Середньо-Руської височини, що визначено в Донецько-Донській 

північно-степової провінції Донецької фізико-географічної області Північної 

Степової підзони України [263, стор. 448]. Згідно чинному на теперішній час 

підходу до фізико-географічного районування, цю територію віднесено до 

Куп’янсько-Дворічанського ФГР Східноукраїнського краю Лісостепової зони, 
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який в своїй окраїнній, південно-східній частині межує з трьома ФГР 

Старобільської схилові-височинної області Задонецько-Донського краю 

Північно-степової підзони Степової зони - Куньєвсько-Борівським, Сватівсько-

Новоайдарським та Білокуракинсько-Білолуцьким [269, С. 228 - 229]. Перехідні 

риси цієї території актуалізують використання новітніх джерел об’єктивної 

інформації для деталізації умов ґрунтоутворення, особливо на ерозійно-

небезпечних землях, що характеризується неоднорідним складом осадочних 

порід мезозою та кайнозою, які часто мають горизонтальне залягання та 

перекриті лесоподібними суглинками або алювіальними відкладами [270].  

 

4.1.4.1 Дослідження ґрунтового покриву полігону «Лісова Стінка 1» 

 

4.1.4.1.1 Обробка та класифікація зображення Landsat 8  

 

Полігон «Лісова Стінка 1» обрано у зв’язку з тим, що він знаходиться в 

межах реалізованого у 80-х роках ХХ сторіччя проекту ґрунтоохоронного, 

протиерозійного агроландшафту в Куп’янському районі Харківської області, що 

забезпечило наявність певної кількості архівних наукових матеріалів лабораторії 

охорони ґрунтів від ерозії та сектору ДЗ ҐП ННЦ ІГА, які виконано на початку 

2000 років під керівництвом А.В. Шатохіна [275, 378]. 

Для цього полігону підібрано знімок КА Landsat 8, з повним набором 

метаданих, що дозволило опрацювати повний алгоритм ґрунтового 

дешифрування, який передбачав на початкових етапах визначення NDVI, що 

дозволяло зробити висновок про ступінь відкритості поверхні ґрунту у момент 

зйомки (рис. 4.33), здійснити радіометричну та атмосферну корекцію 

зображення (рис. 4.34), а також процедуру загально-статистичного аналізу 

зображення у більшості каналів зйомки (додаток С, рис. С.1). Детальний аналіз 

розподілу значень оптичних характеристик ґрунтової поверхні у другому, 

третьому, четвертому, п’ятому, шостому та сьомому діапазонах сканування 

дозволив зробити висновок про їх відмінність від нормального розподілу та 
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визначити виражену асиметрію в їх розподілі, що дозволило зробити попередній 

висновок про можливість неоднорідного ҐП в межах цього полігону. На основі 

описаних вище підходів визначено, що оптимальною кількістю класів для 

класифікації зображення ҐП полігону є чотири класи.  

 

 

Рис. 4.33 Діалогове вікно ENVI з результатами розрахунку індексу NDVI 

полігону «Лісова Стінка 1»  за даними Landsat 8.  

 

 

Рис. 4.34 Діалогове вікно ENVI з результатами радіометричної та 

атмосферної корекції зображення полігону «Лісова Стінка 1» за даними 

Landsat 8.  
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Цей висновок обґрунтовано також результатами геостатистичного аналізу 

зображення полігону. Так, розгляд автокореляційних функцій для профілю №1 у 

третьому, четвертому та п’ятому каналах доводить неоднорідність оптичних 

характеристик у верхній частині схилу, на відстані близько 330 метрів (від 

початку профілю), що може бути пов’язано зі зміною оптичних характеристик 

ґрунтової поверхні (табл. 4.9). Для шостого та сьомого каналів закономірна 

зміна яскравостей відзначено на відстані від 100 до 250 м, що також слід 

розглядати як можливий індикатор зміни виділів ґрунту. Профіль №2 деталізує 

зміну оптичних яскравостей в напрямі з верхньої до нижньої частини схилу 

південо-східної експозиції. Майже для усіх діапазонів зйомки відзначену різку 

зміну оптичних характеристик ґрунтової поверхні на відстані від 150 - 200 до 

350 - 400 м, що однозначно свідчить про наявність відмінних елементів ҐП. 

Розгляд автокореляційних функцій оптичних властивостей ґрунтової 

поверхні за профілем № 3 доводить наявність періодичної складової у зміні 

оптичних характеристик ґрунту у нижній частині схилу, що особливо чітко 

проявляється для шостого та сьомого каналів (150-200 м).  

На наступному етапі, під час класифікації зображення полігону за 

методами К-середніх та ІSODATA отримано значну кількість варіантів 

класифікації або картографічних моделей ҐП полігону (додаток С, табл. С.1). Їх 

співставлення показує незначну відмінність картосхем, що отримано за різними 

методами класифікації майже до ступеня дискретизації у чотири класи, що 

можна вважати позитивним результатом, який збігається з попередніми 

висновками про оптимальну ступінь дискретизації зображення полігону. На 

рівнях більшої ступені диференціації зображення, картографічні моделі відмінні 

між собою, в основному, за рахунок різних форм перехідних контурів, які 

роз’єднують класи, що визначені на рівні 4 класів. Тому для подальших етапів 

дослідження та тематичної інтерпретації обрано варіант класифікації за методом 

ІSODATA на рівні чотирьох класів. 
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Таблиця 4.9 

Геостатистичний аналіз зображення полігону «Лісова Стінка 1» 

Канал 2 Канал 3 Канал 4 

Профіль № 1 

 

 

 

 

 

 

Профіль № 2 

 

 

 

 

 

 

Профіль № 3 
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Продовж. табл.4.9 

Канал 5 Канал 6 Канал 7 

Профіль № 1 

 

 

 

 

 

 

Профіль № 2 

 

 

 

 

 

 

Профіль № 3 
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4.1.4.1.2 Співставлення результатів класифікації зображення з даними 

наземного обстеження 

 

Для перевірки ефективності класифікації даних БСКС для 

картографування ҐП полігону проаналізовано дані аналітичних досліджень 

ґрунтових зразків (табл.С.2 – С.4), що отримано за регулярною мережею відбору 

(100 м). При цьому, основну увагу приділено аналізу геостатистичних 

показників, які визначають закономірну складову у мінливості ґрунтових 

показників (табл. 4.10). На основі цих даних встановлено, що загальна площа 

полігону характеризується закономірним характером варіювання більшості з 

розглянутих показників.  

Таблиця 4.10 

Результати автокореляційного аналізу даних точкового відбору проб ґрунту 

на полігоні «Лісова Стінка 1» 

Клас 
Геостатистичні показники 

ІМ Z-оцінка р ΣGet 

1 2 3 4 5 

Загальний вміст гумусу 

Загальна вибірка 0,55 6,04 0,0000 + 

Клас 1 0,29 1,52 0,12 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,44 -0,84 0,40 - 

Клас 4 -0,07 -0,01 0,98 - 

рН сольовий 

Загальна вибірка 0,18 2,15 0,0031 + 

Клас 1 -0,16 -0,27 0,790 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,45 -0,84 0,400 - 

Клас 4 -0,15 -0,40 0,690 - 

Гідролітична кислотність 

Загальна вибірка 0,20 2,45 0,010 + 

Клас 1 0,24 1,44 0,150 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,27 -0,45 0,650 - 

Клас 4 -0,19 -0.70 0,490 - 
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Продовж. табл.4.10 

1 2 3 4 5 

Вміст Са2+ у складі поглинутих катіонів 

Загальна вибірка 0,35 3,93 0,000 + 

Клас 1 -0,07 0,10 0,910 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,61 -1,26 0,210 - 

Клас 4 -0,26 -0,84 0,400 - 

Вміст Mg2+ у складі поглинутих катіонів 

Загальна вибірка 0,29 3,40 0,006 + 

Клас 1 0,42 2,04 0,040 + 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,41 -0,76 0,450 - 

Клас 4 -0,09 -0,15 0,880 - 

Вміст Na+ у складі поглинутих катіонів 

Загальна вибірка 0,21 2,54 0,010 + 

Клас 1 -0,41 -1,20 0,230 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,19 -0,27 0,810 - 

Клас 4 0,47 2,34 0,010 + 

Вміст крупного та середнього піску 

Загальна вибірка 0,18 3,47 0,000 + 

Клас 1 0,01 0,42 0,680 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,24 -0,39 0,690 - 

Клас 4 0,25 2,30 0,020 + 

     

Вміст мілкого піску 

Загальна вибірка 0,47 5,17 0,000 + 

Клас 1 0,60 2,66 0,007 + 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,50 -0,99 0,31 - 

Клас 4 0,11 0,74 0,46 - 

Вміст крупного пилу 

Загальна вибірка 0,13 1,67 0,090 + 

Клас 1 0,56 2,64 0,008 + 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,39 -0,96 0,340 - 

Клас 4 0,26 1,44 0,150 - 

Вміст мулу 

Загальна вибірка 0,40 4,51 0,006 + 

Клас 1 0,20 1,20 0,230 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,38 -0,78 0,440 - 

Клас 4 -0.06 -0,07 0,990 - 



262 

 

Продовж. табл.4.10 

1 2 3 4 5 

Вміст фізичної глини 

Загальна вибірка 0,53 5,85 0,000 + 

Клас 1 -0,25 -0,63 0,530 - 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 -0,54 -1,07 0,280 - 

Клас 4 -0,44 -1,72 0,090 + 

Гранулометричний показник структурності 

Загальна вибірка 0,15 1,87 0,060 + 

Клас 1 0,40 1,99 0,050 + 

Клас 2 Не визн. 

Клас 3 0,39 1,41 0,160 - 

Клас 4 0,35 1,34 0,250 - 

 

Однак, в результаті проведеної просторової диференціації за даними 

БСКС, визначені виділи можна вважати однорідними (знак мінус в останній 

колонці табл. 4.10). Однак, слід визнати, що завдання виділення однорідних 

елементів ҐП було вирішено лише частково. Так, закономірна складова у 

мінливості окремих поглинутих катіонів та окремих гранулометричних фракцій 

характерна для першого та четвертого класів.  

Можливості ГІС дозволили провести наочний просторовий аналіз даних 

точкового відбору проб за допомогою інструментів побудови та аналізу 

гістограм (рис. 4.35 - 4.36), а також варіограмних поверхонь (рис. 4.37).  

Аналіз усіх представлених рисунків дозволив зробити попередній 

висновок про значну диференціацію ҐП полігону у поверхневому шарі, що 

багато в чому пояснюється значною інтенсивністю ерозійних процесів, які 

призвели до формування в серединній частинці схилу витягнутого ареалу (в 

напрямі з північного заходу на південний схід) значної площі, середньозмитого 

ґрунту, який характеризується дуже незначними показниками загального вмісту 

гумусу (біля 3%). Ділянки поверхні полігону, які не підвернені інтенсивному 

прояву ерозійного процесу розташовано майже вздовж всієї верхньої частини 

схилу, а також на окремих ділянках в нижній частині (конуси виносу), для яких 

відзначено високий сумарний вміст поглинутих катіонів (див. рис. 4.36).  
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а)       б) 

 

Рис. 4.35 Аналіз розподілу слабогумусних чорноземів в межах полігону:  

а) частка слабогумусних ґрунтів за гістограмою;  

б) розподіл слабогумусних ґрунтів на полігоні. 

 

  
 

а)       б) 

 

Рис. 4.36 Розподіл ґрунтів з високим вмістом поглинутих катіонів:  

а) частка ґрунтів з високим вмістом поглинутих катіонів за гістограмою;  

б) розподіл ґрунтів з високим вмістом поглинутих катіонів на полігоні. 
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а)      б) 

   
в)      г)  

   
д)      ж) 

   
к)       л) 

Рис. 4.37 Приклади варіограм окремих показників ґрунту для полігону 

«Лісова Стінка 1»:  

а) загальний вміст гумусу, %; б) рН сольовий; в) вміст поглинутого Са2+, 

мг-екв/100 г; г) вміст поглинутого Mg2+, мг-екв/100 г; д) вміст мілкого піску, %;   

ж) вміст крупного пилу, %; к) вміст мулу, %; л) гранулометричний показник 

структурності.  
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Аналіз варіограмних поверхонь показує,  що найбільш еродовані ділянки 

схилу, в основному, характеризуються незначними дисперсіями за загальним 

вмістом гумусу, вмістом поглинутих Са2+ та Mg2+, а також мілкого піску та 

мулу, що свідчить про критичний рівень руйнівного впливу ерозії на 

поверхневий шар ґрунту (оранка, недотримання рекомендованих сівозмін, 

тощо).  

Подібна тенденція характерна й для просторового розподілу дисперсії 

гранулометричного показнику структурності, який в певній мірі дозволяє 

інтегрувати інформацію щодо характеру варіювання декількох 

гранулометричних фракцій ґрунту. Так, дисперсія цього показнику в межах 

полігону однозначно знижується для еродованих ділянок, й навпаки, для 

незначно еродованих або не еродованих ділянок має серединні, але не найвищі, 

значення дисперсії цього показнику.   

Для визначення загальних закономірностей варіювання дослідних 

показників ґрунту в межах полігону проаналізовано архівні дані сектору 

дистанційного зондування щодо опису ґрунтових розрізів (табл. 4.11), 

розташованих на цій території [275].  

Таблиця 4.11 

Опис ґрунтових розрізів на полігоні «Лісова Стінка 1» [275] 

Польов

ий 

номер 

Індекс та 

глибина 

горизонту 

Опис 

1 2 3 

Р 295 Харківська обл, Куп'янський р-н, с. Синиха, оранка, середня третина 

схилу південно-східної експозиції 

Нр 0-36 см темно-сірий з бурувато-красний відтінком, сухий, 

щільний, горіхуватий, перехід поступовий 

HР 36-65 см темно-бурий, слабо та нерівномірно гумусований, 

сухий,  горіхуватий, брилистий, перехід 

поступовий, нерівний 

Р 65-75 см червоно-бура глина, темно-бурий,  сухий, 

грудкуватий 

D > 75 см строкато-кольорова глина,  сухий, грудкуватий 

Назва: чорнозем звичайний слабозмитий слабогумусний на червоно-

бурих глинах, які підстилаються строкато-кольоровими глинами 
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Продовж. табл. 4.11 

1 2 3 

Р 300 Харківська обл, Куп'янський р-н, с. Синиха, оранка, нижня третина 

схилу південно-східної експозиції 

Нр 0-32 см темно-сірий, з буруватим відтінком, сухий, 

легкоглинистий, щільний, брилистий, перехід 

поступовий, нерівний 

HРk 32-58 см верхній перехідний, сіро-бурий, слабо та 

нерівномірно гумусований, сухий, 

легкоглинистий, щільний, брилистий, перехід 

поступовий, нерівний, скипає з 32 см 

Р(h)к 58-75 см нижній перехідний, бурий, з сіруватим відтінком, 

плямистий, багато червоходів і кротовин, сухий, 

важкосуглинковий, брилистий, карбонатний, 

перехід поступовий 

Рк >75 см лес, темно-бурий, легкоглинистий, сухий, 

грудкуватий, карбонатний, карбонати в формі 

білозірки 

Назва: Чорнозем звичайний слабозмитий малогумусний 

легкоглинистий на лесовій породі 

Р 316 Харківська обл, Куп'янський р-н, с. Синиха, оранка, верхня третина 

схилу південно-східної експозиції 

Н 0-27 см темно-сірий, сухий, легкоглинистий, щільний, 

грудкуватий, перехід поступовий 

Hр 27-57 см темно-сірий з буруватим відтінком, сухий, 

легкоглинистий, грудкувато-горіхуватий, перехід 

поступовий, нерівний 

РНк 57-80 см темно-бурий, з темно-сірими плямами, 

легкоглинистий, сухий, горохуватий, щільний, 

перехід поступовий, скипає з 60 см 

Р 80-100 см грязно-палева глина, сухий, переритий 

землероями, з крупною білозіркою 

D  100-120 см червона глина, легкоглинистий, сухий, 

грудкуватий, з білозіркою 

Назва: Чорнозем малогумусний легкоглинистий на щільних глинах 

 

 

Співставлення опису ґрунтових розрізів та даних аналітичних досліджень 

проб ґрунту, що відібрані з цих розрізів (табл. 4.12) дозволили в деякій мірі 

прояснити генетичну належність складових ҐП цього полігону. 
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Таблиця 4.12 

Результати аналітичних досліджень проб з ґрунтових розрізів, що 

закладено на полігоні «Лісова Стінка 1» [273] 

№ 

зразка 

Глибина 

відбору 

зразка, см 

Вміст увібраних катіонів, в мг-екв/ 100г 
Вміст 

гумусу, % Ca Mg Na K сума 

295 0-10 15,75 3,44 0,40 0,33 19,92 2,84 

300 

0-10 26,75 4,65 0,45 0,55 32,40 3,29 

15-25 24,75 4,73 0,45 0,60 30,53 3,54 

40-50 карб карб 0,50 0,30 0,80 1,46 

60-70 карб карб 0,53 0,25 0,78 0,67 

70-80 21,0 2,70 0,40 0,23 24,33 0,63 

90-110 карб карб 0,50 0,20 0,7 0,52 

316 
80-100 карб карб 2,43 0,28 2,71 1,00 

100-120 карб карб 3,08 0,28 3,36 0,73 

 

Згідно цих даних, перший з визначених за даними БСКС клас ґрунтів 

(рис. 4.38), який займає верхню частину схилу (клас 1), відповідає чорнозему 

звичайному малогумусному середньоглибокому середньоглинистому на 

щільних глинах, який скипає на глибині 60 см, в якому карбонати у вигляді 

білозірки залягають у нижній частині гумусованого шару - на глибині 80 см 

(розріз 316 у табл. 4.11).  

Четвертий клас представлений розрізом №300 (див. табл. 4.11), який 

займає нижню частину схилу. Цей виділ відрізняється як незначною глибиною 

скипання карбонатів (32 см), так й ґрунтотворною породою – лесовидним 

суглинком, при цьому, глибина гумусованої частини профілю складає близько 

75 см, карбонатні конкреції визначено в верхній частині ґрунтотворної породи.  

Третій клас ґрунтів, що визначено за даними БСКС, відповідає чорнозему 

звичайному слабозмитому слабогумусному на червоно-бурих глинах, які 

підстилаються строкато-кольоровими глинами. 
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Умовні позначення: 

 

Чорнозем звичайний середньогумусний середнь глибокий 

середньоглинистий на щільних глинах 

  

 

Чорнозем звичайний малогумусний легкоглинистий  

слабозмитий на червоно-бурих глинах 

  

 

Чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий 

середньозмитий на червоно-бурих глинах 

  

 

Чорнозем звичайний малогумусний легкоглинистий  

на лесовидному суглинку 

 

Рис. 4.38 Картосхема ґрунтових виділів полігону «Лісова Стінка 1», що 

побудована на основі даних космічної зйомки. 

 

Недостатня кількість архівних даних та їх певна суперечливість 

актуалізували здійснення геостатистичного аналізу даних за регулярною 

мережею відбору проб, для параметризації варіювання ҐП за комплексом 

ґрунтових показників. Результати геостатитстичного моделювання основних 
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фізико-хімічних показників ґрунту для полігону «Лісова Стінка 1» представлено 

у додатку С, на рис. С.2 - С.9. Побудовані в такий спосіб картограми ґрунтових 

властивостей використано для параметризації неоднорідності ҐП полігону 

шляхом вилучення кількісних значень за контурами, а також для уточнення 

генетичного статусу другого класу, визначеного за даними БСКС. Таким же 

чином  вилучено дані з ЦМР полігону та її похідних (рис. С.10). 

Зручним способом наочного оцінювання особливостей варіювання 

властивостей ґрунтів в межах визначених за даними БСКС класів є квантильне 

представлення розподілів, зокрема для висотних відміток поверхні (рис. 4.39).   

 

 

 

Рис. 4.39 Квантильне представлення висотних відміток поверхні полігону 

«Лісова Стінка 1» в межах класів ґрунтів, що визначено на основі даних 

космічної зйомки. 
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Співсталення квантильного розподілів основних показників ґрунту та 

висотних відміток поверхні цього полігону дозволяє визначити  певну висотну 

підпорядкованість, визначених за даними БСКС, класів ґрунтів.  

В цілому ж, зроблено висновок, що дешифрування ҐП за даними БСКС 

дозволило створити картографічну модель, яка добре диференціювала ҐП 

полігону за більшістю ґрунтових показників як за медіанним їх значенням, так й 

за міжквартільною відстанню: вміст фракцій ФГ (рис. 4.40), загальний вміст 

гумусу (рис. 4.41), вміст поглинутого Са2+ (рис. 4.42) та гідролітична кислотність 

(рис. 4.43).  

 

 

 

Рис. 4.40 Квантильне представлення варіювання вмісту фізичної глини в 

межах класів ґрунтів, що визначено на основі даних космічної зйомки. 
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Рис. 4.41 Квантильне представлення варіювання загального вмісту гумусу 

в межах класів ґрунтів, що визначено на основі даних космічної зйомки. 

 

 

 

Рис. 4.42 Квантильне представлення варіювання вмісту поглинутого Са2+  

в межах класів ґрунтів, що визначено на основі даних космічної зйомки.  
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Рис. 4.43 Квантильне представлення варіювання гідролітичної кислотності 

в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 

 

Слід визнати чітку диференціацію ҐП полігону за вмістом фракцій ФГ, що 

підтверджується чіткою відмінністю медіанного значення цього показнику та 

відсутністю перекриття МКВ майже для усіх визначених класів (див. рис. 4.40). 

Однак найбільш відмінними представляються чорнозем звичайний 

малогумусний середньоглибокий середньоглинистий (клас 1) та його 

еродований аналог (клас 3 - комплекс середньо- та сильнозмитого ґрунту). 

Проміжне значення мали другий та четвертий клас, який представляє чорнозем 

звичайний на лесовидному суглинку. Подібний висновок також можна зробити 

за результатами аналізу рис. 4.41, за яким простежується чітка диференціація 

класів ґрунтів за медіанним значенням та МКВ загального вмісту гумусу.  
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Більш невизначеною можна вважати диференційованість дослідного 

полігону, що здійснена за даними БСКС, за такими показниками ґрунтів як сума 

поглинутих катіонів (рис. 4.44) та вміст поглинутого Na+  (рис. 4.45). 

 

 

Рис. 4.44 Квантильне представлення варіювання суми поглинутих катіонів 

в межах класів ґрунтів, що визначено на основі даних космічної зйомки. 

 

 

Рис. 4.45  Квантильне представлення варіювання вмісту поглинутого Na+ в 

межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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За сумою поглинутих катіонів, підтверджено значну відмінність лише між 

першим та третім класом, в той час коли для інших класів (другого та 

четвертого) відзначено подібні значення медіанного значення цього показнику 

та значне перекриття МКВ (див. рис. 4.45).  

Наочно ілюструє диференційованість ҐП полігону за загальним вмістом 

гумусу також графічне представлення розподілів визначених класів, що 

апроксимовані гаусовою кривою (рис. 4.46).  

 

 

 

Рис. 4.46 Розподіли загального вмісту гумусу в межах класів ҐП, що 

визначено за даними космічної зйомки. 
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Чітка відмінність за гідролітичною кислотністю визначено для першого та 

четвертого класів, в той час коли для другого та третього класів її можна 

вважати невизначеною (див. рис. 4.43).  

В цілому ж, за даними точкового відбору проб на полігоні «Лісова Стінка 

1» встановлено, що значення цього показнику в межах полігону є завищеними, 

що можна пояснити довготривалим та інтенсивним впливом 

сільськогосподарської діяльності. За відсутністю надійних даних щодо історії 

поля можна лише припустити, що такі нехарактерно високі для цих ґрунтів 

значення гідролітичної кислотності свідчать про недосконалість використаних 

агротехнологій, які не забезпечують відтворення родючості ґрунту або 

допустимих змін його природних властивостей. Наприклад, інтенсивне 

застосування лише мінеральних добрив, збільшує ризик декальцинації 

поверхневого, орного шару чорноземів, що відображається на  підвищенні цього 

показнику.  

Квантильне представлення висотних відміток поверхні полігону «Лісова 

Стінка 1» за визначеними, під час дешифрування, класами ґрунтів доводить 

чітку висотну впорядкованість у розміщенні першого, третього та четвертого 

класу, які є відмінними як за ступенем еродованості, так й за ґрунтотворною 

породою (див. рис. 4.39).  

Значний розмах варіювання висотних відміток поверхні для другого класу, 

значна МКВ та суттєве зміщення в боксі медіанного значення цієї ознаки 

поверхні, свідчить про перехідний характер умов ґрунтоутворення, також можна 

припустити, що створення цього виділу як елементу неоднорідності ҐП 

пов’язано з посиленням сучасного процесу трансформації поверхневого шару 

ґрунту (наприклад посилення ерозії), який суттєво впливає на варіабельність 

його оптичних властивостей.   
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4.1.4.2 Дослідження ґрунтового покриву полігону «Лісова Стінка 2» 

 

4.1.4.2.1 Обробка та класифікація зображення Landsat 8  

 

Полігон «Лісова Стінка 2» безпосередньо межує з основним дослідним 

полем ґрунтоохоронного протиерозійного агроландшафту, який створено у 80-х 

роках ХХ сторіччя в Куп’янському районі Харківської області. Це обумовило 

доречність використання архівних наукових матеріалів лабораторії охорони 

ґрунтів від ерозії та сектору ДЗ ҐП ННЦ ІГА [378] та надало певну кількість 

інформації щодо характеристики вертикальної будови ґрунтів, розташованих в 

межах дослідного схилу. 

Для цього полігону підібрано знімок КА Landsat 8, з повним набором 

метаданих, що також дозволило опрацювати повний алгоритм попередньої 

обробки зображення для цілей ґрунтового дешифрування, який передбачав 

визначення NDVI (рис. 4.47), здійснити радіометричну та атмосферну корекцію 

зображення (рис. 4.48), а також процедуру його загально-статистичного аналізу 

(додаток Т,  рис. Т.1). 

 

Рис. 4.47 Діалогове вікно програми ENVI з результатами розрахунку NDVI 

для полігону «Лісова Стінка 2»  за даними КА Landsat 8. 
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Рис. 4.48 Діалогове вікно ENVI з результатом радіометричної корекції 

зображення дослідного полігону «Лісова Стінка 2» за даними КА Landsat 8. 

 

Аналіз гістограм оптичних характеристик ґрунтової поверхні у другому, 

третьому, четвертому, п’ятому, шостому та сьомому діапазонах сканування 

дозволив зробити висновок про виражену асиметрію в їх розподілі. На основі 

описаних вище підходів визначено, що оптимальною кількістю класів для 

класифікації зображення ҐП полігону є чотири класи. Цей висновок 

обґрунтовано також результатами геостатистичного аналізу зображення 

полігону, частково представленого у табл. 4.13.  

Зокрема, у всіх каналах зйомки визначено високояскравісну ділянку 

зображення на відстані біля 500 м від початку першого профілю, при цьому 

закономірний характер варіювання оптичних характеристик ґрунтової поверхні 

підтверджено виглядом автокореляційної функції та полуваріограми.  
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Таблиця 4.13 

Геостатистичний аналіз зображення полігону «Лісова Стінка 2» 

№ Канали зйомки Геостатистичні показники зображення 

1 2 3 

1 Канал 2 

Профіль 1 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 
2 Канал 2 

Профіль 2 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 

3 Канал 3 

Профіль 1 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 
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Продовж. табл. 4.13 

1 2 3 

1 Канал 3 

Профіль 2 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 
2 Канал 4 

Профіль 1 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 

3 Канал 4 

Профіль 2 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 
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Продовж. табл. 4.13 

 
1 2 3 

1 Канал 5 

Профіль 1 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 
2 Канал 5 

Профіль 2 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 
3 Канал 6 

Профіль 1 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 
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Продовж. табл. 4.13 

 
1 2 3 

1 Канал 6 

Профіль 2 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 

2 Канал 7 

Профіль 1 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 

 

3 Канал 7 

Профіль 2 

 

 

Профіль 

 
Автокорелограма 

 
Полуваріограма 
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Найбільш визначеною ця ділянка є на зображенні шостого та сьомого 

каналів. Другий профіль деталізував яскравість зображення поверхні ґрунту для 

нижньої частини схилу південної експозиції. Зокрема автокорелограми 

більшості каналів знімання (другого, четвертого, шостого та сьомого діапазонів) 

демонструють чітку періодичну складову у варіюванні оптичних характеристик 

через кожні 150 - 200 м.  

Таким чином, зроблено висновок про існування одного, чітко 

локалізованного ареалу з високими значеннями яскравості зображення, одного 

ареалу значної площі у межах північної експозиції, а також двох ареалів, які 

чергуються у просторі в межах південної експозиції, в нижній частині схилу, 

причому окремі виділи мають подовжену форму вздовж схилу.   

Класифікацію космічного зображення полігону також проведено за 

методами К-середніх та ISODATA, із застосуванням способу послідовного 

підвищення ступеня дискретизації зображення, що дозволяє визначити певну 

підпорядкованість виділів в межах локальної структури ҐП за оптичними 

характеристиками. Результати класифікації представлено в додатку Т, табл. Т.1. 

Аналіз побудованих картосхем показує чітку відмінність ареалу в центральній 

частині полігону та його локалізацію вже на рівні дискретизації у два класи  за 

методом ISODATA. При подальшій деталізації чітко визначаються контури 

ареалів, що розподілені на різних солярних експозиціях цього полігону – 

північної (виділ жовтого кольору) та південної (другий рядок у табл. Т.1). При 

збільшенні ступеня дискретизації поступово деталізуються контури в межах 

південної експозиції (четвертий та п’ятий рядок у табл. Т.1). 

Значна подібність картосхем ҐП полігону, яка визначається на четвертому 

ступені дискретизації, за обома методами класифікації, обумовила обирання 

саме цього варіанту класифікації в якості основного для подальшого 

співставлення з даними польового обстеження території. 
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4.1.4.2.2 Співставлення результатів класифікації зображення з даними 

наземного обстеження 

 

Основою для тематичної інтерпретації результатів класифікації космічного 

зображення цього полігону також є дані наземного обстеження, зокрема дані за 

регулярною мережею відбору проб (додаток Т, табл. Т.2-Т.4), архівні ґрунтові 

карти та матеріали обстежень дослідної території у 1994 та у 2002 роках 

співробітниками лабораторії охорони ґрунтів від ерозії та сектору ДЗ ГП ННЦ. 

На основі цих даних встановлено, що загальна площа полігону 

характеризується закономірним характером варіювання більшості з розглянутих 

показників (за винятком вмісту обмінного К+, та вмісту Mg2+ у водному витягу). 

Однак, в результаті проведеної просторової диференціації за даними БСКС, на 

основі геостатистичного аналізу даних встановлено, що визначені виділи можна 

вважати однорідними за більшістю показників – загальним вмістом гумусу, 

складом обмінних катіонів, складом водного витягу (знак мінус в останній 

колонці табл. 4.14).  

Таблиця 4.14 

Результати автокореляційного аналізу даних точкового відбору проб ґрунту 

на полігоні «Лісова Стінка 2» 

№ 

п/п 

Клас Геостатистичні показники 

ІМ Z-оцінка р ΣGet 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальний вміст гумусу 

Загальна вибірка 0,62 6,01 0,0000 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,04 -1,64 0,09 - 

Клас 3 0,14 0,87 0,38 - 

Клас 4 0,10 0,94 0,35 - 

2 рН сольовий 

Загальна вибірка 0,50 4,89 0,0000 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,01 0,99 0,32 - 

Клас 3 0,49 2,50 0,01 + 

Клас 4 0,39 2,81 0,005 - 
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Продовж. табл.4.14 

1 2 3 4 5 6 

3 Вміст Са2+ у складі обмінних катіонів 

Загальна вибірка 0,32 3,16 0,0001 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,04 -1,38 0,17 - 

Клас 3 -0,15 0,51 0,61 - 

Клас 4 -0,05 -0,06 0,95 - 

4 Вміст Mg2+ у складі обмінних катіонів 

Загальна вибірка 0,27 2,67 0,008 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,01 0,89 0,37 - 

Клас 3 -0,19 -0,76 0,45 - 

Клас 4 0,43 3,04 0,002 + 

4 Співвідношення Са2+до Mg2+ у складі обмінних катіонів 

Загальна вибірка 0,38 3,81 0,0001 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,004 0,99 0,32 - 

Клас 3 -0,60 -2,84 0,004 + 

Клас 4 0,37 2,81 0,005 + 

6 Вміст НСО3
- у водному витягу 

Загальна вибірка 0,35 3,47 0,00005 + 

Клас 1 Не визн. 

Клас 2 -0,003 1,00 0,31 - 

Клас 3 0,21 1,20 0,23 - 

Клас 4 0,25 1,91 0,05 + 

7 Вміст крупного та середнього піску 
Загальна вибірка 0,51 4,92 0,0000 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 0,11 8,1 0,0000 + 

Клас 3 0,46 2,31 0,02 + 

Клас 4 0,03 0,49 0,62 - 

8 Вміст мілкого піску 

Загальна вибірка 0,44 4,35 0,0000 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 -0,02 0,2 0,84 - 

Клас 3 0,19 1,08 0,27 - 

Клас 4 0,05 1,04 0,29 - 

9 Вміст крупного пилу 

Загальна вибірка 0,53 5,15 0,0000 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 -0,04 -1,39 0,17 - 

Клас 3 0,62 3,17 0,001 + 

Клас 4 0,51 3,55 0,0004 + 
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Продовж. табл.4.14 

1 2 3 4 5 6 

10 Вміст мулу 

Загальна вибірка 0,23 2,74 0,0000 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 -0,002 1,16 0,24 - 

Клас 3 0,74 3,62 0,0003 + 

Клас 4 0,46 3,23 0,0001 + 

11 Вміст фізичної глини 

Загальна вибірка 0,23 2,32 0,02 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 0,03 3,27 0,0001 + 

Клас 3 0,05 0,47 0,64 - 

Клас 4 0,19 1,52 0,13 - 

12 Гранулометричний показник структурності 

Загальна вибірка 0,42 4,13 0,0000 + 

Клас 1 Не визн 

Клас 2 -0,03 -0,33 0,74 - 

Клас 3 0,45 2,25 0,02 + 

Клас 4 0,56 3,93 0,0001 + 

Примітка. IМ  - індекс Морана ; z- оцінка – стандартне відхилення; р – ймовірність 

похибки першого роду; ΣGet - узагальнюючий висновок про наявність просторової 

структури в розподілі показнику ґрунту. 

 

Однак, слід визнати, що виділення однорідних елементів ҐП в межах цього 

полігону було вирішено також лише частково. Так, закономірна складова у 

мінливості окремих обмінних катіонів та окремих гранулометричних фракцій 

характерна для третього та четвертого класу (співвідношення Ca2+ та Mg2+  у 

складі обмінних катіонів, вміст мулистої фракції, гранулометричний показник 

структурності).  

Можливості ГІС дозволили провести наочний просторовий аналіз даних 

точкового відбору проб за допомогою інструментів побудови та аналізу 

гістограм (рис. 4.49 - 4.50), а також варіограмних поверхонь (рис. 4.51). 
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а)      б) 

 

Рис. 4.49 Аналіз розподілу малогумусних ґрунтів в межах полігону:  

а) частка малогумусних ґрунтів за гістограмою;  

б) розподіл малогумусних ґрунтів на полігоні. 

 

 

  

а)      б) 

 

Рис. 4.50 Аналіз розподілу ґрунтів з загальним вмістом гумусу більше 5%: 

а) частка слабогумусних ґрунтів за гістограмою;  

б) розподіл слабогумусних ґрунтів на полігоні.  
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а)       б) 

    

в)        г) 

    
д)       ж) 

    
к)        л) 

Рис. 4.51 Приклади варіограмних поверхонь окремих показників ґрунту:  

а) загальний вміст гумусу, %; б) рН сольовий, моль/л; в) вміст К+ в 

водному витягу, ммоль/100г; г) вміст НСО3
- в водному витягу, ммоль/100г ; д) 

вміст СІ – в водному витягу, ммоль/100г ; ж) сума Na+та K+ в складі обмінних 

катіонів, мг-екв/100г; к) вміст фракцій крупного пилу,%; л) гранулометричний  

показник структурності. 
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На основі суміжного аналізу цих даних з ЦМР полігону (додаток Т, 

рис. Т.2) та її похідними картограмами (рис. Т.3) визначено, що розподіл 

малогумусних та середньогумусних ґрунтів добре локалізовано.  

Так, ґрунти з вмістом гумусу від 2,81 до 3,50 % займають, в основному, 

схил південної експозиції (перший та другий клас за даними БСКС), в той час 

коли середньогумусні (від 5 дот 5,3 % ) – займають фактично повністю ту 

частину полігону, що представляє схил північної експозиції. За даними 

варіограмних поверхонь (див. рис. 4.51), в серединній частині полігону, яка 

відповідає плакору та верхній частині схилів з незначними нахилами (біля 1°), 

можна визначити ділянку ґрунтової поверхні, яка характеризується незначною 

дисперсією майже усіх досліджених показників - загального вмісту гумусу (див. 

рис. 4.51а),  рН сольового (див. рис. 4.51б), вмісту НСО3
- в водному витягу (див. 

рис. 4.51г), а також вмісту фракцій крупного пилу (див. рис. 4.51к) та 

гранулометричного показнику структурності (див. рис. 4.51л). Таким чином 

визначено, що основний напрям мінливості властивостей ґрунтів має майже 

субмеріодальний розподіл або слабко виражений з північно-північного сходу на 

південний захід.  

Дані точкового відбору проб було використано для геостатистичного 

моделювання розподілу окремих ґрунтових властивостей за методом ЕБК, які 

представлено в додатку Т (рис. Т.4 - Т.12).  

Аналіз побудованих в такий спосіб картограм підтверджує наявність в 

центральній частині полігону добре локалізованого виділу, який чітко 

відрізняється від околишньої площі за зниженим вмістом фізичної глини, 

звуженим співвідношенням обмінних Са2+ до Mg2+, значним вмістом 

водорозчинних К+ та SO4
2-. Це надало підстави передбачити наявність в межах 

полігону чорнозему залишково - солонцюватого, які розвиваються на засолених 

глинах та для яких є притаманним зменшений вміст мулистої фракції в орному 

шарі за рахунок пептизації тонкодисперсних часток та їх переміщення з верхніх 

горизонтів в нижчі [379]. Саме у весняний період ці ґрунти мають білястий 

відтінок поверхні оранки та стають дуже відмінними від суміжних, не 
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осолонцьованих різновидів чорноземів, що слід використовувати як надійну 

ознаку дешифрування цих ґрунтів за даними ДЗ, які відзняте в оптичному 

діапазоні сканування.  

Дані геостатистичного моделювання також доводять певну відмінність 

схилу північної експозиції за загальним вмістом гумусу, рН сольовим, 

гідролітичною кислотністю, вмістом обмінного Na+, водорозчинного SO4 у 

порівняні зі схилом південної експозиції, що додатково обґрунтовує коректність 

картографічної моделі, що створено на рівні дискретизації 4 класи. В цій моделі 

клас №4 практично повністю займає схил північної експозиції.  

Для наочного представлення ступеня варіювання ґрунтових властивостей 

для кожного з визначених за даними БСКС класів ґрунтів, також використано 

робастні статистичні оцінки – медіанне значення показнику, МКВ та розмах 

варіювання (без врахування екстремумів та викидів), які представлено на 

рис. 4.52 - 4.63. Ці рисунки певним чином характеризують коректність 

просторової диференціації ҐП полігону за більшістю ґрунтових ознак.  

 

 

Рис. 4.52 Квантильне представлення варіювання загального вмісту гумусу 

в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.53 Квантильне представлення варіювання вмісту фракцій ФГ.  

 

 

 

Рис. 4.54 Квантильне представлення варіювання рН сольового в межах 

класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.55 Квантильне представлення варіювання гідролітичної 

кислотності.  

 

 

Рис. 4.56 Квантильне представлення варіювання вмісту SO42- у водній 

витяжці в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.57 Квантильне представлення варіювання вмісту К+ у водній 

витяжці.  

 

 

Рис. 4.58 Квантильне представлення варіювання вмісту обмінного Са2+ в 

межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 
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Рис. 4.59 Квантильне представлення варіювання вмісту обмінного Mg2+. 

 

Рис. 4.60 Квантильне представлення варіювання суми обмінних катіонів в 

межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки.  
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Рис. 4.61 Квантильне представлення розподілу вмісту фракцій мілкого 

піску.  

 

Рис. 4.62 Квантильне представлення розподілу вмісту мулистої фракції . 
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Рис. 4.63 Квантильне представлення розподілу нахилу ґрунтової поверхні 

в межах класів ґрунтів, що визначено за даними космічної зйомки. 

 

Перший клас займає верхню частину схилу південної експозиції з 

абсолютними відмітками поверхні від 152 до 157 м, з нахилом поверхні близько 

2,5 - 3,0°. Для цього виділу характерне найменше медіанне значення загального 

вмісту гумусу – 3,5%, вмісту фізичної глини - 58 %, вмісту обмінного Са та суми 

обмінних катіонів, що відповідно складає 30 та 24 мг-екв/100 г ґрунту. В той же 

час, цей клас ґрунтів є досить відмінним від інших за найвищим медіанним 

значенням гідролітичної кислотності - біля 3,8 ммоль/100 г, вмісту SO4 у 

аніонному складі водного витягу - 0,13 ммоль/100 г, вмісту водорозчинного К+ - 

близько 0,04 ммоль/100 г, а також за вмістом фракцій мілкого піску у 

гранулометричному складі ґрунту - до 23 %. Цей клас ґрунтів характеризується 

незначною МКВ для більшості досліджених показників, що свідчить про його 

своєрідність та чітке територіальне впорядкування. 
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Другий, третій та четвертий клас мають значний розмах варіювання як за 

абсолютними висотами поверхні (від 125 до 160 м), так й за її нахилом (від 2 до 

10 °), хоча четвертий клас розташовано лише в межах північної експозиції. 

Таким чином, дуже спорідненими за характеристиками рельєфу є другий 

та третій класи, які розташовано, в основному в межах схилу південної та 

південно-західної експозиції, що характеризуються подібним медіанним 

значенням нахилу ґрунтової поверхні (від 3 до 4°). При цьому, більшим 

розмахом варіювання та МКВ відрізняється третій клас.  

Квантильне представлення розподілу показників складу обмінних катіонів 

та водного витягу демонструють суттєву відмінність між двома, безумовно 

спорідненими класами – другим та третім, за розмахом варіювання. Зокрема, 

більший розмах варіювання відмічено у другого класу, за показниками рН 

сольового, гідролітичною кислотністю, складовими водного витягу. Крім того, 

для цього класу відзначено більш низький вміст обмінного Са2+ та суми 

обмінних катіонів у порівнянні з третім класом. Це наводить на думку про те, що 

цей клас ймовірно представляє перехідні форми чорноземоутворення, коли на 

короткій відстані один від одного чергуються ділянки, які відмінні за 

ґрунтовими режимами та складом лесових порід, які є ґрунтотворними.  

На жаль, актуальних відомостей про вертикальну будову ґрунтів саме в 

межах цього полігону, отримано не було. Тому для висновку про генетичний 

статус ґрунтів на цій території розглянуто також архівні матеріали лабораторій 

охорони ґрунтів від ерозії та ДЗ ҐП ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» [378], 

які частково представлено в таблиці Т.5. 

На основі суміжного аналізу всього масиву даних зроблено висновок про 

те, що перший клас представляє чорнозем осолоділий малогумусний 

легкоглинистий слабозмитий на лесовидному суглинку (рис. 4.64), які зазвичай 

«залягають на надзаплавних річкових терасах невеликими ділянками, гумусово-

елювіальному горизонту яких властива певна вилуженість від карбонатів, 

пластинчасте зложення та борошниста крем’янка» [376]. У гранулометричному 

складі цих ґрунтів визначається значний вміст часток пилу, що також 
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підтверджується побудованими за ЕБК картограмами розподілу фізичної глини 

(рис. Т.11а) та гранулометричного показнику структурності (рис. Т.12а) на 

полігоні.  

 

  

Умовні позначення: 

  

1 клас - Чорнозем осолоділий малогумусний легкоглинистий 

слабозмитий на лесовидному суглинку  

 

 

2 клас - Чорнозем сильно реградований малогумусний неглибокий 

легкоглинистий середньозмитий на лесовидному суглинку  

 

 

3 клас - Комплекс чорнозему слабореградованого мало та 

середньогумусного легкоглинистого на лесовидному суглинку 

 

 
4 клас - Чорнозем сильно реградований (слабосолонцюватий) 

середньогумусний середньоглибокий легкоглинистий на лесі 

 

Рис.4.64 Картосхема ґрунтового покриву полігону «Лісова Стінка 2», що 

побудована за даними космічної зйомки. 
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Цікаво, що важливими ознаками для визначення таких чорноземів є кисла 

реакція ґрунтового розчину поверхневого горизонту, а також властиві й для 

солонцюватих чорноземів ознаки – звужене співвідношення між увібраними 

Са2+ та Mg2+, достатньо високий сумарний вміст Na+ та K+ (більше 3%), 

погіршення фізичних властивостей. Чітка локалізація у розподілі цих ознак в 

межах полігону за даними ЕБК - моделювання повністю збігається з 

місцезнаходженням цього виділу ґрунту, що визначено за результатами 

класифікації космічного зображення. Цікаво відзначити, що такий незначний за 

площею ґрунтовий виділ не було визначено за результатами великомасштабного 

ґрунтового обстеження у 60-х роках минулого сторіччя. 

Другий клас представляє комплекс чорноземів сильно та 

середньореградованих малогумусних легкоглинистих середньозмитих на 

лесовидному суглинку, для яких характерним є достатньо високий вміст гумусу 

(біля 4 %), задовільні водно-фізичні властивості, що визначаються достатньо 

високим рівнем насиченості поглинального комплексу Са2+ (30 %), майже 

нейтральна реакція ґрунтового розчину. 

Третій клас представляє комплекс чорнозему слабореградованого мало та 

середньогумусного легкоглинистого на лесовидному суглинку, який займає 

вододільну частину полігону та верхні, пологі балочні та прибалочні схили, в 

межах яких раніше було розвинуті байрачні ліси. Давня сільськогосподарська 

діяльність обумовила також інтенсифікацію дернового процесу на цій території, 

що призвело до посилення карбонатності цих ґрунтів, покращенню їх водно-

фізичних властивостей та оструктуренню ілювійованого шару, підвищенню 

загального вмісту гумусу.   

Четвертий клас представляє чорнозем сильнореградований 

середньогумусний середньо глибокий легкоглинистий на лесі, найбільш 

гумусований виділ в межах полігону, який є дуже відмінним від іншої частини 

полігону за підвищеним значенням рН сольового та вмістом обмінного Na, 

значним варіюванням вмісту мулистої фракції. 
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4.2 Визначення латеральної неоднорідності ґрунтів у степовій зоні 

України 

 

4.2.1 Загальна характеристика особливостей степової зони України 

 

За площею Степова фізико-географічна зона країни є найбільшою та 

займає біля 40% території країни [263, 380]. Значна річна сума температур вище 

10°С (від 2800 до 3600°С), значна амплітуда змінювання температурного 

режиму впродовж року, недостатня кількість атмосферних опадів [276, 277], а 

також значне варіювання у складі ґрунтотворних порід [381] обумовили суттєве 

варіювання ґрунтових відмін в межах цієї території.  

За даними загальновідомих узагальнень, які здійснено вітчизняними 

географами та ґрунтознавцями, в плакорних умовах, на лесових породах в межах 

цієї зони, переважають ґрунти чорноземного ряду та каштанового типів, при 

цьому, північну полосу субмеридіонального напряму зони займають чорноземи 

звичайні середньо та малогумусні, середню частину – чорноземи південні 

малогумусні, які південніше змінюються полосою південних солонцюватих 

чорноземів, які переходять у темно-каштанові ґрунти [263, 382 - 386].  

В цілому ж, значна своєрідність ҐП Степової зони обумовлена дією трьох 

основних ґрунтотворних процесів: гумусонакопичення, карбонатизації та 

соленакопичення. Щорічний опад трав'янистих лучно-степних рослин, які 

домінують в цих гідротермічних умовах, становить від 40 до 60% всієї їх маси і 

може коливатися від 100 до 200 ц на 1 га, причому на кореневу систему рослин 

припадає від 40 до 80 %, або 40-60 % маси [384], яка щорічно відмирає та 

збагачує ґрунт зольними речовинами та азотом. При цьому, восени та навесні, в 

умовах достатньої кількості вологи, опад трав'янистих лучно-степних рослин 

розкладається, в основному, аеробними мікроорганізмами з утворенням 

гумусових речовин, які вступаючи в з'єднання з карбонатами ґрунтотворних 

порід та утворюють стабільні сполуки - гумати Са2+, які закріплюються у 

верхній частині ґрунту і майже не вимиваються.  
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Карбонатизація степових ґрунтів проявляється у формуванні особливого 

горизонту ґрунту, насиченого карбонатами Са2+, який залягає як у вигляді 

великих борошняних прошарків, так й розсіюється у вигляді невеликих 

локальних включень округлої форми (білозірки). Зрозуміло, що глибина 

залягання карбонатів дуже залежить від глибини промочування ґрунту й дуже 

зменшується на південь по мірі зменшення річної суми опадів. Й таким чином, 

вплив карбонатизації на степове ґрунтоутворення різко посилюється в 

південному напрямі.  

Соленакопичення в ґрунтах Степової зони, за думкою С.С. Соболєва, в 

основному визначається сухим кліматом, засоленням ґрунтотворних порід та 

імпульверизацією солей [385]. Питання ґрунтоутворення та всебічна 

характеристика засолених ґрунтів в різні часи розвинуто та добре викладено в 

роботах Д. Віленського [386], К.К. Гедройца [387, 388], В.А. Ковди [389, 390], 

О.Н. Соколовського  [391], Г.Н. Самбура  [392, 393], А.В. Новікової [383, 394, 

395], С.А. Балюка [396, 397] та багатьох інших видатних вчених.  

Також слід підкреслити важливий вплив азональних факторів на 

формування локальних структур ҐП в цій зоні. В межах цієї зони розподілено 

декілька крупних геологічних структур, які визначають різноманітність 

тектонічних, геологічних та геоморфологічних умов ґрунтоутворення 

(Дніпровсько-Донецька впадина, Донецька складчаста область, 

Причорноморська впадина, Північно - Кримський передгірний прогин тощо), що 

значно ускладнює контурність та взаємне розташування ґрунтових відмін.  

Зрозуміло, що проведені дослідження не могли охопити всього 

різноманіття структур ҐП в цій зоні, тому експериментальні дослідження було 

проведено в двох, достатньо відмінних одна від одної територіях: в Донецькій 

області (полігон «Розівка»), яка характеризується значною неоднорідністю 

ґрунтотворних порід, а також в Сухому Степу (полігон «Крим - Кам’янка»). 
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4.2.2 Дослідження неоднорідності ґрунтового покриву в межах 

полігону «Крим-Кам’янка»  

 

4.2.2.1 Класифікація знімку Landsat 7 

 

Експериментальну перевірку можливостей використання даних БСКС для 

визначення латеральної неоднорідності орних ґрунтів гумусово-акумулятивного 

типу ґрунтоутворення в Степовій зоні країни проведено на полігоні «Крим – 

Кам’янка», розташованого в АР Крим, площею 194 га. Згідно з оновленою 

системою фізико-географічного районування цей полігон розташовано в 

Південносиваському районі Присивасько-Кримської низовинної області 

Кримського Степового краю, який відноситься до Південностепової 

(сухостепової) підзони Степової зони країни, який є витягнутим вузькою смугою 

вздовж узбережжя Азовського та Чорного морів [269]. Ґрунтотворними 

породами в межах цієї, найбільш посушливої, території краю є четвертинні 

лесоподібні суглинисті, глинисті та молоді лиманно-морські відклади. У зв’язку 

з цим, основний фон ҐП складають не чорноземи південні, а саме темно-

каштанові ґрунти, частково осолонцьовані в зниженій частини території. 

Нагадаємо, що для каштанових ґрунтів цього регіону є характерним невеликий 

вміст гумусу (3,0 %) та високий рівень сільськогосподарської освоєності [380, 

384]. Вибір цього об’єкту визначився не тільки своєрідністю ландшафтів та 

тектоорографічних особливостей, які в деякій мірі знівелювали відомі для Степу 

зональні ландшафтні форми, але й контрастністю космічного зображення 

ґрунтової поверхні (рис. 4.65).  

Великомасштабне картографування ґрунтів полігону проводили на основі 

знімку КА Landsat 7, який відзняте за умов оптимального стану поверхні ґрунту, 

тобто в умовах незначного розвитку сільськогосподарської рослинності 

(рис. 4.66) та у період, коли поверхня ґрунту перебувала у повітряно-сухому 

стані. За відсутністю для цього знімку повного набору метаданих, під час 

дешифрування не проведено радіометричну та атмосферну корекції.  
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Рис. 4.65 Фрагмент синтезованого космічного зображення полігону «Крим 

Кам’янка». 

 

 

 

Рис. 4.66 Результати розрахунку NDVI полігону, що проведено в ГІС TNT. 
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Для тематичного дешифрування космічного зображення полігону 

здійснено загальний статистичний аналіз його цифрової інформації з 

використанням викладеного вище алгоритму. Зокрема, проаналізовано 

гістограми розподілу оптичних характеристик зображення (додаток У, рис. У.1).  

На їх основі розглянуто декілька підходів до розділення зображення на 

зв’язні підмножини, які характеризуються порівняно однорідними значеннями 

оптичних характеристик та зроблено висновок, що оптимально достатня 

деталізація зображення досягається на рівні трьох класів.  

Картографічну модель ҐП полігону побудовано за методом К-середніх 

кластерного аналізу за даними другого, третього та четвертого каналів зйомки 

(рис. 4.67).  

 

 

 

Рис. 4.67 Картосхема розташування ґрунтових виділів та точок відбирання 

проб ґрунту на полігоні «Крим-Кам’янка».  
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Із застосуванням цієї картографічної моделі, здійснено польове 

обстеження полігону, що забезпечило процес діагностики та параметризації 

неоднорідності ҐП кількісною інформацією про властивості ґрунтів. 

 

4.2.2.2 Співставлення результатів класифікації космічного 

зображення полігону «Крим-Кам’янка» з даними наземного обстеження 

 

4.2.2.2.1 Аналіз даних точкового відбору проб  

 

Основою для тематичної інтерпретації результатів класифікації космічного 

зображення цього полігону є дані наземного обстеження, які отримано за 

регулярною мережею відбору проб (додаток У, табл. У.2 - У.5).  

На основі цих даних проведено геостатистичний аналіз з використанням IM  

(табл. 4.13) та встановлено, що загальна площа полігону характеризується 

закономірним характером варіювання рН сольового, усіх складових водної 

витяжки, більшості показників мікроагрегатного складу (крім фракцій крупного 

піску та крупного пилу). Цікаво відзначити, що за IM, цей полігон найвірогідніше 

є однорідним за загальним вмістом гумусу у ґрунті, вмістом поглинутого Na+, 

рН водним, вмістом фізичної глини, та відносними показниками структурності 

Вадюніної та Бейвера. 

Співставлення результатів геостатистичного експрес - аналізу для 

загальної вибірки та для класів ґрунтів, що визначено за даними БСКС показало, 

що ця картографічна модель лише частково вирішила питання визначення 

однорідних елементів локальної структури ҐП. Найбільш ефективним виявилось 

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

фракцій мілкого піску та середнього пилу в гранулометричному складі ґрунту 

(знак мінус в останній колонці табл. 4.15). Однак, для деяких з розглянутих 

показників ґрунту, визначені під час просторової диференціації класи не можна 

вважати однорідними.  
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Таблиця 4.15 

Результати автокореляційного аналізу даних точкового відбору  

проб ґрунту на полігоні «Крим - Кам’янка» 

Клас Геостатистичні показники 

ІМ Z-оцінка р ΣGet 

1 2 3 4 5 

Загальний вміст гумусу 

Загальна вибірка 0,10 1,21 0,23 - 

Клас 1 0,15 1,51 0,13 - 

Клас 2 -0,27 -1,79 0,07 + 

Клас 3 0,01 0,47 0,63 - 

рН сольовий 

Загальна вибірка 0,13 1,74 0,08 + 

Клас 1 0,27 2,82 0,01 + 

Клас 2 0,08 1,01 0,31 - 

Клас 3 0,11 1,04 0,30 - 

Вміст HCO3
- у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,21 2,45 0,14 + 

Клас 1 0,02 0,31 0,76 - 

Клас 2 0,26 2,38 0,02 + 

Клас 3 -0,09 -0,03 0,97 - 

Вміст Cl- у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,17 1,93 0,05 + 

Клас 1 0,27 2,44 0,01 + 

Клас 2 0,17 1,73 0,08 + 

Клас 3 -0,15 -0,28 0,78 - 

Вміст SO42- у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,16 2,00 0,04 + 

Клас 1 0,17 1,59 0,10 - 

Клас 2 -0,01 0,45 0,65 - 

Клас 3 -0,25 -2,11 0,04 + 

Вміст Ca2+ у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,32 3,59 0,000 + 

Клас 1 0,14 1,37 0,17 - 

Клас 2 0,14 1,45 0,14 - 

Клас 3 -0,29 -0,97 0,33 - 

Вміст Mg2+ у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,33 3,58 0,000 + 

Клас 1 0,30 2,65 0,01 + 

Клас 2 0,25 2,40 0,02 + 

Клас 3 -0,17 -0,35 0,72 - 

Вміст Na+ у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,40 4,41 0,000 + 

Клас 1 0,42 3,60 0,000 + 

Клас 2 0,42 3,54 0,000 + 

Клас 3 0,01 0,49 0,62 - 
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Продовж. табл.4.15 

1 2 3 4 5 

Вміст К+ у складі водної витяжки 

Загальна вибірка 0,16 2,06 0,04 + 

Клас 1 0,10 1,20 0,23 - 

Клас 2 0,17 1,65 0,09 + 

Клас 3 -0,29 -1,06 0,29 - 

Вміст мілкого піску гранулометричного складу ґрунту 

Загальна вибірка 0,23 2,67 0,01 + 

Клас 1 0,03 0,45 0,70 - 

Клас 2 -0,09 -0,30 0,76 - 

Клас 3 0,14 1,25 0,21 - 

Вміст середнього пилу гранулометричного складу ґрунту 

Загальна вибірка 0,17 1,95 0,05 + 

Клас 1 0,16 1,50 0,14 - 

Клас 2 0,09 1,09 0,27 - 

Клас 3 -0,31 -1,23 0,22 - 

Вміст мікроагрегатів від 0,25 до 0,05 мм 

Загальна вибірка 0,29 3,24 0,001 + 

Клас 1 0,28 2,45 0,01 + 

Клас 2 -0,08 -0,25 0,80 - 

Клас 3 0,13 1,00 0,32 - 

Вміст мікроагрегатів від 0,01 до 0,005 мм 

Загальна вибірка 0,22 2,51 0,01 + 

Клас 1 0,18 1,71 0,09 + 

Клас 2 0,24 2,26 0,02 + 

Клас 3 -0,15 -0,30 0,76 - 

Вміст мікроагрегатів від 0,005 до 0,001 мм 

Загальна вибірка 0,44 4,87 0,000 + 

Клас 1 0,45 3,88 0,000 + 

Клас 2 0,07 0,94 0,35 - 

Клас 3 0,43 2,34 0,02 + 

 

Так, закономірна складова у мінливості більшості з представлених в табл. 

4.13 показників характерна для першого класу.  

Можливості ГІС дозволили провести наочний просторовий аналіз даних 

точкового відбору проб за допомогою інструментів побудови та аналізу 

гістограм (рис. 4.68 - 4.69), а також варіограмних поверхонь (рис. 4.70). 
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а)       б) 

Рис. 4.68 Аналіз розподілу слабогумусних ґрунтів в межах полігону:  

а) частка слабогумусних ґрунтів за гістограмою;  

б) розподіл слабогумусних ґрунтів на полігоні. 

 

  

а)       б) 

 

Рис. 4.69 Розподілу ґрунтів з різним вмістом гумусу на полігоні «Крим - 

Кам’янка»:  

а) частка малогумусних ґрунтів за гістограмою;  

б) розподіл малогумусних ґрунтів на полігоні. 
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а)       б) 

   
в)       г) 

   
д)      ж) 

   
к)       л)  

Рис. 4.70 Приклади варіограмних поверхонь окремих показників ґрунту:  

а) загальний вміст гумусу, %;  

б) вміст Na+ у водному витягу; мг-екв/100г; 

в) вміст Са2+ у водному витягу, мг-екв/100г;  

г) вміст Mg2+ у водному витягу, мг-екв/100г; 

д) вміст СІ – у водному витягу, мг-екв/100г; 

ж) вміст НСО3
- у водному  витягу, мг-екв/100г;   

к) вміст мікроагрегатів розміром від 0,05 до 0,25 мм, %;  

л) вміст мікроагрегатів розміром від 0,005 до 0,01 мм, % . 
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Розгляд варіограмних поверхонь дозволяє визначити анізотропність ҐП 

полігону за представленими показниками в двох основних напрямках. Перший 

простежується з північного заходу на південний схід полігону та представляє 

практично одну з його діагоналей, в той час коли другий напрям має східний 

напрям. Побудова ЦМР полігону та аналіз її похідних (рис. У.1) дозволили 

встановити, що просторові напрями мінливості ґрунтових властивостей 

обумовлено особливостями будови схилу північно-східної експозиції, в межах 

якого розташовано даний полігон, та те, що другий напрям мінливості співпадає 

з напрямом від плакору до підніжжя схилу.  

Наступним етапом аналізу даних точкового відбору для діагностики та 

опису латеральної неоднорідності ґрунтів полігону є геостатистичне 

моделювання, результатом якого є побудова електронних карт окремих 

ґрунтових властивостей. Нагадаємо, що створені в такий спосіб карти слід 

розглядати як одновимірні метризовані дані, які формалізовано у вигляді змінної 

з безперервною областю існування, тобто, у вигляді поля. Нагадаємо, що 

найефективнішим способом для визначення неоднорідності скалярних полів є 

побудова поверхні статистичного розподілу 336. Дослідження структури 

такого поля дозволяє встановити характер мінливості ознаки (однієї з 

властивостей ґрунту) залежно від відстані між точками спостережень 

(вимірювань) та від просторової орієнтації (від азимуту спостережень). Раніше 

нами запропоновано та відпрацьовано окремі підходи до поліелементного 

дослідження структури поля окремих властивостей ґрунту та визначення його 

анізотропності за даними космічного знімання [345].  

Але слід визнати, що найскладнішим до теперішнього часу залишається 

моделювання структури поля, яке фіксує одночасно залежність його 

неоднорідності в різних просторових напрямках. Саме для вирішення цього 

завдання, під час обробки даних точкового відбору проб використано 

геостатистичне моделювання за методами кригінгу (в основному, за методом 

ЕБК), які добре реалізовано в сучасних ГІС [398], що дозволяє аналізувати 

моделі просторового розподілу окремих властивостей ґрунту та здійснювати 
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одновимірний статистичний аналіз даних точкового відбирання проб ґрунту 

(розподіл, тренди, спрямовані компоненти, сумарні статистики, значення, які 

випадають), розрахунок значень та аналіз емпіричної варіограми, підбір моделі 

до емпіричних значень, а також аналізувати результати інтерполювання та 

похибок, які пов’язано з про інтерпольованим значенням для кожної точки 

отриманої поверхні (перевірка та перехресна перевірка, статистики помилок 

інтерполювання).  

Результати геостатистичного моделювання для основних показників 

ґрунту за методом ЕБК представлено в додатку У, на рис. У.3 - У.14. 

Особливої уваги під час досліджень надано аналізуванню просторового 

розподілу окремих аніонів, що входять до складу водного витягу та 

різноманітних їхніх співвідношень, оскільки ці показники найчастіше 

використовують для визначення виду ґрунту й типу його засолення [396, 397].  

Для встановлення закономірної складової варіювання цих показників 

ґрунту в межах цього полігону проаналізовано їхні автокореляційні функції, які 

побудовано на основі даних геостатистичного моделювання за окремим 

трансектом АВ, що пролягає через всі класи ґрунтів, які визначено за даними 

БСКС (рис. 4.71).  

Співставлення профілів розподілу оптичних характеристик виділів ґрунту 

з профілем показників аніонного складу водного витягу дозволяє констатувати, 

що запропонована картографічна модель ҐП полігону (рис. 4.71 д), в цілому, 

відображає закономірне варіювання не тільки оптичних характеристик ґрунтової 

поверхні (рис.  4.71  а - г), але й аналітично визначеного складу водного витягу 

ґрунту (рис. 4.71  ж – к). Так, автокореляційні функції оптичної яскравості 

поверхні ґрунту в діапазонах 0,52-0,61 нм (рис.  4.71  б) та 0,75-0,90 нм 

(рис. 4.71  г) мають вигляд наближений до синусоїдальної хвилі з довжиною 

приблизно 100 лагів (що складає 725 м на місцевості) та відображають 

закономірну відмінність найбільшого за площею темно-сірого виділу ґрунту (на 

рис. 4.71 д) від ясно-сірого та сірого виділів.  
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Рис. 4.71 Співставлення розподілу оптичних характеристик виділів ґрунту 

та складових водної витяжки з ґрунту за трансектом АВ:  

а) профіль та тренд розподілу яскравості 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 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, мг-екв/100 г ґрунту;  

к) профіль співвідношень аніонів. 
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Цікаво відзначити, що 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 засолення для сірого та ясно-сірого виділів порівняно з темно-сірим. 

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 розподілу співвідношення цих аніонів не мав 

достатньо відмінних та характерних ділянок. Але достатньо цікавою 

представляється 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. 4.72 а) та 

SO4
2- (рис. 4.72 б)  у водному витягу виявив закономірне варіювання цих 

показників (відповідно на 50 та 63 лагах) та фактично констатує зміну ґрунтово-

територіальних одиниць ҐП за цими ознаками. Використання автокореляційної 

функції таких відносних показників, як співвідношення аніонів HCO3
2- та SO4

2- 

(рис. 4.73 а), також HCO3
2- та Cl- (рис. 4.73 б), дозволяє зробити висновок про 

гомогенність ясно-сірого та сірого виділів за співвідношенням HCO3
2- та SO4

2- та 

їхню гетерогенність за співвідношенням HCO3
2- та Cl-.  

Це співставлення дозволяє визначити значну ефективність 

автокореляційних функцій не тільки для визначення латеральної неоднорідності 

структури ҐП за комплексом ознак, але й для визначення якості просторової 

диференціації ҐП за даними БСКС.   



313 

 

 

Рис.4.72 Співставлення автокореляційних функцій розподілу аніонів НСО3 

та SO4 у складі водного витягу за трансектом АВ. 

 

 

Рис.4.73  Співставлення автокореляційних функцій просторового 

розподілу співвідношення аніонів у складі водного витягу за трансектом АВ. 
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4.2.2.2.2 Узагальнення даних ґрунтових розрізів 

 

Визначення генетичного статусу елементів ҐП полігону проведено також 

шляхом закладки та опису ґрунтових розрізів (додаток У, табл. У.6).  

В межах першого, з визначених за даними БСКС, класу закладено розрізи 

№ 1 - 4, три з яких розподілено в верхній частині схилу північно-східної 

експозиції. Загалом, всі ці чотири розрізи займають найвищі ділянки цієї 

місцевості та мають абсолютні відмітки поверхні від 20 до 27 м та дуже 

незначний нахил поверхні – менше 1°. Слід відзначити значну подібність трьох 

розрізів (першого, третього та четвертого), як за характеристиками поверхневого 

шару, так й за важливими генетичними характеристиками – грубизною 

гумусованого шару (близько 50 см), слаболужною реакцією ґрунтового розчину 

(від 7,90 до 8,05), слабою ступеню солонцюватості (від 3,1 до 4,1) та близькими 

значеннями співвідношень аніонів, які характеризують тип засолення ґрунтів 

(табл. У.2). Для цих розрізів встановлено достатньо високий вміст ФГ (від 63 до 

71 %) та слабогумусність (вміст загального вмісту гумусу складає від 2,8 до 

3,0 %). Оскільки цей полігон знаходиться в довготривалому 

сільськогосподарському обробітку, під час морфологічного опису розрізів не 

визначено чіткої диференціації профілю за елювіально-ілювіальним типом, яка 

характерна для темно-каштанових та каштанових цілинних ґрунтів. Однак в 

гумусовому та верхньому перехідному шарах слабко визначалася присипка SiO2 

на гранях структурних агрегатів, в той час коли в нижньому перехідному 

спостерігалось деяке ущільнення ґрунтової маси. У зв’язку з цим, перший, 

третій та четвертий розрізи було діагностовано як темно-каштановий 

слабосолонцюватий легкоглинистий плантажований ґрунт, який сформовано на 

лесовидному суглинку, який за думкою А.В. Новікової слід визначати як 

«лесовидну глину, в якій міститься більше 60 % часток ФГ та переважають 

фракції крупного пилу та мулу, що дозволяє їх віднести до пилувато-мулових 

глин» [383, стор. 184]. Тому в описі розрізів було використано саме це 

визначення ґрунтотворної породи, яка переважає в межах дослідного полігону.  
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Найбільш відмінним серед розрізів, які закладено в межах першого класу, 

був розріз №2, який мав декілька більшу грубизну гумусованого профілю (біля 

70 см), а також підвищений вміст обмінного Na+ в нижній частині верхнього 

перехідного шару - 2, 00 мг-екв/100 г ґрунту(табл. У.5), що надало можливість 

визначити цей ґрунт як солонець каштановий глибокий, який також розподілено 

в Сухому Степу, «невеликими контурами, в якості підпорядкованого елементу 

ҐП, між темно-каштановими та каштановими ґрунтами» [268, С. 180]. Зазвичай 

ці ґрунти займають мікропідвищення у рельєфі, які на орних землях знівельовані 

та не завжди простежуються чітко. Завдяки плантажній оранці, поверхневі шари 

цих ґрунтів перемішано, а також знищено їх природнє складення, що в значній 

мірі ускладнює їх польову індикацію. В цьому випадку, в морфологічній будові 

ґрунту визначним виявився нижній перехідний шар, в якому збережено 

специфічні для нативного осолонцьованого шару властивості: сірувато-

каштановий колір, пилувато-грудкувата, глибиста структура, значне ущільнення.   

Таким чином, під час досліджень встановлено, що перший з класів ґрунтів 

(темно-сірий на рис. 4.67 та 4.71д), що визначено на основі даних БСКС, 

представляє комплекс темно-каштанового слабосолонцюватого легкоглинистого 

слабогумусованого ґрунту та солонця каштанового глибокого плантажованого, 

які сформовано на лесовидній глині. 

В межах третього (світло-сірого контуру на рис. 4.67 та 4.71д) закладено 

розрізи №5 та №9, які виявилися достатньо відмінними за морфологічною 

будовою. Обидва розрізи знаходяться в межах середньої частини пологого схилу 

північно-східної експозиції з незначним нахилом поверхні, але в межах слабко 

вираженого днища улоговини стоку, на відстані біля 150 метрів один від одного, 

з абсолютними відмітками поверхні 20 та 22 м. Розріз №5 діагностовано як 

золистий темно-каштановий слабосолонцюватий малогумусний легкоглинистий 

ґрунт на золистих відкладах антропогенного походження. Нагадаємо, що ці 

ґрунти значно поширені на території Кримського Степу та характеризуються 

світло-сірим коліром з білястим відтінком, часто безструктурні та рихлі, мають 

підвищену лужність ґрунтового розчину [268]. Значною особливістю розрізу 
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№ 5 є той факт, що золистий горизонт знаходиться не в межах орного шару 

ґрунту, в навіть глибше, що трапляється дуже рідко. Рівномірний розподіл саме 

золистих відкладів відмічено глибше 75-80 см за профілем. Інтенсивний 

обробіток цього поля, а головне використання плантажної оранки, призвели не 

тільки до перемішування шарів в межах обмеженого простору розрізу, але й 

сприяли значному, площинному розподілу цього специфічного ґрунтового шару 

в межах полігону, що в значній мірі спотворило реальні можливості просторової 

диференціації ҐП полігону за даними космічної зйомки.  

Розріз № 9 є дуже подібним до розрізу № 5 лише за окремими 

характеристиками поверхневого шару: за вмістом гумусу (3,37 %), лужністю 

ґрунтового розчину (рН водний від 8,45 до 8,75), карбонатністю. Але за 

морфологічною будовою вони є відмінними за: типом ґрунтотворної породи, 

структурністю, перерозподілом суми поглинутих катіонів, загальною кількістю 

та співвідношенням водорозчинних солей за профілем, тощо. В результаті 

визначено, що розріз № 9 представляє темно-каштановий слабосолонцюватий 

малогумусний легкоглинистий ґрунт на лесовидній глині. Близькість  розподілу 

цих розрізів в просторі та їх включення до одного й того ж класу ґрунтів 

наводить на думку, що вони все ж таки можуть бути споріднені, а саме золисті 

відклади перекрили міцним шаром нативний ґрунт (подібний до розрізу № 9) та 

обумовили трансформацію ґрунтотворного процесу в напрямку формування 

сучасних властивостей поверхневого шару. В будь якому разі, тільки більш 

глибокі та детальні дослідження в межах цього полігону та поблизу цих розрізів 

можуть збагатити наукові уявлення про напрями та специфіку антропогенної 

трансформації ґрунтогенезу в умовах сухого Степу. 

В межах другого класу ґрунтів закладено розрізи № 7 та № 8. Ці розрізи 

розташовано в нижній частині пологого схилу північно-східної експозиції, з 

абсолютними відмітками поверхні від 14 до 17 м, є дуже подібними за ступенем 

лужності ґрунтового розчину (від 8,5 до 8,6), вмістом фракцій ФГ (57 та 59 %), 

загальним вмістом гумусу у ґрунті (3,05 та 3,16 %). Відмінність цих розрізів 

складається у різному ступені солонцюватості, карбонатності. В цілому ж, цей 
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клас визначено як комплекс лучно-каштанового слабосолонцюватого та темно-

каштанового середньо та сильно солонцюватого малогумусних легкоглинистих 

ґрунтів, що сформовано на лесовидній глині. Співставлення аналітичних даних 

дозволяє констатувати перехідний характер цього класу, який визначається 

особливостями гідрологічного та сольового режиму ґрунтової товщі в межах 

схилів з незначними відмінами за нахилом поверхні, тощо. 

 

4.2.2.3 Параметризація виділів ґрунтового покриву  

 

Проведено співставлення результатів просторової диференціації ҐП 

полігону за даними  БСКС та геостатистичного моделювання основних, 

дослідних властивостей на основі даних точкового відбору проб ґрунту 

(рис. У.3 - У.14), які дозволили графічно представити варіювання ґрунтових 

властивостей для кожного з класів ґрунтів. Розгляд цих графіків доводить певну 

висотну впорядкованість різних за ступенем солонцюватості комплексів темно-

каштанового ґрунту навіть на дуже пологому схилі північно-східної експозиції 

(рис. 4.74 - 4.75), що підтверджує поширену думку про достатню складність та 

строкатість ҐП, що представлено засоленими  та солонцюватими видами ґрунтів 

[16, 132, 382 - 385, 395]. 

 

Рис. 4.74 Квантильне представлення варіювання абсолютних відміток 

поверхні на полігоні «Крим –Кам’янка».  
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Рис. 4.75 Квантильне представлення варіювання нахилу поверхні в межах 

визначених класів ґрунтів на основі даних космічної зйомки. 

 

Слабка відмінність між класами ґрунтів спостерігається для загального 

вмісту гумусу (рис. 4.76), вмісту Са2+ у водному розчині (рис. 4.77), в 

основному, за медіанним значенням.  

 

 

Рис. 4.76 Квантильне представлення варіювання загального вмісту гумусу 

в ґрунтах полігону. 
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Рис. 4.77 Квантильне представлення варіювання вмісту Са2+ в водній 

витяжці з ґрунту за окремими класами ґрунтів. 

 

Добре диференційованими можна вважати визначені за даними БСКС 

виділи за вмістом водорозчинного Mg2+(рис. 4.78), SO4
2-(рис. 5.79), різними 

співвідношеннями складових сольового складу: аніонів СІ до SO4
2-(рис. 4.80), 

HCO3 до SO4
2-(рис. 4.81), а також за вмістом мікроагрегатів розміром від 0,1 до 

0,25 мм (рис. 4.82) та фактором дисперсності (рис. 4.83). 

Навіть у випадках, коли медіанне значення показнику є слабо відмінним у 

класах, міжквартильна відстань та розподіл значення медіани в боксі дозволяють 

оцінити відмінність та особливості варіювання ознаки.  

В цілому, представлені результати досліджень підтверджують 

ефективність використання даних БСКС високого просторового розрізнення для 

виявлення елементів локальних структур ҐП в умовах Степової зони України, 

для якої характерно поширення ґрунтів, які мають низьку оптичну яскравість у 

більшості діапазонів світла.  
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Рис. 4.78 Квантильне представлення варіювання вмісту Mg2+ в водній 

витяжці з ґрунту за окремими класами ґрунтів. 

 

 

Рис. 4.79 Квантильне представлення варіювання вмісту SO4 в водній 

витяжці з ґрунту за окремими класами ґрунтів. 
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Рис. 4.80 Квантильне представлення варіювання співвідношення аніонів СІ 

до SO4 в водній витяжці з ґрунту для окремими класами ґрунтів. 

 

 

Рис. 4.81 Квантильне представлення варіювання співвідношення аніонів 

HCO3 до SO4 в водній витяжці з ґрунту за окремими класами ґрунтів. 
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Рис. 4.82 Квантильне представлення варіювання вмісту мілкого піску у 

мікроагрегатному складі ґрунту для визначених класів ґрунтів. 

 

 

Рис. 4.83 Квантильне представлення варіювання фактору дисперсності для 

визначених, за даними космічної зйомки, класів ґрунтів. 
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Детальний розгляд автокореляційних функцій варіювання параметрів 

аніонного складу водного витягу з ґрунту та їх співставлення з 

автокореляційними функціями оптичної яскравості ґрунту у декількох 

діапазонах сканування дозволяє зробити висновок, що тип та ступінь засолення, 

в цілому, позначаються на формуванні оптичних властивостей поверхневого 

шару ґрунтів, але цей вплив опосередковано дією багатьох ґрунтових процесів, 

які також залежать від сольового режиму ґрунту. Дослідження природи таких 

взаємозв’язків необхідно продовжити й надалі за активного використання 

методів аналізу багатовимірних даних.  

 

Висновки до розділу 4 

Регіональні дослідження латеральної неоднорідності ґрунтів на полігонах 

в різних природно-кліматичних зонах нашої країни дозволили зробити деякі 

важливі узагальнення: 

- розроблені підходи та запропонований комплекс методів ґрунтового 

дешифрування даних БСКС високого просторового розрізнення дозволили 

визначити (з різною точністю або вірогідністю) в межах дослідних територій 

елементи локальних структур ҐП, які є відмінними за характеристиками 

вертикальної будови ґрунту (грубизна гумусового шару, глибина карбонатного 

шару тощо), що не тільки обґрунтовує доцільність використання цих даних для 

великомасштабного картографування ҐП сільськогосподарських угідь країни, 

але й дозволяє зробити висновок про наявність прямого або опосередкованого 

зв'язку між оптичними характеристиками (або оптичними образами) поверхні 

ґрунту та його морфологічною будовою;  

- представлені в цьому розділі прийоми сумісного аналізу результатів 

обробки та класифікації даних БСКС, польового обстеження ҐП, геостатистичної 

обробки та моделювання даних, що отримано за даними регулярного відбору 

проб з поверхневого шару ґрунту, дозволили не тільки створити новітні 

ґрунтово-картографічні карти для дослідних територій значних площ, але й 

встановити основні закономірності просторового варіювання властивостей 
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ґрунту за цілим комплексом показників для окремих регіонів та отримати їх 

основні геостатистичні оцінки (модель розподілу, нагет-ефект, тощо); 

- дослідження в Лісостеповій зоні країни доводять ефективність 

класифікації даних БСКС відкритої ґрунтової поверхні для просторової 

диференціації ґрунтів гумусово - акумулятивного типу ґрунтоутворення 

(зокрема, підтипів чорноземів), що дозволяє визначити елементи локальної 

структури ҐП, які є відмінними на таксономічних рінях: підтипу, роду, виду та 

різновиду згідно чинних підходів до класифікації ґрунтів в Україні [401, 402];  

- геостатистичний експрес-аналіз даних точкового відбору проб за ІМ на 

полігонах «Тишки 1» та «Тишки 2» дозволив деталізувати умови та фактори 

латеральної неоднорідності чорноземних ґрунтів (чорноземи реградовані, 

вилугувані, типові) в межах схилів північної та південно-східної експозицій. 

Зокрема, встановлено, що на схилі південно-східної експозиції, для якої в тій чи 

іншій мірі характерно розвиток ерозійних процесів, латеральна неоднорідність 

характерна для показників гранулометричного складу, загального вмісту гумусу 

та окремих складових водного витягу. На схилі північної експозиції, в умовах 

дуже слабкого прояву ерозії, латеральна неоднорідність відзначено тільки для 

показників мікроагрегатного складу, що дозволило зробити висновок про 

значний вплив структурного складу поверхневого шару ґрунту на формування 

його оптичного образу; 

- за результатами досліджень на полігонах «Лісова Стінка 1, 2» доведено 

ефективність обробки та класифікації даних БСКС високого просторового 

розрізнення для диференціації чорноземних орних ґрунтів в граничній області 

між Лісостепом та Північним Степом, що дозволило локалізувати виділи не 

тільки еродованих чорноземів, але й його осолоділий вид;  

- за результатами досліджень на полігоні «Крим – Кам’янка» встановлено 

можливість коректної диференціації ҐП, що представлено слабосолонцюватими 

темно-каштановими ґрунтами та їх комплексами з солонцями, та підтверджено, 

що основним фактором латеральної неоднорідності ҐП є показники водного 

витягу, зокрема вміст  іонів Mg2+ та SO4
2- та співвідношень аніонів;  
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- здобутий досвід дозволяє рекомендувати автокореляційний аналіз даних 

БСКС та даних наземного обстеження територій за комплексом показників 

ґрунту як основний метод оцінювання коректності створених ґрунтово-

картографічних матеріалів для впровадження в практику ґрунтознавства. 

Отримані результати дозволяють рекомендувати установам, які 

спеціалізуються на дешифруванні даних космічного знімання для створення 

ґрунтово-картографічних матеріалів для сільськогосподарських угідь: 

- запропонований спосіб аналізу інформативності даних космічної зйомки 

на початковому етапі дешифрування для оптимізації набору спектральних 

зображень для визначення елементів неоднорідності саме ҐП; 

- спосіб поступового збільшення кількості класів під час класифікації 

зображення відкритої поверхні орних земель за методами кластерного аналізу, 

що дозволяє шляхом просторового аналізу результатів кластеризації визначити 

особливості просторової структури ҐП та встановити взаємозв’язок між 

розподілом та формами кластерних ареалів з особливостями рельєфу території, 

як важливого чиннику неоднорідності ҐП; 

- враховувати більшу ефективність методу класифікації ISODATA 

кластерного аналізу для визначення ареалів невеликої площі; 

- здійснювати автокореляційний аналіз спектральних зображень відкритої 

поверхні ґрунту для корегування оптимального рівня їх дискретизації. 

Матеріали досліджень та результати узагальнень, які представлено в 

цьому розділі висвітлено в низці наукових публікацій [376, 403 - 416]. 
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РОЗДІЛ 5  

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ 

ЗЙОМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ РОСЛИННОСТІ 

 

5.1 Теоретичні основи використання даних космічної зйомки 

сільськогосподарської рослинності для визначення ґрунтових відмінностей 

  

Аналіз значного досвіду створення різноманітних карт природно-

сільськогосподарського призначення за матеріалами космічної зйомки дозволяє 

визначити певний ряд за ступенем послідовного зменшення ефективності їх 

застосування: карти сучасного стану та використання угідь → типів та видів 

геологічних відслонень та пісків → потенційної небезпеки прояву ерозії → 

розповсюдження солонців та солонцюватих ґрунтів → ґрунтові карти [199, 417]. 

Розташування «ґрунтових карт», як результату диференціації ҐП, наприкінці 

цього ряду визначається, насамперед, об’єктивними та суттєвими обмеженнями 

під час використання даних космічної зйомки для визначення ґрунтових виділів 

різного рівня. У випадку використання даних космічної зйомки ґрунтів у 

оптичному діапазоні, найважливішою серед них можна вважати незначну 

тривалість оптимального періоду зйомки. Нагадаємо, що оптимальний період 

космічної зйомки ґрунтової поверхні обмежується розвитком рослинності, 

інтегроване зображення якої ускладнює пряму дистанційну індикацію оптичних 

властивостей ґрунту та терміном, коли ґрунтова поверхня, найвірогідніше, 

перебуває у повітряно-сухому стані. Саме цей факт обмежує розширення 

спектру прикладного використання даних БСКС та суттєво уповільнює сучасний 

розвиток напряму ґрунтознавчої науки відносно дистанційного визначення 

просторової організації ҐП, її регіональних особливостей, тощо.  

У зв’язку з цим, особливо актуальним представляється опрацювання 

можливостей використання даних БСКС, які отримано під час вегетації 

сільськогосподарської рослинності, зокрема, для великомасштабного 

картографування та первинної оцінки складності ҐП. 
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Наукове обґрунтування використання даних БСКС культурної рослинності 

для цього можна окреслити двома основними логічними судженнями. По-перше, 

такий підхід до визначення ґрунтових виділів (зокрема для цілей 

великомасштабного картографування ґрунтів) можна розглядати як окремий 

приклад застосування традиційного або навіть класичного для генетичного 

ґрунтознавства ландшафтно-індикаційного методу визначення ґрунтових ареалів 

[286]. Нагадаємо, що цей метод включає комплексні ландшафтні дослідження, 

які дозволяють за зовнішніми компонентами ландшафту (індикаторами) 

визначати особливості динаміки або просторового розташування «прихованих» 

компонентів (об’єктів індикації) завдяки встановленню ландшафтно-

індикаційних зв’язків між ними [288, 418]. По-друге, такий підхід до 

диференціації ҐП базується на загальновідомих, багаточисленних, емпіричних 

даних (як об’єктивної та кількісної основи) щодо відображення якісних 

характеристик генетично обумовлених властивостей ґрунтів на рості, розвитку 

та загальному стані сільськогосподарської рослинності [419 - 423], які добре 

визначаються за показниками яскравості аерокосмічних зображень та всебічно 

досліджуються в процесі дешифрування, в основному, шляхом розрахунку 

системи вегетаційних індексів та аналізу контурності отриманих картографічних 

матеріалів.  

Перспективність напряму використання даних БСКС 

сільськогосподарської рослинності для первинного аналізу латеральної 

неоднорідності ґрунтів підкреслено в узагальнюючій науковій праці 

В.В. Медведєва, в якій всебічно розглянуто чинники, критерії, методи вивчення 

та приклади прояву неоднорідності ҐП як педометричної проблеми, а саме 

напряму, що пов’язано з обґрунтуванням систем точного землеробства [79]. 

Важливо зупинитися детальніше на окремих положеннях цієї роботи, які 

фактично доводять необхідність використання комплексу карт 

сільськогосподарської рослинності (наприклад, карти врожайності, 

«хлорофільної» карти полів) для визначення неоднорідності ҐП на такому 

важливому в інформаційному плані територіальному рівні, як окреме поле. 
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Зокрема, в цій монографії наведено роздуми автора відносно принципів та 

особливостей визначення ЕГА та елементарних структур ҐП для землеробських 

цілей, які відрізняються тим, що потребують визначення контурності ґрунтових 

виділів з синхронним урахуванням змін погодних та мікрокліматичних умов, 

технології, ростом культури [79, стор. 106 - 107]. Також В.В. Медведєвим 

обґрунтовано необхідність розробки новітніх підходів до делімітації поля, під 

якою розуміється розмежування поля на окремі ділянки з різними властивостями 

ґрунтів (загальний вміст гумусу, щільність або твердість, вологість, реакція 

ґрунтового розчину, вміст рухомих форм поживних елементів) та рівнем 

родючості для наступної диференціації агротехнологій. При цьому, 

підкреслюються, по-перше, штучний характер меж, які відділяють різнотипні 

ділянки ҐП за родючістю та станом сільськогосподарських рослин, а по-друге, 

значна кошторисна вартість визначення повного переліку ґрунтових 

властивостей, які дозволяють більш точно визначити просторову приуроченість 

окремих виділів. Одним з цікавих висновків цього автора, який має відношення 

до проведених досліджень, є визначення того, що карта врожайності поля надає 

узагальнену оцінку строкатості його родючості без точного визначення її 

чинників [79, стор. 119]. Крім цього, В.В. Медведєвим надано загальну 

характеристику основних індикаторів точного землеробства, тобто показників за 

допомогою яких визначається неоднорідність поля за окремими властивостями 

ґрунтів та станом сільськогосподарських рослин, які на ньому зростають [79, 

стор. 127 - 150]: індикатори топографії поля (ухил, форма схилу, співвідношення 

основних та бокових напрямів стоку, експозиція схилу); індикатори морфології 

профілю ґрунтів (грубизна гумусованого частини профілю, глибина орного 

шару, просторова конфігурація плужної підошви); індикатори фізичних 

властивостей ґрунтів (щільність, твердість); індикатори агрохімічних 

властивостей (вміст загального вуглецю, рухомих форм азоту, фосфору, калію, 

мікроелементів, рН та показники, які характеризують антропогенно-перетворені 

ґрунти – засолені, перезволожені, еродовані та деградовані); біологічні 

індикатори (спектральні характеристики рослин).  
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Аналіз наведених положень дозволяє зробити оптимістичний висновок 

щодо можливостей розгляду результатів дешифрування даних БСКС 

сільськогосподарської рослинності в якості своєрідного та інтегрального 

способу визначення складності ҐП та окремих складових латеральної 

неоднорідності ґрунтів, який доречно використовувати на первинному етапі її 

визначення та характеристики, а також під час вирішення широкого спектру 

прикладних завдань, які потребують загальної оцінки агроекологічних умов 

території, планування та оптимізації агротехнологічних прийомів. 

 

5.2 Досвід первинної оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів за 

даними космічної зйомки сільськогосподарської рослинності 

 

Задача розробки методологічних підходів щодо просторової диференціації 

ҐП та первинного аналізу його неоднорідності за матеріалами БСКС ґрунтової 

поверхні в умовах розвитку сільськогосподарської рослинності, вирішувалась на 

прикладі окремих дослідних полів, зокрема в межах дослідного полігону 

«Тишки 1» (господарство «Відродження»), що знаходиться в Харківському 

районі Харківської області на основі даних космічної зйомки КА Ландсат 7, з 

просторовим розрізненням до 28 м.  

Попередній етап дослідження цього об’єкту передбачав максимально 

можливий збір тематичної інформації про територію й проведення її 

схематичного ув'язування з основними дешифрувальними ознаками: яскравістю 

(насиченість та контрастність) і структурою зображення (розміри і форми 

контурів, характер розподілу яскравостей в них). Згідно архівних 

картографічних матеріалів, на території полігона за результатами 

великомасштабного обстеження визначено чотири ґрунтових контури і ҐП 

полігону представлений чорноземом типовим середньогумусним з відмінами за 

ступенем змитості (див. розділ 2).  

Попередній загально-статистичний аналіз цифрової інформації космічного 

зображення для даного полігону, в умовах розвитку сільськогосподарської 
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культури, проведено згідно алгоритму, який викладено нами раніше [325, 327, 

408]. Лише відзначимо, що його задачею є статистичне обґрунтування критеріїв 

і принципів класифікації зображення, що дозволяє на подальших етапах перейти 

до характеристики складу структури ҐП. На цьому етапі досліджено загально-

статистичні показники зображення для трьох діапазонів сканування – другого, 

третього та четвертого каналів супутника Ландсат (табл. 5.1). Як свідчать 

представлені в табл. 5.1 дані, найбільш контрастними виявилися зображення в 3 

та 4 каналах, для яких коефіцієнт контрастності склав відповідно 0,23 та 0,29, що 

визначалося найбільшими значеннями розмаху варіювання, який відповідно 

складав 24 та 19 одиниць яскравості відповідно. Більш однорідним виявилось 

зображення 2-го каналу зйомки, для якого середнє квадратичне відхилення та 

коефіцієнт варіювання мають найменші абсолютні значення - 2,04 та 6,74 

відповідно. Розрахунок перелічених статистичних показників зображення є 

обов’язковою процедурою, тому що дозволяє проводити як порівняння 

контрастності малюнків зображення між окремими діапазонами, так і малюнків 

зображення одного й того ж територіального об’єкту, які виконано в різні 

періоди зйомки або сканерами різних КА. Слід відзначити, що розрахунок цих 

показників може бути використано під час дистанційного моніторингу 

рослинного та ґрунтового покривів за умов накопичення та створення 

інформаційної бази даних БСКС для кожної з дослідних територій.  

Значно доповнило загально статистичний аналіз зображення побудова 

кривих розподілу оптичних яскравостей для кожного з досліджених діапазонів 

сканування, що також розглянуто не тільки як один із прийомів характеристики 

зображення, але й в якості окремого підходу щодо його дискретизації (додаток 

Ф). Крива розподілу оптичних яскравостей дозволила встановити, що 

варіаційний ряд для розглянутих діапазонів має не одну, а дві або навіть три 

моди, що виступає побічним доказом того, що зображення кожного з діапазонів 

є складним та поєднує якісно різнорідні об'єкти [324]. На підставі цього 

зроблено попередній висновок про те, що зображення може бути розділене за 

оптичними яскравостями максимум на 12 класів (повний набір випадків 
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сполучення дискретизованих зображень перелічених діапазонів сканування -

2·3·2),  а при введенні обґрунтованих обмежень за обліком яскравостей – лише 

на 9 класів. 

Таблиця 5.1 

Статистичні показники космічного зображення полігону «Тишки 1»  

в умовах розвитку сільськогосподарської рослинності 

Назва Формула для розрахунку Розрахункове значення 

4-й  

канал 

2-й 

канал 

3-й  

канал 

1 2 3 4 5 

Мінімальне 

значення 

Х min 40 25 23 

Максимальне 

значення 

Х max 64 34 42 

Розмах 

варіювання 
minmax    24 9 19 

Коефіцієнт 

контрастності minmax

minmax
W








  

0,23 0,15 0,29 

Середня 

арифметична  

«зважена» 

x
n

fx

fn2f1f

fnxn2x2f1x1f 










; 

де x значення яскравості; 

f кількість пікселів з яскравістю 

x  (частота); 

n  загальна кількість пікселів. 

47,39 30,27 34,25 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 
1n

)xxi(
x

n

1i

2





  , де 

xi  значення яскравості кожного 

піксела; 

x  середнє зважене значення 

яскравості; 

n загальна кількість пікселів.. 

3,88 2,04 3,16 

Коефіцієнт 

варіювання 
x

x
x

100



  

8,19 6,74 9,23 

 

Під час наступного етапу - проведення числової таксономії космічного 

зображення полігону в умовах розвитку сільськогосподарської рослинності - 

використано кластерний аналіз яскравостей космічного зображення за 

згаданими діапазонами сканування, за методом К-середніх [252]. Для цього 

використано можливості статистико-математичного програмного забезпечення 
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ГІС TNT-lite. Результатом проведення такого аналізу є картосхема визначених 

ареалів, що прив’язані в системі географічних координат (рис.5.1). Інтерпретація 

отриманої картосхеми включає встановлення особливостей просторового 

розподілу кластерних ареалів сільськогосподарської культури та визначення 

основних чинників їх створення.  

 

 

 

Рис. 5.1 Картосхема контурів на полігоні «Тишки 1», що визначено за 

даними космічного сканування сільськогосподарської рослинності в оптичному 

діапазоні на рівні  дискретизації 8 класів. 

 

Якщо враховувати, що загальний стан  рослинності пов’язаний, перш за 

все, з умовами зволоження території, то зроблено припущення, що загальний 

малюнок кластерної карти певною мірою відображає й геоморфологічні 

особливості дослідженого полігону. З ґрунтознавчої точки зору такий зв'язок 

опосередковано вказує на варіабельність значної низки ґрунтових параметрів, 

які в цілому визначають інтегральну властивість ґрунту - його родючість. Таким 

чином, зроблено припущення, що просторове розміщення кластерних ареалів 

може відображати не тільки певні зміни в стані сільськогосподарської 

рослинності, а також служить опосередкованою ознакою змін в структурі ҐП, які 

обумовленні змінами у мікро- та мезоформах рельєфу.  
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Для встановлення закономірностей просторового розподілу кластерних 

ареалів проведено співставлення побудованої кластерної карти з ЦМР полігону, 

а також з однією з варіантів кластерної карти відкритої ґрунтової поверхні 

полігону, яку створено також на основі використання даних космічної зйомки в 

оптичному діапазоні. Таке співставлення представляється доцільним для аналізу 

контурності ареалів, що отримано на основі даних БСКС, які відзняте в умовах 

різного стану ґрунтової поверхні (зокрема, відкритої та під час наявності 

сільськогосподарської рослинності). Крім цього, під час такого співставлення 

використано спосіб послідовного ускладнення малюнку отриманої картосхеми 

шляхом поступового збільшення кількості класів під час здійснення кластерного 

аналізу зображення (рис. 5.2). На наш погляд, цей методичний підхід дозволяє 

під час просторового аналізу наочно продемонструвати взаємозв’язок між 

розподілом та формами кластерних ареалів з елементами рельєфу території, як 

важливого чиннику неоднорідності ҐП та визначити найбільш складні ділянки 

ҐП, враховуючи особливості використаних методів кластерного аналізу.  

Так, розгляд рис. 5.2а доводить, що кластерна карта, яку створено за двома 

класами, практично повністю відображає найбільш узагальнену особливість 

даного полігону, а саме наявність двох схилів північної та південної експозицій 

приблизно однакової площі. Спільна межа визначених ареалів передає 

місцезнаходження важливої форми рельєфу в межах цієї території - днища 

балки. При наступному збільшенні кількості класів, кластерна карта, в цілому, 

співпала з контурами ЦМР, які деталізували один зі схилів та поділили його на 

ділянки з північною та північно-західною експозицією (рис. 5.2б). Наступна 

ступінь деталізації, а саме на рівні чотирьох класів, розділила схил на ділянки з 

південною та південно-західною експозицією. За рис. 5.2г можна визначити, що 

ускладнення ступеня диференціації до п’яти класів відобразилося на контурності 

лише одного зі схилів – північної експозиції, що вказує на більш високий рівень 

його складності порівняно зі схилом південно-західної експозиції.  



 

    

     

Рис. 5.2 Співставлення послідовно ускладненого малюнка зображення рослинності з картограмою солярної 

експозиції схилів полігону «Тишки 1» та картосхемою ґрунтової поверхні, що створено за даними космічної зйомки в 

оптичному діапазоні:   

а) на рівні 2 класів;  

б) на рівні 3 класів. 

а) 

б) 

3
3
4
 



 

 

   

   

Рис. 5.2, аркуш 2 :  

в) на рівні 4 класів;  

г)  на рівні  5 класів. 

в) 

г) 

3
3

5
 



 

 

   

   

Рис. 5.2, аркуш 3 : 

д) на рівні 6 класів;  

ж) на рівні 7 класів. 

д) 

ж) 

3
3
6
 



 

 

   

   

Рис. 5.2, аркуш 4 : 

к) на рівні 8 класів;  

л) на рівні  9 класів 

к) 

л) 

3
3
7
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Разом з цим, на рис. 5.2г, а також на рис. 5.2д та рис. 5.2ж поступово 

деталізується будова днища балки. Ці рисунки також передають поступове 

роздрібнення єдиного контуру південної та південно-східної експозиції на 

декілька ареалів, в результаті чого більш чітко окреслюється складність форми 

цього схилу. На рис. 5.2к та рис. 5.2л, які відповідали ступені диференціації 8 та 

9 класів, з’являються декілька ареалів малої площі, які все ж таки створюють 

структурований малюнок, підкреслюючи значні геоморфологічні особливості 

полігону, що слід розглядати як підтвердження коректності розпізнавання 

особливостей умов земної поверхні. 

Таким чином, під час обробки та класифікації космічного зображення 

сільськогосподарської рослинності доведено її індикативні можливості щодо 

характеристики певних морфологічних деталей рельєфу, зокрема реалізовано 

деталізацію схилових поверхонь за солярною експозицією. Аналіз побудованих 

картосхем, в цілому, обґрунтовує необхідність використання для їх інтерпретації 

положень теорії схилової мікрозональності, в якій центральне місце належить 

поняттю схилового парагенетичного комплексу, тобто сукупності ландшафтних 

мікрозон (а саме сукупності схилових поверхонь різної форми та крутизни), які 

об’єднані взаємозалежними потоками речовини та енергії [153, 424]. Згідно 

положень цієї теорії, залежно від експозиції схилу, його крутизни, форми, 

літології змінюються особливості диференціації речовини, та як слідство й 

властивості ґрунтів, що визначає відмінність окремих елементів ҐП. Така 

поясність в інтенсивності прояву цілого комплексу процесів на схилових 

поверхнях призводить до формування певних парагенетичних рядів саме 

ґрунтових виділів, які поєднанні поступовими переходами. В цьому контексті 

картосхеми, що побудовані шляхом багатомірного аналізу даних БСКС 

сільськогосподарської рослинності, слід розглядати в якості комплексного 

методу визначення ландшафтних мікрозон або сукупності найменших 

типологічних одиниць, які характеризуються певними відмінами за ґрунтовими 

властивостями. 
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Для перевірки коректності такого підходу нами проаналізовано 

статистичні показники основних, генетично обумовлених, фізико-хімічних 

показників ґрунту - загального вмісту гумусу (табл. 5.2) та вмісту фракцій 

фізичної глини (табл. 5.3), які є визначальними для стану сільськогосподарської 

рослинності та розраховано для кожного з визначених класів ґрунтів.  

Таблиця 5.2 

Основні статистичні показники визначених ареалів на полігоні  

«Тишки 1» за вмістом гумусу 

№ Кіль- 

кість 

ареалів 

Кількість  

точок  

Площа 

ареалу, 

піксели 

Вміст гумусу в ґрунті, % 

Хср Хmin Xmax Розмах 

варію-

вання 

Середнє  

квадратичне 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  1 34 380 3,76 2,08 4,50 2,42 0,55 

 2 33 318 3,59 2,65 4,39 1,74 0,39 

2  1 7 140 3,67 2,08 4,50 2,42 0,88 

 2 32 303 3,60 2,62 4,39 1,77 0,39 

 3 28 253 3,76 2,76 4,35 1,59 0,45 

3  1 3 83 3,95 2,91 4,50 1,59 0,90 

 2 20 182 3,69 3,07 4,39 1,32 0,32 

 3 29 264 3,74 2,08 4,35 2,27 0,51 

 4 15 167 3,47 2,62 4,24 1,62 0,47 

4  1 - 73 - - - - - 

 2 1 11 4,50 4,50 4,50 - - 

 3 18 170 3,90 2,08 4,45 2,37 0,53 

 4 15 141 3,57 2,76 4,34 1,58 0,48 

 5 33 301 3,58 2,62 4,39 1,77 0,40 

5  1 - 72 - - - - - 

 2 1 8 4,50 4,50 4,50 - - 

 3 18 167 3,94 2,08 4,45 2,37 0,53 

 4 15 120 3,50 2,76 4,24 1,48 0,43 

 5  15 150 3,45 2,62 4,18 1,56 0,44 

 6 18 179 3,69 3,07 4,39 1,32 0,34 

6  1 - 68 - - - - - 

 2 1 10 4,50 4,50 4,50 - - 

 3 18 170 3,94 2,08 4,45 2,37 0,53 

 4 15 121 3,50 2,76 4,24 1,48 0,43 

 5 13 138 3,56 2,89 4,18 1,29 0,36 

 6 18 172 3,69 3,07 4,39 1,32 0,34 

 7 2 17 2,78 2,62 2,91 0,29 0,20 

7 

 

 1 2 58 4,30 4,14 4,45 0,31 0,22 

 2 1 26 2,91 2,91 2,91 - - 

 3 17 155 3,87 2,08 4,35 2,27 0,54 

 4 14 126 3,52 2,76 4,24 1,48 0,45 

 5 10 123 3,46 2,62 4,18 1,56 0,50 
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Продовж. табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7  6 14 124 3,69 3,07 4,39 1,32 0,38 

 7 1 5 4,50 4,50 4,50 - - 

 8 8 79 3,62 3,43 3,85 0,42 0,15 

8  1 2 62 4,30 4,14 4,45 0,31 0,22 

 2 1 26 2,91 2,91 2,91 - - 

 3 16 164 3,89 2,08 4,35 2,27 0,55 

 4 10 75 3,75 3,32 4,24 0,92 0,30 

 5 11 89 3,65 3,29 4,18 0,89 0,30 

 6 15 156 3,67 3,07 4,39 1,32 0,37 

 7 1 10 4,50 4,5 4,50 - - 

 8 5 58 3,35 2,62 3,85 1,23 0,56 

 9 6 56 3,08 2,76 3,40 0,64 0,24 

 

Таблиця 5.3 

Основні статистичні показники визначених ареалів на полігоні «Тишки 1» 

за вмістом фізичної глини  

№ Номер 

ареалів 

Кіль-

кість  

точок  

Площа 

ареалу, 

піксели 

Вміст фракцій фізичної глини, % 

X ср Xmin Xmax Розмах 

варіюв

ання 

Середнє  

квадратичне 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  1 34 380 54,86 43,88 62,56 18,68 5,16 

 2 33 318 56,74 45,39 64,50 19,11 4,35 

2  1 7 140 55,99 52,50 60,42 7,92 3,18 

 2 32 303 56,87 45,39 64,50 19,11 4,36 

 3 28 253 54,49 43,88 62,56 18,68 5,47 

3  1 3 83 56,31 53,77 59,32 5,55 2,80 

 2 20 182 58,27 48,82 64,50 15,68 4,07 

 3 29 264 55,06 43,88 62,56 18,68 5,31 

 4 15 167 53,79 45,39 60,32 14,93 3,97 

4  1 - 73 - - - - - 

 2 1 11 53,77 53,77 53,77 - - 

 3 18 170 54,30 43,88 62,56 18,68 5,34 

 4 15 141 55,39 45,99 61,96 15,97 5,24 

 5 33 301 56,84 45,39 64,50 19,11 4,29 

5  1 - 72 - - - - - 

 2 1 8 53,77 53,77 53,77 - - 

 3 18 167 54,03 43,88 62,56 18,68 5,31 

 4 15 120 55,90 45,99 61,96 15,97 5,12 

 5  15 150 55,52 45,39 64,50 19,11 4,63 

 6 18 179 57,79 48,82 62,39 13,57 3,94 

6  1 - 68 - - - - - 

 2 1 10 53,77 53,77 53,77 - - 

 3 18 170 54,03 43,80 62,56 18,80 5,31 

 4 15 121 55,90 45,99 61,96 15,97 5,12 
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Продовж. табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6  5 13 138 55,86 45,39 64,50 19,11 4,79 

 6 18 172 57,78 48,82 62,39 13,57 3,94 

 7 2 17 53,28 50,71 55,85 5,14 3,63 

7  1 2 58 56,00 52,68 59,32 6,64 4,70 

 2 1 26 55,85 55,85 55,85 - - 

 3 17 155 53,65 43,88 62,56 18,68 5,33 

 4 14 126 56,22 45,99 61,96 15,97 5,16 

 5 10 123 55,21 50,71 60,32 9,61 3,04 

 6 14 124 57,59 48,82 61,17 12,35 3,70 

 7 1 5 53,77 53,77 53,77 - - 

 8 8 79 57,32 45,39 64,50 19,11 6,64 

8  1 2 62 56,00 52,68 59,32 6,64 4,70 

 2 1 26 55,85 55,85 55,85 - - 

 3 16 164 54,61 46,48 62,56 16,08 4,84 

 4 10 75 55,62 43,88 61,96 18,08 6,43 

 5 11 89 56,09 45,39 64,50 19,11 5,14 

 6 15 156 57,35 48,82 61,17 12,35 4,11 

 7 1 10 53,77 53,77 53,77 - - 

 8 5 58 57,39 50,71 62,39 11,68 4,35 

 9 6 56 53,65 45,99 60,53 14,54 4,81 

 

Слід зазначити, що відбір ґрунтових проб проводився за регулярною 

системою відбору через кожні 100 м (рис. 2.12). Дані, що представлено в 

таблицях 5.2 - 5.3, демонструють суттєве зниження варіювання ґрунтових 

показників окремо за класами при поступовому збільшенні рівня дискретизації 

зображення. Так, найменші значення показників варіювання вмісту гумусу 

характерні для ареалів, які визначено на рівні 8 та 9 класів (рис. 5.2к та 

рис. 5.2л), що відповідно складали для розмаху варіювання – 0,31 та 0,64, для 

середнього квадратичного відхилення - 0,22 та 0,24, в той час коли на рівні 2 та 3 

класів ці показники знаходились в інтервалі від 1,59 до 2,42 та від 0,39 до 0,88. 

Подібна ситуація спостерігається також для вмісту фізичної глини у ґрунті. 

Певну непропорційність зменшення цих показників варіювання відносно 

ступеня ускладнення дискретизації зображення саме для гумусу та вмісту 

фізичної глини можна пояснити певними недоліками регулярної системи 

відбору ґрунтових зразків. І дійсно, якщо за дискретизацією зображення на  рівні 

2 та 3 класів всі визначені ареали характеризувались значною кількістю точок 

відбору ґрунтових проб (від 7 до 34), то на більш високому рівні складності 
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з’являлися ареали, які не забезпечувались значною кількістю ґрунтових зразків 

(від 1 до 7).  

В цілому ж, розгляд цих загальних статистичних показників підтверджує 

наявність на схилі окремих виділів, які характеризуються найбільшими 

значеннями розмаху варіювання та середнього квадратичного відхилення 

розглянутих ґрунтових параметрів. На наш погляд, це обґрунтовує попередній 

висновок про їх неоднорідність, яку можна розглядати як найважливішу, 

специфічну характеристику полігону та пояснити її з позицій «парагенетичної 

концепції» розвитку ҐП на схилах.  

Так, для випадку найбільшого рівня дискретизації зображення (9 класів) 

виділяються два ареали з найбільшими значеннями характеристик варіювання 

ґрунтових показників (ареали під № 3 та № 8 у таблицях 5.2 та 5.3), що в свою 

чергу відповідало проміжним значенням середньої у порівнянні з найближчими 

ареалами – «сусідами». Наприклад, ареал №3, який за місцезнаходженням 

розташовувався між ареалами № 1 та № 4, характеризувався проміжним 

абсолютним значенням середньої за вмістом гумусу у ґрунті – 3,89% у 

порівнянні з сусідніми ареалами, для яких воно складало: для ареалу № 1 – 

4,30 % та для ареалу № 4 – 3,75 %. Цікаво відзначити, що місцезнаходження 

ареалу №3 – середня частина схилу, для якої характерні транзитний тип 

перерозподілу вологи та речовин, що дуже залежить від форми та крутизни 

схилу. Для ареалу №8, який межує з ареалами № 5 та № 2, середнє значення 

вмісту гумусу склало 3,35 %, в той час як для сусідніх ареалів відповідно 3,65 та 

2,91 %. Особливим моментом для цього випадку є «субмеридіальне» 

розташування ареалу №8, що демонструє особливість форми цього схилу та 

специфічність прояву його мікрозональності. 

В цілому ж, загальна відповідність ареалів, визначених за даними БСКС 

сільськогосподарської рослинності, до похідної ЦМР полігону узгоджується з 

класичними положеннями ґрунтознавства щодо коректного визначення меж 

ґрунтових контурів. Однак слід визнати, що цей загальний висновок необхідно 

розглядати критично у відповідності до сучасних, прогресивних уявлень про 
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необхідність розгляду контурності ґрунтових карт як показнику їх якості та 

коректності створення, які закладено основами сучасної потокової 

картографічної концепції [425]. На жаль, сучасних наукових робіт стосовно 

прикладного аналізу контурності ґрунтових карт дуже мало. Традиційно, 

розгляд особливостей форм та взаємного розташування виділів пов’язують з 

критеріями побудови їх меж. В цьому випадку, коли використовувався один 

метод побудови карти, а саме кластерний аналіз в ГІС, відміни в контурності 

отриманих карт слід пов’язувати, перш за все, з характером первинної кількісної 

інформації та ступенем її деталізації під час класифікації зображення.  

Співставлення контурності карт, які створено за даними БСКС відкритої 

ґрунтової поверхні та в умовах росту сільськогосподарської рослинності 

дозволяє зробити висновок щодо наявності двох типів контурності ґрунтово-

картографічних матеріалів (див. рис. 5.3). Контурність карти, яка створена за 

даними БСКС сільськогосподарської рослинності можна охарактеризувати як 

клаптикову, в якій межа виконує тільки єдину функцію – розділяючу, а за своєю 

сутністю є асоціативною. У випадку, коли використовувалися дані БСКС 

відкритої ґрунтової поверхні, загальний тип контурів має деревовидно-потокову 

структуру, яка більш детально окреслює особливості форми балки та, в цілому, 

передає певну поясність в розташуванні виділів в напрямку від вододілу до 

днища балки (див. рис. 5.3), тому що межі контурів виконують одночасно 

декілька функцій - поділяють ґрунтові тіла за умовно обраними градаціями 

показників, які визначають спектральну яскравість ґрунтів (ізоплетні межі), 

розділяють ґрунти за варіацією цих показників (варіаційно-статистичні межі), а 

в окремих випадках диз’юктивними або екстремальними, тобто ті межі, які 

розділяють суміжні елементи організації ҐП. Зрозуміло, що такий тип 

контурності саме ґрунтових виділів повністю узгоджується з основними 

докучаєвськими критеріями коректної побудови ґрунтових карт, які включають 

наступні вимоги: відсутність безладної строкатості, існування певної 

системності в розташуванні контурів, яка дозволяє пояснити причинність появи 

контуру та генетичний зв'язок між виділами. 
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В цілому ж, наукова новизна та обґрунтованність описанного підходу до 

використання даних БСКС сільськогосподарської рослинності для визначення 

окремих елементів неоднорідності ҐП також підтверджено отриманням 

охоронного документу [426]. 

 

5.3 Аналіз агрофізичного стану ґрунту за даними космічної зйомки 

сільськогосподарської рослинності 

 

В розвиток цих досліджень, під час наступних польових робіт в межах 

полігону «Тишки 1», для окремих з класів ґрунтів, які визначено за даними 

БСКС сільськогосподарської культури, та які є відмінними, в основному, за 

солярною експозицією схилової поверхні, одночасно відібрано необхідну 

кількість проб для визначення структурно-агрегатного складу ґрунту за методом 

М.І. Саввінова [304].  

Результати сухого та мокрого просіювання ґрунту (додаток Х), які 

узагальнено та представлено в таблиці 5.4, було використано для розрахунку 

коефіцієнтів структурності (Кстр) та водостійкості ґрунтів (Кв), а також 

проаналізовано разом з іншими фізико-хімічними показниками (загальна 

кількість показників ґрунту склала 56) та відносними показниками структурного 

стану, які розраховують на основі даних гранулометричного та мікроагрегатного 

складу ґрунту (табл. Х.3) - фактор дисперсності за Качинським (Фд), фактор 

структурності за Фагілером (Фс), гранулометричний показник для гумусних 

ґрунтів за Вадюніною (Р), ступеня агрегатності  за Бейвером та Роадесом (Ка) 

[427], а також оцінки мікроструктури ґрунту [428], які представлено в таблиці 

5.5. Крім цього, під час аналітичних досліджень визначено низку фізико-

хімічних показників ґрунту та катіонно-аніонний склад його водного витягу, які 

також представлено в табл. Х.4. 



 

 

Таблиця 5.4  

Результати визначення складових структурно-агрегатного складу ґрунтів на полігоні «Тишки 1» 

№ 

точ-

ки 

Вміст фракцій за сухим просіюванням, % 

Розмір фракцій, мм 

Більше  

10,0 

10,0-7,0 7,0-5,0 5,0-3,0 3,0-2,0 2,0-1,0 1-0,5 0,5-0,25 Σ агрега-тів < 

0,25 та комків 

> 10% 

Σ 

макроагрегатів 

від 0,25 до 10,0  

Р.4 23,512,1 16,560,9 15,70,1 18,620,5 9,580,9 9,551,1 4,580,8 0,230,2 25,121,8 74,881,8 

Р.6 32,223,5 7,540,7 7,190,2 10,250,3 8,220,5 17,11,5 12,020,8 1,140,2 36,593,3 63,413,3 

Р.7 19,342,2 6,020,3 6,810,3 10,100,4 9,630,5 22,071,2 17,830,9 1,360,2 26,21,9 73,791,9 

Р.19 8,642,9 5,360,8 8,990,5 19,320,5 17,981,2 23,851,5 12,180,7 0,410,2 11,942,5 88,12,5 

Т.21 6,451,1 4,320,9 6,300,3 13,290,7 16,790,8 28,450,7 16,71,1 1,990,6 12,20,9 87,850,9 

Т.22 20,491, 7,960,4 6,980,4 11,090,4 9,690,1 21,460,5 15,70,7 0,950,1 26,30,9 73,530,9 

Т.23 23,221,1 8,250,7 7,280,2 11,410,1 10,570,2 19,990,2 13,230,5 1,770,2 27,30,8 72,70,8 

№ 

точ-

ки 

Вміст фракцій за мокрим просіюванням, % 

Розмір фракцій, мм 

7,0-5,0 5,0-3,0 3,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 
Σ агрегатів  

< 0,25 та комків >10% 

Σ макроагрегатів від 

0,25 до 10,0 мм 

Р.4 3,450,9 8,650,6 8,180,4 23,90,3 22,032,65 1,800,3 31,962,0 68,042,0 

Р.6 1,550,2 2,610,4 2,940,1 10,650,2 26,282,7 1,590,4 54,373,2 45,633,2 

Р.7 0,390,1 1,220,1 1,860,1 9,891,2 32,885,2 1,530,2 52,225,5 47,785,5 

Р.19 1,680,3 15,538,3 11,773,8 16,444,5 22,78,8 1,530,4 30,332,0 69,672,0 

Т.21 0,590,2 1,430,2 1,670,4 9,811,94 38,60,9 1,640,1 46,263,1 53,603,2 

Т.22 2,280,2 2,610,1 2,230,03 9,411,1 33,95,9 1,100,2 48,443,3 51,553,3 

Т.23 1,750,6 2,670,2 3,461,1 12,873,0 43,92,7 1,840,1 33,551,9 66,451,9 

Примітка. Ці аналітичні дослідження виконано науковим співробітником лабораторії охорони ґрунтів від ерозії Вороніною Н.Д. 
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Таблиця 5.5 

Результати розрахунку відносних показників структурно-агрегатного складу ґрунтів полігону «Тишки 1» 

№п/п Індекс точки Кстр Кв Фд Ка Р Фс Км 

1 Р4 3,02±0,3 0,91±0,02 8,25 0,65 2,09 91,8 37,8 

2 Р6 1,78±0,3 0,72±0,04 15,14 0,78 2,41 84,9 27,2 

3 Р7 2,86±0,3 0,64±0,06 12,75 0,72 3,14 87,3 8,2 

4 Р19 8,27±2,2 0,80±0,04 15,01 0,94 2,95 85,0 30,0 

5 Т21 7,33±0,7 0,61±0,04 9,70 0,50 2,68 90,3 10,9 

6 Т22 2,82±0,1 0,70±0,05 13,85 0,93 2,06 86,2 26,9 

7 Т23 2,67±0,1 0,91±0,03 5,18 0,95 2,12 94,8 32,9 

Примітка. Кстр – коефіцієнт структурності [354]; Кв - коефіцієнт водостійкості ґрунтів [354]; Фд - фактор дисперсності за 

Качинським [354];  Ка - ступень агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом[354]; Р - гранулометричний показник для гумусних ґрунтів за 

Вадюніною [354];  Фс - фактор структурності за Фагілером; [354];  Км – коефіцієнт мікроструктури [355]. 

3
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За даними сухого просіювання розраховано Кстр та проведено 

дисперсійний аналіз його кількісних значень (див. табл. 5.4). Встановлено, що 

середні значення Кстр суттєво відрізнялися для точок випробування на 5%- 

рівні значимості та Fф = 7,86 при FТ = 3,74, при цьому НСР05 дорівнює 2,65, що 

підтвердило суттєву різницю за цим показником між окремими ареалами, які 

визначені за оптичними характеристиками сільськогосподарської культури. 

Також під час досліджень проведено кореляційний аналіз цих даних 

(додаток Х, табл. Х.5), за результатами якого встановлено, що оптичні 

характеристики рослинності мали тісний, достовірний зв'язок із вмістом 

агрономічно цінних фракцій від 5 до 10 мм за сухим просіюванням, при цьому 

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

каналів сканування - зворотній, де r2 = (-0,97). Подібний характер зв’язку 

оптичних властивостей сільськогосподарської культури спостерігався також з 

вмістом фракцій від 5 до 7 мм та від 1 до 2 мм за мокрим просіюванням, однак 

характеризувався більш низькими кількісними значеннями r2. Так, ці фракції 

мають прямий зв'язок з 2-м каналом сканування з r2, який відповідно складав 

0,61 та 0,69, та показали зворотній зв’язок з 3 та 4 каналом, для яких r2 = (- 0,78) 

та  (-0,77) відповідно. 

Встановлено, що оптичні показники рослинності мають достовірно 

значиму кореляцію з вмістом фракції піску у гранулометричному складі: для 2-

го каналу зйомки r2 = 0,78, для 3-го та 4-го цей зв'язок є зворотним з r2 = (-0,82). 

Протилежна залежність відзначена між оптичними характеристиками культури 

та мулистою фракцією гранулометричного складу ґрунту: для 2-го каналу 

зйомки r2 = (-0,76), в той час коли для 3-го та 4-го каналів відповідно 0,63 та 

0,67. Також прямий, значимий зв'язок встановлено між оптичними 

характеристиками культури в 3-му та 4-му каналах та вмістом фракцій крупного 

піску мікроагрегатного складу ґрунту, де кореляція відповідно складала 0,74 та 

0,70.  

Складний механізм структуроутворення у ґрунтах чорноземного типу 

підтверджується також достатньо високими коефіцієнтами кореляції між 



348 

 

складовими водного витягу та окремими фракціями структурно-агрегатного 

складу, які визначаються за сухим просіюванням ґрунту. Так, сума 

макроагрегатів, агрокорисних фракцій ґрунту, а також значення 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 гранулометричним показником Р 

на рівні r2 від 0,88 до 0,95 (додаток Х, табл. Х.5). На відміну від Кстр, Кв не 

показав тісного зв’язку з більшістю визначених показників складу водного 

витягу. Цей показник мав прямий, достовірний взаємозв’язок з загальним 

вмістом гумусу у ґрунті, при цьому r2 = 0,76. 

Результати кореляційного аналізу підтвердили також значний рівень 

зв’язку показників структурно-агрегатного стану ґрунту з солярною 

експозицією ґрунтової поверхні: r2 між експозицією та вмістом фракцій від 2 до 

5 мм за сухим просіюванням дорівнював 0,85, в той час коли з Кстр r2 = 0,68. 

Ухил поверхні має зворотній кореляційний зв’язок з такими показниками 

водного витягу, як рН та вміст SO4
2-, для яких r2 = (-0,81) та r2 = (- 0,77) 

відповідно, що представляється дуже цікавим щодо можливості визначення та 

характеристики ерозійно небезпечних ділянок ҐП на схилах, відмінних за 

водним режимом, що визначається ступенем його транзитності на схилах.  

Для узагальнення даних також застосовано факторний аналіз (додаток Х, 

табл. Х.6), який дозволив провести редукцію даних та визначити структуру 

взаємозв'язків між змінними. В результаті факторного аналізу визначено п’ять 

факторних груп, які задовільно відображають взаємозв'язок між розглянутими 

показниками. Так, найбільша факторна група поєднала майже усі фракції ґрунту 

за сухим просіюванням, суму агромічно-цінних агрегатів, загальний вміст 

гумусу в ґрунті, склад водного витягу та відносні показники Кс та Р, що в 

цілому відображає складний характер зв’язку між структурно-агрегатним 

складом та основними фізико-хімічними властивостями ґрунту. Друга факторна 

група підкреслила взаємообумовленість вмісту агрономічно-цінних фракцій в 

ґрунті, а саме, розміром від 3 до 7 мм за результатами сухого просіювання та 
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вмісту фракцій розміром від 2 до 3 мм за мокрим просіюванням, від експозиції 

схилової поверхні, в межах якої формується ґрунт. Третя факторна група 

визначила значиму залежність Ка ґрунту від вмісту мулистої фракції 

гранулометричного складу ґрунту та вмісту мікроагрегатів розміром від 0,25 до 

0,05 мм. Четверта факторна група підтвердила взаємообумовленість Кд з рН 

водним та вмістом мікроагрегатів розміром меньше 0,001 мм.  

Систематизацію отриманого під час досліджень кількісного матеріалу 

було продовжено за методами регресійного аналізу, а саме, шляхом множинної 

регресії даних, яка дозволила в певній мірі формалізувати взаємозвязок між 

окремими показниками (табл. 5.6). Так, отримані рівняння множинної регресії 

підтверджують значну залежність показників Кв та Кстр від загального вмісту 

гумусу та гідролітичної кислотності ґрунту, а також показників водної витяжки 

з ґрунту, які в певній мірі надають інформацію щодо катіонно-анніонного 

складу ґрунту та характеризують загальні умови формування мікроагрегатів. 

Цікаво відзначити, що отримані рівняння продемонстрували взаємний вплив 

ухилу та експозиції схилу, а також рНвод на Ка та Σmacro.  

Поясненням отриманих результатів для території, яка характеризується 

порівнянною однорідністю складу мінеральної основи ґрунту, є відміни між 

ареалами, визначеними за даними БСКС сільськогосподарської рослинності, за 

режимом вологи в ґрунті, що в свою чергу залежить від солярної експозиції та 

ухилу поверхні. Слід нагадати, що згідно положень відомої теорії формування 

водостійкої структури ґрунту, відомої за роботами багатьох видатних 

ґрунтознавців (К.К. Гедройца, Н.А .Качинського, Н.І. Саввінова, Д.В. Хана, 

В.В. Медведєва та інших) саме вологість, багато в чому, визначає інтенсивність 

хіміко-біологічних процесів, синтез новоутворених гумусових речовин ґрунту та 

гідратацію колоїдних часток ґрунту, за рахунок яких здійснюється 

мікроагрегування в ґрунті та формується його водостійка структура. 

 



 

 

Таблиця 5.6 

Результати регресійного аналізу даних для ґрунтових відмін, що визначено за даними  

космічної зйомки рослинності 

№ 

п/п 

Рівняння регресії Складові рівняння R2 RI St.er F df p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кв=-0,76*+0,34Х1*+0,04Х2* Х1 - гумус, %;  

Х2 - гідролітична кислотність, ммоль/100г. 

0,85 0,69 0,07 22,65 2;18 0,005 

2 Кв=-0,62*+0,27Х1*+0,04Х2*+ 

+0,01Х3* 

Х1-гумус, %;  

Х2- гідролітична кислотність, ммоль/100г; 

Х3-вміст фракцій від 10 до 7 мм (сухе 

просіювання), %.  

0,89 0,76 0,06 21,80 3;17 0,001 

3 Кстр=10,79*+117Х1*-28Х2*- 

-2,07Х3*-0,96Х4* 

Х1-вміст Na+ в водній витяжці, м.екв/100 г; 

Х2- вміст К+ в водній витяжці; 

Х3-рН сольовий, моль/л;  

Х4 - експозиція схилу, °. 

0,88 0,71 1,49 13,14 4;16 0,02 

4 Σагро=8,97*+185,9Х1*+3,57Х2*- 

-2,40Х3*-1.50Х4*+0,86Х5* 

Х1-вміст Na+ в водній витяжці, м.екв/100 г; 

Х2- вміст мікроагрегатів розміром від 0,005 до 

0,001 мм; 

Х3- вміст мікроагрегатів розміром менше 0,001 мм, 

%;  

Х4 - вміст часток розміром від 1 до 0,25 мм в 

гранскладі ґрунту, %; 

Х5 -вміст мікроагрегатів розміром від 0,01 до 

0,005 мм, %. 

0,97 0,91 2,95 43,27 5;15 0,25 

5 Σагро = 102,94*-312,5Х1*+ 

+52,9Х2*-19,1Х3*+350,7Х4*+ 

+10,01Х5* 

Х1-вміст Na+ в водній витяжці, м.екв/100 г; 

Х2- вміст К+ в водній витяжці, м.екв/100 г; 

Х3- рН сольовий, моль/л;  

Х4 - вміст НСО3
+ в водній витяжці, м.екв/100 г; 

Х5 - вміст Mg2+ в водній витяжці, м.екв/100 г 

0,97 0,92 2,91 43,37 5;15 0,001 

3
5
0
 



 

 

Продовж. табл.5.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Σmacro = 40,36*+87,39Х1*- 

-209,8Х2*+12,41Х3*-4,53Х4*+ 

+0,3Х5 

Х1-вміст Na+ в водній витяжці, м.екв/100г; 

Х2- вміст СІ- в водній витяжці, м.екв/100г; 

Х3- вміст гумусу, %; 

Х4 - рН сольовий, моль/л; 

Х5 - вміст часток менше 0,01 мм. 

0,94 0,87 3,32 26,79 5;15 0,0001 

7 Σmacro = -163,76*-0,34Х1*+ 

46,48Х2*-1,81Х3*+8,23Х4*+ 

+11,27Х5* 

Х1-загальний вміст гумусу,%;  

Х2- рН водний, моль/л; 

Х3- сума катіонів у водній витяжці, м.екв/100г; 

Х4 - ухил поверхні, °; 

Х5 - експозиція схилу, °. 

0,94 0,85 3,41 23,73 5;15 0,001 

8 Ка = -5,03*+0,76Х1*- 

-0,02Х2*+0,12Х3*+0,05Х4* 

Х1- рН водний, моль/л; 

Х2- сума катіонів у водній витяжці, м.екв/100г; 

Х3- ухил поверхні, °;  

Х4 - експозиція схилу, °. 

0,97 0,92 0,05 62,03 4,16 0,0001 

9 Σagr<0,25= 174,82*-8,41Х1*- 

-4,43Х2*+1,27Х3* 

Х1- експозиція схилу, °; 

Х2- ухил поверхні, °; 

Х3- рН водний, моль/л. 

0,90 0,78 5,35 16,18 4,16 0,0009 

Примітка. * - достовірно значимі; R2- коефіцієнт множинної регресії; RI - скорегований коефіцієнт детермінації; St.er - стандартна 

помилка оцінки; F - значення критерію Фішера; df – число ступенів свободи; р – рівень значимості; Кв - коефіцієнт водостійкості ґрунту; К 

стр - коефіцієнт структурності ґрунту; Ка – ступінь агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом; Σагро - – сума фракцій розміром від 1 до 5 

мм за сухим просіюванням; Σmacro - сума фракцій розміром від 0,25 до 10 мм за сухим просіюванням; Σagr<0,25- сума фракцій розміром менше 

0,25 мм за мокрим просіюванням. 

3
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Таким чином, результати дешифрування матеріалів космічної зйомки 

сільськогосподарської рослинності підтвердили можливість їх застосування для 

визначення елементарних структур ҐП, які відмінні за структурно-агрегатним 

складом.  

Розвиток цього напряму досліджень в найближчій перспективі дозволяє 

не тільки визначати елементи неоднорідності ҐП за структурно-агрегатним 

складом, але й здійснювати ефективне агроекологічне оцінювання 

сільськогосподарських угідь для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур, проводити оперативну діагностику та дистанційний моніторинг 

окремих деградаційних процесів у ґрунтах. 

 

5.4 Досвід первинної оцінки латеральної неоднорідності ґрунтів за 

вегетаційними індексами сільськогосподарської рослинності 

 

Теоретичне і практичне значення використання даних БСКС 

сільськогосподарських культур для дистанційної індикації ґрунтів за відбивною 

здатністю рослин та агроекологічного зонування території підкреслювалося в 

багатьох наукових роботах [419, 420, 429 - 431]. На наш погляд, саме з цим 

науковим напрямком перегукуються й сучасні підходи щодо розробки систем 

точного землеробства, в яких дані космічного знімання можна розглядати в 

якості надійної інформаційної основи для виділення ділянок полів, що 

відносяться до різних елементів неоднорідності ҐП, а тому раціональним є 

врахування неоднорідності ґрунтових властивостей для розробки комплексу 

оптимальних технологій обробітку сільськогосподарських угідь, що 

включатиме рекомендації щодо технологічних особливостей обробки для 

кожної з ділянок [79, 432].  

Подальше удосконалення та апробація методичних підходів щодо 

використання даних БСКС сільськогосподарської рослинності для визначення і 

агроекологічного оцінювання елементів локальної структури ҐП здійснювалося 

шляхом аналізу даних космічної зйомки одного із додаткових, дослідних полів, 
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яке розташовано в Ясинуватському районі Донецької області, загальною 

площею близько 100 га. Цей полігон представляє вирівняну поверхню 

південно-західної експозиції, з невеликим нахилом (до 2°), в межах якого, 

згідно даних великомасштабного обстеження, визначено три ґрунтових виділи, 

які представляють чорнозем середньогумусний з відмінностями за ступенем 

еродованості та ґрунтоутворюючими породами (рис. 5.3). Під час цих 

досліджень використано різночасові дані БСКС космічного апарату Landsat 8, 

що забезпечив отримання високоякісних зображень полігону в безхмарну 

погоду, з просторовим розрізненням 28 м та періодичністю зйомки - 16 діб. 

Фітоценоз полігону - посіви кукурудзи на початкових стадіях вегетації - сходи, 

2-3 листа та в фазу кущіння відповідно. 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 

41- Чорноземи;  

 

42- Чорноземи підстелені на 

глибині 0,5-1,0 м елювієм 

щільних карбонатних порід; 

 

59- Чорноземи звичайні 

малогумусні глибокі 

важкосуглинкові та їх залишково 

та слабкосолон-цюваті відміни 

 

 

Рис. 5.3 Архівна картосхема розподілу агровиробничих груп ґрунтів 

додаткового дослідного полігону у Ясинуватському районі Донецької області. 
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Отримані під час дешифрування матеріали зіставлялися з даними 

польового обстеження цієї території, яке передбачало інструментальне 

визначення вмісту азоту в листках тестової культури та відбір її рослинних 

зразків для визначення окремих показників якісного складу рослин й 

аналітичного визначення хлорофілу за фотоколориметричним методом [433]. 

Під час проведеної апробації опрацьовано методи обробки даних даних 

космічної зйомки у видимому діапазоні спектра для визначення відмін у 

агроекологічних умовах вирощування однієї з найпопулярніших зернових 

сільськогосподарських культур - кукурудзи [434]. Спираючись на дані 

фундаментальних досліджень, які детально розглядали листовий покрив 

сільськогосподарських культур як інтегральний показник забезпеченості 

посівів вологою, добривами в моделях продуційного процесу [435], 

встановлено доцільність використання саме кукурудзи в якості тест-культури 

для диференціації ҐП дослідного полігону за даними БСКС, оскільки, на листя 

цієї культури припадає до 87% проективного покриття рослини, а з органічних 

речовин, які формуються в листях, утворюється до 95% сухої маси рослини 

[436]. Апробація передбачала визначення та класифікацію оптичних 

характеристик листкової поверхні кукурудзи на початкових фазах  її вегетації, 

оскільки площа, кількість листків та їх розміри є важливими фітометричними 

показниками, які залежать від умов зростання посівів та відіграють важливу 

роль в їх фотосинтетичної діяльності.  

Так, під час досліджень розраховано загальні статистичні показники 

космічного зображення полігону для зеленого, червоного, ближнього і 

середнього інфрачервоного діапазонів сканування (в інтервалі від 0,52 до 

2,35 мкм) та проаналізовано криві розподілу оптичних характеристик молодих 

рослин кукурудзи та визначена оптимальна ступінь дискретизації зображення - 

на рівні 3 класи. За методом К-середніх кластерного аналізу, в ГІС здійснено 

числову таксономію космічного зображення полігону, в результаті якої 

побудовано картосхему, що надає інформацію про ймовірний розподіл 

ґрунтових виділів (рис. 5.4) в межах поля, оскільки рослинність на ранніх фазах 
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свого розвитку, зазвичай, підкреслює контури окремих ареалів ґрунту зі 

значною детальністю. В результаті класифікації космічного зображення 

молодих рослин кукурудзи (у фазі 2-3 листків) визначено межі ґрунтових 

контурів, з ймовірною різницею параметрів агрофізичних показників ґрунту, 

що дуже часто визначають відміни у забезпеченості рослин основними 

елементами їх живлення.  

 

 

 

Рис. 5.4 Картосхема додаткового полігону в Ясинуватському районі 

Донецької області, що створена за даними космічної зйомки посівів кукурудзи 

на ранніх фазах її розвитку [434].  

 

Шляхом сумісного аналізу цієї картосхеми (рис. 5.4) та архівних 

матеріалів ґрунтових обстежень та даних агрохімічної паспортизації земель 

встановлено особливості взаємного розташування чорнозему звичайного 

легкосуглинкового слабозмитого на пухкий піщаній породі (виділ 1 на рис. 5.4), 

чорнозему середньосуглинкового на лесі (виділ 2 на рис. 5.4) та чорнозему 

звичайного середньогумусного важкосуглинкового слабкозмитого на лесі 

(виділ 3 на рис. 5.4). 
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Під час дешифрування космічного зображення, яке отримано у фазі 2-3 

листків, також апробовано розрахунок цілої низки вегетаційних індексів, що 

дозволяє визначити внесок зеленої рослинності у формування спектрального 

образу полігону: NDVI, NDWI, MSI, GI, SAVI і SIPI, які добре відомі за 

науковими джерелами [420, 437]. Таким же чином проведена обробка 

космічного зображення полігону у фазі кущіння (червневий знімок).  

Під час апробації, за результатами дешифрування побудовано різницеві 

зображення посівів кукурудзи для кожного з діапазонів сканування, а також 

розрахована різниця основних спектральних індексів – NDVI та NDWI 

(рис. 5.5), інтерпретація яких дозволила визначити ділянки поля, на яких зміни 

у стані посівів були мінімальними (темніший колір на рис. 5.5), а також 

поширення посівів з істотними змінами зображення рослин, (більш світлий 

відтінок на рис. 5.5). 

 

              

a)      б)  

 

Рис. 5.5 Різницеві зображення полігону за індексами [434]:  

а) NDVI; б) NDWI. 
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Таким чином, метод класифікації різночасових зображень кукурудзи та 

окремих вегетаційних індексів дозволили деталізувати відредаговану 

картосхему ҐП полігону (див. рис. 5.4) та оптимізувати систему відбору 

рослинних і ґрунтових проб для кожного з визначених ареалів для етапу 

польового обстеження, який проведено з використанням приладів GPS.  

Під час польових робіт уточнено найважливіші показники якісного стану 

кукурудзи за методом листової діагностики живлення рослин, з використанням 

приладу N-tester. Пізніше, під час аналітичних досліджень, у зразках листя 

кукурудзи визначено вміст хлорофілу, N, P2O5, K2O, Са2+, Mg2+, вологи, білка, 

жирів, протеїнів, клітковини, золи, цукру за загальновідомим методами [360].  

Аналіз зіставлення результатів розрахунку середніх значень спектральних 

коефіцієнтів посівів кукурудзи, що отримано за даними БСКС, а також середніх 

значень основних показників ґрунтів й показників якісного складу листя 

кукурудзи для кожного з ґрунтових ареалів (табл. 5.7) показав, що визначені за . 

спектральними індексами посівів кукурудзи ділянки поля є відмінними за 

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

інтегральною агрохімічною оцінкою ареалів. Так, показники якісного складу 

листя кукурудзи у фазі виходу в трубку були вище для ареалу чорнозему 

звичайного середньогумусного важкосуглинкового слабкозмитого на лесі, для 

якого показник агрохімічної оцінки є найвищим - 52,5 бали. Різницевий індекс 

NDVI кукурудзи для цього ареалу має низьке значення, що інтерпретовано як 

відсутність стресу молодих рослин кукурудзи в результаті нестачі елементів 

живлення й вологи, які викликають зниження пігментації листя та їх 

недостатній розвиток. Однак, більш інформативним виявився пігментний 

індекс SIPI, який має низькі значення для ареалу чорнозему звичайного 

середньосуглинкового слабкозмитого на пухких піщаних породах (ареал 1). 

Зроблено висновок, що індекс SIPI, на відміну від різницевого NDVI, виявив 

початковий стан фізіологічного стресу для найбільш родючого ґрунту полігону 

(ареал 3). Цей факт можна пояснити як автоморфними умовами розташування 

даного ареалу, так й порівняно низьким вмістом рухомих форм поживних 



358 

 

речовин у ґрунті, наприклад вмісту рухомого фосфору та окремих 

мікроелементів. 

Таблиця 5.7 

Співставлення спектральних індексів посівів кукурудзи та 

показників її якісного складу з показниками еродованих чорноземів [434] 

№ 

п/п 

Показники Ґрунтові виділи (за рис 5.4) 

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; ** - визначення показників якісного 

складу листів кукурудзи виконано провідним інженером сектору ДЗ ҐП Л.П.Колядою. 

 

Таким чином, під час цих досліджень опрацьовано методичний підхід, 

який дозволяє розширити сферу практичного застосування даних БСКС для 

визначення та дослідження окремих елементів ҐП на землях 

сільськогосподарського призначення за рахунок просторового обліку 

особливостей посівів кукурудзи на ранніх стадіях її розвитку, що дозволило 

деталізувати картосхему ҐП полігону та визначити елементи його 

неоднорідності, які характеризуються різним рівнем вологозабезпеченості та 

відмінні за параметрами основних агрохімічних показників. 
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Побудовані в такий спосіб картосхеми представляють практичний інтерес 

для фахівців в якості сучасної картографічної основи обліку й прогнозу 

врожайності сільськогосподарських культур, розробки та оптимізації системи 

агрохімічних прийомів на сільськогосподарських землях (норми внесення 

добрив і підкормки, їхні хімічні форми і т.д.), а також для диференційованого 

планування кількості та місць розташування точок відбору рослинних і 

ґрунтових зразків для агрохімічного обстеження територій. 

Наукова новизна описаного вище підходу до використання даних БСКС 

сільськогосподарської рослинності для визначення елементів неоднорідності 

ҐП також підтверджено отриманням охоронного документу [438]. 

Також під час досліджень впроваджено прийоми комплексного аналізу 

даних БСКС для отримання корисної для ґрунтознавців інформації про умови 

стану ґрунтової поверхні та агрофони як інформаційної основи раціонального 

землекористування та системи ґрунтоохоронного моніторингу на землях 

сільськогосподарського призначення.  

Зокрема, на одному з додаткових дослідних полігонів - «Рогань», що 

розташовано в Харківському районі Харьковської області, впроваджено 

комплексний аналіз та метод поступового збільшення ступеня дискретизації під 

час класифікації космічного зображення для деталізації стану ґрунтової 

поверхні, а саме для визначення ділянок з відкритою ґрунтовою поверхнею, в 

умовах вегетації сільськогосподарської рослинності та в умовах наявності 

пожнивних залишків, що детально висвітлено в одній з наукових статей [439].  

Під час цих досліджень використано дані Ландсат 5, що відзняті 

01.09.1992 для одного з дослідних полів ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, в межах 

якого розподілено три відміни чорнозему типового глибокого 

середньогумусного важкосуглинкового на лесовидному суглинку. Вибір цього 

полігону обумовлено наявністю повної інформації щодо історії поля (структура 

посівів, чергування сільськогосподарських культур, тощо). Згідно цієї 

інформації, в 1992 році в межах цього поля знаходилися 11 дослідних ділянок, 

що відрізнялися за агрофоном [439]:  
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а) 1 - озима пшениця (стерня); 

б) 2.1 - цукровий буряк (змикання рядків); 

в) 2.2 - кукурудза на зерно (цвіт); 

г) 3 - чорний пар; 

д) 4 – соняшник (цвіт); 

е) 5 - озима пшениця (стерня); 

ж) 6.1 - вико-овес (стерня); 

и) 6.2 – горох (стерня); 

к) 7.1 – ячмінь (повна стиглість); 

л) 7.2 - яра пшениця (повна стиглість); 

м) 8 - озима пшениця (стерня) 

Співставлення цих даних та результатів аналізу структури космічного 

зображення полігону дозволило встановити, що складність космічного 

зображення обумовлено, насамперед, оптичною яскравістю вегетуючої 

сільськогосподарської рослинності (а саме, цукрового буряку, соняшнику, 

ячменю та ярової пшениці), а також оптичними характеристиками стернових 

залишків озимої пшениці. Кількісний облік яскравостей полігону в різних 

діапазонах спектру для кожної дослідної ділянки та їх загальностатистична 

обробка дозволили побудувати криві спектральної яскравості для кожного 

елементу агрофону, які представлено на рис. 5.6 [439]. Співставлення кривих 

спектральної яскравості різних елементів агрофону дозволило визначити 

найбільшу варіацію значень спектральної яскравості для  2, 3, 4 та 5 діапазонів 

сканування, які й було обрано в якості оптимального набору цифрових даних 

для числової таксономії космічного зображення полігону. Цей підхід до 

оптимізації набору даних під час класифікації зображень не суперечить даним 

фундаментальних досліджень, які наголошують на доцільності використання 

даних не більше ніж трьох або чотирьох діапазонів зйомки, набір яких суттєво 

залежить від характеру поставленого завдання дистанційних спостережень за 

агроценозами [420, 440].  
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а) 

 
б)  

 

Умовні позначення:  

1. озима пшениця (стерня);  

2. цукровий буряк; 

3. кукурудза на зерно; 

4. чорний пар; 

5. соняшник; 

6.озима пшениця (стерня); 

7.вико-овес (стерня);  

8. горох (стерня);  

9. ячмінь (повна стиглість);  

10. яра пшениця (повна 

стиглість),  

11. озима пшениця (стерня) 

 

Рис. 5.6 Криві спектральної яскравості різних агрофонів в межах 

додаткового полігону - дослідного поля ХНАУ ім. В.В.Докучаєва [439]:  

а) в умовах вегетації сільськогосподарських культур;  

б) в умовах пожнивних залишків.  
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Також слід відзначити, що під час класифікації зображення за методом К-

середніх кластерного аналізу, застосовано метод поступового збільшення 

кількості визначених класів, що забезпечило отримання значної кількості 

картографічних моделей дослідного поля, шо прив’язані в системі географічних 

координат. Просторовий аналіз отриманних картосхем дозволив визначити 

подібність оптичного образу ячміня та ярої пшениці у фазі повної стиглості та 

стернових залишків озимої пшениці на найнижчому рівні дискретизації – 2 

класи. На рівні дискретизації 5 класів, за результатами кластеризації 

досягається стійка контурність, яка в цілому, зберігається й на більш високих 

рівнях дискретизації зображення (від 5 до 10 класів). 

Також під час досліджень опрацьовано класифікацію цифрових даних для 

дослідного поля за значеннями основних вегетаційних індексів – NDVI та 

NDWI, які представляють собою відношення між окремими каналами зйомки 

[180] та розраховано для кожного елементу зображення в ГІС. Кластерний 

аналіз вегетаційних індексів вже на рівні 6 класів чітко відокремив контури 

ділянок чорного пару від стернових залишків озимої пшениці та цукрового 

буряку та кукурудзи, які знаходились відповідно у фазі змикання рядків та фазі 

цвітіння (рис. 5.7).  

На картосхемі, яку створено за класифікацією вегетаційних індексів на 

рівні деталізації 8 класів, досить чітко розмежовані ділянка з чорним паром та 

ареал, який поєднав ділянки з цукровим буряком, соняшником та кукурудзою 

на зерно у фазі цвітіння, а також найбільший ареал, який об’єднав ділянки зі 

стерновими залишками озимої пшениці, віки - вівса, гороха, озимої пшениці. 

Певна «здвижка» у просторовому розподілі меж ділянок виникає у зв’язку з 

особливостями використаного методу (налаштування в процесі кластеризації) 

та, в основному, визначена для ділянок земної поверхні, які мають подібні  

дешифрувальні образи, особливо - за кольором. Цим пояснюється нечітке 

розмежування ділянок із яровою пшеницею та ячменем у фазі повної стиглості 

та рослинними рештками озимої пшениці, які близькі за прямою 

дешифрувальною ознакою - кольором. 
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   а)        б)  

Рис. 5.7 Співставлення результатів кластерного аналізу на рівні 6 класів 

для додаткового полігону - дослідного поля ХНАУ ім. В.В.Докучаєва:  

а) даних 2, 3, 4, 5 каналів зйомки;  

б) вегетаційних індексів. 

 

В цілому, отримані за вегетаційними індексами картосхеми, 

характеризуються значною мозаїчністю, що можна розглядати як показник 

точності методу дистанційного визначення елементів агрофону та 

використовувати для індикації стану угідь (ступінь забрудненості поля 

пожнивними рештками, забур’яненість полів та загальний стан сходів 

сільськогосподарських культур).  

Таким чином, під час досліджень опрацьовано послідовність основних 

етапів обробки космічного зображення дослідного полігону, яке 

характеризувалось  змішаними умовами стану ґрунтової поверхні (відкрита 

ґрунтова поверхня, в умовах вегетації сільськогосподарської рослинності, в 

умовах наявності рослинних решток, чорний пар) для побудови електронних 

картографічних матеріалів. З використанням сучасних ГІС отримані 

картографічні матеріали не тільки можуть бути використано широким колом 

споживачів, але й представляють додатковий прошарок змістовної інформації 

для відзнятої території, що разом з ЦМР та ґрунтовою картою дозволяє значно 
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оптимізувати процес просторового моделювання типів землекористування та 

екстраполяції результатів комплексного дешифрування космічних знімків на 

значні території, що є прилеглими до дослідних полігонів.  

Застосування загального статистичного аналізу та побудова кривих 

спектральної яскравості для елементів агрофону в різних діапазонах спектру 

визначили оптимальну сукупність каналів зйомки, яку використано на 

результуючому етапі дешифрування – числової таксономії зображення. 

Доведено, що застосування кластерного аналізу, а саме методу К-середніх, 

а також способу поступового збільшення ступеня дискретизації під час 

класифікації космічного зображення та вегетаційних індексів забезпечує 

коректну ідентифікацію основних елементів агрофону та достатню детальність 

меж їх контурів на новітніх електронних картах.  

 

Висновки до розділу 5 

В результаті досліджень обґрунтовано, розроблено та опрацьовано 

методичний підхід щодо використання багатомірного аналізу даних БСКС 

сільськогосподарської рослинності для інтегрованого визначення складових 

латеральної неоднорідності ґрунтів, який доречно використовувати на 

первинному етапі її визначення для узагальненої характеристики складності ҐП, 

а також під час вирішення прикладних завдань, які потребують загальної 

оцінки агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур.  

Встановлено, що результати класифікації зображення 

сільськогосподарської рослинності дозволяють ідентифікувати основні 

морфологічні форми рельєфу, а також деталізувати схилові поверхні за 

солярною експозицією, що повністю узгоджується з класичними підходами 

щодо коректного визначення меж ґрунтових контурів під час 

великомасштабного картографування ҐП.  

Крім того, результати дешифрування підтвердили можливість їх 

застосування для визначення елементарних структур ҐП, які відмінні за 

структурно-агрегатним складом. 
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В результаті досліджень доведено ефективність використання 

вегетаційних індексів для індифікації елементів неоднорідності ҐП та агрофону.  

Землекористувачам різних форм господарювання для забезпечення 

сталого та високоефективного вирощування сільськогосподарських культур 

рекомендовано використовувати матеріали дешифрування різночасових даних 

БСКС сільськогосподарських посівів для визначення елементів або окремих 

ділянок ҐП, які характеризуються різним рівнем вологозабезпеченості та 

відмінні за параметрами структурно-агрегатного стану, за агрохімічними 

показниками. Це дозволить здійснювати агроекологічне оцінювання 

сільськогосподарських угідь для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур, проводити оперативну діагностику окремих деградаційних процесів у 

ґрунтах в межах сільськогосподарських угідь. 

Побудовані в такий спосіб картосхеми представляються сучасною 

картографічною основою для обліку й прогнозу врожайності 

сільськогосподарських культур, розробки та оптимізації системи агрохімічних 

прийомів (норми внесення добрив і підкормки, їхні хімічні форми і т.д.), а 

також для диференційованого планування кількості та місць розташування 

точок відбору рослинних і ґрунтових зразків для агрохімічного обстеження 

територій. 

Матеріали досліджень, апробації та узагальнень, які представлено в 

даному розділі, було використано для публікації декількох наукових робіт [426, 

434, 438, 439, 441 - 447].  
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РОЗДІЛ 6 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ ОПРОБУВАННЯ ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ 

КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ 

 

6.1 Основи теорії та практики розробки систем опробування ґрунтів 

 

Необхідність вирішення широкого спектру практично значущих завдань в 

аграрній сфері, надзвичайно актуалізує питання вдосконалення кількісних 

методів опису досліджуваних у ґрунтознавстві об'єктів і явищ. Успішність їх 

вирішення багато в чому залежить від розвитку теорії випробування ґрунтів, 

основи якої закладені фундаментальними науковими роботами таких видатних 

дослідників як Ф.І. Козловскій, Ж.Матерон, М.В. Рац, Д.А. Родіонов, 

Є.А. Дмітрієв і багатьох інших [14, 15, 39, 40 - 44, 48 - 50]. Їх зусиллями 

сформований понятійно-термінологічний апарат цієї теорії, проведені 

узагальнення щодо всебічних досліджень природних об'єктів, розроблені 

методи планування і оптимізації систем їх випробування, а також оцінки та 

статистичного аналізу результатів вибіркових спостережень. 

Однак, слід визнати, що широкого впровадження в практику ґрунтових 

обстежень розроблені підходи і методи поки що не отримали, а документи, що 

регламентують вимоги до відбору проб ґрунту [448], в основному, сформовані 

без урахування основних положень цієї теорії. Найчастіше ґрунтознавці, що 

систематично проводять польові обстеження ҐП для різних цілей (детальне і 

великомасштабне картографування, вивчення агрохімічних і агрофізичних 

властивостей, оцінювання деградаційних процесів у ґрунтах, тощо) 

недооцінюють або повністю ігнорують необхідність визначення складових 

систем випробування під час передпольового камерального етапу. Такий підхід 

є незрозумілим, з огляду на те, що збільшення щільності мережі випробування 

вище оптимальної призводить до невиправданих витрат праці і коштів, а її 

зменшення - до недостатнього ступеня вивченості властивостей ґрунтів, що в 

цілому, знижує якість досліджень. У зв'язку з цим, значну актуальність мають 
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дослідження, спрямовані на розробку систем випробування ґрунтів, що 

здійснюється на основі результатів кількісного оцінювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів. 

Нагадаємо, що під поняттям «випробування» дуже широке коло 

дослідників розуміє систему операцій, що забезпечують дослідження якості 

природного об'єкта, зокрема ґрунту, визначення його хімічних, фізичних та 

інших властивостей для досягнення різних цілей - наукових, господарських, 

моніторингу навколишнього середовища і т. п. [449]. До синонімів цього слова 

відносяться «перевірка» або «відбір» проб. Зазвичай, розроблені науковцями 

«системи випробування» включають в себе два основних елементи [450, 451]: 

кількість та порядок розміщення проб (форма мережі); відстань між пробами 

при дискретному розміщенні проб або довжину секції при безперервному 

випробуванні. 

Постійний науково-технічний прогрес та активний інформаційний обмін 

між різними сферами діяльності людини дозволяє зробити висновок про те, що 

найближчою перспективою розвитку теорії випробування ґрунтів є детальне 

вивчення і широке застосування сучасних ГІС - технологій. Тому під час 

досліджень проведено оцінювання можливостей використання розроблених 

підходів до діагностики та параметризації латеральної неоднорідності ґрунтів 

для обґрунтування систем випробування ґрунтів, в основному, для цілей їх 

цифрового картографування. 

Слід нагадати, що в світовій практиці накопичено значний методичний 

досвід щодо репрезентативного відбору проб ґрунтів, складання програм 

польових випробувань, оцінки якості земель. Основоположні стандарти 

ІSО/ТК 190 «Якість ґрунтів» та ІSО/ТК 207 «Екологічний напрям» та стандарти 

Американського агентства по охороні навколишнього середовища, більшість 

яких вже впроваджено в Україні [291 - 294, 452 - 466].  

Аналіз численних літературних джерел дозволив систематизувати та 

виділити кілька основних підходів до створення репрезентативних систем 

випробування ґрунтів. Однак, слід нагадати, що під репрезентативністю 
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зазвичай розуміють характеристику окремих одиниць вивченої статистичної 

сукупності найбільш адекватно відображати досліджуване явище в цілому (з 

певним рівнем вірогідності, що поширюються на всю вихідну сукупність) [54]. 

Таким чином, репрезентативний відбір проб гарантує, що зразок або група 

зразків точно представляють параметри природного об'єкта за всією його 

протяжністю й в даний час. Статистичні методи дозволяють екстраполювати 

результати, що отримані на декількох зразках - на ділянку в цілому. Й тому, 

репрезентативність відбору проб є основою вибіркового методу статистичного 

спостереження, що дозволяє в короткий термін, з невеликими витратами сил і 

засобів, провести детальне вивчення ґрунтів для вирішення різних практичних 

завдань. В цьому контексті стає зрозумілим, що репрезентативність відбору 

проб ґрунту - поняття комплексне й з точки зору статистики може бути 

охарактеризовано за способом відбору, кількістю проб, об'ємом зразка або 

змішаної проби, гарантією та контролем якості. 

В ґрунтознавстві регламентовано декілька способів репрезентативного 

відбору проб ґрунтів для вибіркового методу нестаціонарного статистичного 

спостереження, які розроблені, в основному, для ідентифікації джерел і 

наслідків забруднення ґрунтів [291 - 294]: поверхневий відбір, випадковий 

(рандомізований) відбір, стратифікований випадковий (рандомізований) відбір, 

відбір за систематичною мережею (прямокутною або трикутною), 

систематичний випадковий відбір, пошуковий відбір, поперечний відбір. При 

цьому, вибір підходу, як й розробка всієї програми відбору проб ґрунту, 

визначається не тільки основними цілями та завданнями вивчення, але також 

потребує урахування ступеня деталізації та точності визначення ґрунтових 

параметрів. На даний час, для певного спектру питань практичного 

ґрунтознавства (в основному, екологічної спрямованості), узагальнення цих 

багатьох складових виявилося достатньо результативним. Наприклад, на основі 

досить детальних досліджень проведено порівняльний аналіз різних прийомів 

репрезентативного відбору проб ґрунту залежно від мети відбору, які наведено 

в табл. 6.1.  
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Таблиця 6.1 

Порівняння прийомів репрезентативного відбору проб ґрунту [за 291] 

Мета відбору Прийом відбору проб 

а б в г д е ж 

Визначення небезпеки 1 4 3 2* 3 3 2 

Ідентифікація джерел забруднення 1 4 2 2* 3 2 3 

Визначення ареалів розподілу 

забруднення 

4 3 3 1** 1 1 1 

Оцінювання обробки та утилізації 3 3 1 2 2 4 2 

Підтвердження очистки 4 1*** 3 1** 1 1 1*** 

Примітки:  

1. а - поверхневий відбір, б - рандомізований відбір, в - стратифікований 

рандомізований відбір, г - відбір за систематичною мережею, д - систематичний 

рандомізований відбір, е - пошуковий відбір, ж - поперечний відбір;  

2. градації прийомів відбору за переважністю використання: 1 - переважний; 2 - 

допустимий (прийнятний), 3 - помірно прийнятний, 4 - найменш прийнятний;  

3. * – повинен використовуватись сумісно з польовим аналітичним скринінгом; ** - 

прийнятний лише у випадках, коли існують відомі тенденції;  *** - допускається для 

статистичного підтвердження верифікації. 

 

Так, для визначення небезпеки забруднення ґрунту, в якості найбільш 

переважного підходу до відбирання проб визначено поверхневий відбір за 

систематичною мережею відбору, тоді як для конструювання ареалу 

забруднення рекомендуються кілька різних, іноді досить відмінних за суттю, 

прийомів: вибір за систематичною мережею, систематичний рандомізований, 

пошуковий та поперечний відбори проб. 

Також важливим питанням обстеження ґрунтів є визначення обсягу 

вибірки, яка забезпечує достовірність та надійність результатів дослідження. 

Слід підкреслити, що використання існуючих підходів, викладених в 

нормативних документах більш ніж двадцятилітньої давнини [467, 468], не 

можна вважати достатньо обґрунтованим на теперішній час (табл. 6.2). 

Під час розробки новітніх підходів до планування систем відбору проб 

доречно використовувати два основні, раніше запропоновані способи 

визначення оптимального і репрезентативного відбору проб залежно від 

розміру ділянки та від вартості проекту, а також точності лабораторного аналізу 

[449]. Так, під час відбору проб за гексагональною решіткою, мінімальне число 

проб дорівнює 7, зі збільшенням радіуса ділянки (понад 1,22 м) зростає 
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кількість проб ґрунту (табл. 6.3 - 6.4). У випадках, коли ділянка має дуже малий 

(радіус менше 1,22 м), допускається відбір меншої кількості проб [449].  

Таблиця 6.2  

Параметри обстеження ґрунтів залежно від цілі дослідження [449] 

Мета дослідження 

Розмір площі відбору, га 

Кількість проб Маса проби, кг Однорідний 

ҐП 

Неоднорід 

ний ҐП  

Визначення вмісту 

хімічних речовин 
1,0 – 5,0 0,5 – 1,0 

Не менш 1 

об’єднаної проби (з 5 

точкових проб) 

1,0 

Визначення 

фізико-хімічних 

властивостей 

1,0 – 5,0 0,5 – 1,0 

Від 3 до 5 точкових 

проб на один 

горизонт ґрунту 

1,0 

Визначення 

патогенних 

мікроорганізмів 

0,1 – 0,5 0,1 

10 об’єднаних проб, 

які складаються з 3 

точкових 

0,20 - 0,25 

кожна точкова 

проба 

Гельмінтологічний 

аналіз 
0,1 – 0,5 0,1 

Одна об’єднана 

проба  з 10 точкових 

0,2 – об’єднана, 

0,02 - точкова 

 

Таблиця 6.3 

Залежність кількості точок відбору проб від радіуса ділянки [449] 

Радіус ділянки (в метрах) Кількість проб 

≤ 1,22 7 

1,23 – 3,35 19 

>3,35 37 

 

Таблиця 6.4 

Основні показники системи відбору проб [449] 

Кількість зразків Відстань S між 

суміжними точками 

ряду 

Відстань U між рядами 

(для шестикутника) 

7 0,87 R 0,75 R 

19 0,48 R 0,42 R 

37 0,3 R 0,26 R 

 

Перенесення згаданих вище схем відбору проб на місцевість може 

призвести до того, що ряд точок виявляться поза досліджуваного ділянки або 

будуть являти собою об'єкти, відмінні від однорідного ҐП. 



371 

 

Дуже цінним є опрацювання в існуючих нормативних документах 

обов’язкових умов репрезентативного відбору зразків ґрунту, до яких 

відносяться: гарантія і контроль якості, що включають в себе: польові дублі 

(повторності), планові і сусідні зразки, фонові зразки і т.д. 

Однак слід зауважити, що виконання запропонованих вище 

рекомендацій, зазвичай, не представляється реалістичним, з огляду на 

переважно економний бюджет досліджень в останні роки. Однак найбільш 

велику критику викликає питання визначення оптимальної кількості проб 

тільки на основі економічних показників (загальна вартість проекту, накладні 

витрати, вартість відбору та лабораторних аналізів) [465]. Також, сумнівним 

представляється використання об’єднаних або змішаних проб в практиці 

сучасного польового обстеження, оснащеного приладами GPS, які дозволяють 

визначити точні географічні координати для кожної точки відбору проби. В 

сучасних умовах відбір об'єднаної проби не представляється доцільним для 

вирішення більшості практичних завдань та вважатиметься допустимим лише 

для виконання дуже обмеженого їх переліку, тому що не дозволяє визначити 

дисперсію параметрів в межах території та проводити коректну геостатистичну 

обробку даних. 

Таким чином, стає зрозумілим, що фахівцям, які займаються плануванням 

польових ґрунтових обстежень, дуже важливо ознайомитися не тільки з 

існуючими нормативними документами, але й використовувати їх лише в 

комплексі з тими науковими розробками, які враховують цілі та завдання 

досліджень ґрунту як одного з природних об’єктів, що характеризується 

змінною просторовою мінливістю властивостей, обумовленою сукупною дією 

багатьох факторів та закономірностей. Врахування цих закономірностей є 

складною задачею, успішне розв'язання якої можливе лише спираючись на 

основні п’ять принципів випробування природних тіл та об'єктів, добре 

розроблених в природничих науках [469, 470]: повноти дослідження, 

послідовних наближень, рівномірності або рівної достовірності, найменших 

трудових та матеріальних витрат та витрат часу. 
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Принцип повноти дослідження виражається, перш за все, в необхідності 

освітлення з більшою або меншою детальністю всього простору, займаного 

досліджуваним об'єктом. Перша вимога принципу повноти: обов'язковість 

окреслення всього природного тіла [470]. Точність, з якою воно здійснюється, 

може бути різною в залежності від детальності дослідження. Але вже на 

початковому етапі, для наближеного визначення та оцінки перспектив 

випробування, а також для раціонального планування ґрунтового обстеження 

необхідно мати уявлення про загальні масштаби та особливості території. 

Таким чином, проблема визначення виділів має велике значення вже на самому 

початку робіт. Принцип повноти дослідження у випадку складного ҐП вимагає 

визначення всіх елементів його структури [470]. Друга вимога принципу 

повноти полягає в обов'язковості повного перетину ґрунтових тіл виробками 

[470]. Тільки за умови повного перетину тіла можна встановити його розміри, 

умови формування, речовинний склад і т.д. Принцип повноти дослідження 

включає в себе також вимогу всебічного вивчення якості [470]. При проведенні 

кошторисних польових робіт завжди доцільно використовувати їх для 

попутного з'ясування питань, що дозволяють найбільш повно описати 

ґрунтотворні фактори для території, щоб запобігти зайвим витратам на ці види 

робіт. Відносність принципу повноти визначається тим, що вичерпне пізнання 

досліджуваного об'єкта на практиці завжди лімітується рівнем техніки та 

господарською доцільністю [470]. 

Принцип послідовних наближень слід розуміти як поетапне нарощування 

знань про ґрунти, що є прямо пов’язаним з принципом повноти досліджень. 

Оскільки фахівець повинен отримати в результаті відбору проб вичерпні дані 

про об'єкт для практики його використання, то зрозуміло, що отримати досить 

точні дані про об’єкт практично неможливо, особливо в разі його значної площі 

або складної будови. Щоб уникнути помилок, які можуть виникнути при 

обстеженні таких складних ґрунтових тіл, нерідко доводиться проводити 

кілька, різновекторних випробувань [470]. Отже, в таких випадках процес 

випробування розбивається на стадії, в кожну з яких ґрунтові об'єкти 
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вивчаються з різною, але все зростаючої детальністю, що формує ланцюг 

послідовних наближень у визначенні властивостей ґрунтів. 

Принцип рівномірності (або рівної достовірності) випливає з необхідності 

більш-менш рівномірного освітлення ҐП дослідної території. Якщо відбір проб 

ґрунту буде зосереджено на одній ділянці, а інші дільниці не будуть ним 

охоплені, то коректне уявлення про форми та умови залягання ґрунтових тіл, як 

й про їх якісний склад, про розподіл властивостей в просторі не може бути 

отримано і, отже, найважливіші завдання відбору проб не будуть вирішеними. 

Отже, в основі цього принципу лежить положення про те, що природні тіла 

характеризуються мінливістю форм і якості, визначення якої потребує більш-

менш рівномірного розподілу точок випробування в межах ґрунтових тіл. Слід 

відзначити, що спрощене або формальне розуміння принципу рівномірності не 

є прийнятним. Застосування цього принципу на думку М.Н. Альбова аж ніяк не 

передбачає, що відстань між точками відбору проб повинні бути однаковими 

[470]. Навпаки, відбір проб природного об'єкта повинен передбачати 

ущільнення точок відбору в напрямках, в яких параметри ґрунтів мають 

найбільшу мінливістю («лінія або напрям мінливості» в окремих публікаціях). 

Так, принцип рівномірності передбачає виконання наступних вимог [470]:  

- рівномірне покриття виробками всього об'єкта або окремих його 

ділянок, що знаходяться в одній стадії випробування; 

- рівномірний розподіл точок випробування в межах досліджуваної 

ділянки; 

- застосування на різних ділянках природного об'єкта технічних засобів і 

методів, що дають співставні результати; 

- застосування рівнозначних і рівно точних методик дослідження 

речовини. 

Принцип найменших трудових і матеріальних витрат передбачає, що 

кількість виробок, кількість проб і обсяги всіх видів досліджень повинні бути 

мінімальними, але достатніми для вирішення завдань обстеження [470]. 
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Принцип найменших витрат часу виражається у необхідності проводити 

випробування в найкоротші терміни, що обумовлює вирішальну роль 

організації польових робіт [470]: встановленню раціонального порядку 

проведення різних видів польових робіт, чіткій і злагодженій роботі всіх ланок 

організації польових досліджень за графіком. Цей принцип передбачає 

одночасне перебування в роботі максимальної кількості ґрунтових виробок, 

закладення яких не залежить від результатів суміжних або попередніх польових 

робіт (визначення ділянок, випробування поверхневого шару ґрунту на різних 

ділянках, закладення ґрунтових розрізів т.п.). 

Загальна характеристика та аналіз перелічених вище принципів 

випробування природних об'єктів, дозволили зробити ряд важливих висновків:  

- не всі описані в перелічених вище нормативних документах прийоми 

відбору проб ґрунту задовольняють принципам рівномірності і повноти 

випробування, оскільки не враховують оцінки латеральної неоднорідності 

ґрунтів, зокрема, основні геостатистичні оцінки; 

- під час розробки системи опробування ҐП, зокрема для цілей його 

великомасштабного картографування, доречно передбачати обґрунтування й 

використання комплексу різних підходів щодо відбору проб, що сприятиме 

найбільш точному та повному статистичному опису ҐП. 

Використання геостатистичного аналізу під час дешифрування даних 

БСКС та, зокрема, аналіз автокорелограм найбільш інформативних діапазонів 

сканування, що представлено в попередніх розділах роботи, можуть вирішити 

ці спірні моменти під час розробки систем опробування ҐП. Крім того, під час 

досліджень проаналізовано існуючі в природничих науках кількісні методи 

визначення параметрів систем відбору проб ґрунтів.  

Зроблено висновок, що особливої уваги заслуговують ті методи, що 

базуються на обліку параметрів, які характеризують одночасно й амплітуду, й 

частоту скалярних полів параметрів природних об'єктів (геохімічних і т.п.). До 

даної групи методів можуть бути віднесені метод варіограмм і метод 

нормованої кореляційної функції [471]. В основі обох методів лежить 
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теоретична модель, згідно з якою зміна параметрів може бути представлено у 

вигляді випадкової функції. Для характеристики мінливості параметрів в них 

використовуються або варіограма (структурна функція) або кореляційна 

функція, вид яких залежить як від амплітуди, так і від частоти поля 

досліджуваної властивості. Нагадаємо, що структурна функція описується 

формулою [470]:  
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де L - довжина досліджуваного профілю, 

h - відстань методу пунктами спостереження, 

f (x) - змінна величина. 

 

Структурна функція більш наочно характеризує розмах, швидкість, 

інтенсивність зміни параметра. Кореляційна функція характеризує силу зв'язку, 

що спостерігаються між значеннями параметрів мережі, дозволяє встановити 

граничну відстань, на яку ці зв'язки поширюються, і на цій основі оцінити 

анізотропію досліджуваного властивості [287]: 
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де L - довжина досліджуваного профілю, 

h - відстань методу пунктами спостереження, 

f (x) - змінна величина μx - середнє значення змінної величини; 

f (х) - в інтервалі від 0 до L.  

 

При вирішенні завдання вибору оптимального кроку випробування з 

використанням апарату теорії випадкових функцій, зазвичай, розглядається або 

варіограмма, або нормована за дисперсією D кореляційна функція та 

здійснюється аналіз її поведінки близько нуля [471]: 
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При цьому, одні дослідники пропонують в якості кроку випробування 

приймати абсцису початку стабілізації варіограми, інші - абсцису початку 

стабілізації нормованої кореляційної функції [471]. В цьому випадку труднощі 

виникають під час визначення точки початку стабілізації. Особливо явно вони 

проявляються, коли скалярне поле параметра характеризується вирівняною 

будовою. За думкою Г.Л. Лебедєва зазначені труднощі виключаються, якщо за 

відстань між пробами приймається радіус автокореляції - абсциса першого 

нульового значення нормованої кореляційної функції. Радіус автокореляції 

найбільш повно відповідає вимозі однозначної ув'язки сусідніх вимірювань, що 

здійснюється зазвичай методом інтерполяції. Однак, деякі дослідники 

зазначають й деякі складності використання радіуса автокореляції в якості 

відстані між пробами [471]. Внаслідок того, що в будові полів зазвичай 

виявляються складові декількох порядків, функції, що описують їх будову, в 

більшості випадків є нестаціонарними - на величину радіуса автокореляції 

істотно впливає амплітуда низькочастотних складових поля. Це призводить до 

збільшення радіусу автокорреляции, і як результат цього, високочастотна 

складова, на яку має бути орієнтоване випробування, при кроці, який дорівнює 

радіусу автокореляції, не виявляється. Радіус автокореляції нормованої 

кореляційної функції може бути прийнятий в якості оптимального кроку тільки 

за умови, якщо ряд вимірювань може бути представлений у вигляді 

стаціонарної функції [471]. 

Основні труднощі застосування методів варіограм і нормованої 

кореляційної функції пов'язані з тим, що в основі цих методів лежить 

математичний апарат теорії стаціонарних випадкових функцій. Й тому, 

ускладнення виникають у зв'язку з тим, що значення змінної у всіх точках поля 

ми можемо розглядати тільки як отримані в результаті одного, а не 

багаторазових випробувань, як це передбачається в теорії випадкових функцій. 

Вихід із цього становища можливий, якщо визнати унікальну в своєму роді 

реалізацію ергодичності. Однак, ергодична властивість випадкових функцій 
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проявляється лише за умови їх стаціонарності, що  рідко виконується для 

більшості природних об'єктів, так як передбачає їх просторову однорідність. 

До групи методів, заснованих на обліку частотних характеристик 

скалярних полів, можна віднести метод П.Л. Каллістова та метод геометричної 

автокореляції. Відстань між пробами, на думку П.Л. Каллістова [472], слід 

приймати рівним середньому значенню довжини півхвилі закономірної 

складової. Такий підхід до проблеми встановлення оптимальних параметрів 

систем випробування цілком об'єктивний, так як є заснованим на аналізі будови 

полів. Тому саме частотні, а не амплітудні характеристики просторової 

мінливості параметрів повинні бути покладені в основу визначення відстаней 

між пробами, бо суть проблеми в тому і полягає, щоб визначити, як часто (через 

яку відстань)  потрібно визначати амплітуду поля, щоб відновити його будову. 

Якби відстань між пробами залежало від амплітудної характеристики поля, то 

при одній і тій же частоті, але різною амплітудою варто було б застосовувати 

різні параметри мережі спостережень [472]. Визначення відстані між пробами, 

виходячи з амплітуди скалярних полів, можливе, але тільки за умови, якщо 

буде доведено існування зв'язку між амплітудними й частотними 

характеристиками. І хоча метод П.Л. Калістова викликав ряд критичних 

зауважень, однак вони все ж таки стосуються не сутності методу, а 

математично нечіткого способу згладжування вихідних даних, що 

використовують для виявлення закономірної складової, розрахунку амплітуд, 

періодів коливань і дисперсій випадкової величини. На думку Г.В. Лебедєва 

головний недолік цього методу полягає в тому, що при відстані між пробами, 

що дорівнює довжині півхвилі, завжди зберігається небезпека, що структура 

поля того рівня, якому відповідає півхвиля, не буде виявлена [471]. При такій 

відстані, структура поля може бути розкрита тільки в тому випадку, якщо 

перша проба виявиться в екстремальній точці або поблизу від неї. Якщо ж 

перша точка буде розподілена посередині між сусідніми екстремальними 

точками, то структура поля необхідного рівня не буде виявлена, а буде 

розкритий тільки її низькочастотний рівень. 
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В основу методу геометричної автокореляції покладено, розроблений 

В.Ф. Мягковим, геометричний спосіб кореляції фізичних полів, згідно з яким 

середнє значення косинуса кута між градієнтами для області визначення двох 

функцій, що описують стан полів, рівнозначно оцінці статистичного 

коефіцієнта кореляції, якщо співвідношення полів лінійно, а самі поля вивчені 

за рівномірною мережею [450]. В методі геометричної автокореляції для 

характеристики мінливості геохімічного поля використовується 

автокореляційна функція К*
x(h). Її визначення нагадує розрахунок нормованої 

кореляційної функції Кx (h). Різниця полягає в тому, що розрахунок 

коефіцієнтів кореляції при різних зсувах функції f (x) щодо самої себе 

замінюється обчисленням середніх скалярних добутків між поодинокими 

проекціями градієнтів на вісь відстаней [450]. Для вирішення задачі визначення 

оптимальних відстаней між точками відбору проб, інтерес представляє зміна 

К*x(h) на інтервалі від нуля до першого перетину з віссю абсцис. Відстань від 0 

до першого перетину К*x(h) з віссю абсцис є радіусом геометричній 

автокореляції r * функції К*x(h). Радіус автокореляції r* так само, як і радіус 

нормованої кореляційної функції (r), є граничною відстанню позитивного 

зв'язку між точками спостереження [450]. 

Апробування представлених вище підходів на дослідних об'єктах 

показало, що використання в якості оптимального кроку спостереження 

параметрів ґрунтів може бути прийнятий радіус геометричної автокореляції, 

рівний чверті середньозваженої довжини хвилі коливань найбільш 

високочастотного рівня.  

При апробуванні цього підходу, для охарактеризованих вище регіонів 

досліджень, з використанням результатів геостатистичного моделювання, 

можна визначити, що цей радіус в Лісостеповій зоні приблизно складає від 80 

до 150 м, а в Степовій - біля 200 м. 

Крім того, зважаючи на описані в попередніх розділах результати 

досліджень, слід рекомендувати засновувати планування польових досліджень 

сільськогосподарських угідь на основі аналізу їх космічних зображень.  
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Й тоді, у випадку ізотропії космічного зображення поверхневого шару 

ґрунту слід використовувати випадкову мережу відбору зразків (координати 

точок відбору встановлюються за допомогою генератору випадкових чисел в 

ГІС), що повністю відповідає необхідній умові побудови репрезентативної 

вибірки - забезпеченню однакової ймовірності включення до вибірки кожного 

елементу генеральної 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 - визначити точки відбору зразків у кількості, яка пропорційна 

долі площі кожного з визначених класів ґрунту – до площі об’єкту в цілому. В 

цих випадках також доречно передбачити збільшення кількості зразків для 

класів, які розташовано вздовж напрямів мінливості яскравості зображення. 

 

6.2 Досвід оцінювання різних систем відбору проб для вивчення 

ґрунтового покриву за космічними знімками 

 

Також в розвиток цього практичного напряму досліджень, апробовано 

метод оцінювання ефективності використання різних систем відбору проб 

ґрунту для вивчення СҐП за матеріалами космічної зйомки. Це завдання 

вирішувалось шляхом співставлення результатів дискретизації фрагменту 

космічного зображення ґрунтової поверхні для дослідного  полігону «Тишки 

1», яке здійснено на початковому етапі досліджень полігону за методом К - 

середніх на рівні дискретизації 3 класи, з результатами його польового 

обстеження, що проведено за різними системами відбору проб ґрунту (див. 

підрозділ 2.2): 78 проб - за регулярною системою відбору (через 100 м), 272 - за 

інформаційною сіткою геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель [300]. 
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Нагадаємо, що на прикладі даного полігону детально досліджено низку 

практично значущих питань електронного картографування ҐП за даними 

БСКС [377], що детально викладено в розділі 4.  

Зокрема, для обґрунтування місць закладки ґрунтових розрізів та точок 

відбору зразків з поверхні для різномасштабних обстежень ҐП було 

запропоновано та опрацьовано використання альтернативної системи 

випробування ҐП, заснованої на інформаційній моделі геосистемної оцінки 

ерозійної небезпеки земель [301]. Нагадаємо, що перевагою даної моделі для 

ґрунтознавців, по-перше, є детальне врахування особливостей мікрорельєфу як 

важливого індикатору ЕҐА. По-друге, створення цієї моделі здійснюється 

точними математичними методами з використанням ГІС. Ця модель є 

просторовою дискретною моделлю схилових земель та складається з векторних 

трубок літодинамічного потоку, що будуються на топографічній основі високої 

якості, елементами яких є чарунки – чотирикутники, що обмежені лініями 

стоку та відрізками горизонталей (рис. 6.1).  

 

 

 

Умовні позначення: 

AB, DC – відрізки 

горизонталей; 

AD, BC – бокові лінії 

стоку; 

О1...Оn – центральна 

лінія стоку. 

 

Рис. 6.1 Ділянка векторної трубки літодинамічного потоку [300]. 
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Невеликий фрагмент побудованої для полігону «Тишки 1» мережі 

векторних трубок на схилі південно-східної експозиції представлено на рис. 6.2 

[301]. Результати аналітичного дослідження проб ґрунту, які відібрані за цією 

системою відбору представлено в додатку Н. 

 

 

 

Рис. 6.2 Фрагмент інформаційної мережі точок в моделі геосистемної 

оцінки ерозійної небезпеки земель для ділянок польового обстеження на 

полігоні «Тишки 1» [301]. 

 

Для спрощення представлення результатів експериментальної перевірки 

ефективності використання різних систем відбору проб використано найбільш 

просту, але добре структуровану, картографічну моделі ҐП полігону «Тишки 1» 

(рис. 6.3), коректність якої також перевірено за статистико - картографічним 

аналізом [377]. Аналіз ефективності опрацьованих систем відбору проб ґрунту 
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для вивчення СҐП здійснювався на основі способу, в якому показником 

ефективності є процентне відношення помилки середнього даних найбільш 

повного обстеження до відповідної помилки тієї або іншої системи відбору 

зразків [473]. 

 

 
Умовні позначення:  

○ - точки відбору проб 

ґрунту з поверхневого шару 

ґрунту (0-10 см); 

 

Вміст гумусу в точках 

випробування, %:  

 
 

 

Рис. 6.3 Фрагмент картосхеми ґрунтового покриву полігону «Тишки 1», 

яку отримано за кластерним аналізом знімку Landsat 7. 

 

В нашому випадку, повна система відбору представляє загальну базу 

даних для полігону, яка складається з даних регулярної мережі відбору та за 

інформаційною мережею геосистемної оцінки. Оскільки ці системи відбору 

дуже відрізнялися між собою за кількістю проб, то для порівняння їх 

ефективності введено додатковий варіант системи випробування, який 

представляє проріджену мережу геосистемної оцінки (зменшення кількості в 

два рази за однаковим правилом вилучення). При цьому, для кожного з ареалів, 

які визначено під час дешифрування, розраховано помилки середнього для 

загального вмісту гумусу та вмісту фракції фізичної глини (табл.6.5). Якщо 

репрезентативність повної системи прийняти за 100 %, то за помилкою 

середньої розраховується ефективність інших систем відбору проб (табл. 6.6). 

Розрахунки показали, що ефективність розглянутих систем відбору проб значно 

відрізняється для окремих показників ґрунту.  
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Таблиця 6.5 

Вплив різних систем відбору проб на величину помилки середнього для 

визначення основних показників ґрунту 

№ Система відбору проб 

(індекс) 

Кількіст

ь зразків  

Величина помилки середнього 

Загальна Ареал 1 Ареал 2 Ареал 3 

Загальний вміст гумусу, % 

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

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

3 Інформаційна ме-режа 

геосистемної оцінки 

(І) 

88 0,04 0,07 (27) 0,06 (37) 0,06 (24) 

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

3 Інформаційна мережа 

геосистемної оцінки 

(І) 

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

4 Проріджена мережа І 

(1/2) 

47 7,87 9,16 (16) 7,46 (20) 6,14 (11) 

Примітка. В дужках вказано кількість точок випробування. 

Таблиця 6.6 

Ефективність різних систем відбору проб для картографування  

ґрунтового покриву за даними космічної зйомки 

№ Система відбору проб 

(індекс) 

Кількість 

зразків  

Ефективність системи відбору, % 

Загальна Ареал 1 Ареал 2 Ареал 3 

Загальний вміст гумусу, % 

1 Повна (І +ІІ) 136 100 100 100 100 

2 Регулярна мережа (ІІ) 48 66 75 50 63 

3 Інформаційна ме-режа 

геосистемної оцінки (І) 

88 100 86 83 83 

4 Проріджена мережа 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 мережа (ІІ) 48 93 58 115 85 

3 Інформаційна ме-режа 

геосистемної оцінки (І) 

88 75 90 76 79 

4 Проріджена мережа І 

(1/2) 

47 8 15 12 16 
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Так, регулярна мережа відбору має більшу ефективність для визначення 

гранулометричного складу ґрунту, ніж для визначення загального вмісту гумусу. 

В той же час, відбір проб за інформаційною мережею геосистемної оцінки 

показав значну як загальну ефективність для визначення вмісту гумусу (100 %), 

так й для всіх ареалів (на рівні 83-86 %). Варіант відбору проб за прорідженою 

інформаційною мережею геосистемної оцінки виявився не ефективним для 

визначення обох розглянутих показників ґрунту, де значення ефективності 

змінювалось від 8 до 20 %. Також проведено аналіз щодо особливостей 

ефективності систем для опису ареалів більших та менших площ. Так, відбір 

проб за інформаційною мережею визначився більш ефективним для 

статистичного опису ареалів незначної площі порівняно з регулярною сіткою, 

що пояснюється детальним врахуванням особливостей рельєфу території для її 

побудови. Однак, якщо враховувати загальну кількість відібраних проб та, як 

слідство, об’єм проведених аналітичних робіт, регулярна мережа все ж таки 

виявляється більш оптимальною для опису СҐП за даними ДЗ.  

 

Висновки до розділу 6 

На основі аналізу існуючих положень щодо розробки систем відбору 

проб ґрунту 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 для розробки систем випробування ҐП використання в 

якості оптимального кроку спостереження параметрів ґрунтів радіусу 

геометричної автокореляції, рівному чверті середньозваженої довжини хвилі 

коливань найбільш високочастотного рівня.  

Запропоновано використання методу оцінювання різних систем відбору 

проб ґрунту для характеристики локальної структури ҐП за матеріалами БСКС, в 

якому показником ефективності системи випробування ґрунтів є процентне 
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відношення помилки середнього основних ґрунтових параметрів найбільш 

повного обстеження до відповідної помилки альтернативних систем відбору проб.  

Обґрунтовано необхідність планування польових досліджень 

сільськогосподарських угідь на основі аналізу їх космічних зображень. 

Зокрема, у випадку ізотропії космічного зображення поверхневого шару ґрунту 

рекомендовано використовувати випадкову мережу відбору зразків 

(координати точок відбору встановлюються за допомогою генератору 

випадкових чисел в ГІС), що повністю відповідає необхідній умові побудови 

репрезентативної вибірки - забезпеченню однакової ймовірності включення до 

вибірки кожного елементу генеральної 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 - визначити точки відбору 

зразків у кількості, яка пропорційна долі площі кожного з визначених класів 

ґрунту – до площі об’єкту в цілому. В цих випадках також доречно передбачити 

збільшення кількості зразків для класів, які розташовано вздовж напрямів 

мінливості яскравості зображення 

Результати узагальнень та експериментальних досліджень щодо розробки 

та оцінки систем випробування ґрунтів, що викладено в цьому розділі 

використано для публікації декількох наукових робіт [301, 349, 474, 475, 477 -

 479]. 
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РОЗДІЛ 7 

ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ 

ҐРУНТІВ ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ В СИСТЕМІ 

МОНІТОРИНГУ  

 

7.1 Моделювання ґрунтового покриву 

 

Важливим аспектом успішного використання кількісних оцінок 

латеральної неоднорідності ґрунтів, що отримано на основі даним БСКС є 

розробка сучасних методичних підходів до їх систематизації та математичної 

обробки, які спрямовано на «згортання» великого об’єму кількісних даних, що 

отримано внаслідок постійного поповнення просторової інформації про 

змінювання параметрів ҐП за матеріалами аерокосмічних зйомок та наземних 

досліджень. Дієвим апаратом для реалізації цього напряму є використання 

методів, відомих з теорії інформації, а також дослідження інтегральних або 

емерджентних властивостей ґрунтів, вивчення яких доповнює сукупність 

наших знань про історію розвитку ґрунтів як «дзеркалу» ландшафту. 

 

7.1.1 Інформаційне моделювання  

 

Успішний досвід контурного дешифрування даних БСКС для визначення 

закономірностей взаємного розташування ґрунтово-територіальних об’єктів, з 

передачею їх просторової структури з заданим ступенем геометричної та 

топологічної подібності, відкриває певні можливості щодо моделювання 

структури ҐП, зокрема для визначення її змін з часом. 

Слід нагадати, що до загально відомих прийомів визначення складності 

ҐП в ґрунтознавстві відносяться картометричний та натурно-картометричний 

методи, які засновано на кількісному обліку контурів ґрунтів і математико-

статистичної обробки їх показників 22, 72, 125. Детальний аналіз специфіки 

даних БСКС як одного з новітніх, цифрових джерел інформації про структуру 

ҐП, а також можливостей ГІС як сучасної технологічної основи обробки цих 
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даних, призвів до поступового вдосконалення методів кількісного оцінки 

складності ҐП протягом останніх десятиріч [295 - 297, 325, 346, 347, 352, 479].  

У зв’язку з тим, що за знімками високого та надвисокого просторового 

розрізнення добре визначаються, навіть, компоненти локальної структури ҐП, 

існує нагальна потреба розробки та опрацювання, насамперед, тих алгоритмів 

кількісного оцінювання складності ҐП, які можуть вдало застосовуватися під 

час автоматизованого обробітку різночасових космічних знімків. У зв’язку з 

цим, важливою теоретичною та методичною складовою розвитку цього 

напрямку є ознайомлення з добре розвинутими в природознавчих науках та, 

зокрема, в ґрунтознавстві, підходами до кількісного аналізу контурності 

ґрунтових виділів (як окремого випадку ландшафтних малюнків). Традиційно 

ці методи спрямовані, перш за все, на визначення геометричних особливостей 

малюнку ґрунтових контурів, тобто сукупності його властивостей, які 

формально не пов’язані з конкретним фізико-географічним або ґрунтовим 

змістом, але визначаються генезисом території та добре визначаються за 

космічним зображенням поверхні ґрунту. До них відносяться особливості 

складу ландшафтної структури території, форми контурів, зовнішнього 

орієнтування контурів, взаємного розміщення, тобто метричні та топологічні 

особливості [480]. До складу структури малюнку території відносять типи 

контурів, їх кількість, розподіл площ контурів, коефіцієнт неоднорідності тощо.  

Всебічний розгляд та вивчення контурності різномасштабних ґрунтово-

картографічних матеріалів простежується в роботах багатьох ґрунтознавців як 

радянського періоду, так і теперішнього часу. Найбільш повний та 

систематизований аналіз контурності ҐП наведено в роботах В.М. Фридланда 

[22, 24, 72] та Я.М. Годельмана [125]. В розвиток саме цього наукового напряму 

нами раніше опрацьовано використання даних БСКС для визначення та 

кількісного аналізу ґрунтових виділів для цілей крупномасштабного 

обстеження ґрунтів [256, 295 - 297, 346, 355, 356, 477, 479, 481].  
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Важливо надати коротку характеристику основних груп кількісних 

показників аналізу ландшафтних або ґрунтових малюнків, що дозволяє 

визначити напрями їх інтерпретації (рис. 7.1).  

Так, найпростішими представляються показники першої групи, які 

характеризують склад малюнку контурів та надають наближену аналіз 

інформацію щодо контурності, визначають основні риси її побудови. Більш 

комплексною представляється характеристика ландшафтних або ґрунтових 

структур за показниками складності, які описують роздрібненість, 

неоднорідність складу малюнку контурів, його строкатість. Аналіз форми 

ландшафтних або ґрунтових контурів є важливим не тільки для визначення 

фізіономічного змісту того чи іншого виділу (типові різновиди ґрунту, відміни 

ґрунту за гранулометричним складом тощо), але й для визначення їх 

прихованого змісту, тобто особливостей історії розвитку території, 

специфічності її геологічної побудови, або визначення впливу різних факторів 

ґрунтоутворення та антропогенного впливу на сучасний стан та динаміку ҐП. 

Представлена на рис. 7.1 схема добре ілюструє, що ця група показників також 

включає як прості показники форми, так і більш складні показники 

розчленованості та уточненого опису форми контурів: методи дирекційних 

спектрів та обертаючих траверс, характеристика контурів долями периметру, де 

кривизна межі є додатньою, від’ємною або близькою до нуля [482]. 

Використання цих показників дозволяє отримувати систему кількісних ознак, 

які встановлюють форму контуру з заданою точністю.  

Третя група показників – характеристики взаємного розташування 

контурів, визначення яких є важливим кроком для встановлення генезису 

контурів та природних процесів, які є властивими для них. 

Важливою властивістю контурності ҐП може стати „найближче 

сусідство”, визначене аналогічне показнику ландшафтного сусідства, описаного 

в географічній літературі [480, 482]. 

 

  



 

 

 
Рис. 7.1 Система кількісних оцінок для  аналізу ландшафтної /ґрунтової контурності [укладено за 480, 482]. 
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Перелічені групи показників контурності надають значні можливості для 

систематизації всієї різноманітності ландшафтних або ґрунтових малюнків. На 

жаль, слід констатувати, що значний обсяг теоретичних напрацювань за даним 

напрямком та розробка значної кількості прийомів аналізу контурності 

ландшафтних або ґрунтових малюнків практично ніяк не позначались на 

сучасному розвитку та інтенсифікації наукових досліджень щодо 

автоматизованого використання цих методів та прийомів під час дешифрування 

даних БСКС для дослідження ҐП. Поясненням цьому є велика кількість як 

об’єктивних, так і суб’єктивних причин, серед яких відзначимо незначну 

можливість отримання науковими установами високоякісних космічних знімків 

високої розрізнення та упереджене ставлення багатьох ґрунтознавців до 

ефективності використання даних космічної зйомки для діагностики ґрунтів, що 

пов’язано  з певною кризою сучасного розвитку класифікаційного питання в 

українському ґрунтознавстві. Аналіз та апробація розрахункових методів 

кількісної оцінки складності ҐП дозволили визначити глибокий рівень їх 

теоретичної проробки та рекомендувати їх для аналізу матеріалів ґрунтового 

дешифрування даних БСКС. Однак, окремі з них, наприклад створення 

інформаційній моделі територіальної диференціації ҐП та обчислення 

інформаційного показнику складності заслуговують особливої уваги.  

Нагадаємо, що показником складності в інформаційній моделі 

територіальної диференціації є інформаційна (ентропійна) функція 

різноманітності, яка ґрунтується на імовірнісній формалізації територіального 

розчленування [337. Будь-яку схему територіального поділу можна 

формалізувати ймовірностями складових частин розчленування у вигляді 

відношення площі кожного контуру або виділу (Si) до загальної площі території 

(Sз) [337: 

рi = Si / Sз,     (7.1) 

де рі - ймовірність і-го елементу територіального поділу; 

Si  -  площа кожного контуру, м2; 

Sз - загальна площа території, м2. 
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Загальна сума ймовірностей усіх елементів територіального поділу 

дорівнює 1,00, тому що саме ймовірність загальної площі прийнята за одиницю. 

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 [250, 337]:  

ii ppH 2log ,     (7.2) 

де Н - інформаційний показник різноманітності; 

рі — ймовірність і-го елементу морфологічного розчленування. 

 

Проілюструємо його розрахунок на прикладі аналізу однієї з 

картографічних моделей ҐП полігону «Крим – Кам’янка», результати 

дослідження якого представлено в розділі 4.  

Інформаційне моделювання ҐП даного полігону проводилося у декілька 

етапів. По-перше, з використанням ГІС було визначено площу кожного з 

виділених ґрунтових ареалів Sі. По-друге, для кожного ареалу встановлено 

значення ймовірності рі, за яким знайдено величину функції - ріlog2pi (табл. 7.1). 

По-третє, ці величини підсумовано для визначення інформаційного показника 

складності територіального поділу полігону, який склав 2,84. 

Коректна інтерпретація цього показнику складається в тому, що 

одиничний ступінь складності (1 біт) має найпростіша структура, яка 

представляє поділ території на дві рівновеликі, а тому й рівноймовірні частини 

[250]. Недиференційована територія, що представлена одним цілим контуром, 

має нульовий ступінь складності, оскільки її ймовірність дорівнює 1,0, а 

логарифм одиниці завжди дорівнює нулю. Збільшення кількості елементів 

територіального поділу або зміна у співвідношенні їхніх площ фіксується 

відповідними змінами інформаційного показника складності [250].  

Таким чином, встановлені параметри показують наскільки складність 

територіальної диференціації залежить саме від кількості елементів 

розчленування та наскільки від співвідношення їхніх площ. Якщо складові 
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територіального поділу були абсолютно рівновеликими (рівно ймовірними), то 

інформаційний ступінь складності розчленування міг залежати тільки від числа 

одиниць поділу і був би максимально можливим для даної диференціації [337]: 

Нтах = log2n,    (7.3) 

де  Нтах – максимально можливий інформаційний ступінь складності; 

п — число одиниць територіальної диференціації. 

Таблиця 7.1 

Показники інформаційної моделі територіальної диференціації 

ґрунтового покриву полігону «Крим - Кам’янка» 

Клас 

 

Номер 

ареалу  

(і) 

Площа ареалу 

Sі , м2 

Ймовірність 

ареалу - рі 

Значення 

величини 

-ріlog2pi 

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 

 

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 

 

1 292923,47 0,145 0,40 

2 154381,46 0,076 0,28 

Загальні параметри: 

Загальна площа (м2) – S заг 2023142,65 

Інформаційний показник складності (або неоднорідності) – Н 2,84 

Теоретична максимально можлива ступінь складності розчленування 

для даного поділу - Нmax 

3,70 

Показник неврівноваженості – ΔН= Нmax-Н  0,86 

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

 

Для прикладу полігона «Крим - Кам’янка» табличне значення Нmах складає 

3,70 (табл. 7.1). Отже, для схеми територіального поділу полігону є дві 

інформаційні оцінки складності: дійсна (що дорівнює 2,84) та теоретична, тобто 

максимально можлива для поділу на 13 ареалів, яка становить 3,70. Оскільки 

другий (максимально можливий) показник складності обчислено за умови 

абсолютно рівновеликого розчленування, то зрозуміло, що різниця між дійсною 
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та максимальною оцінками існує за рахунок відхилення дійсних площ 

територіального поділу від теоретичного рівновеликого. Ця різниця буде 

показником незрівноваженості територіального розчленування () [337]:  

Н = Нmaх – Н     (7.4) 

 

Й таким чином, для цього полігону Н дорівнює 0,86, тобто за рахунок 

неоднакових площ ареалів ступінь складності територіальної диференціації 

полігону втрачає 0,86 біт складності. Стає зрозумілим, що інформаційний 

показник складності швидко зростає із збільшенням числа одиниць поділу та 

зменшується із збільшенням коливань їхніх розмірів. Показник 

незрівноваженості (Нmaх) - абсолютна величина, яка характеризує 

незрівноваженість структурного розчленування в цілому. Відношення цієї 

величини до максимального ступеня складності є показником відносної 

незрівноваженості територіального розчленування (І) [337]: 

max

max

max H

HH

H

H
I







     (7.5)
. 

 

У нашому прикладі І дорівнює 0,23 та показує, що кожна інформаційна 

одиниця складності цього територіального розчленування внаслідок різних 

площ одиниць розчленування втрачає 0,23 часток, тобто 23 %. 

Простота опрацьованого підходу дозволяє зробити висновок про 

перспективність його використання в саме автоматизованих картографічних 

системах аналізу даних для дистанційного моніторингу орних земель країни. 

Оскільки показник складності враховує залежність складності розчленування як 

від числа складових частин територіального поділу, так й від співвідношення 

площ його елементів, тому цей підхід може бути ефективним для кількісної 

оцінки змін складності ҐП внаслідок дії деградаційних процесів у ґрунтах в 

умовах зростання антропогенного навантаження. 
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Однак, слід відзначити, що використання описаного вище підходу доречно 

лише при умові використання знімків, які відзняте у подібних умовах стану 

ґрунтової поверхні, а також при умові використання однакових методів та 

налаштувань класифікації зображень, що дозволить забезпечити співставлення 

результатів контурного дешифрування ҐП за різночасовими даними БСКС.  

 

7.1.2 Структурне моделювання латеральної неоднорідності ґрунтів 

 

Основні завдання моніторингу ґрунтів, а саме - аналіз, оцінка та прогноз їх 

змін у зв’язку з антропогенною та природньою динамікою біосфери, неможливо 

коректно виконати без точних знань про варіабельність властивостей ґрунтів, від 

якої залежить методика досліджень, достовірність оцінок та прогнозів. У зв’язку 

з цим, особливої актуальності набуває напрям використання космічних знімків, 

як однієї з картографічних моделей земної поверхні, для ймовірнісно-

статистичного моделювання неоднорідності ҐП.  

Нагадаємо, що метод ймовірно-статистичного моделювання є добре 

відомим у ґрунтознавстві [53, 483]. Зокрема, згідно з недавніми дослідженнями 

В.Н. Гончарова, аналіз розподілу показників водно-повітряного режиму ґрунтів, 

отриманих в результаті точкового відбору проб ґрунту та закладання ґрунтових 

розрізів, дозволив визначити домінуючі чинники формування показників 

агрофізичного стану дерново-підзолистих ґрунтів Іванівської області Росії та 

комплексного ҐП Володимирського Опілля [484]. Значний інтерес представляє 

приклад ймовірнісно-статистичного моделювання для вивчення просторового 

варіювання вмісту гранулометричних фракцій у різновидах каштанового ґрунту 

південного заходу Кулундинского Степу, що запропоноване в роботах 

І.В. Міхеєвої [485-489] та дозволило їй виділити три категорії мінливості 

ґрунтових властивостей, залежно від ступеня неоднорідності факторів 

ґрунтоутворення - неоднорідність, варіабельність і флуктуації (рис. 7.2).  

Слід відзначити, що саме в роботах І.В. Міхеєвої підкреслено важливе 

науково-методологічне, теоретичне та методичне значення використання методу 
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ймовірно-статистичного моделювання для системи моніторингу навколишнього 

середовища та, зокрема, ґрунтів [483, 484]. 

 

 

Рис. 7.2 Категорії мінливості властивостей ґрунтів [482]. 

 

Дослідження І.В. Міхеєвої показали, що оцінка варіабельності із 

застосуванням цього методу дозволяє не тільки оцінити стан ґрунту на момент 

обстеження, але і визначити характер сучасного ґрунтового процесу для цілей 

прогнозування змін ґрунтів з часом [485]. Крім того, І.В. Міхеєва наголошує, що 

під час використання масових експериментальних даних, тільки метод створення 

імовірнісно-статистичних розподілів (ІСР) – еталонів, забезпечує достовірну 

кількісну оцінку стану та змінювання ґрунтів для складання більш точних 

земельно-оціночних, інженерно-меліоративних, економічних та інформаційних 

звітів [486].  

Однак, на жаль в згаданих вище наукових роботах, метод ймовірно-

статистичного моделювання використано для обробки та аналізу даних, що 
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отримано під час великомасштабного обстеження ґрунтів, які не забезпечують 

отримання дослідниками континуальне розподіленої інформації про властивості 

ґрунтів, що, в цілому, суттєво позначається на зниженні точності та, 

найголовніше, оперативності моделювання просторової варіабельності 

властивостей ґрунтів для значних за площею територій на їх основі. Тому, 

актуальним завданням є розробка високотехнологічних методів кількісного 

опису латеральної неоднорідності ґрунтів за даними космічного сканування 

високого та надзвичайно високого просторового розрізнення як джерела 

об'єктивної просторової інформації про локальні структури ҐП.  

Принципова можливість такого підходу до моделювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів заснована на випадковій природі оптичних характеристик 

ҐП як результату отримання спектральних характеристик об'єктів земної 

поверхні. Це дозволяє розглядати космічне зображення ґрунтів як випадкове 

поле оптичної щільності та обґрунтовує доцільність використання для його 

опису математичного апарату теорії ймовірностей і, зокрема, закону розподілу як 

основної та найбільш повної характеристики варіювання випадкової величини. 

Істинний закон розподілу, завдяки сукупній дії різних похибок (конкретної 

вимірювальної системи та первинної обробки зображення) може залишитися 

невідомим, незважаючи на всі спроби його визначення. Однак на основі даних 

вимірювань та певних теоретичних міркувань, можна підібрати достовірну 

модель, яка найкращим чином підходить до істинного закону розподілу ознаки. 

Якщо модель визначена як адекватна (тобто не відхилена на основі статистичних 

критеріїв), то на її основі можна визначити необхідні для дослідника імовірнісні 

характеристики випадкової величини, які відрізняються від істинних значень 

тільки за рахунок систематичної складової похибки вимірювань. При такому 

підході, параметризація випадкової величини для класів ґрунтів, які визначено 

під час дешифрування космічного зображення та представлена у вигляді 

підібраного закону розподілу ймовірностей, фактично вирішує питання щодо 

структурно-параметричної ідентифікації неоднорідності ҐП та надає певні 

можливості для її кількісного опису. 
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Апробація використання такого підходу щодо моделювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів проведено за даними малого українського супутника 

«Січ-2», який забезпечував зйомку відкритої ґрунтової поверхні в декількох 

діапазонах спектру (0,51-0,559 мкм; 0,61-0,668 мкм; 0,80-0,889 мкм), з 

просторовим розрізненням - 8 м [285], для полігону «Розівка», загальний опис 

якого наведено в підрозділі 2.1. Моделювання неоднорідності ҐП за даними 

БСКС здійснено в декілька етапів, впродовж яких поступово вирішувався 

значний перелік достатньо наукоємних завдань (див. табл. 2.3).  

Оскільки цей знімок не мав необхідної кількості метаданих, а польові 

дослідження були фрагментарними (внаслідок створення військової ситуації в 

цьому регіоні впродовж 2014 - 2020 років), дослідження не було забезпечено 

необхідною польовою інформацією для застосування найбільш повного 

алгоритму ґрунтового дешифрування щодо дослідження неоднорідності ҐП, який 

вичерпно викладено в розділі 4 для інших полігонів.  

Дешифрувальні процедури для цього полігону складалися в загально-

статистичному аналізі зображення, проведення його класифікації за методом К -

 середніх, а також в моделюванні за даними польового обстеження території, 

шляхом створення та використання математичної моделі, яка описує зв'язок між 

оптичними характеристиками поверхні ґрунту та його основними, найбільш 

стабільними показниками. Нагадаємо, що під час польових досліджень на цьому 

полігоні закладено 7 розрізів ґрунту, відібрано проби з генетичних горизонтів 

розрізів та 52 проби - з поверхневого шару ґрунту (0-10 см), в яких визначено 

основні показники ґрунту. Дані аналітичного дослідження проб ґрунту, що 

відібрано в межах полігону «Розівка», а також морфологічний опис ґрунтових 

розрізів представлено в додатку Ц. 

Польові дослідження, в цілому, підтвердили коректність картографічної 

моделі структури ҐП полігону, побудованої за даними БСКС на рівні 

дискретизації в чотири класи (рис. 7.3), та дозволили підтвердити взаємну 

обумовленість його ознакової та територіальної диференціації. Зокрема, 

приуроченість ґрунтових контурів до окремих елементів мікрорельєфу, 
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розташування та переважний просторовий напрямок витягнутих ареалів 

інтерпретовано як адекватне відображення даної схилової системи. Зроблено 

висновок про те, що контурність побудованої картографічної моделі ПП 

характеризується структурністю й певною конструктивністю, яка цілком 

узгоджується з геоморфологічними особливостями полігону. 

 

 
 

Умовні позначення: 

 

1 – Чорнозем звичайний слабозмитий високоскипаючий 

важкосуглинковий на лесі  

2 - Комплекс чорнозему звичайного глибокого середньосуглинкового 

глибокоскипаючого на лесі та його намитого аналогу   

3 – Чорнозем слабо змитий малогумусний середньосуглинковий на 

слабозасоленій червоно-бурій глині  

4 – Чорнозем середньозмитий малогумусний важкосуглинковий на 

незасоленій елювіальній червоно-кольоровій (пермській) глині   

 

Рис. 7.3 Картосхема ґрунтового покриву полігону «Розівка», що створена 

на основі даних космічної зйомки КА «Січ-2».  
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На основі статистичної обробки всього масиву даних зроблено висновок 

про достовірний взаємозв’язок між оптичною яскравістю поверхні ґрунту в 

інфрачервоному діапазоні спектра та загальним вмістом гумусу в ґрунті. 

Враховуючи їх значну кореляцію (r2 = (-0,76)), зображення полігону в цьому 

діапазоні використано для розрахунку регіональної математичної моделі 

експоненціального типу (рис. 7.4), що дозволяє в ГІС розрахувати значення 

параметрів цього показника ґрунту для кожного елементу зображення та 

отримати електронну карту метрізованої властивості ґрунту для полігону 

(рис. 7.5). Ця карта, в подальшому, розглядається як фрагмент скалярного поля 

загального вмісту гумусу в ґрунті та може бути використана для характеристики 

мінливості ҐП в просторі за цією ознакою.  

 

Humus = 58,0336*exp(-0,0395*x)
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Рис. 7.4 Математична модель, що описує взаємозв’язок між яскравістю 

космічного зображення ґрунту в інфрачервоному діапазоні спектру та загальним 

вмістом гумусу в верхньому шарі ґрунту на полігоні «Розівка». 
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Рис. 7.5 Картограма загального вмісту гумусу у ґрунтах полігону «Розівка» 

(з прикладом ідентифікації його значення для окремого елементу зображення). 

 

На основі цієї цифрової карти можна проводити визначення закону 

розподілу, який найкращим чином апроксимує кількісні значення ґрунтового 

показника для кожного з визначених класів ґрунтів, які визначено за даними 

БСКС, за основними процедурами ймовірнісно-статистичного моделювання, а 

саме: 

- перевірка розподілу ознаки на відповідність до закону нормального 

розподілу;  

- підгонка експериментального розподілу та визначення виду функцій 

імовірнісних розподілів, які найближче описують статистичний розподіл 

метрізованого показника ґрунту шляхом зіставлення з відомими функціями 

розподілів (нормального, Вейбула, логнормального, Коші, сімейства Джонсона, 

сімейства експоненційних, екстремальних значень, бета - розподілу і тощо.); 
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- оцінювання статистик параметричних і непараметричних критеріїв 

(критерій χ2 Пірсона, критерій відношення правдоподібності, критерій 

Колмогорова); 

- експертне оцінювання сукупності значень використаних критеріїв для 

визначення кращого вигляду розподілу, при якому досягнуто максимальне 

значення ймовірності. 

При цьому, технологічною основою аналізу скалярних полів ґрунтових 

властивостей також є аналітичні процедури ГІС, що дозволяють в 

напівавтоматичному режимі застосовувати комплекс методів щодо обробки 

просторової інформації, а також програмні пакети для статистико-математичної 

обробки даних (Statistica, Matlab і т.д.) . 

Для ідентифікації математичних функцій ІСР використано найбільш 

поширений у практиці метод, а саме перегляд або перебір багатьох видів 

функцій розподілу, що забезпечило фактично однозначний вибір функцій, які 

найближче апроксимують варіювання значення загального вмісту гумусу для 

кожного з класів ґрунтів, що виділено під час дешифрування. Для представлення 

результатів вибору кращої відповідності розподілу ґрунтового показника до 

конкретного типу розподілу використано імовірнісні графіки (табл. 7.2, графа 3).  

На цих графіках краща відповідність представляється у вигляді повного 

збігу або надзвичайної близькості точок (або даних емпіричного розподілу) до 

діагоналі графіка (що має нульове значення і ухил - 1), яка представляє значення 

ознаки для конкретного типу теоретичного розподілу (тип якого вказаний над 

графіком у графі 3). Зокрема, розгляд цих графіків дозволив визначити, що 

просторове варіювання загального вмісту гумусу в чорноземі звичайному 

слабозмитому високоскипаючому важкосуглинковому на лесі (клас 1 на рис. 7.3) 

та для чорнозему звичайного глибокого малогумусного середньосуглинкового 

глибокоскипаючого на легкосуглинковому лесі та його намитого аналога (клас 2 

на рис. 7.3) добре описується Бета-розподілом - Be (α, β). 
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Таблиця 7.2 

Найкраща відповідність розподілу загального вмісту гумусу у визначених 

структурах ґрунтового покриву на полігоні «Розівка»  

до типу теоретичного розподілу 

Клас 

за 

рис.7.3 

Гістограма розподілу ознаки ґрунту в 

межах класу (за даними Рис.4) 

Графічне представлення найкращої 

відповідності експериментального 

розподілу ознаки ґрунту до теоретичного 

закону 

1 

  
2 

  

3 

  
4 
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Просторова варіабельність досліджуваного показника ґрунту в чорноземі 

звичайному слабозмитому малогумусному середньосуглинковому на 

слабкозасоленій червоно-бурій глині (клас 3 на рис. 7.3) добре описується 

нормальним законом розподілу - N (μ, σ2), тоді як для чорнозему 

середньозмитого малогумусного важкосуглинкового на незасоленій елювіальній 

червонокольоровій (пермській) глині (клас 4 на рис. 7.3) - типом розподілу 

Вейбула - W (κ, λ). 

Визначення типів ймовірнісно-статистичних законів розподілу загального 

вмісту гумусу в ґрунтах обґрунтовує доцільність використання робастних оцінок 

для параметризації неоднорідності елементів локальної структури ҐП за даним 

показником ґрунту (рис.7.6). Аналіз оцінок просторового варіювання параметрів 

цієї властивості, в цілому, доводить розрізнення виділених класів ґрунтів за 

медіаною та міжквартильною відстанню, що в кількісному вираженні становить 

близько 1,0 % та 0,5 % гумусу відповідно. Розгляд робастної оцінки σ дозволив 

встановити перехідний стан чорнозему середньозмитого малогумусного 

важкосуглинкового на незасоленій елювіальній червоно-кольоровій (пермській) 

глині (клас 4 на рис. 7.6), який характеризується найбільшою мінливістю за 

загальним вмістом гумусу (близько 2 % гумусу) та відрізняється найбільшою 

міжквартильною відстанню (0,8 %), що перекриває інтервал значень загального 

вмісту гумусу для другого і третього класів. 

Описаний вище алгоритм обробки даних БСКС, в цілому, показав 

можливість моделювання неоднорідності локальної структури ҐП за визначеним 

фізико-хімічним показником ґрунту. У зв’язку з тим, що математична функція 

ІСР є найбільш повною характеристикою варіабельності властивості ґрунту, 

можна передбачити ефективність її використання під час співставлення 

результатів дешифрування різночасових космічних зображень відкритої поверхні 

ґрунту в якості високочутливого методу визначення зміни їх стану внаслідок 

природних факторів або сучасних антропогенних впливів. Але залучення цього 

методу в систему спостережень за ґрунтами потребує пропозицій щодо розгляду 

цілого ряду таких різночасових моделей. 
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Рис. 7.6 Основні кількісні параметри елементів неоднорідності ґрунтового 

покриву полігону «Розівка» за загальним вмістом гумусу. 

 

Основу інтерпретації змін ІСР складають відомі наукові уявлення, які 

підтверджують, що навіть при близьких інтервалах варіювання властивостей 

ґрунтів, незначні зміни ІСР виражаються у вигляді розходження окремих 

параметрів розподілів (взаємопов’язані зміни параметрів здвигу, розсіювання та 

форми розподілу), тоді як в умовах суттєвих змін спостерігається зміна їх типу 

[487 - 489]. Таким чином, саме антропогенні процеси призводять до зміни 

математичних функцій та параметрів ІСР властивостей ґрунту.  

Використання ймовірнісно-статистичного моделювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів та створення ІСР - еталонів слід визнати досить 

раціональною ідеєю для організації системи моніторингу ґрунтів за даними 

БСКС, оскільки це дозволяє систематично організувати та аналітично 

узагальнити значний за обсягом різночасовий, кількісний матеріал як засобів ДЗ, 

так й унікальний дослідницький матеріал, який накопичено на теперішній час в 

наукових та проектно-дослідних установах країни. Крім того, створення банків 
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ІСР - еталонів властивостей ґрунтів для окремих регіонів, в цілому, сприятиме 

створенню ефективного автоматизованого блоку управління в системі 

моніторингу навколишнім середовищем в нашій країні. Також слід відзначити, 

що в розвиток саме цього наукового завдання певні перспективи має й 

використання педотрансферних функцій.  

Новизна та практична значимість викладених в цьому підрозділі підходів 

підтверджено отриманням охоронного документу [490].  

Результати досліджень та узагальнень, які представлені у цьому підрозділі 

висвітлено в декількох наукових публікаціях [491 - 498]. 

 

7.2 Методичні підходи до дистанційного визначення моніторингових 

ділянок на ерозійно небезпечних землях 

 

За даними Національної доповіді про стан ҐП в країні, водна ерозія є 

найбільш поширеним деградаційним процесом майже в усіх регіонах України, 

оскільки еродовані землі становлять 38% від загальної площі 

сільськогосподарських угідь або 15,9 млн. га [499], з них 4,5 млн. га 

характеризуються середньо і сильнозмитими ґрунтами, при цьому, 68 тисяч 

гектарів - повністю втратили гумусовий горизонт [500].  

Аналіз світового досвіду показав, що спільним для розроблених у США та 

Європейських країнах систем моніторингу є застосування даних ДЗ в якості 

надійної інформаційної основи просторового аналізу кризових явищ у ґрунтах, 

зокрема на організаційному етапі створення системи моніторингу, а саме для 

обґрунтування еталонних ділянок та точок випробування ґрунтів, так й під час 

експертного аналізу різночасових даних ДЗ, за якими визначають напрям зміну 

стану ҐП, здійснюють його оцінку та прогноз [501]. У зв’язку з цим, під час 

створення сучасної системи моніторингу ҐП в нашій країні особливої уваги 

потребує вдосконалення методичних прийомів щодо визначення 

моніторингових ділянок (стаціонарних та/або для експедиційних маршрутів), 

особливо на ерозійно небезпечних територіях.  
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Проведений аналіз одного з найвідоміших з існуючих підходів до аналізу 

аерокосмічних даних для дослідження та моніторингу ґрунтів - методу 

точкового аерокосмічного моніторингу динаміки гумусового стану ґрунтів 

показав його певні недоліки [502, 503]. Нагадаємо, що цей метод передбачає 

двоступеневу аерокосмічну індикацію властивостей ґрунтів, під час якої на 

ключових ділянках складається банк градуйованих кривих залежності 

коефіцієнту відбиття ґрунту від вмісту в ньому гумусу для усіх груп ґрунтів 

дослідженого району, а потім одночасно з аерокосмічною зйомкою отримують 

характеристичні криві зв’язку оптичної щільності зображення з коефіцієнтом 

відбиття поверхні ґрунту в фотоактиничному спектральному інтервалі для 

ключових ділянок, для яких проведено польове спектрофотометрування та 

відбір проб ґрунту для визначення вмісту гумусу [502]. При цьому, часові 

відміни визначаються шляхом порівняння знімків, які отримано в різні роки, але 

в ті ж самі агрофенологічні фази.  

Однак, усвідомлюючи всі переваги цього способу, слід відзначити, що 

складне поєднання польового спектрофотометрування та співставлення 

різночасових знімків ґрунтової поверхні для детального врахування просторово-

часової неоднорідності зображення, зазвичай, ускладнює хід робіт, знижує їх 

оперативність. Крім того, цей метод не дозволяє визначити місцезнаходження 

дослідних ділянок або «ключів», які зазнали найбільших змін, ще на 

початковому, попередньо польовому етапі моніторингових досліджень.  

На наш погляд, для вирішення широкого спектру прикладних завдань 

організації систем моніторингу ґрунтів є потреба в розробці методів 

оперативного аналізу та обробки даних БСКС, які дозволяють визначати зі 

значною просторовою точністю ділянки ҐП, які зазнали змін, навіть в умовах 

відсутності будь яких даних польового обстеження території або можливості їх 

додаткового проведення. 

Раніше співробітниками сектору ДЗ ҐП вже опрацьовувався методичний 

підхід, що засновано на використанні різночасових даних БСКС високого 

просторового розрізнення для оцінювання інтенсивності ерозійних процесів 
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території шляхом морфометричного аналізу лінійних форм ерозії за 

загальновідомим у геоморфології та картометрії алгоритмом [504]. Нагадаємо, 

що кількісною оцінкою такого аналізу є сума довжин лінійних форм ерозії по 

відношенню до одиниці площі території [225]: 

P

l
D


 ,     (7.6) 

де D  - густина розчленування поверхні; 

l  - довжина лінійної ерозійної форми;  

P  - одиниця площі території. 

При цьому, швидкість зростання густини розчленування поверхні 

визначається за формулою [225]:  

n

DD
V 01  ,     (7.7) 

де Do - густина розчленування поверхні на початковий момент 

дослідження;  

D1 - поточне значення густини розчленування поверхні,  

n - кількість років між початковим та поточним виміром густини 

розчленування поверхні. 

 

Результати опрацювання цього підходу для ерозійно-небезпечних районів 

Харківської області, а саме - для Ізюмського та Борівського районів тоді 

здійснено за різночасовими даними КА Landsat 5, які відзняте для Харківської 

області з 1988 по 2001роки, в декількох діапазонах спектру з просторовим 

розрізненням до 28 м [297, 298, 504]. Загальновідомим є використання даних 

різночасових аерокосмічних знімків для створення картограми густини 

розчленування поверхні та приросту швидкості зростання густини 

розчленування поверхні (
01 DD  ) за певний час та визначати території, які 

характеризуються його значним приростом [503]. Надалі саме ці території 

розглядаються як потенційно небезпечні щодо водної ерозії [225, 504]. 

Однак, на теперішній час, в результаті сучасних досліджень розроблено та 

опрацьовано підходи щодо вдосконалення описаного вище способу, що дозволяє 
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значно деталізувати стан ґрунтової поверхні на ерозійно небезпечних ділянках в 

межах орних сільськогосподарських угідь зі значною точністю та обирати 

окремі з них в якості моніторингових ділянок.  

Таким чином, в результаті проведених досліджень запропоновано 

удосконалений спосіб, який представляє двоступеневу тематичну обробку даних 

БСКС, що відзняте у високому та надвисокому просторовому розрізненні.  

На першому етапі такої обробки крім попередньої обробки зображення для 

дослідної території в ГІС, створюють облікову мережу території (ділянки 

площею 16 км2) - для розрахунку в кожній ділянці густини розчленування 

поверхні шляхом оцифровки тальвегів усіх лінійних форм ерозії, які 

дешифруються за космічними знімками згідно раніше розробленому алгоритму 

[225, 297, 298, 504].  

Сутність удосконалення складається в тому, що на наступному етапі 

дешифрування запропоновано здійснювати детальну тематичну обробку даних 

БСКС для тих територій, які характеризувалися найвищими значеннями 

приросту густини розчленування поверхні, оскільки зміни неоднорідності їх 

оптичних характеристик з часом є найвірогіднішими. Для цього пропонується 

використовувати метод динамічного картографування, який складається у 

створенні та аналізі різницевих спектрозональних зображень, що отримано за 

різночасовими космічними знімками в цифровому форматі, який відомо з 

наукових джерел [505]. Нагадаємо, що сутність використання різницевих 

зображень складається у пошуку відмінностей між знімками та досягається 

шляхом розрахунку різниці між значеннями оптичної яскравості зображення 

території за відповідними каналами зйомки з метою визначення ділянок земної 

поверхні, які не змінювали спектральних відбивних властивостей з часом та 

дуже контрастують у порівнянні з ділянками, які змінювали свої оптичні 

характеристики. Зрозуміло, що необхідною умовою для створення та 

застосування різницевого зображення є використання космічних знімків з 

точною географічною прив’язкою, отриманих в подібних умовах освітлення 

поверхні і виконаних КА з однаковими або схожими каналами сканування. 
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Результатом аналізу різницевих зображень є контури тих ділянок території, 

яскравість яких значно змінилася. Створення різницевих зображень може бути 

реалізовано у програмному середовищі спеціалізованих щодо обробки 

зображень ГІС та представляється найефективнішим прийомом для динамічного 

електронного картографування в цілях розробки системи моніторингу ґрунтів.  

Опрацювання цього, саме вдосконаленого методичного підходу, 

спрямованого на пошук перспективних для моніторингу ґрунтів ділянок в межах 

сільськогосподарських угідь, також проведено для територій Ізюмського та 

Борівського районів на основі даних КА Landsat 5 та Landsat 8, але вже для 

більш тривалого періоду часу - з 1983 по 2014 роки та висвітлено в науковій 

публікації [506]. Нагадаємо, що відзнята територія відноситься до Бурлук-

Оскольського фізико-географічного району Донецько-Оскольської підобласті 

згідно відомої схеми фізико-географічного районування України [263]. 

Ландшафтно-типологічна структура цього фізико-географічного району 

відзначається значним поширенням вододільно-хвилястих місцевостей з 

чорноземами типовими та звичайними та прирічковими яружно-балковими 

місцевостями зі значним поширенням еродованих ґрунтів.  

Розрахунок загального приросту лінійних форм ерозії для кожної з 

чарунок облікової мережі дослідної території дозволив визначити ділянки, які 

характеризуються найбільшим приростом густини розчленування поверхні, 

зокрема квадрат С6 (рис. 7.7). Надалі саме для цієї території проаналізовано 

наявні космічні знімки та розраховано індекс NDWI з метою пошуку ділянок 

сільськогосподарських угідь, які знаходились в оптимальних умовах знімання 

(відкрита поверхня ґрунту). В результаті аналізу різницевих зображень у 

ближньому інфрачервоному каналі сканування визначено одне з полів, ҐП якого 

поступово змінювався з 1986 до 2003 років (рис. 7.8 а) та з 2003 до 2014 років 

(рис. 7.8 б). Аналіз першого різнецевого зображення дозволяє встановити 

суттєве підвищення оптичної яскравості поверхні грунту у східній частині поля.  
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Рис. 7.7 Картограма приросту густини розчленованості рельєфу за період з 

1983 до 2014 роки [506] 

 

  

а)        б)  

Рис. 7.8 Різнецеві зображення полігону [506]:  

а) з 1986 до 2003 років;  

б) з 2003 до 2014 роки. 
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При цьому, найяскравіший ареал має подовжену форму та розташовується 

у безпосередній близкості до вже існуючої лінійної форми ерозії, що 

інтерпретовано як підвищення інтенсивності ерозійного процесу та формування 

новітнього елементу цієї лінійної форми ерозії у період з 1986 до 2003 роки. 

Відзначено що, до висококонтрастного ареалу примикає меньш контрасний 

ареал, який має значну площу, що може свідчити про прояви також й площиної 

ерозії в межах даної схилової системи у цей період часу. Друге різницеве 

зображення свідчить про зменшення оптичної яскравості в межах визначеного 

раніше висококонтрасного виділу земної поверхні та розглядається як 

накопичення вологи на дні новоствореної ерозійної форми у весняний період 

(час зйомки - початок травня 2014 року). В цілому ж, запропонований спосіб 

дозволив встановити подовження розвитку ерозійного процесу на цій території 

та обґрунтовує необхідність його моніторингу в подальшому.  

Підтвердження коректності отриманих висновків демонструє фрагмент 

космічного знімку надвисокого просторового розрізнення для даного поля 

(рис. 7.9), який ілюструє достатньо розвинуту ерозійну форму в центрі 

зображення. 

 

 

Рис. 7.9 Фрагмент космічного знімку надвисокого просторового 

розрізнення з відображенням розвинутої ерозійної форми на даному полі [506]. 
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Таким чином, використання морфометричного аналізу лінійних форм 

ерозії за даними БСКС та просторовий аналіз різницевих зображень, який 

здійснено під час дешифрування космічних знімків високого просторового 

розрізнення, дозволяє отримати об’єктивну інформацію про стан ґрунтової 

поверхні та визначити найбільш ерозійно небезпечні ділянки на орних землях. 

Отримані в такий спосіб дані доцільно використовувати для обґрунтування 

місцезнаходження дослідних ділянок або точок відбору проб для системи 

моніторингу ґрунтів та оперативного контролю протиерозійних заходів. Новизна 

та практична значимість вдосконаленого методичного підходу підтверджено 

отриманням охоронного документу [507].  

 

7.3 Дистанційне визначення та моніторинг змитих ґрунтів за даними 

космічного знімання 

 

Визначним питанням створення сучасних систем збалансованого 

землеробства та моніторингу сільськогосподарських угідь є вдосконалення 

методів контролю поширення деградаційних процесів у ґрунтах, які можуть 

бути визначені 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).  

Під час детальних наземних досліджень латеральної неоднорідності 

ґрунтів на полях полігону «Лісова Стінка» як особливого прикладу орних 

ґрунтів в межах ерозійно-небезпечних земель з реалізованим проектом 

контурно-меліоративного землеустрою, створено базу даних, яка поєднує 

інформацію як про основні показники ґрунтів, так й про оптичні характеристики 

ґрунтової поверхні. Використання цієї бази даних дозволило встановити 

математичні моделі, що описують взаємозв’язок між оптичною яскравістю 

ґрунтової поверхні в окремих, найбільш інформативних діапазонах сканування 

та основними ґрунтовими параметрами, що дозволяє значно обєктивізувати 
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екстраполяцію результатів дешифрування на прилеглі території, що висвітлено в 

одній з наукових публікацій [508]. Аналіз побудованих за результатами 

математичного моделювання картограм доводить ефективність використання 

даних космічної зйомки для просторового аналізу стану ґрунтової поверхні та 

точного визначення ділянок поверхні з проявами ерозійних процесів.  

Використання побудованної бази даних дозволило також розробити та 

апробувати спосіб визначення змитих ґрунтів на орних землях за даними 

космічної зйомки (заявка на винахід № а201910486 від 21.10.2019 р.), в якому в 

якості основного критерію просторової оцінки ступеня еродованості земель за 

даними космічної зйомки є вміст ФГ в поверхневому шарі ґрунту. 

Обирання ФГ в якості діагностичного показнику ступеня змитості ґрунтів 

обґрунтовано, по-перше, гравітаційним фактором ерозії й денудації, що визначає 

початкову диференціацію уламкового матеріалу та особливості його відкладення 

на схилах. При цьому, основними факторами передачі та осадження частинок є 

рух рідини та швидкість осадження, що описуються такими фізичними 

законами, як закон Стокса і закон поштовху [509]. Дія цих законів, при 

перенесенні й відкладенні уламкової маси, визначає диференціацію матеріалу 

осадів на шляхах переносу. У зв’язку з цим, вміст фракцій ФГ у 

гранулометричному складі поверхневого шару ґрунту представляється 

достатньо інформативним для характеристики результатів ерозійних процесів на 

схилах, особливо в межах орних земель. По друге, вміст ФГ визначає 

інтенсивність накопичення гумусу у ґрунтах, який є прямою дешифрувальною 

ознакою ґрунту за даними космічного сканування у оптичному діапазоні світла. 

Виходячи з цього, використання вмісту ФГ в якості діагностичного критерію 

ступеня змитості ґрунтів за даними космічного сканування високого 

просторового розрізнення є достатньо обґрунтованим. Логіко-структурна схема 

розробленого підходу представлена на рисунку 7.10.  
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Рис. 7.10 Логіко-структурна схема методичного підходу до визначення та 

кількісного оцінювання змитих ґрунтів на орних землях за даними космічної 

зйомки. 
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Експериментальна перевірка або апробація розробленого методичного 

підходу проведена за даними супутника Ландсат 7, що відзняте 09.05.2002 року 

з роздільною здатністю до 28 м, в умовах відкритої поверхні ґрунту для одного з 

дослідних полів полігону «Лісова Стінка», що розташовано в Куп’янському 

районі Харківської області, площею - 156 га. В результаті попередньої обробки 

знімку, яка передбачала радіометричну та атмосферну корекцію, загально-

статистичний аналіз його цифрової інформації, отримано покращений варіант 

космічного зображення. На наступному етапі, для кожної точки відбору проб за 

допомогою ГІС вилучено значення оптичної яскравості поверхні ґрунту у всіх 

діапазонах сканування та створено електронну базу даних, яка також включає 

результати аналітичних досліджень проб ґрунту (рис. 7.11).  

 

Рис. 7.11 Фрагмент реляційної бази даних для полігону «Лісова Стінка» 

[510, стор.43] 

 

Шляхом кореляційного аналізу встановлено найвищий взаємозв’язок між 

вмістом фракцій ФГ в ґрунті та його оптичною яскравістю у 5-му каналі зйомки 

(SWIR 1), де r2 = - 0,83. На наступному етапі, шляхом регресійного аналізу 
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побудовано декілька математичних моделей, які описують взаємозв’язок між 

вмістом фракцій ФГ та його оптичною яскравістю. Незначна відмінність між 

оцінками побудованих регресійних моделей обумовила доречність використання 

на наступних етапах найбільш простої з них - лінійної залежності, що описує 

взаємозв’язок між вмістом ФГ в ґрунті та його оптичною яскравістю [510, стор. 

44]:  

у = - 0,033х + 127,7 , R2 = 0,70,     (7.8) 

де у – вміст ФГ, в %;  

х – оптична яскравість в 5 каналі, в DN, 

R2 – коефіцієнт детермінації. 

 

За цим рівнянням, в ГІС, на основі зображення 5-го каналу зйомки 

побудовано картограму вмісту ФГ для території дослідного поля, де кожен 

елемент зображення характеризується кількісним значенням цього показнику 

ґрунту (рис. 7.12 б). Також за допомогою ГІС, на основі похідної ЦМР - 

картограми кутів нахилу (рис. 7.12 а) визначено ділянки поверхні ґрунту, які 

мають незначний нахил поверхні (від 0 до 1,5 градусів) та можуть бути 

використано в якості еталону (заштриховані ділянки на рис. 7.12 б). За 

допомогою ГІС, в автоматичному режимі, для цих ділянок вилучено значення 

вмісту ФГ. Аналіз їх розподілу довів його близькість до нормального розподілу 

цієї ознаки, що обґрунтовує використання середнього значення в якості 

кількісної оцінки еталонного вмісту ФГ, яке дорівнює близько 58%. Також за 

допомогою ГІС побудовано картограми: 

- різницевого вмісту ФГ, де для кожного елементу зображення 

розраховано різницеве з середнім (або еталонним) значення ФГ; 

- картограму, що представляє співвідношення вмісту ФГ до еталонного 

вмісту ФГ в кожному пікселі; 

- результуючу картограму, що представляє значення діагностичного 

критерію змитості за ФГ (рис. 7.12в) в кожному елементі зображення. 
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Використання діагностичного критерію змитості ґрунтів за вмістом ФГ 

дозволяє кількісно охарактеризувати ступінь прояву ерозії й, таким чином, 

деталізувати її просторовий розподіл зі значною точністю.  

 

 

Нахил поверхні, градуси 
 

 

 

 

 

         Лісосмуги 

Ступінь змитості, % 

 

Примітка. Картограми побудовано за участю провідного інженеру сектора ДЗ ҐП ННЦ «ІҐА 

імені О.Н. Соколовського» Шерстюка О.І. 

а) б) в) 

Рис.7.12 Результуючі картограми для одного з полів полігону «Лісова 

Стінка», що отримано під час опрацювання розробленого способу [510]:  

а) картограма нахилу поверхні ґрунту, що створена за ЦМР;  

б) картограма вмісту ФГ в поверхневому шарі ґрунту з визначенням 

ділянок поля з незначним нахилом поверхні ґрунту (еталон);  

в) результуюча картограма оцінки ступеня змитості ґрунту. 

 

Інтерпретація та просторовий розподіл цього критерію має певні 

особливості. Так, світліші за відтінком сірого ділянки на рис. 7.12 в відповідають 

ділянкам поверхні, які характеризуються незначними відміннами з еталонним 
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значенням ФГ, а іноді дозволяють визначити й ділянки з накопиченням ФГ в 

результаті переоткладення змитих часток по схилу за мікрозниженнми, що 

обумовлено мікрорельєфом схилової поверхні. Темніші відтінки сірого на цій 

картограмі, напроти, відповідають ділянкам, що втрачають частки ФГ, що 

кількісно характеризує процес їх виносу або ерозії. Особливо слід відзначити, 

що просторовий аналіз результуючої картограми ступеня змитості дозволив 

визначити негативний вплив стану лісосмуги (як протиерозійного заходу в 

межах даного поля) на акумуляцію водних потоків та посилення водної ерозії, 

що підтверджено раніше під час наземних обстежень, що висвітлено в одній з 

наукових робіт [508]. 

Побудовані в такий спосіб картографічні матеріали надають можливість 

землекористувачу оперативно, з мінімальними витратами, прийняти 

обґрунтовані рішення, щодо безпечного використання у сільському господарстві 

схилових земель та кількісно оцінити ефективність дії та сучасний стан 

протиерозійних заходів (валів, лісосмуг тощо). Запропонований методичний 

підхід розширює функціональні можливості використання даних космічного 

знімання та дозволяє одержати нові просторові дані, які уточнюють контури 

ділянок ҐП, які зазнали ерозійного впливу та відмінні за ступенем змитості, а 

також здійснювати аналіз їх взаємного розташування для обґрунтованого 

планування оптимальної кількості та визначення точних географічних 

координат точок відбору проб ґрунту, розробки систем наземного обстеження та 

моніторингу сільськогосподарських угідь, а також для корегування системи 

протиерозійних заходів в агроландшафтах. 

 

7.4 Створення інформаційних сервісів  

 

Більшість сучасних систем сільськогосподарського моніторингу та 

моніторингу за навколишнім середовищем на основі даних космічного 

сканування мають подібну ієрархічну структуру, тобто загальну 

підпорядкованість різних рівнів накопичення та аналізу космічної інформації. 
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Успішну інтеграцію даних космічного сканування різного просторового, 

часового та спектрального розрізнення продемонстровано в багатьох 

загальновідомих програмах моніторингу довкілля - AGRISTARS (Agriculture and 

Resource Inventory Surveys Through Aerospace Remote Sensing), GLAM (Тhe 

Global Agricultural Monitoring) [511, 512], MARS (Monitoring Agricultural 

Resources) [513], GMFS (European Union Global Monitoring of Food Security), 

CropWatch [514] та інших. Це підтверджує своєчасність та правомірність 

наукових напрямів, що реалізують концепцію цифрового опису Землі [515]. 

В цілому ж, світовий досвід створення систем землекористування та 

моніторингу довкілля на основі даних космічного сканування показує, що 

проектування та експлуатація сучасних систем зберігання та обробки інформації 

про земельні ресурси та ґрунти повинні передбачати суттєве спрощення доступу 

широкого кола користувачів до інформації, що сприяє забезпеченню 

оперативності прийняття концептуальних та технічних рішень, дозволяє 

здійснювати спостереження за станом довкілля в режимі реального часу, а також 

проводити регулярне оновлення інформації. 

У зв’язку з цим, під час досліджень апробовано підходи до створення 

інформаційних сервісів, що відноситься до блока управління та представлення 

результатів тематичної обробки космічної інформації для дослідження 

латеральної неоднорідності ґрунтів в систему їх моніторингу.  

Зокрема, шляхом узагальнення та систематизації літературних та 

електронних джерел, визначено доцільність використання ArcGIS Online для 

відбору, накопичення та представлення результатів дешифрування даних 

супутникової зйомки, а також створення оптимального набору просторових 

даних як інформаційної основи розробки збалансованих систем 

землекористування та їх моніторингу. Під час аналізу встановлено, що 

використання ArcGIS Online повністю вирішує завдання забезпечення широкого 

кола споживачів корисною географічною інформацією, в тому числі 

картограмами окремих ознак ґрунтів, картографічними шарами та окремими 

просторовими об'єктами, знімками та результатами інтелектуального аналізу 
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даних у вигляді веб - сервісу ГІС [510]. ArcGIS Server представляє собою 

компонент серверного програмного забезпечення в ArcGIS Enterprise, який 

робить географічну інформацію доступною для інших користувачів, а якщо 

потрібно - і для будь-якого Інтернет - користувача. Це досягається завдяки 

використанню веб-сервісів, які дозволяють серверу отримувати і обробляти 

запити на інформацію, що відправляються іншими пристроями [516]. 

За результатами цих досліджень розроблено пілотний проект 

інформаційного сервісу на основі ArcGIS Online на прикладі полігону 

«Тишки 1», для якого накопичено значну кількість різноманітної, корисної для 

землекористувача інформації, що отримана за результатами тематичного 

дешифрування даних космічного сканування високого просторового розрізнення 

під час проведеного дисертаційного дослідження [510].  

Скріншот робочого вікна розробленого інформаційного сервісу (рис. 7.13) 

дозволяє наочно продемонструвати простоту та зручність його використання для 

отримання та аналізу інформації про стан ґрунту для навіть не обізнаного в 

геоінформаційних технологіях користувача.  

В процесі створення пілотного проекту інформаційного сервісу, ArcGIS 

Online використано як точку доступу до сайту ArcGIS Server, що представляє 

більш зручну для швидкого пошуку і використання веб - сервісів ГІС. Під час 

розробки цього інформаційного сервісу обрано автономний спосіб використання 

ArcGIS Server, в якому він не є інтегрованим з порталом ArcGIS Enterprise, що 

доречно для надання основних ресурсів і сервісів в якості постачальника даних 

для землекористувачів та дослідників. 

Висновки до розділу 7 

В результаті досліджень обґрунтовано необхідність розробки методичних 

підходів щодо систематизації та математичного узагальнення результатів 

ґрунтового дешифрування даних БСКС, що сприятиме «згортанню» великого 

об’єму кількісних даних, що отримано як внаслідок постійного поповнення 

просторової інформації про змінювання параметрів ҐП за матеріалами космічних 

зйомок, так й за даними наземних досліджень.  
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Рис. 7.13 Скріншот робочого вікна розробленого інформаційного сервісу 

для полігону «Тишки 1». 

 

Обґрунтовано використання ймовірнісно-статистичного моделювання 

латеральної неоднорідності ґрунтів та створення ІСР - еталонів для організації 

системи моніторингу ґрунтів за даними БСКС, оскільки це дозволяє 

систематично організувати та аналітично узагальнити значний за обсягом 

різночасовий, кількісний матеріал як засобів ДЗ, так й унікальний 

дослідницький матеріал, який накопичено на теперішній час в наукових та 

проектно-дослідних установах країни. Крім того, створення банків ІСР - 

еталонів властивостей ґрунтів для окремих регіонів, в цілому, сприятиме 

створенню ефективного автоматизованого блоку управління в системі 

моніторингу навколишнім середовищем в нашій країні. Також відзначено, що в 

розвиток саме цього наукового завдання певні перспективи має й використання 

педотрансферних функцій. 
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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, що представлено у вигляді підібраного 

закону розподілу ймовірностей.  

Вдосконалено 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.  

Отримані результати досліджень дозволяють рекомендувати використання 

математичної функції ІСР як найбільш повної характеристики варіабельності 

властивостей ґрунту в систему моніторингу ґрунтів для співставлення 

результатів дешифрування різночасових космічних зображень відкритої 

поверхні орних ґрунтів в якості високочутливого методу визначення зміни їх 

стану внаслідок природних факторів або сучасних антропогенних впливів.  

Розроблено та апробовано спосіб визначення та кількісної оцінки змитих 

ґрунтів на орних землях за даними космічної зйомки, який засновано на 

можливості використання вмісту ФГ в поверхневому шарі ґрунту як основного 

критерію для кількісної, просторової оцінки ступеня деградації земель внаслідок 

ерозії на територіях, що мають однорідний склад ґрунтотворних порід.  

Результати експериментальних досліджень, узагальнень та апробації щодо 

використання даних космічної зйомки для спостережень за станом ґрунтів та ҐП, 

які представлено в цьому розділі, висвітлено в багатьох наукових публікаціях та 

використано під час розроблення концептуальних основ створення сучасної 

системи моніторингу ґрунтів в Україні [256, 295 - 297, 325, 346, 347, 352, 355, 

356, 474 - 479, 490 - 498, 506 - 508, 517 - 520]. 
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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 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 
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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.  
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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. 

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. 

15. 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: 



427 

 

- 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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методи визначення неоднорідності ґрунтового покриву за даними космічної 

зйомки. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец.вип. до VIIІ з’їзду УТГА (Житомир,   
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5-9 липня 2010 р.). Житомир: Рута, 2010. Кн. 2. С. 6-8 (співавтор ідеї, 

узагальнення даних, написання тези) 

42. Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Тененьова Т.П., Калюга С.В., 

Коляда Л.П. Необхідність використання даних дистанційного зондування та 

ГІС-технологій у вирішенні землевпорядних задач. Земельні ресурси та 

відносини: стан, проблеми реформування, перспективи оптимізації: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 вересня 2011 р.). Київ: Медінформ, 

2011. С.199-200 (співавтор ідеї, узагальнення даних, написання тези) 

43. Биндич Т.Ю. Визначення ефективності систем відбору проб для 

вивчення структури ґрунтового покриву за даними космічної зйомки. Сучасні 

проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Чернівці, 19-21 квітня 2012 р.). Чернівці: ЧНУ, 2012. С. 4-5 

44. Бындыч Т.Ю. Современные подходы к изучению латеральной 

неоднородности почв и использованию ее оценок. Роль науки у підвищенні 

технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16-18 травня 2012 р.). Тернопіль: 

«Крок», 2012. С.34-37 

45. Биндич Т.Ю. Неоднорідність ґрунтового покриву: регіональний 

аспект. Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методика викладання: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри 

ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М.К. Шикули (Київ, 29-30 

травня 2012 р.). Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. С. 245-248 

46. Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Коляда Л.П., Шерстюк О.І. 

Дистанційне зондування в системі інформаційного забезпечення 

землекористування. Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні: матеріали 

Всеукр. наук.-практ конф. (Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р.). Миколаїв: КП 

«Миколаївська обласна друкарня», 2012. С.72-75 (співавтор ідеї, узагальнення 

даних, написання вступу та висновку) 

47. Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Коляда Л.П., Шерстюк О.І., 

Вяткін К.В. Розпізнавання видового складу зернових культур через космічну 
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зйомку. Посібник українського хлібороба: матеріали Всеукр. наук. конф. 

«Адаптивні системи землеробства і агротехнології – основа реалізації державних 

програм у галузі рослинництва України». Київ, 2013. Т.1: Адаптивне 

землеробство. С.22-24 (співавтор ідеї, написання підрозділу про узагальнення 

результатів досліджень та їх обговорення) 

48. Биндич Т.Ю. Досвід геостатистичного моделювання неоднорідності 

ґрунтового покриву степової зони. Роль науки у підвищенні технологічного рівня 

і ефективності АПК України: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.). Тернопіль: Крок, 2014. Ч.1. С.27-30 

49. Биндич Т.Ю. Аналіз неоднорідності локальних структур ґрунтового 

покриву Степової зони за даними космічної зйомки. Агрохімія і ґрунтознавство. 

Спец.вип. до IX з’їзду УТГА (м. Миколаїв, 30 червня – 4 липня 2014 р.). Харків: 

ТОВ «Смугаста типографія», 2014. Кн. 2. С.11-12 

50. Биндич Т.Ю. Основи створення системи грунтоохоронного 

моніторингу за даними дистанційного зондування. Охорона ґрунтів: зб. наук. 

праць до Міжнар. наук.-практ. конф. «Агрохімічна служба ґрунтів України: роль 

і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. Вип. 1. 

С. 331-334 

51. Биндич Т.Ю. Досвід дистанційного визначення моніторингових 

ділянок для системи ґрунтоохоронного моніторингу. Охорона ґрунтів: зб. наук. 

праць. Спец. вип. до Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона ґрунтів та підвищення 

їх родючості» (Одеса, 16-17 вересня 2015 р.). Київ, 2015. С. 20-21 

52. Бындыч Т.Ю. Основные аспекты оценивания дифференциации 

почвенного покрова по данным космической съемки. Агрохімія і 

ґрунтознавство. Спец. вип. до ХІ з’їзду УТГА (Харків, 17-21 вересня 2018 р.). 

Харків: ПП «Стиль издат», 2018. Кн. 1. С. 60-61 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

53. Бындыч Т.Ю. Использование данных дистанционного зондирования с 

целью изучения неоднородности почвенного покрова. Ґрунтознавство. 2006. 

Т. 7. № 1-2. С. 100-109 
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54. Биндич Т.Ю. Визначення ефективності систем відбору проб для 

вивчення структури ґрунтового покриву за даними космічної зйомки. Науковий 

вісник Чернівецького університету: Біологія (Біологічні системи). 2012. Т 4, 

Вип. 1. С. 7-11 

55. Трускавецький С.Р., Гічка М.М., Биндич Т.Ю., Тененьова Т.П. 

Методи дистанційного зондування як оперативний засіб діагностики ґрунтів. 

Вісник Чернівецького університету. Серія біологія. 2008. Вип. 403 - 404. С. 249-

259 (співавтор ідеї, проведення польових та камеральних досліджень, 

дешифрування даних космічного сканування для дослідних полігонів в Поліссі та 

Лісостепу, математико-статистична обробка експериментальних даних) 

56. Биндич Т.Ю., Агрес Н.П. Використання даних космічної зйомки та 

сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової 

варіабельності ґрунтів. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Київ, 

2010. С.326-337 (автор ідеї, аналітичний огляд, узагальнення даних, написання 

статті) 

57. Byndych T. Using Multispectral Satellite Imagery for Parameterisation 

of Eroded Chernozem Soil Science Working for a Living: Applications of soil science 

to present-day problems. 2017. Part II. Р. 57-65 

58. Бындыч Т.Ю. Структурное моделирование латеральной 

неоднородности почв по данным космической съемки Живые и биокостные 

системы: Электронное периодическое издание. 2016. №16. URL: 

http:/www.jbks.ru.archive.issue-16.article-5 (12.04.2017) 

59. Контроль вмісту органічного вуглецю в ґрунті за матеріалами 

багатоспектрального космічного сканування / С.Р. Трускавецький , 

Т.Ю. Биндич, К.В. Вяткін, О.І. Шерстюк, Л.П. Коляда Моніторинг та 

індикатори нейтрального рівня деградації земель в Україні: зб. статей / за ред. 

Л.Д. Проценка. Л.: Простір М, 2018. С.78-89 (співавтор ідеї, аналітичний огляд 

та розробка методики інтерпретації різницевих зображень для визначення 

динаміки змін вмісту органічного вуглецю, проведення польових та аналітичних 

досліджень, узагальнення даних) 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-45417-7
http://www.jbks.ru/archive/issue-16/article-5
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60. Методика составления электронных почвенных карт по материалам 

многоспектральной космической съемки / С.Р. Трускавецкий, Т.Ю. Бындыч, 

М.Н. Гичка, Т.П. Тененева Геопрофиль. 2008. № 3(2). С. 38-42 (співавтор ідеї, 

розробка методичних положень, проведення польових та камеральних 

досліджень, узагальнення даних та підготовка рисунків, написання висновків) 

61. Трускавецький С.Р., Гічка М.М., Биндич Т.Ю. Сучасний погляд на 

інформаційне забезпечення ґрунтового моніторингу. Вісник аграрної науки. 

2006. Спецвип. Квітень. С. 87-89 (співавтор ідеї, аналітичний огляд, розробка 

та підготовка загальної схеми використання даних дистанційного зондування 

для моніторингу ґрунтів) 

62. Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Коляда Л.П., Вяткін К.В., 

Шерстюк О.І. Використання даних супутникової зйомки в системах точного 

землеробства. Інженерія природокористування. 2017. № 1 (7). С. 29-35 

(співавтор ідеї, огляд наукових джерел та узагальнення даних, аналіз картограм 

вегетаційних індексів для полігону, формулювання висновків) 

63. Теорія і практика ґрунтоохоронного моніторингу: монографія / за ред. 

М.М. Мірошниченко. Х.:ФОП Бровін О.В., 2016. 384 с. (написання підрозділів 

5.1 - 5.2) 

64. Концепція створення інформаційної системи ґрунтоохоронного 

моніторингу методами дистанційного зондування / С.Р. Трускавецький, 

Т.Ю. Биндич, К.В. Вяткін, О.І. Шерстюк, Л.П. Коляда. К.: Аграрна наука, 2017. 

60 с. (написання розділів 3-6 та 8, підготовка рисунку 1) 

65. Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу 

ґрунтів: монографія / С.Р. Трускавецький, Т.Ю. Биндич, К.В. Вяткін, О.І. Шерстюк, 

Л.П. Коляда. Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. 280 с. (написання розділів 2-4, 6 та 

підрозділів 1.1-1.3, 1.6, 5.4-5.5, 7.2.1) 

66. Биндич Т.Ю. Спосіб структурного моделювання латеральної 

неоднорідності ґрунтів: пат.103549 Україна : МПК (2015.01) G01N 33/24 

(2006.01) G01N 21/25 (2006.01) G01N 21/35 (2014.01) G03В 37/00. № u 2015 

05078; заявл.25.05.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24 
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67. Биндич Т.Ю. Спосіб аналізу структури ґрунтового покриву: пат. 

46528 Україна: МПК (2009) G01N 33/24 G01V 8/00. № u2009 07032; 

заявл.06.07.2009; опубл.25.12.2009, Бюл. № 24 

68. Биндич Т.Ю., Трускавецький С.Р., Гічка М.М. Спосіб визначення 

неоднорідності ґрунтового покриву: пат. 19179 Україна: МПК (2006) G01N 33/24 

G01V 8/00 G03B 37/00. №u2006 04210, заявл.17.04.2006; опубл. 15.12.2006, Бюл.  

№ 12 (автор ідеї та розробка патенту) 

69. Биндич Т.Ю., Чичоткіна О.А Спосіб визначення ґрунтових 

комбінацій: пат. 37208 Україна: МПК (2006) G01 N33/24 G01 V8/00 G03 В37/00. 

№u2008 05768; заявл. 05.05.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. №22 (автор ідеї та 

розробка патенту) 

70. Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Гічка М.М., Чичоткіна О.А. Спосіб 

створення ґрунтових карт : пат. 12599 Україна: МПК (2006) G01N 33/24; B61C 

15/00 G03B 37/00 G01V 8/00. № u2005 08070; заявл.15.08.2005; опубл. 

15.02.2006, Бюл.№2 (співавтор ідеї та розробка патенту) 

71. Биндич Т.Ю. Спосіб аналізу інформативності даних космічної зйомки 

для ґрунтового картографування: пат. 27237 Україна: МПК (2006) G01N 33/24, 

G01V 8/00 G03B 37/00. №u2007 05788; заявл.24.05.2007; опубл. 25.10.2007, 

Бюл.№ 17 

72. Биндич Т.Ю., Трускавецький С.Р., Коляда Л.П. Спосіб дистанційного 

моніторингу агроекологічних умов вирощування зернових культур: пат.97374 

Україна: МПК (2015.01) G01N 21/00, G01N 21/25 (2006.01), G01N 21/35 

(2014.01), G01N 33/24 (2006.01) G01V 8/00, G03B 37/00.  № u 2014 10888; 

заявл.06.10.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл.№5 (співавтор ідеї та розробка 

патенту) 

73. Биндич Т.Ю., Трускавецький С.Р., Вяткін К.В., Шерстюк О.І., 

Горякіна В.М. Спосіб дистанційного (оперативного) визначення ділянок для 

моніторингу ґрунтів на ерозійно небезпечних землях : пат. 96937 Україна:  МПК 

(2015.01) G01N 33/24 (2006.01), G01V 8/00, G03B 37/00. № u2014 09887; 

заявл.08.09.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл.№4 (автор ідеї та розробка патенту) 
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74. Шатохін А.В., Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю. Коригування 

ґрунтово-картографічних матеріалів за допомогою космічної зйомки: методичні 

рекомендації. Харків: ННЦ ІГА, 2005. 20 с. (співавтор ідеї, написання 

методики) 

75. Методика кількісної оцінки структури ґрунтового покриву за даними 

багатоспектральної космічної зйомки / Т.Ю. Биндич, С.Р. Трускавецький, 

Т.П. Тененьова, О.А. Чічоткіна. Харків: ННЦ ІГА, 2010. 49 с. (співавтор ідеї, 

написання методики) 

76. Картографування ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою 

космічної зйомки: методичні рекомендації / Д.О. Тімченко, С.Р. Трускавецький, 

Т.Ю. Биндич, М.М. Гічка. Харків: ННЦ ІГА, 2005. 44 с. (співавтор ідеї, 

написання методики) 

77. Методика кількісної оцінки стану ерозійно небезпечних ґрунтів за 

допомогою методів дистанційного зондування / С.Р. Трускавецький, М.М. Гічка, 

Т.Ю. Биндич, Т.П. Тененьова, О.А. Чічоткіна, Л.П. Коляда. Харків: ННЦ ІГА, 

2010. 57 с. (співавтор ідеї, написання методики) 

78. Рекомендації щодо використання методів дистанційного зондування в 

системі ґрунтоохоронного моніторингу / С.Р. Трускавецький, Т.Ю. Биндич, 

Л.П. Коляда, К.В. Вяткін, О.І.  Шерстюк. Харків: ННЦ ІГА, 2012. 59 с. (співавтор 

ідеї, визначення термінів та понять, написання 1 та 2 розділів, підготовка 

таблиць № 1, 3) 

79. ДСТУ 7536:2014. Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. 

Загальні вимоги. [Чинний від 2015-04-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 10 с. 

(визначення сфери застосування, дефініція термінів та понять, що 

використано в стандарті, формулювання загальних вимог до планування та 

проведення дистанційного зондування ґрунтів та підпольотних польових робіт) 

80. ДСТУ 7849:2015. Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. 

Картографування ґрунтового покриву методом багатоспектрального сканування. 

[Чинний від 2016-07-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с. (дефініція термінів та 

понять, розробка вимог до архівного картографічного матеріалу, методичних 
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основ проведення наземної польової зйомки ґрунтів, розробка алгоритму 

картографування ґрунтового покриву за даними космічного сканування, 

розробка вимог до якості отриманих картографічних матеріалів) 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення та результати досліджень доповідались, 

обговорювались та були опубліковані у матеріалах: IX Міжнародного Конгресу 

ґрунтознавців «The Soul of Soil and Civilization» (Турція, м. Анталія, 14-16 

жовтня 2014 р., заочна форма участі), міжнародної конференції “Agriculture for 

Life, Life for Agriculture” (Румунія, м. Бухарест,  4-6 червня 2020 р., заочна 

форма участі), міжнародних науково-практичних конференцій та з’їздах 

ґрунтознавців Білорусі - «Родючість ґрунтів – основа стійкого розвитку 

сільського господарства» (Білорусь, м. Мінськ, 26-30 липня 2010 р., заочна 

форма участі), «Ґрунт, добрива, урожай» (Білорусь, м. Горки, 23-25 червня 

2010 р. заочна форма участі), «Ґрунтово-земельні ресурси: оцінка, стале 

використання, геоінформаційне забезпечення» (Білорусь, м. Мінськ, 6 – 8 червня 

2012 р., заочна форма участі), «Структура і морфогенез ґрунтового покриву в 

умовах антропогенного впливу» (Білорусь, м. Мінськ, 17-20 вересня 2013 р., 

заочна форма участі), «Відтворення родючості ґрунтів та їх охорона в умовах 

сучасного землеробства» (Білорусь, м. Мінськ, 22-26 червня 2015 р., заочна 

форма участі), Всеросійських наукових конференцій «Біосферні функції 

ґрунтового покриву» (Росія, м. Пущіно, 5 липня 2010 р., заочна форма участі) та 

«Сучасний стан чорноземів» (Росія, м. Ростов - на Дону, 24-26 вересня 2013 р., 

заочна форма участі), міжнародних науково-практичних конференцій  «40 років: 

від агрохімічної служби до служби охорони родючості ґрунтів» (м. Київ, 12-14 

червня 2004 р., заочна форма участі), «Стратегії реалізації земельної реформи» 

(м. Харків, 29 квітня 2011 р., доповідь), «Земельні ресурсі і земельні відносини: 

стан, проблеми реформування, перспективи оптимізації» (м. Київ, 29-30 вересня 

2011 р., заочна форма участі), «Генеза, географія та екологія ґрунтів (м. Львів, 

19-21 вересня 2013 р., пленарна доповідь), «Сучасне ґрунтознавство: наукові 
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проблеми та методологія викладання» (м. Київ, 29-30 травня 2012 р., заочна 

форма участі), «Адаптивні системи землеробства і агротехнології – основа 

реалізації державних програм у галузі рослинництва України» (смт. Чабани, 

вересень 2013 р., заочна форма участі), «Наукові засади підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 23-24 жовтня 

2017 р., заочна форма участі), «Агрохімічна служба ґрунтів України: роль і місце 

в розвитку агропромислового комплексу держави» (м. Київ, 2014 р., заочна 

форма участі), VII (м. Киів, 5-8 липня 2006, доповідь), VIIІ (м. Житомир, 5-9 

липня 2010 р., доповідь), ІХ (м. Миколаїв, 30 червня – 4 липня 2014, доповідь) та 

ХІ (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р., доповідь) з’їздів Товариства ґрунтознавців 

та агрохіміків України, Всеукраїнських конференцій «Сучасні проблеми і 

тенденції розвитку ґрунтознавства» (м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 р., пленарна 

доповідь), 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., заочна форма участі), «Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні» 

(м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р., заочна форма участі), 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., заочна форма участі), «Охорона 

ґрунтів та підвищення їх родючості» (м. Одеса, 16-17 вересня 2015 р., заочна 

форма участі) та регіональних нарад: «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ технологій 

у сприянні вирішення проблем Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ, 15-17 

листопада 2005 р., заочна форма участі), «Можливості супутникових технологій 

у сприянні вирішення проблем Харківщини» (м. Харків, 20 жовтня 2009 р., 

заочна форма участі).  

Апробацію, розроблених за участю автора, методичних підходів здійснено 

в Житомирській (30 000 га) та Харківській (300 га) областях, що підтверджено 

відповідними актами апробації від науково-дослідного інституту землеустрою у 

м. Житомир (2009 р.) та ДУ «Слобожанське дослідне поле» (2014 р.). 
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Відомості про впровадження результатів дисертації 

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 апробації та впровадження 

НДР (додаток А): 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 (30 000 га), у 

2009-2010 рр. в господарстві «Оріон-Агро» в Ленінському районі АР Крим (1300 

га), у 2013-2015 рр. на полях ДПДГ «Донецьке» Ясинуватського району 

Донецької області (2000 га), у 2014 р. на полях ДУ «Слобожанське дослідне 

поле» ННЦ ІГА (300 га), у 2016 р. ДПДГ «Граківське» ННЦ ІГА (300 га). 
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Додаток Г 

Зображення та гістограми розподілу оптичної яскравості для полігону  

«Тишки 1» за даними КА Landsat 8 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

д) 

Рис. Г.1 Гістограми розподілу оптичної яскравості космічного зображення 

полігону «Тишки 1»: 

а) у другому каналі зйомки; б) у третьому каналі зйомки; в) у четвертому 

каналі; г) у п’ятому каналі зйомки; д) у сьомому каналі зйомки. 
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Додаток Д 

Результати класифікації космічного зображення полігону «Тишки 1»  

за даними Landsat 8  

Таблиця Д.1 

Результати класифікації за методом К-середніх 

Картосхема Звіт про класифікацію зображення 

1 2 

Ступінь дискретизації – 2 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 

Ступінь дискретизації – 3 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 4 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Продовж. табл. Д.1 

1 2 

Ступінь дискретизації – 5 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 6 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 7класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 



530 

 

 

Продовж. табл. Д.1 

1 2 

Ступінь дискретизації – 8 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації –9 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 10 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Продовж. табл. Д.1 

1 2 

Ступінь дискретизації – 11 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 12 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Таблиця Д.2 

Результати класифікації за методом ISODATA 

Картосхема Звіт про класифікацію зображення 

1 2 

Ступінь дискретизації – 2 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 

За трансформованою дивергенцією: 

 

Ступінь дискретизації – 3 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 

Ступінь дискретизації – 4 класи 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Продовж. табл. Д.2 

 
1 2 

Ступінь дискретизації – 5 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 6 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 7 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 



534 

 

Продовж. табл. Д.2 

 
1 2 

Ступінь дискретизації – 8 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 9 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 10 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Продовж. табл. Д.2 

 
1 2 

Ступінь дискретизації – 11 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 

 
Ступінь дискретизації – 12 класів 

 

За евклідовою відстанню: 

 
За трансформованою дивергенцією: 
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Додаток Е 

Результати геостатистичного аналізу космічного зображення  

полігону «Тишки-1» 

Таблиця Е.1 

Результати геостатистичного аналізу оптичних характеристик полігону  

Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 1 

Зображення у 2-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 3-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 
 

1 2 

Профіль 1 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 

Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 1 

Зображення у 7-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Профіль 2 

Зображення у 2-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 2 

Зображення у 3-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 2 

Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 7-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 3 

Зображення у 2-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 3-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 3 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 

 
1 2 

Профіль 3 

Зображення у 7-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Профіль 4 

Зображення у 2-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 
1 2 

Профіль 4 

Зображення у 3-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 
1 2 

Профіль 4 

Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 7-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 
1 2 

Профіль 5 

Зображення у 2-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 3- му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Е.1 
1 2 

Профіль 5 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Додаток Ж 

Результати дослідження ґрунтових розрізів на полігоні «Тишки 1»  

 

Таблиця Ж.1 

Опис морфологічної будови ґрунтових розрізів 

 

Схематичне представлення 

або зображення розрізу 

Опис профілю 

1 2 

Розріз Х1 - Верхня частина випукло-вогнутого схилу південно південно-західної експозиції, 

з нахилом поверхні від 1 до 2о, рілля. 

Н ор. - 0-18 см 

 

 

Н - 18-35 см 

 

 

 

Нрk - 35-59 см 

 

 

 

 

 

Рhk - 59-87 см 

 

 

 

 

 

Рk - 87-140 см 

- орний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно 

гумусований, темно-сірий, важкосуглинковий, пороховато-

грудкуватий,  

- підорний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно 

гумусований, темно-сірий, важкосуглинковий, зернистий, 

ущільнений в верхній частині, поступовий перехід за 

кольором та структурою в 

- гумусовий перехідний горизонт,  добре гумусований, темно-

сірий з бурим відтінком та плямами, важкосуглинковий, 

грудкувато-зернистий. Глибина скипання від HCl – 50см, 

карбонати у вигляді плісняви.. Поступовий перехід за 

кольором та структурою в  

 

- перехідний горизонт, слабко та нерівномірно гумусований, 

плямистий - бурий з чорними гумусовими патьоками, 

важкосуглинковий, крупно - грудкувато-зернистий, 

ущільнений, карбонати у вигляді рясної плісняви. Поступовий 

перехід за кольором в  

 

- ґрунтотворна порода, палевий, важкосуглинковий лес з 

карбонатами у вигляді псевдоміцелію та карбонатовмістних 

конкрецій з глибини 93 см. 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний важкосуглинковий на 

лесі (слабкозмитий) 
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Продовж. табл. Ж.1 
1 2 

Розріз Х2 Середня частина випукло-вогнутого схилу південно південно-західної 

експозиції, з нахилом біля 4о, рілля. 

Н ор. - 0-18 см 

 

 

Н - 18-31 см 

 

 

 

Нрk - 31-52 см 

 

 

 

 

Рhk - 52-87 см 

 

 

 

 

Рk - 87-130 см 

 

- орний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, 

темно-сірий, легкоглинистий, дрібногрудкувато-зернистий  

 

- підорний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, 

темно-сірий, легкоглинистий, дрібногрудкувато-зернистий, більш 

ущільнений. Поступовий перехід за кольором та структурою в 

 

- верхній перехідний горизонт, добре гумусований, темно-сірий з 

бурими плямами, важкосуглинковий, грудкувато-

дрібнозернистий. Глибина скипання від HCl – 53 см, карбонати у 

вигляді плісняви. Поступовий перехід за кольором та структурою 

в 

- перехідний горизонт, слабко та нерівномірно гумусований, 

бурий з чорними гумусовими затьоками, важкосуглинковий, 

грудкувато-зернистий. Карбонати у вигляді псевдоміцелію. 

Поступовий перехід за кольором в   

 

- ґрунтотворна порода - палевий лес з карбонатами у вигляді 

псевдоміцелію та конкрецій з глибини 92см. 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний легкоглинистий 

слабкозмитий на лесі 

Розріз Х3 - Нижня третина випукло-вогнутого схилу південно південно-західної 

експозиції, з нахилом біля 4о, рілля. 

Н ор. - 0-18 см 

 

 

Н - 18-30 см 

 

 

 

Нр - 30-51 см 

 

 

 

Рhk - 51-75 см 

 

 

 

 

Рk1 - 75-110 см 

 

 

Р2 - 110-130 см 

 

- орний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, 

темно-сірий, середньосуглинковий, дрібно груд-кувато-зернистий, 

пухкий  

- підорний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, 

темно-сірий, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-зернистий, 

більш ущільнений. Поступовий перехід за кольором та 

структурою в 

- верхній перехідний горизонт, слабше верхнього гумусований, 

темно-сірий з бурими плямами, важкосуглинковий, грудкувато-

дрібнозернистий. Поступовий перехід за кольором та структурою 

в  

- нижній перехідний горизонт, слабко та нерівномірно 

гумусований, бурий з чорними гумусовими затьоками, 

середньосуглинковий, грудкувато-зернистий. Глибина скипання 

від НСІ – 70 см, карбонати у вигляді плісняви. Поступовий 

перехід за кольором в   

- ґрунтотворна порода, палевий, середньосуглинковий лес з 

карбонатами у вигляді псевдоміцелію та карбонатовмістних 

конкрецій з 92 см. 

- підстилаюча порода - красно-бурі легкі суглинки з 

залізовміщуючими конкреціями. 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний середньосуглинковий 

глибокоскипаючий середньозмитий на лесі, який підстилено червоно-бурими суглинками 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз Х4 - Підніжжя або шлейф схилу, який переходить в прибалочне  зниження, ухил 

0,5о, рілля.  

Н ор. - 0-18 см 

 

 

Н - 18-29 см 

 

 

 

Нр1 - 29-47 см 

 

 

 

НР1 - 47-70 см 

 

 

НР2k 70-88 см 

 

 

 

Нр2k - 88-230 

см 

- орний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, темно-

сірий, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-зернистий, пухкий 

 

- підорний, гумусовий, вологий, добре та рівномірно гумусований, 

темно-сірий, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-зернистий, 

ущільнений в верхній частині. Поступовий перехід за кольором та 

структурою в 

- верхній перехідний горизонт, більш сухий, слабше верхнього 

гумусований, темно-сірий з жовтими плямами, середньосуглинковий, 

зернисто-грудкуватий з опіщаненими прошарками. Поступовий перехід 

за кольором та структурою в  

- перехідний горизонт, слабше верхнього гумусований, сухий, темно-

сірий з бурими плямами, важкосуглинковий, зернистий. Поступовий 

перехід за кольором та структурою в  

- перехідний горизонт, більш сухий, більш щільний, більше верхнього 

гумусований, темно-сірий з жовтими плямами, важкосуглинковий, 

зернисто-грудкуватий, з опіщаненими прошарками. Поступовий 

перехід за кольором та структурою в  

- перехідний горизонт, слабше верхнього гумусований, сухий, темно-

сірий з бурими плямами, середньосуглинковий, зернистий.  

Назва ґрунту: Чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий намитий на 

делювіальних відкладах  

Розріз Х6 - Верхня частина схилу північної експозиції з нахилом біля 3°, рілля, після збору 

пшениці 

Н 0-37 см 

 

орний-0-20 см 

підорний 20-37 

см 

 

Нрk – 37-71 см 

 

 

 

 

Рhk – 71-100см 

 

 

 

 

Рk- глибше 

100см 

- Гумусовий, темно-сірого кольору, добре та рівномірно гумусований 

з пороховато-грудковатою структурою,  

неміцно зернисто-грудкуватий, слабко ущільнений, з кротовинами, 

перехід поступовий 

 

 

- верхній перехідний, карбонатний горизонт, з глибиною скипання 37 

см, темно-сірий з буроватим відтінком, рівномірно але слабше 

гумусований, горіхо-подібної грудковатої структури, слабко 

ущільнений, з кротовинами, перехід чіткий  

 

- нижній перехідний, вторинно окарбоначений горизонт, сіро-бурого 

кольору, грудкуватий, з слабко визначеною лакировкою R2O3 на 

структурних окремностях, карбонатний, карбонати у вигляді плісняви, 

слабко ущільнений, перехід хвилястий 

 

- бурувато-пальовий легкоглинистий лес, карбонатний, карбонати у 

вигляді псевдоміцелію та прожилок. 

Чорнозем типовий легкоглинистий малогумусний на лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 

 
1 2 

Розріз Х7 - Верхня частина схилу східної експозиції дуже незначного нахилу (до 1°), рілля, 

після збору пшениці 

Н 0-35 

 

 

орний- 0-20 см 

підорний 20-35 см 

Нрk – 35-55 см 

 

 

 

Рhk – 55-100 см 

 

 

 

Рk- глибше 100см 

- Гумусовий, свіжий, темно-сірий, важко- суглинковий, з великою 

кількістю рослинних рештків, ущільнений в нижній частині 

пороховато-грудкуватої структури; 

неміцно зернисто-грудкуватої структури, слабко ущільнений, 

перехід поступовий 

- Верхній перехідний, добре гумусований, темно-сірий  з буруватим 

відтінком, важкосуглинковий, зернисто-грудкуватий, карбонати у 

вигляді міцелію з глибини 45 см, слабко ущільнений, перехід 

поступовий 

- Нижній перехідний, слабко та нерівномірно гумусований, 

карбонатний, бурого кольору з гумусовими патьоками, карбонати у 

вигляді густого міцелію. В нижній частині є сильно переритим 

землероями, перехід поступовий 

Лес брудно бурий, плямистий, крупнопиловатий, 

важкосуглинковий, карбонатний, карбонати у вигляді 

карбонатовмістних конкрецій 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий, глибокий, малогумусний, важко- суглинковий на 

лесоподібному суглинку 

Розріз – Р7 – верхня частина слабкоположистого схилу південної експозиції з нахилом біля 

3°, рілля, закладка після збору врожаю  

 

Неdn 0-40см – гумусовий слабко елювійований горизонт, 

важко суглинковий, темно-сірий, доюре та рівномірно 

гумусований, орний шар – з пороховато-ґрудковатою 

структурою, підорний – з грудкувато-зернистою 

структурою, перехід поступовий  

 

 

 

 

 

Нрі 40-60см – верхній перехідний, слабкоілювійований 

горизонт, менше але  рівномірно гумусований, темно-сірий з 

буроватим відтінком, ущільнений, горіху вато-грудкуватої 

структури, перехід поступовий  

 

 

 

Нр(і)k 60-75 см – нижній перехідний, сіро-бурий, 

слабкоілювійований горизонт, слабко та нерівномірно-

гумусований, грудкуватий, карбонати у вигляді плісняви  

 

Pk глибше 75 см – буровато-пальовий, карбонатний лес, 

карбонати у вигляді прожилок 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий легкоглинистий малогумусний слабкозмитий на 

лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 
1 2 

Розріз Р 8 – середня частина положистого схилу південо-східної експозиції (біля 4 °), рілля, 

закладка розрізу після збору врожаю 

 

Нdn 0-40см – гумусовий горизонт, темно-сірий, добре та 

рівномірно гумусований, орний – пороховато-грудковатої 

структури, підорний – не міцно грудкуватий, слабко ущільнений, 

з одиничними червороїнами, перехід поступовий 

 

 

 

Нрk 40-75см – гумусовий перехідний, слабше але рівномірно 

гумусований, темно-сірий з бурим відтінком, неміцно 

грудкуватої структури, скипання карбонатів з глибини 40 см, 

карбонати у вигляді псевдоміцелію, перехід поступовий 

 

 

 

 

Phk 75-85 см – сірий з бурим відтінком, слабко та нерівномірно 

гумусований, плямистий, карбонати у формі псевдо міцелію, 

рихлий, неміцно грудкуватої структури, перехід неясний 

Pk глибше 85 см – буропальовий лесоподібний суглинок, з 

карбонатами у вигляді рясних прожилок та плісняви 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий важкосуглинковий малогумусний слабозмитий на 

лесоподібному суглинку  

Розріз Р9 – середня частина схилу південно-східної експозиції (з нахилом близько 4 °), рілля, 

закладка після збору врожаю 

 

Нdn 0-45 см - гумусовий горизонт, темно-сірий, добре та 

рівномірно гумусований, орний – пороховато-грудковатої 

структури, підорний – не міцно грудкуватий, слабко 

ущільнений, 

з одиничними червороїнами, перехід поступовий 

 

 

 

Hpk 45-57 гумусовий перехідний, слабше але рівномірно 

гумусований, темно-сірий з бурим відтінком, неміцно 

грудкуватої структури, скипання карбонатів з глибини 47 см, 

карбонати у вигляді псевдоміцелію, перехід поступовий 

 

 

Phk 57-70см - сірий з бурим відтінком, слабко та нерівномірно 

гумусований, плямистий, карбонати у формі псевдоміцелію, 

рихлий, неміцно грудкуватої структури, перехід хвилястий 

 

 

Pk глибше 70 см – лесоподібний суглинок буро-пальового 

кольору, з карбонатами у вигляді рясних прожилок та плісняви 

Назва ґрунту: Чорнозем середньореградований важкосуглинковий малогумусний середньо 

змитий на лесоподібному суглинку  
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз Р10 – нижня частина випуклого схилу південної експозиції з нахилом біля 5-6°, 

рілля, закладка після збору врожаю 

 

Нdn 0-30 см – гумусовий, рівномірно гумусований, темно-сірий з 

бурим відтінком, грудкуватої структури, важкосуглинковий, 

орний – пороховато-грудковатої структури, підорний – не міцно 

грудкуватий, слабко ущільнений, з одиничними червороїнами, 

перехід поступовий 

 

 

Нрk 30-47см гумусовий перехідний, слабше але рівномірно 

гумусований, темно-сірий з бурим відтінком, неміцно 

грудкуватої структури, скипання карбонатів з глибини 30 см, 

карбонати у вигляді псевдоміцелію, перехід поступовий 

 

 

Pk глибше 47 см - лесоподібний суглинок буро-пальового 

кольору, з карбонатами у вигляді рясних прожилок та плісняви 

Назва ґрунту: Чорнозем сильнореградований важкосуглинковий малогумусний 

середньозмитий на лесоподібному суглинку  

Розріз Р 11 – середня частина положистого схилу південно-східної експозиції з нахилом 

близько 4 ° випуклої форми, рілля 

 

Нdn 0-45 см гумусовий горизонт, темно-сірий, добре та 

рівномірно гумусований, 0-20 см орний – пороховато-

грудковатої структури, підорний – не міцно грудкуватий, слабко 

ущільнений, з одиничними червороїнами, перехід поступовий 

 

РНk 45-57см – перехідний горизонт, слабкогумусований, сірий з 

бурим відтінком, неміцно грудкуватий, ущільнений, скипання 

карбонатів з 45 см, карбонати у формі псевдо міцелію, перехід 

хвилястий 

 

[P(h)k] 57-70см – кротовиний лес, плямистий та нерівномірно 

гумусований за рахунок багаточисленних кротовин, сіровато-

бурий та пальовий, карбонати у формі псевдо міцелію, рихлий, 

перехід поступовий 

 

 

Pk глибше 70 см лесоподібний суглинок буро-пальового 

кольору, з карбонатами у вигляді рясних прожилок та псевдо 

міцелію.-  

Назва ґрунту: Чорнозем слабореградований малогумусний важкосуглинковий 

слабкозмитий на лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 
1 2 

Розріз Р 12 – нижня частина схилу південної експозиції з нахилом 5-6°, рілля, після збору 

врожаю  

 

Нdn 0-45 см – гумусний, темно-сірий, добре гумусований, 

важкосуглинковий, орний – пороховато-грудкуватий, підорний 

– зернистий, слабко ущільнений, перехід поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

РН 45-60 см – буро-сірий за кольором, слабше та нерівномірно 

гумусований, плямистий, горіхувато-грудкуватий,  

 

 

 

Pk глибше 60 см – буровато-пальовий лес з карбонатами у формі 

рясних прожилок та псевдоміцелію  

Назва ґрунту: Чорнозем слабореградований малогумусний важкосуглинковий 

глибокоскипаючий середньо змитий на лесоподібному суглинку 

Розріз R1 – нижня частина схилу північно-західної експозиції, крутизною до 3°, рілля. 

 

Нdn 0-27 см – гумусовий горизонт, добре гумусований, темно-

сірий, легко- глинистий, орний шар – пороховато-грудкуватої 

структури, з великою кількістю рослинних рештків, 

ущільнений в нижній частині 

підорний – слабко ущільнений в верхній частині, зернистий, 

перехід поступовий 

 

Нрk 27-56 см – гумусовий перехідний горизонт, темно-сірого 

кольору з буруватим відтінком, крупнозернистий, 

легкоглинистий та слабко ущільнений, слабке скипання від 

НСІ на глибині 45 см, карбонати у вигляді плісняви, перехід 

поступовий 

PНk 56-84 см – перехідний горизонт, плямистий, буровато-

сірого кольору, слабко та нерівномірно гумусований, 

легкоглинистий, крупнозернисто-комковатий, карбонати у 

вигляді рясної плісняви, наявність кротовин, перехід 

поступовий  

P(h)k глибше 84см – ґрунтотворна порода – легкоглинистий 

лес, брудно-палевого кольору, з карбонатами у вигляді 

плісняви, наявні кротовини 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий легкоглинистий середньо глибокий малогумусний 

слабкозмитий на лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз R3 – середня частина пологого схилу південної експозиції з нахилом поверхні від 3 

до 4°, рілля.  

 

Нdn 0-29 см – гумусовий горизонт, добре гумусований, 

темно-сірий, легко- глинистий, орний шар – пороховато-

грудкуватої структури, з великою кількістю рослинних 

рештків, ущільнений в нижній частині, підорний – 

слабко ущільнений в верхній частині, зернистий, 

перехід поступовий 

Нр 29-47 см - гумусовий перехідний горизонт, темно-

сірого кольору з буруватим відтінком, добре та 

рівномірно гумусований, легко-глинистий, 

крупнозернистий, перехід різкий, хвилястий; 

 

Phk 47-67 см – нижній перехідний, сірувато-бурого 

кольору, слабко та нерівномірно гумусований, вологий, 

карбонатний, глибина скипання від НСІ – 50 см, 

карбонати у вигляді плісняви та карбонатовмістних 

конкрецій з глибини 57-60 см, перехід поступовий 

 

Pk 67-104см – лес карбонатний, бурувато-пальовий, з 

рясною карбонатною пліснявою. 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньоглибокий малогумусний важкосуглинковий 

глибокоскипаючий слабкозмитий на лесоподібному суглинку 

Розріз R5 – середня частина пологого схилу південно південно-східної експозиції, з 

нахилом поверхні близько 3°, рілля, після збору врожаю 

 

Нdn 0-32 см – гумусовий горизонт, добре гумусований, 

темно-сірий, легко- глинистий, орний шар – 

пороховато-грудкуватої структури, з великою 

кількістю рослинних рештків, ущільнений в нижній 

частині, підорний – слабко ущільнений в верхній 

частині, зернистий, перехід поступовий 

 

Нр 32-55см - верхній перехідний горизонт, темно-

сірого кольору з буруватим відтінком, добре та 

рівномірно гумусований, важкосуглинковий, 

крупнозернистий, перехід поступовий 

 

 

Ph(k) 55-79см - нижній перехідний, сірувато-бурого 

кольору, слабко та нерівномірно гумусований, вологий, 

карбонатний, глибина скипання від НСІ – 70 см, 

карбонати у вигляді плісняви, перехід поступовий; 

Pk глибше79см - ґрунтотворна порода – 

важкосуглинковий лес, слабко та нерівномірно 

гумусований в верхній частині, брудно-палевого 

кольору, плямистий, з карбонатами у вигляді плісняви  

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньо глибокий малогумусний важкосуглинковий 

слабко змитий на лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз R7- нижня частина слабко пологої поверхні широкого днища улоговини стоку, яка 

переходить в днище балки, рілля, після збору врожаю 

 

Н 0-36 см – гумусовий горизонт, темно-сірий, орний 

– пороховато-грудкуватий, підорний – грудкувато-

зернистий, ущільнений, вологий,  легкоглинистий, 

перехід чіткий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нрdl 36-58 см – верхній перехідний, темно-сірий з 

бурим відтінком, грудкувато-зернистий, важко 

суглинковий, слабко ущільнений, зі слабкою 

шаруватістю у розподілі механічних часток різного 

розміру та різного складу,  

 

 

 

 

Ph 58-75см – нижній перехідний, сіро-бурий, слабко 

та нерівномірно гумусований, ущільнений, 

грудкувато-горіховидної структури, безкарбонатний 

 

 

Pkgl глибше 75 – палево-бурий лесоподібний 

суглинок зі слабким оливковим відтінком, наявність 

ржаво-бурих плям на структурних окремностях, 

легкоглинистий, ущільнений, карбонати у вигляді 

плісняви та слабко виражених розпливчастих 

карбонатовмістних конкрецій  

Назва ґрунту: Лучно-чорноземний глибокий слабогумусований легкоглинистий 

глибокоскипаючий ґрунт на лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз R4-днище балки, рілля  

 

Н 0-41 см - гумусовий горизонт, темно-сірий, вологий, 

добре та рівномірно гумусований, важко суглинковий, в 

орному шарі (0-20 см) має грудкувато-пилувату структуру, 

в підорному шарі – зернистую, перехід поступовий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нр 41-70 см - верхній перехідний горизонт, темно-сірий з 

бурим відтінком, добре та рівномірно гумусований, 

грудкувато-зернистий, слабко ущільнений; перехід 

поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph 70-149 см - нижній перехідний, нерівномірно та слабше 

гумусований, сіро-бурий, грудкувато-орехооподібний, 

ущільнений, вологий, перехід поступовий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pgl - глибше 149 см – лесоподібний суглинок, палево-

бурого кольору зі слабким оливковим відтінком, вологий, з 

рідкими ржаво-бурими плямами на структурних 

окремностях, оглеєний, карбонати у вигляді 

карбонатовмістних конкрецій або прожилок відсутні   

Назва ґрунту: Лучно-чорноземний ґрунт малогумусний важкосуглинковий 

глибокоскипаючий на лесоподібному суглинку  
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 

Розріз R6 – середня частина пологого схилу північної експозиції з нахилом до 3°, рілля 

 

Н 0-32 см - – гумусовий горизонт, добре гумусований, 

темно-сірий, легко- глинистий, орний шар – 

пороховато-грудкуватої структури, з великою 

кількістю рослинних рештків, ущільнений в нижній 

частині, підорний – слабко ущільнений в верхній 

частині, зернистий, перехід поступовий 

 

Нрk 32-57 см верхній перехідний горизонт, темно-

сірого кольору з буруватим відтінком, добре та 

рівномірно гумусований, важкосуглинковий, 

крупнозернистий, глибина скипання від НСІ – 55 см,  

перехід поступовий 

 

Phk 57-83см нижній перехідний, сірувато-бурого 

кольору, слабко та нерівномірно гумусований, 

вологий, карбонатний, карбонати у вигляді плісняви, 

перехід поступовий; 

Pk(h) глибше 83 см ґрунтотворна порода – 

легкоглинистий лес, слабко та нерівномірно 

гумусований в верхній частині, брудно-палевого 

кольору, плямистий, з карбонатами у вигляді плісняви 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньо глибокий малогумусний легкоглинистий на 

лесоподібному суглинку 

Розріз R22 – середня частина пологого схилу північної експозиції з нахилом поверхні біля 

3,5-4°, рілля, після збору врожаю 

 

Н 0-31 см - гумусовий горизонт, добре гумусований, 

темно-сірий, легкоглинистий, орний шар – пороховато-

грудкуватої структури, з великою кількістю рослинних 

рештків, ущільнений в нижній частині, підорний – 

слабко ущільнений в верхній частині, зернистий, перехід 

поступовий 

Нр 31-59 см - верхній перехідний горизонт, темно-сірого 

кольору з буруватим відтінком, добре та рівномірно 

гумусований, важкосуглинковий, крупнозернистий, 

перехід поступовий 

Phk 59-90см - нижній перехідний, сірувато-бурого 

кольору, слабко та нерівномірно гумусований, вологий, 

карбонатний, глибина скипання від НСІ – 65-70 см, 

карбонати у вигляді плісняви, перехід поступовий; 

Pk глибше 90см - легкоглинистий лес, слабко та 

нерівномірно гумусований в верхній частині, брудно-

палевого кольору, плямистий, з карбонатами у вигляді 

плісняви 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий середньо глибокий малогумусний легкоглинистий на 

лесоподібному суглинку 



 

 

Таблиця Ж.2 

Результати визначення гранулометричного складу ґрунту  

Польовий 

номер 

розрізу 

Горизонти 

ґрунту 

Вміст фракцій гранулометричного складу,  % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х1 H 3,22 16,33 25,58 12,64 5,15 37,08 54,87 

Нрk 1,87 7,38 27,66 10,4 8,16 34,63 53,19 

Рhk 2,29 14,62 24,96 6,03 10,3 31,67 48 

Pk 1,16 2,76 34,28 7,09 6,93 36,02 50,04 

X2 H 3,47 8,97 22,31 15,59 8,61 41,05 65,25 

Нрk 4,52 17,55 27,09 7,66 7,95 35,23 50,84 

Рhk 3,67 16,06 19,9 6,09 5,46 37,85 49,4 

Pk 2,18 7,91 20,33 8,01 2,86 40,82 51,69 

X3 Н 6,55 19,92 29,27 2,86 9,31 32,14 44,31 

Нр 5,87 12,92 33,53 5,3 10,81 31,57 47,68 

Рhk 3,19 18,09 26,26 7,31 11,59 25,24 44,14 

Рk1 4,69 21,84 27,69 4,44 11,53 23,36 39,33 

Р2 11,02 28,41 29,17 4,9 4,18 15,1 24,18 

X4 Н 8,1 22,55 24,94 8,92 3,46 32,03 44,41 

НР1 2,23 17,68 37,95 3,18 6,68 32,28 42,14 

Нр1 2,41 15,8 32,86 6,88 9,92 32,13 48,93 

НРk2 2,43 22,95 19,29 10,18 11,87 33,28 55,33 

Нрk2 1,04 37,86 18,10 8,16 9,67 25,17 43,00 

Х6 H 3,74 4,64 31,2 11,23 11,91 37,28 60,42 

Hpk 2,50 6,60 29,02 12,48 11,13 32,66 56,27 

Phk 3,64 14,00 21,42 9,88 9,00 32,24 51,12 

Pk 2,29 8,93 19,60 12,06 13,36 34,22 59,64 

Х7 Н 5,62 13,82 23,85 8,48 14,79 33,44 56,71 

Нрk 3,60 16,27 27,82 7,42 9,49 35,4 52,31 

5
5
9

 



 

 

Продовж. табл. Ж.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х7 Рhk 2,54 14,51 27,45 5,56 11,82 34,77 52,15 

Рk 2,29 27,82 24,75 8,74 12,01 24,28 45,03 

R1 H 1,66 2,84 33,3 10,04 15,08 37,08 62,20 

Hp(k) 1,66 3,99 33,91 8,99 16,76 34,69 60,44 

Ph(k) 2,53 2,14 34,94 11,92 11,99 36,48 60,39 

Pk 3,98 1,98 30,76 11,35 15,51 36,42 63,28 

R3 H 4,99 4,88 34,74 6,14 13,21 36,04 55,39 

Hp 4,31 5,97 34,49 7,56 9,82 37,85 55,23 

Phk 2,81 8,79 35,15 6,30 11,80 35,15 53,25 

Pk 5,26 3,19 34,94 11,74 10,15 34,72 56,61 

R4 H 9,74 1,50 34,12 10,87 10,06 33,71 54,64 

Hp 4,41 7,18 35,07 11,13 14,54 27,67 53,34 

HP 5,04 15,06 24,52 3,52 9,60 42,26 55,38 

Ph 4,17 9,00 34,02 11,39 9,29 32,13 52,81 

P 3,21 15,78 28,84 10,65 12,63 28,89 52,17 

R5 H 5,62 7,30 30,77 11,44 9,67 35,20 56,31 

Hp 5,36 6,99 34,34 8,55 11,90 32,86 53,31 

Ph 2,27 9,42 31,45 10,66 11,95 34,25 56,86 

Pk 3,99 10,34 27,83 11,13 9,55 37,16 57,84 

R6 H 6,87 1,33 29,05 9,31 12,83 40,61 62,75 

Hp 2,33 2,87 34,01 10,02 10,33 40,44 60,79 

Ph(k) 2,38 1,58 37,30 7,36 12,25 39,13 58,74 

Pk 1,59 2,65 27,33 16,02 8,06 44,35 68,43 

R7 H 3,54 17,73 20,23 10,71 10,09 37,70 58,50 

Hpdl 12,38 15,39 20,70 7,12 14,30 30,11 51,53 

Ph 5,51 22,21 19,55 8,74 9,93 34,06 52,73 

Pgl 10,08 16,36 16,91 7,04 10,92 38,69 56,65 

5
6
0

 



 

 

Продовж. табл. Ж.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R22 H 1,90 1,26 32,28 14,60 10,90 39,06 64,56 

Hp 2,05 5,02 31,66 15,19 7,66 38,42 61,27 

Ph(k) 1,62 5,31 35,27 9,34 11,77 36,69 57,80 

Pk 2,27 1,27 30,39 13,41 10,66 42,00 66,07 

Р7 Н 5,03 8,1 28,57 7,79 10,23 40,28 58,3 

Нр 4,41 2,72 45,15 2,78 4,88 40,06 47,72 

Phk 5,05 5,9 29,3 9,05 13,6 37,1 59,75 

Pk 5,85 12,94 23,83 11,46 9,68 36,24 57,38 

Р8 Н 4,01 13,52 28,77 7,03 9,76 36,91 53,7 

Нрk 3,71 6,21 34,21 9,23 10,21 36,43 55,87 

Phk 3,48 3,41 38,40 11,90 6,86 35,95 54,71 

Pk 3,66 7,00 31,9 10,41 10,03 37,00 57,44 

Р9 Н 4,38 12,10 30,97 7,93 6,93 37,69 52,55 

H(p) 3,48 12,60 32,86 8,79 7,38 34,89 51,06 

Нр 4,78 12,38 31,18 7,77 9,08 34,81 51,66 

Phk 4,38 11,15 34,80 10,70 6,59 32,38 49,67 

Pk 2,29 11,13 31,99 11,68 10,16 32,75 54,59 

Р10 H 4,19 12,29 29,40 9,19 6,61 38,32 54,12 

Hpk 3,95 5,18 33,60 11,73 8,74 36,80 57,27 

Pk 3,30 6,20 35,50 8,00 10,00 37,00 55,00 

Р11 Н 3,93 11,38 29,77 10,08 8,56 36,28 54,92 

Нрk 3,03 14,34 30,32 8,74 9,20 34,37 52,31 

Phk 3,66 3,61 34,68 15,4 8,19 34,46 58,05 

Pk 2,45 18,54 23,53 13,53 9,84 32,11 55,48 

Р12 H 3,71 17,85 28,38 8,14 8,34 33,58 50,06 

Hp 3,74 23,41 26,16 9,72 8,53 28,44 46,69 

Pk 4,02 22,23 24,00 11,71 8,04 30,00 49,75 

5
6
1
 



 

 

Таблиця Ж.3 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки  

Польовий 

номер 

розрізу 

Індекс 

горизонту 

Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1 H 3,83 7,2 0,23 0,07 0,02 0,22 0,07 0,02 0,01 0,32 

Hp(k) 3,36 7,6 0,58 0,1 0,02 0,51 0,14 0,04 0,01 0,7 

Ph(k) 2,78 7,85 0,6 0,07 0,05 0,49 0,18 0,04 0,01 0,72 

Pk 0,73 7,95 0,6 0,05 0,07 0,48 0,19 0,04 0,01 0,72 

R3 H 3,17 6,9 0,1 0,1 0,1 0,13 0,14 0,02 0,01 0,3 

Hp 2,94 6,95 0,1 0,1 0,05 0,14 0,08 0,02 0,01 0,25 

Phk 2,2 7,55 0,53 0,07 0,02 0,45 0,13 0,03 0,01 0,62 

Pk 1,31 7,85 0,6 0,1 0,02 0,47 0,2 0,04 0,01 0,72 

R4 

 

H 4,51 7 0,18 0,08 0,21 0,21 0,18 0,07 0,01 0,47 

Hp 5,35 7,15 0,2 0,07 0,25 0,18 0,18 0,15 0,01 0,52 

HP 3,25 7,1 0,18 0,1 0,14 0,14 0,11 0,16 0,01 0,42 

Ph 1,73 6,95 0,09 0,07 0,29 0,14 0,21 0,09 0,01 0,45 

P 0,63 7,1 0,09 0,02 0,29 0,14 0,18 0,07 0,01 0,4 

R5 H 3,35 6,8 0,1 0,06 0,09 0,11 0,11 0,02 0,01 0,25 

Hp 2,68 7,05 0,15 0,07 0,07 0,11 0,14 0,03 0,01 0,29 

Ph 1,78 7,25 0,18 0,07 0,07 0,16 0,11 0,04 0,01 0,32 

Pk 0,68 8 0,6 0,1 0,02 0,49 0,18 0,04 0,01 0,72 

R6 H 4,3 7,1 0,15 0,12 0,13 0,25 0,1 0,04 0,01 0,4 

Hp 2,94 7,7 0,78 0,14 0,01 0,64 0,21 0,07 0,01 0,93 

Ph(k) 1,94 8 0,78 0,08 0,14 0,67 0,25 0,07 0,01 1 

Pk 0,84 8,2 0,68 0,12 0,16 0,64 0,23 0,08 0,01 0,96 

R7 H 3,57 7,45 0,38 0,07 0,05 0,31 0,14 0,03 0,02 0,5 

Hpdl 2,73 7,15 0,2 0,07 0,1 0,2 0,13 0,03 0,01 0,37 

Ph 1,47 7,1 0,13 0,08 0,03 0,12 0,08 0,03 0,01 0,24 

5
6
2
 



 

 

Продовж. табл. Ж.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R7 Pgl 0,89 7,2 0,13 0,11 0,03 0,13 0,09 0,04 0,01 0,27 

R22 H 4,3 7,35 0,2 0,07 0,18 0,32 0,07 0,05 0,01 0,45 

Hp 3,31 7,4 0,23 0,07 0,13 0,3 0,07 0,05 0,01 0,43 

Ph(k) 2,1 8,05 0,75 0,12 0,11 0,74 0,16 0,07 0,01 0,98 

Pk 1,1 8,3 0,75 0,07 0,04 0,69 0,09 0,07 0,01 0,86 

Х1 H 4,22 7,65 0,37 0,12 0,04 0,34 0,14 0,04 0,01 0,53 

Нрk 2,79 7,95 0,73 0,19 0,07 0,79 0,15 0,04 0,01 0,99 

Рhk 1,11 7,95 0,63 0,12 0,64 0,67 0,67 0,04 0,01 1,39 

Pk 0,68 8,15 0,58 0,14 0,21 0,53 0,33 0,06 0,01 0,93 

X2 H 3,80 7,30 0,2 0,1 0,1 0,22 0,14 0,03 0,01 0,40 

Нрk 2,64 7,50 0,43 0,18 0,08 0,48 0,14 0,06 0,01 0,69 

Рhk 1,37 8,10 0,63 0,12 0,14 0,60 0,22 0,06 0,01 0,89 

Pk 0,63 8,20 0,58 0,12 0,14 0,58 0,19 0,06 0,01 0,84 

X3 Н 2,85 7,25 0,13 0,06 0,14 0,19 0,1 0,03 0,01 0,33 

Нр 1,95 7,50 0,18 0,1 0,02 0,14 0,12 0,03 0,01 0,30 

Рhk 1,32 8,10 0,55 0,1 0,12 0,46 0,26 0,04 0,01 0,77 

Рk1 0,58 8,30 0,63 0,14 0,11 0,55 0,27 0,05 0,01 0,88 

Р2 0,42 8,45 0,58 0,1 0,07 0,52 0,18 0,04 0,01 0,75 

Х4 

 

Н 2,95 7,40 0,3 0,1 0,01 0,19 0,15 0,05 0,02 0,41 

НР1 3,11 7,40 0,3 0,22 0,08 0,24 0,24 0,11 0,01 0,60 

Нр1 3,85 7,30 0,25 0,1 0,01 0,17 0,07 0,11 0,01 0,35 

НРk2 3,43 7,40 0,28 0,1 0,02 0,14 0,1 0,15 0,01 0,40 

Нрk2 2,27 7,35 0,2 0,19 0,01 0,14 0,1 0,15 0,01 0,40 

Х6 H 4,07 7,85 0,53 0,1 0,001 0,43 0,15 0,04 0,01 0,68 

Hpk 2,53 7,85 0,7 0,12 0,13 0,62 0,27 0,05 0,01 0,95 

Phk 1,85 7,80 0,7 0,14 0,04 0,55 0,27 0,05 0,01 0,88 

Pk 0,42 7,85 0,6 0,12 0,05 0,41 0,29 0,06 0,01 0,77 
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Продовж. табл. Ж.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х7 Н 3,90 7,30 0,2 0,1 0,04 0,17 0,12 0,04 0,01 0,34 

Нрk 3,80 7,35 0,2 0,07 0,07 0,17 0,12 0,04 0,01 0,34 

Рhk 2,79 7,60 0,6 0,58 0,21 0,98 0,34 0,06 0,01 1,39 

Рk 1,90 7,85 0,65 0,17 0,15 0,65 0,26 0,05 0,01 0,97 

Р7 Н 3,44 6,80 0,21 0,08 0,08 0,18 0,12 0,05 0,02 0,37 

Нр 2,70 6,30 0,25 0,11 0,05 0,21 0,14 0,05 0,01 0,41 

Phk 1,62 7,30 0,6 0,22 0,05 0,60 0,21 0,05 0,01 0,87 

Pk 0,69 8,00 0,65 0,14 0,05 0,60 0,16 0,07 0,01 0,84 

Р8 Н 3,76 7,30 0,28 0,07 0,06 0,23 0,14 0,03 0,01 0,41 

Нрk 2,65 8,00 0,65 0,12 0,05 0,58 0,18 0,05 0,01 0,82 

Р8 Phk 1,48 8,15 0,7 0,1 0,06 0,62 0,19 0,04 0,01 0,86 

Pk 0,85 8,20 0,69 0,14 0,09 0,64 0,21 0,06 0,01 0,92 

Р9 Н 3,65 7,15 0,18 0,06 0,15 0,18 0,17 0,03 0,01 0,39 

H(p) 3,12 7,50 0,5 0,1 0,11 0,37 0,27 0,06 0,01 0,71 

Нр 2,70 7,60 0,43 0,1 0,09 0,37 0,18 0,06 0,01 0,62 

Phk 1,80 8,05 0,7 0,1 0,01 0,58 0,16 0,06 0,01 0,81 

Pk 1,22 8,20 0,7 0,17 0,04 0,60 0,23 0,07 0,01 0,91 

Р10 H 3,50 7,40 0,25 0,08 0,04 0,17 0,16 0,03 0,01 0,37 

Hpk 2,05 8,05 0,7 0,17 0,04 0,62 0,23 0,05 0,01 0,91 

Pk 1,48 8,15 0,7 0,17 0,04 0,64 0,21 0,05 0,01 0,91 

Р11 Н 3,07 7,35 0,24 0,07 0,08 0,18 0,17 0,03 0,01 0,39 

Нрk - 7,90 0,73 0,24 0,06 0,69 0,28 0,05 0,01 1,03 

Phk - 8,20 0,75 0,07 0,07 0,62 0,21 0,05 0,01 0,89 

Pk - 8,20 0,68 0,19 0,05 0,63 0,21 0,07 0,01 0,92 

Р12 H - 7,10 0,15 0,14 0,09 0,16 0,17 0,04 0,01 0,38 

Hp - 7,85 0,68 0,12 0,06 0,54 0,24 0,07 0,01 0,86 

Pk - 8,05 0,75 0,18 0,07 0,67 0,25 0,07 0,01 1,00 

 

5
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Таблиця Ж.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту  

Польов

ий № 

розрізу 

Гори- 

зонти 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів, ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R1 H 6,45 0,93 29,44 3,20 0,22 0,51 33,37 

Hp(k) 7,30 0,31 k k 0,31 0,47 0,78 

Ph(k) 7,40 0,28 k k 0,44 0,51 0,95 

Pk 7,50 0,20 K k 0,55 0,40 0,95 

R3 H 5,80 1,98 23,42 3,76 0,22 0,49 27,89 

Hp 6,05 1,28 23,43 2,76 0,11 0,44 26,74 

Phk 7,30 0,31 k k 0,31 0,39 0,70 

Pk 7,50 0,20 k k 0,37 0,34 0,71 

R4 H 5,7 2,07 27,44 4,4 0,42 0,65 32,91 

Hp 6,15 1,26 30,14 3,6 0,66 0,47 34,87 

HP 5,9 1,4 21,71 3,07 0,66 0,51 25,95 

Ph 5,6 1,4 16,95 3,44 0,51 0,48 21,38 

P 5,3 1,13 14,54 3,65 0,4 0,47 19,06 

R5 H 5,20 2,21 22,16 4,08 0,22 0,43 26,89 

Hp 6,00 1,15 21,71 2,91 0,22 0,40 25,24 

Ph 6,30 0,75 21,52 2,62 0,22 0,40 24,76 

Pk 7,45 0,20 k k 0,37 0,31 0,68 

R7 H 6,95 0,60 26,72 2,93 0,22 0,52 30,39 

Hpdl 6,40 1,03 24,58 3,62 0,11 0,38 28,69 

Ph 6,05 1,15 16,49 3,57 0,22 0,51 20,79 

Pgl 5,75 1,15 17,76 4,55 0,22 0,55 23,08 

R6 H 5,7 1,82 30,14 3,58 0,4 0,55 34,67 

Hp 7 0,8 37,66 3,12 0,4 0,53 41,71 

Ph(k) 7,35 0,28 k k 0,66 0,47 1,13 

Pk 7,4 0,26 k k 0,73 0,48 1,21 

R22 H 6,1 0,28 31,27 4,07 0,4 0,55 36,29 

Hp 6,3 1,26 34,08 3,19 0,99 0,55 38,81 

Ph(k) 7,15 0,26 k k 1,52 0,48 2 

Pk 7,35 0,25 k k 1,34 0,47 1,81 

Х1 H 6,20 0,33 25,75 3,32 0,28 0,38 29,73 

Нрk 7,20 0,28 k 3,28 0,2 0,25 k 

Рhk 7,40 0,25 k 4,44 0,28 0,23 k 

Pk 7,45 0,23 k 7,89 0,25 0,28 k 

X2 H 7,10 0,83 22,00 4,15 0,18 0,35 26,68 

Нрk 6,90 0,83 25,00 3,32 0,18 0,33 28,83 

Рhk 7,25 0,31 k 3,1 0,25 0,25 k 

Pk 7,37 0,29 k 4,19 0,25 0,2 k 

X3 Н 6,60 1,98 17,50 3,1 0,18 0,23 21,01 

Нр 6,40 1,03 17,25 2,28 0,18 0,23 17,94 

Рhk 7,30 0,33 38,50 2,4 0,15 0,18 41,23 
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Продовж. табл. Ж.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х3 Рk1 7,47 0,25 k 3,32 0,25 0,18 k 

Р2 6,80 0,23 k 1,74 0,2 0,1 k 

Х4 Н 7,30 3,05 15,50 2,57 0,15 0,15 18,37 

НР1 6,90 1,08 15,50 2,08 0,1 0,13 17,81 

Нр1 6,50 0,67 17,25 1,58 0,15 0,13 19,11 

НРk2 6,40 0,28 k 1,83 0,18 0,18 k 

Нрk2 6,25 0,23 k 2,82 0,25 0,13 k 

Х6 H 6,90 1,03 27,50 2,7 0,15 0,3 30,65 

Hpk 6,50 1,28 k 3,1 0,2 0,18 3,48 

Phk 6,40 1,15 k 3,61 0,2 0,15 3,96 

Pk 6,25 1,31 k 8,24 0,25 0,4 8,89 

Х7 Н 5,75 2,41 21,25 3,61 0,33 0,15 25,34 

Нрk 6,90 1,79 22,50 3,53 0,15 0,28 26,46 

Рhk 7,15 0,31 k 3,63 0,15 0,25 k 

Рk 7,50 0,25 k 2,61 0,25 0,18 k 

Р7 Н 5,55 3,79 27,14 3,46 0,15 0,44 31,19 

Нр 5,80 2,21 27,34 2,61 0,15 0,36 30,46 

Phk 7,15 0,60 k k 0,22 0,36 0,58 

Pk 7,30 0,31 k k 0,35 0,29 0,64 

Р8 Н 6,30 3,26 26,86 2,81 0,15 0,31 30,13 

Нрk 6,90 0,56 k k 0,22 0,31 0,53 

Phk 7,40 0,25 k k 0,31 0,26 0,57 

Pk 7,45 0,25 k k 0,31 0,26 0,57 

Р9 Н 5,95 3,79 25,50 3,15 0,22 0,27 29,14 

H(p) 6,55 1,43 27,10 2,69 0,22 0,31 30,32 

Нр 6,75 1,15 25,70 2,09 0,15 0,3 28,24 

Phk 7,30 0,39 k k 0,22 0,27 0,49 

Pk 7,45 0,28 k k 0,35 0,25 0,6 

Р10 H 5,70 3,40 27,31 2,78 0,15 0,38 30,62 

Hpk 7,15 0,35 k k 0,31 0,33 0,64 

Pk 7,25 0,31 k k 0,31 0,31 0,62 

Р11 Н 5,80 3,40 25,04 3,08 0,15 0,33 28,6 

Нрk 6,90 0,60 k k 0,22 0,33 0,55 

Phk 7,40 0,31 k k 0,31 0,26 0,57 

Pk 7,50 0,28 k k 0,35 0,25 0,6 

Р12 H 5,60 4,71 24,91 2,87 0,22 0,31 28,31 

Hp 7,05 0,60 28,42 1,74 0,22 0,31 30,69 

Pk 7,25 0,31 k k 0,31 0,08 0,39 

Примітка. k – карбонатний зразок. 
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Додаток И 

Результати визначення показників ґрунту на полігоні «Тишки 1»,  

що отримано за регулярною мережею відбору проб  

 

 



 

 

Таблиця И.1 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки 

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2,86 6,75 0,20 0,12 0,00 2,90 1,78 0,20 0,73 5,61 

2 3,02 7,15 0,15 0,1 0,02 7,10 1,93 0,20 0,53 9,76 

3 3,71 7,00 0,20 0,11 0,00 9,30 1,87 0,33 0,63 12,13 

4 3,76 6,95 0,16 0,07 0,00 11,30 2,18 0,25 0,48 14,21 

5 3,66 7,05 0,16 0,10 0,00 11,50 1,47 0,25 0,50 13,72 

6 3,50 7,30 0,30 0,10 0,00 11,00 0,84 0,20 0,60 12,64 

7 4,14 7,00 0,18 0,08 0,03 8,30 2,18 0,20 0,60 11,28 

8 4,34 7,00 0,16 0,13 0,08 7,60 2,74 0,33 0,63 11,30 

9 4,45 7,05 0,18 0,12 0,00 9,30 2,85 0,25 0,78 13,18 

10 4,34 6,9 0,18 0,10 0,01 7,60 2,74 0,25 0,55 11,14 

11 3,76 6,85 0,15 0,10 0,07 12,00 1,48 0,20 0,68 14,36 

12 3,71 6,9 0,15 0,10 0,02 11,00 2,05 0,33 0,50 13,88 

13 3,81 6,8 0,15 0,10 0,03 5,80 2,05 0,38 0,45 8,68 

14 3,71 6,8 0,15 0,07 0,01 8,70 1,94 0,25 0,48 11,37 

15 4,24 7,00 0,33 0,16 0,12 6,70 1,87 0,43 0,73 9,73 

16 3,40 6,8 0,15 0,08 0,09 6,50 1,07 0,20 0,50 8,27 

17 3,12 6,8 0,15 0,07 0,05 9,50 0,84 0,20 0,35 10,89 

18 3,02 6,6 0,15 0,11 0,05 5,80 0,77 0,15 0,60 7,32 

19 3,02 6,70 0,13 0,10 0,07 7,60 0,84 0,25 0,40 9,09 

20 2,86 6,75 0,15 0,10 0,03 7,60 0,98 0,20 0,35 9,13 

21 3,30 6,65 0,14 0,10 0,03 7,80 1,00 0,15 0,38 9,33 

22 2,76 7,95 0,73 0,13 0,00 27,20 0,51 0,25 0,45 28,41 

5
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Продовж. табл. И.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 4,14 6,85 0,15 0,13 0,00 8,70 2,74 0,25 0,48 12,17 

24 3,93 7,05 0,20 0,11 0,04 11,70 0,66 0,20 0,53 13,09 

25 4,14 6,95 0,20 0,10 0,05 15,30 1,77 0,25 0,50 17,82 

26 4,08 6,85 0,20 0,10 0,08 11,50 1,10 0,25 0,50 13,35 

27 4,19 6,85 0,20 0,14 0,07 9,50 2,18 0,33 0,58 12,59 

28 4,50 6,85 0,28 0,10 0,00 8,50 2,57 0,33 0,78 12,18 

29 4,35 6,95 0,24 0,10 0,00 10,60 2,34 0,25 0,60 13,79 

30 4,08 6,8 0,20 0,07 0,07 8,30 2,26 0,25 0,63 11,44 

31 3,44 6,85 0,15 0,05 0,11 12,20 0,98 0,20 0,53 13,91 

32 3,17 6,65 0,13 0,06 0,15 6,50 1,23 0,20 0,43 8,36 

33 3,61 6,65 0,15 0,12 0,02 7,30 1,07 0,33 0,60 9,30 

34 3,07 7,50 0,20 0,11 0,40 15,00 0,25 0,20 0,53 15,98 

35 3,82 7,15 0,28 0,14 0,01 18,30 2,05 0,20 0,70 21,25 

36 4,03 7,15 0,28 0,14 0,00 16,30 2,87 0,33 0,70 20,20 

37 3,39 7,15 0,23 0,12 0,02 17,30 2,21 0,13 0,75 20,39 

38 3,07 6,90 0,20 0,05 0,06 13,90 1,77 0,13 0,48 16,28 

39 3,29 6,80 0,18 0,10 0,06 15,00 1,77 0,13 0,55 17,45 

40 3,29 6,80 0,15 0,12 0,04 14,10 1,43 0,13 0,38 16,04 

41 2,91 6,90 0,20 0,12 0,03 18,10 2,66 0,18 0,58 21,52 

42 3,82 7,75 0,55 0,10 0,04 12,00 1,59 0,18 0,48 14,25 

43 3,75 7,30 0,38 0,14 0,01 17,40 2,32 0,13 0,58 20,43 

44 3,48 7,10 0,25 0,14 0,08 13,50 2,42 0,23 0,38 16,53 

45 3,64 7,00 0,20 0,14 0,00 16,10 2,37 0,23 0,4 19,10 

46 3,53 6,90 0,15 0,12 0,08 13,10 2,24 0,13 0,38 15,85 

47 3,43 6,55 0,13 0,11 0,21 18,90 3,57 0,23 0,38 23,08 

48 3,32 7,25 0,39 0,12 0,11 24,30 2,37 0,18 0,45 27,30 

49 4,12 6,85 0,25 0,17 0,23 29,10 3,65 0,18 0,65 33,58 

50 2,08 7,65 0,68 0,12 0,13 к к 0,23 0,33 204,56 

51 2,62 6,70 0,13 0,11 0,06 16,9 2,92 0,18 0,40 20,40 

52 3,32 6,65 0,13 0,11 0,06 20,1 3,70 0,18 0,40 24,38 
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Продовж. табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

53 3,26 6,85 0,18 0,11 0,13 22,7 3,36 0,18 0,35 26,59 

54 3,85 6,90 0,28 0,10 0,24 21,9 3,29 0,18 0,35 25,72 

55 3,96 6,80 0,18 0,07 0,32 22,4 3,75 0,18 0,55 26,88 

56 3,37 6,80 0,18 0,17 0,05 21,00 2,78 0,18 0,43 24,39 

57 3,85 6,80 0,18 0,17 0,00 21,80 3,51 0,23 0,45 25,99 

58 3,96 7,30 0,31 0,06 0,05 24,30 2,92 0,18 0,43 27,83 

59 3,59 7,05 0,16 0,08 0,10 18,90 4,10 0,18 0,48 23,66 

60 3,59 7,05 0,11 0,05 0,25 18,40 2,70 0,18 0,40 21,68 

61 3,96 7.00 0,16 0,07 0,07 22,40 4,24 0,23 0,53 27,40 

62 3,69 7,20 0,28 0,10 0,04 23,00 2,95 0,18 0,45 26,58 

63 3,80 7,05 0,15 0,14 0,17 19,20 3,03 0,18 0,48 22,89 

64 2,89 7,20 0,13 0,08 0,18 17,30 2,65 0,18 0,30 20,43 

65 3,26 7,05 0,15 0,12 0,07 19,50 3,05 0,18 0,45 23,18 

66 3,32 7,10 0,16 0,05 0,18 18,50 3,10 0,18 0,40 22,18 

67 3,81 7,40 0,33 0,07 0,12 22,50 2,36 0,18 0,50 25,54 

68 3,59 7,10 0,18 0,05 0,28 19,2 3,26 0,23 0,58 23,27 

69 3,96 7,05 0,18 0,02 0,18 22,9 3,57 0,23 0,63 27,33 

70 4,07 6,95 0,18 0,1 0,13 20,2 3,92 0,18 0,73 25,03 

71 3,96 6,95 0,15 0,14 0,13 21,1 3,06 0,23 0,43 24,82 

72 4,18 6,95 0,18 0,10 0,11 21,1 3,55 0,23 0,63 25,51 

73 4,02 7,05 0,18 0,12 0,15 20,3 3,26 0,23 0,43 24,22 

74 3,96 7,00 0,15 0,10 0,22 20,3 3,26 0,23 0,45 24,24 

75 3,85 7,10 0,23 0,10 0,02 23,5 2,65 0,18 0,43 26,76 

76 3,96 7,05 0,23 0,14 0,02 19,00 4,49 0,18 0,68 24,35 

77 4,18 7,05 0,18 0,14 0,13 15,9 3,14 0,18 0,65 19,87 

78 4,39 7,15 0,23 0,10 0,13 13,6 3,83 0,18 0,45 18,06 

Примітка. k – карбонатний зразок 
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Таблиця И.2  

Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9,27 21,62 29,30 4,94 10,25 24,62 39,81 

2 9,27 23,83 22,56 6,59 9,48 28,27 44,34 

3 9,17 1,27 32,14 9,73 12,41 35,28 57,42 

4 3,78 2,31 34,44 11,49 13,86 34,12 59,47 

5 2,60 22,74 28,18 14,04 13,88 18,56 46,48 

6 4,47 8,43 29,95 6,81 15,76 34,58 57,15 

7 4,16 8,06 38,43 5,93 10,97 32,45 49,35 

8 8,40 5,42 33,91 6,88 10,42 34,97 52,27 

9 4,20 0,05 36,43 6,35 14,12 38,85 59,32 

10 2,21 5,98 32,23 9,50 11,23 38,85 59,58 

11 3,46 13,44 31,45 7,19 6,98 37,48 51,65 

12 7,59 12,37 30,52 7,59 7,49 34,44 49,52 

13 4,68 12,2 34,86 5,88 10,24 32,14 48,26 

14 7,59 13,79 34,74 5,97 5,51 32,40 43,88 

15 4,63 16,54 31,42 6,81 6,92 33,68 47,41 

16 4,37 8,94 31,57 7,21 13,8 34,11 55,12 

17 1,34 4,77 37,96 6,80 11,02 38,11 55,93 

18 3,40 8,75 33,47 6,85 10,76 36,77 54,38 

19 5,51 5,72 34,05 7,61 12,53 34,58 54,72 

20 3,43 4,52 31,52 5,98 18,93 35,62 60,53 

21 4,94 6,47 31,51 6,82 15,96 34,3 57,08 

22 4,06 24,05 25,90 4,43 10,87 30,69 45,99 

23 3,17 16,85 27,30 11,91 12,27 28,50 52,68 

24 3,59 3,96 32,03 12,64 6,60 41,18 60,42 

25 2,80 4,63 33,44 6,50 13,16 39,47 59,13 
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Продовж. табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 2,38 1,99 37,54 11,33 8,65 38,11 58,09 

27 3,61 11,98 29,46 7,31 8,81 38,83 54,95 

28 2,37 9,10 34,76 5,20 10,56 38,01 53,77 

29 1,77 1,77 33,90 8,89 9,31 44,36 62,56 

30 1,14 13,98 29,80 6,14 11,60 37,34 55,08 

31 3,61 15,43 26,68 11,33 4,69 38,26 54,28 

32 3,81 15,28 25,29 10,20 9,68 35,74 55,62 

33 4,78 21,17 23,35 10,40 5,93 34,37 50,70 

34 2,96 18,19 25,14 10,97 5,61 37,13 53,71 

35 6,86 9,31 24,08 9,78 7,64 42,33 59,75 

36 3,74 5,85 28,86 10,35 13,5 37,70 61,55 

37 4,47 11,20 25,64 8,19 6,66 43,84 58,69 

38 6,49 14,46 27,09 9,17 5,66 37,13 51,96 

39 5,46 17,19 28,53 9,58 4,89 34,35 48,82 

40 4,33 16,33 26,68 9,89 3,68 39,09 52,66 

41 3,22 12,28 28,65 13,26 10,92 31,67 55,85 

42 3,36 5,69 26,01 12,28 10,66 42.00 64,94 

43 3,02 10,96 26,34 8,64 16,27 34,77 59,68 

44 4,99 5,28 28,62 8,90 15,16 37,05 61,11 

45 4,16 11,15 23,69 7,21 16,11 37,68 61,00 

46 5,35 17,69 23,10 10,71 10,55 32,60 53,86 

47 4,16 25,20 25,25 4,83 7,72 32,84 45,39 

48 5,62 16,94 25,94 9,55 10,29 31,66 51,50 

49 2,62 19,94 26,39 9,91 11,08 30,06 51,05 

50 4,41 18,78 24,31 7,82 10,40 34,28 52,50 

51 5,10 19,56 24,63 9,50 6,88 34,33 50,71 

52 4,10 12,47 28,56 11,03 9,19 34,65 54,87 

5
7
2
 



 

 

Продовж. табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

53 4,47 5,11 29,63 11,50 6,57 42,72 60,79 

54 3,57 4,63 30,63 7,16 11,87 42,14 61,17 

55 4,47 5,39 30,77 10,70 13,00 35,67 59,37 

56 3,64 7,90 27,93 9,33 11,45 39,75 60,53 

57 3,43 5,54 31,09 12,14 10,95 36,85 59,94 

58 4,06 3,09 32,17 12,14 9,43 39,11 60,68 

59 5,35 3,70 28,99 11,24 8,21 42,51 61,96 

60 5,51 3,96 31,38 11,87 6,89 40,39 59,15 

61 3,15 6,84 28,94 10,78 6,69 43,60 61,07 

62 2,81 2,69 30,00 9,91 10,71 43,88 64,50 

63 3,25 5,85 28,51 12,30 8,06 42,03 62,39 

64 5,41 11,59 26,51 12,13 7,14 37,22 56,49 

65 5,51 13,49 28,35 10,03 5,77 36,85 52,65 

66 5,41 12,33 28,67 13,52 7,42 32,65 53,59 

67 4,16 8,13 29,63 10,12 7,79 40,17 58,08 

68 6,55 6,27 29,47 9,86 7,04 40,81 57,71 

69 3,12 12,51 30,05 4,56 10,86 38,90 54,32 

70 3,85 1,65 33,44 7,67 10,87 42,52 61,06 

71 4,78 2,82 33,18 8,35 12,76 38,11 59,22 

71 3,47 6,67 29,54 10,14 6,50 43,68 60,32 

73 5,41 2,61 32,60 9,24 8,24 41,90 59,38 

74 2,94 9,54 29,07 8,79 9,62 40,04 58,45 

75 5,77 4,01 30,58 8,06 12,06 39,52 59,64 

76 3,02 10,63 32,79 6,24 8,53 38,79 53,56 

77 2,73 9,13 27,82 10,35 8,01 41,96 60,32 

78 3,74 7,55 29,48 10,35 9,52 39,36 59,23 

 

5
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Таблиця И.3 

Результати визначення мікроагрегатного складу ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

1 16,99 36,10 26,62 3,71 11,12 5,46 

2 20,09 36,65 27,45 5,00 7,05 3,76 

3 19,78 38,26 29,08 3,15 6,59 3,14 

4 13,47 53,46 17,48 9,4 1,78 4,41 

5 13,94 47,12 23,66 8,58 2,44 4,26 

6 19,34 45,15 23,92 2,60 5,77 3,22 

7 21,08 47,92 18,88 5,41 4,42 2,29 

8 26,46 33,58 26,88 6,14 3,26 3,68 

9 23,94 32,12 24,94 12,18 4,72 2,10 

10 29,61 26,98 24,67 10,08 5,2 3,46 

11 34,39 25,34 27,72 5,72 2,05 4,78 

12 34,5 34,4 15,86 6,40 3,64 5,20 

13 43,68 17,43 21,58 9,57 4,00 3,74 

14 42,12 19,65 21,48 9,52 4,11 3,12 

15 40,27 25,95 20,39 5,05 5,97 2,37 

16 37,40 28,79 23,35 6,50 1,61 2,35 

17 40,27 23,02 19,36 4,22 8,29 4,84 

18 21,01 49,47 19,06 2,68 5,51 2,27 

19 11,34 52,94 22,26 3,33 4,25 5,88 

20 18,62 41,47 28,15 2,70 3,29 5,77 

21 22,04 36,85 27,28 5,41 6,31 2,11 

22 21,53 32,01 29,97 4,17 7,84 4,48 

23 40,66 15,42 24,08 5,10 8,24 6,50 

24 31,20 20,47 29,12 5,51 7,82 5,88 

5
7
4
 



 

 

Продовж. табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 

25 14,46 34,90 32,03 8,68 4,13 5,80 

26 18,02 24,63 39,71 5,77 6,31 5,56 

27 15,97 32,12 38,32 4,43 3,50 5,66 

28 13,91 29,34 40,74 7,05 3,55 5,41 

29 14,56 40,57 25,12 8,37 4,72 6,66 

30 13,62 26,49 45,34 4,37 4,20 5,98 

31 29,77 8,27 44,75 7,88 5,62 3,71 

32 30,68 9,27 45,84 3,61 5,30 5,30 

33 31,30 22,28 33,54 3,07 4,61 5,20 

34 37,29 18,64 31,11 2,65 7,40 2,91 

35 24,23 36,49 25,27 1,56 8,24 4,21 

36 31,10 32,50 21,42 7,44 4,32 3,22 

37 20,38 37,91 24,18 6,71 5,78 5,04 

38 12,26 41,41 33,68 5,61 3,23 3,81 

39 11,43 43,83 35,79 3,60 3,60 1,75 

40 20,08 31,85 36,31 4,27 2,70 4,79 

41 11,43 44,64 35,57 2,16 2,65 3,55 

42 10,92 39,87 41,16 3,15 3,05 1,85 

43 39,62 16,86 25,71 7,37 5,09 5,35 

44 42,02 16,18 26,22 7,10 6,47 2,01 

45 41,08 25,96 20,56 4,03 5,30 3,07 

46 25,31 40,57 16,64 4,36 9,71 3,41 

47 31,30 28,96 25,88 2,57 8,45 2,84 

48 33,59 27,30 24,57 4,73 6,82 2,99 

49 32,13 20,80 27,67 10,39 6,15 2,86 

50 34,65 23,29 26,51 7,45 4,10 4,00 

51 24,23 32,25 28,61 6,41 6,14 2,36 

52 11,86 46,67 27,72 6,04 5,77 1,94 

5
7
5

 



 

 

Продовж. табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 

53 15,50 45,65 26,34 9,33 1,75 1,43 

54 18,27 40,12 28,83 8,06 2,07 2,65 

55 16,54 40,08 28,73 7,17 6,42 1,06 

56 16,22 39,94 30,90 6,15 5,04 1,75 

57 20,18 39,02 29,04 4,08 3,97 3,71 

58 31,10 23,07 27,82 5,88 8,53 3,60 

59 33,05 28,21 21,36 9,80 6,47 1,11 

60 17,78 43,69 26,71 2,54 7,74 1,54 

61 24,04 41,62 21,88 2,35 6,95 3,16 

62 33,49 29,57 23,74 2,70 9,28 1,22 

63 19,11 43,15 26,08 6,73 1,54 3,39 

64 17,26 45,73 26,67 3,78 3,25 3,31 

65 17,06 42,20 24,36 5,20 9,34 1,84 

66 37,96 25,10 23,37 3,71 8,32 1,54 

67 27,46 28,86 26,24 7,05 6,89 3,50 

68 35,26 17,21 26,81 9,70 7,15 3,87 

69 33,90 18,83 24,27 9,86 8,69 4,45 

70 32,45 20,30 28,98 6,83 8,24 3,20 

71 31,93 22,56 25,62 6,83 9,60 3,46 

72 27,20 27,61 28,24 3,59 8,68 4,68 

73 35,15 18,07 29,98 5,57 9,97 1,26 

74 38,01 15,77 28,70 5,98 7,07 4,47 

75 28,66 23,35 28,91 6,24 8,84 4,00 

76 33,38 23,14 22,78 7,96 7,75 4,99 

77 28,14 29,69 23,45 5,93 8,53 4,26 

78 26,21 22,83 31,20 7,85 9,88 2,03 

 

 

5
7
6
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Таблиця И.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту 

№ 

розрізу 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів, ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,55 2,21 2,9 1,78 0,2 0,73 5,61 

2 5,40 2,74 7,1 1,93 0,2 0,53 9,76 

3 5,60 2,46 9,3 1,87 0,33 0,63 12,13 

4 5,30 3,40 11,3 2,18 0,25 0,48 14,21 

5 5,60 2,21 11,5 1,47 0,25 0,5 13,72 

6 6,30 1,03 11 0,84 0,2 0,6 12,64 

7 5,50 3,05 8,3 2,18 0,2 0,6 11,28 

8 5,45 3,40 7,6 2,74 0,33 0,63 11,3 

9 5,45 3,05 9,3 2,85 0,25 0,78 13,18 

10 5,35 3,79 7,6 2,74 0,25 0,55 11,14 

11 5,35 3,40 12 1,48 0,2 0,68 14,36 

12 5,30 3,40 11 2,05 0,33 0,5 13,88 

13 5,05 4,23 5,8 2,05 0,38 0,45 8,68 

14 5,15 4,23 8,7 1,94 0,25 0,48 11,37 

15 5,90 1,98 6,7 1,87 0,43 0,73 9,73 

16 5,25 3,79 6,5 1,07 0,2 0,5 8,27 

17 5,01 3,79 9,5 0,84 0,2 0,35 10,89 

18 5,05 3,79 5,8 0,77 0,15 0,6 7,32 

19 5,10 3,79 7,6 0,84 0,25 0,4 9,09 

20 5,15 3,40 7,6 0,98 0,2 0,35 9,13 

21 5,05 3,79 7,8 1 0,15 0,38 9,33 

22 7,45 0,28 27,2 0,51 0,25 0,45 28,41 

23 5,40 4,71 8,7 2,74 0,25 0,48 12,17 

24 5,65 3,05 11,7 1,66 0,2 0,53 13,09 

25 5,40 3,79 15,3 1,77 0,25 0,5 17,82 

26 5,30 3,79 11,5 1,1 0,25 0,5 13,35 

27 5,30 4,23 9,5 2,18 0,33 0,58 12,59 

28 5,30 3,79 8,5 2,57 0,33 0,78 12,18 

29 5,40 3,05 10,6 2,34 0,25 0,6 13,79 

30 5,20 4,23 8,3 2,26 0,25 0,63 11,44 

31 5,20 3,79 12,2 0,98 0,2 0,53 13,91 

32 5,00 4,71 6,5 1,23 0,2 0,43 8,36 

33 4,95 4,71 7,3 1,07 0,33 0,6 9,3 

34 6,60 0,67 15 0,25 0,2 0,53 15,98 

35 5,80 2,74 18,3 2,05 0,2 0,7 21,25 

36 5,55 2,74 16,3 2,87 0,33 0,7 20,2 

37 5,40 3,40 17,3 2,21 0,13 0,75 20,39 

38 5,15 3,79 13,9 1,77 0,13 0,48 16,28 

 39 5,20 3,79 15 1,77 0,13 0,55 17,45 

40 5,00 4,23 14,1 1,43 0,13 0,38 16,04 

41 5,10 3,79 18,1 2,66 0,18 0,58 21,52 

42 7,00 0,43 12 1,59 0,18 0,48 14,25 

43 6,75 0,80 17,4 2,32 0,13 0,58 20,43 



578 

 

Продовж. табл. И.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 6,25 1,60 13,5 2,42 0,23 0,38 16,53 

45 6,00 1,82 16,1 2,37 0,23 0,4 19,1 

46 5,70 2,52 13,1 2,24 0,13 0,38 15,85 

47 5,30 3,48 18,9 3,57 0,23 0,38 23,08 

48 6,70 0,58 24,3 2,37 0,18 0,45 27,3 

49 6,25 1,78 29,1 3,65 0,18 0,65 33,58 

50 7,30 0,25 k k 0,23 0,33 0,56 

51 5,30 3,40 16,9 2,92 0,18 0,4 20,4 

52 5,35 3,05 20,1 3,7 0,18 0,4 24,38 

53 5,70 1,98 22,7 3,36 0,18 0,35 26,59 

54 6,05 2,16 21,9 3,29 0,18 0,35 25,72 

55 5,60 3,05 22,4 3,75 0,18 0,55 26,88 

56 5,60 2,41 21 2,78 0,18 0,43 24,39 

57 5,75 2,21 21,8 3,51 0,23 0,45 25,99 

58 6,35 1,13 24,3 2,92 0,18 0,43 27,83 

59 5,05 3,05 18,9 4,1 0,18 0,48 23,66 

60 5,35 3,40 18,4 2,7 0,18 0,4 21,68 

61 6,10 3,26 22,4 4,24 0,23 0,53 27,4 

62 5,55 1,46 23 2,95 0,18 0,45 26,58 

63 5,40 2,80 19,2 3,03 0,18 0,48 22,89 

64 5,35 2,80 17,3 2,65 0,18 0,3 20,43 

65 5,55 3,13 19,5 3,05 0,18 0,45 23,18 

66 6,40 2,46 18,5 3,1 0,18 0,4 22,18 

67 5,80 1,15 22,5 2,36 0,18 0,5 25,54 

68 5,70 2,02 19,2 3,26 0,23 0,58 23,27 

69 5,45 2,68 22,9 3,57 0,23 0,63 27,33 

70 5,40 3,4 20,2 3,92 0,18 0,73 25,03 

71 5,25 3,13 21,1 3,06 0,23 0,43 24,82 

72 6,00 2,74 21,1 3,55 0,23 0,63 25,51 

73 5,40 2,74 20,3 3,26 0,23 0,43 24,22 

74 5,50 3,05 20,3 3,26 0,23 0,45 24,24 

75 5,55 1,74 23,5 2,65 0,18 0,43 26,76 

76 5,20 2,46 19 4,49 0,18 0,68 24,35 

77 5,60 2,52 15,9 3,14 0,18 0,65 19,87 

Примітка. k – карбонатний зразок 
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Додаток К 

Результати визначення показників ґрунту на полігоні «Тишки 1» в пробах, 

що відібрано за інформаційною сіткою геосистемної оцінки ерозійної 

небезпеки земель  

 

 

 



 

 

Таблиця К.1 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки 

№ точки* Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.16 (1) 3,81 7,25 0,25 0,07 0,13 0,24 0,17 0,02 0,02 0,45 

1.16 (2) 3,60 7,30 0,25 0,07 0,13 0,25 0,16 0,03 0,01 0,45 

1.18 (1) 4,01 7,30 0,28 0,10 0,09 0,25 0,16 0,03 0,03 0,47 

1.18 (2) 3,91 7,30 0,28 0,11 0,12 0,25 0,21 0,03 0,02 0,51 

1.20 (1) 3,57 7,35 0,23 0,11 0,09 0,18 0,21 0,02 0,02 0,43 

1.20 (2) 3,10 7,35 0,29 0,11 0,00 0,18 0,17 0,03 0,01 0,39 

1.22 (1) 3,00 7,15 0,16 0,05 0,17 0,12 0,23 0,02 0,01 0,38 

1.22 (2) 2,38 7,20 0,15 0,08 0,12 0,12 0,20 0,02 0,01 0,35 

1.26 (1) 2,79 7,45 0,18 0,07 0,17 0,16 0,23 0,02 0,01 0,42 

1.26 (2) 2,90 7,35 0,19 0,12 0,14 0,16 0,25 0,03 0,01 0,45 

1.28 (1) 2,79 7,30 0,15 0,12 0,15 0,14 0,25 0,02 0,01 0,42 

1.28 (2) 2,59 7,20 0,15 0,17 0,03 0,16 0,16 0,02 0,01 0,35 

1.30 (1) 3,52 7,10 0,16 0,12 0,17 0,16 0,25 0,02 0,02 0,45 

1.30 (2) 3,41 7,10 0,16 0,12 0,17 0,16 0,25 0,03 0,01 0,45 

2.11 (1) 4,39 6,80 0,18 0,12 0,09 0,18 0,17 0,02 0,02 0,39 

2.11 (2) 4,19 7,05 0,14 0,07 0,16 0,18 0,14 0,03 0,02 0,37 

2.13 (1) 4,03 7,10 0,18 0,10 0,08 0,16 0,16 0,03 0,01 0,36 

2.13 (2) 3,72 7,15 0,18 0,10 0,11 0,18 0,17 0,03 0,01 0,39 

2.15 (1) 3,93 7,25 0,16 0,07 0,11 0,16 0,14 0,03 0,01 0,34 

5
8
0
 



 

 

Продовж. табл.К.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.15 (2) 3,83 7,15 0,18 0,06 0,10 0,18 0,12 0,03 0,01 0,34 

2.17 (1) 4,14 7,20 0,13 0,07 0,14 0,16 0,14 0,03 0,01 0,34 

2.17 (2) 3,72 7,10 0,15 0,12 0,12 0,16 0,19 0,03 0,01 0,39 

2.19 (1) 3,93 7,00 0,13 0,07 0,08 0,15 0,10 0,02 0,01 0,28 

2.19 (2) 3,78 6,95 0,13 0,05 0,18 0,16 0,16 0,03 0,01 0,36 

2.21 (1) 3,29 7,00 0,13 0,12 0,10 0,16 0,14 0,03 0,02 0,35 

2.21 (2) 3,09 7,15 0,13 0,05 0,14 0,13 0,15 0,03 0,01 0,32 

2.23 (1) 2,47 7,15 0,15 0,07 0,11 0,15 0,15 0,02 0,01 0,33 

2.23 (2) 2,06 7,10 0,18 0,07 0,10 0,14 0,18 0,02 0,01 0,35 

2.26 (1) 3,14 7,10 0,13 0,12 0,11 0,16 0,16 0,03 0,01 0,36 

2.26 (2) 3,09 7,10 0,15 0,10 0,07 0,14 0,14 0,03 0,01 0,32 

2.29 (1) 3,60 6,95 0,18 0,12 0,03 0,16 0,12 0,03 0,02 0,33 

2.29 (2) 3,60 7,05 0,20 0,07 0,14 0,18 0,19 0,03 0,01 0,41 

3.9 (1) 4,86 6,90 0,19 0,12 0,11 0,18 0,19 0,03 0,02 0,42 

3.9 (2) 4,60 6,90 0,25 0,12 0,05 0,28 0,09 0,04 0,01 0,42 

3.11 (1) 4,76 7,20 0,25 0,07 0,06 0,18 0,17 0,02 0,01 0,38 

3.11 (2) 4,60 7,30 0,30 0,14 0,04 0,30 0,14 0,03 0,01 0,48 

3.12 (1) 4,81 7,20 0,25 0,12 0,00 0,23 0,09 0,02 0,01 0,35 

3.14 (1) 4,81 7,20 0,23 0,07 0,05 0,16 0,16 0,02 0,01 0,35 

3.14 (2) 4,71 7,20 0,23 0,14 0,04 0,18 0,19 0,03 0,01 0,41 

3.16 (1) 4,19 7,00 0,18 0,14 0,03 0,16 0,16 0,02 0,01 0,35 

3.16 (2) 4,03 7,05 0,23 0,12 0,07 0,18 0,19 0,04 0,01 0,42 

3.18 (1) 4,03 7,00 0,18 0,12 0,05 0,16 0,16 0,02 0,01 0,35 

3.18 (2) 4,03 7,15 0,30 0,10 0,12 0,25 0,21 0,05 0,01 0,52 

3.20 (1) 4,24 7,00 0,18 0,07 0,13 0,18 0,17 0,02 0,01 0,38 

3.20 (2) 3,88 7,05 0,23 0,07 0,15 0,21 0,20 0,03 0,01 0,45 

5
8
1
 



 

 

Продовж. табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.22 (1) 3,31 6,90 0,15 0,07 0,13 0,18 0,14 0,02 0,01 0,35 

3.22 (2) 2,85 6,90 0,18 0,06 0,17 0,16 0,21 0,03 0,01 0,41 

3.24 (1) 3,31 6,80 0,24 0,12 0,01 0,18 0,14 0,03 0,02 0,37 

3.24 (2) 3,10 6,80 0,18 0,12 0,06 0,16 0,16 0,03 0,01 0,36 

3.26 (1) 3,10 6,85 0,20 0,14 0,00 0,16 0,14 0,02 0,02 0,34 

3.26 (2) 3,21 6,90 0,18 0,14 0,00 0,15 0,13 0,03 0,01 0,32 

3.27 (1) 3,41 6,85 0,18 0,14 0,03 0,14 0,18 0,02 0,01 0,35 

3.27 (2) 3,31 6,85 0,16 0,07 0,10 0,16 0,14 0,02 0,01 0,33 

3.30 (1) 3,41 6,85 0,15 0,10 0,07 0,16 0,12 0,02 0,02 0,32 

3.30 (2) 3,15 6,85 0,15 0,12 0,13 0,14 0,23 0,02 0,01 0,40 

4.9 (1) 4,13 7,00 0,18 0,10 0,03 0,16 0,12 0,02 0,01 0,31 

4.9 (2) 4,13 6,95 0,18 0,12 0,07 0,21 0,11 0,03 0,02 0,37 

4.11 (1) 4,22 6,85 0,18 0,07 0,02 0,14 0,11 0,01 0,01 0,27 

4.11 (2) 3,96 6,8 0,15 0,10 0,03 0,18 0,07 0,02 0,01 0,28 

4.13 (1) 4,12 6,95 0,20 0,10 0,03 0,18 0,12 0,02 0,01 0,33 

4.13 (2) 4,01 6,95 0,18 0,10 0,03 0,18 0,10 0,02 0,01 0,31 

4.15 (1) 4,22 7,00 0,18 0,10 0,05 0,16 0,14 0,02 0,01 0,33 

4.15 (2) 4,12 7,10 0,20 0,07 0,13 0,21 0,16 0,02 0,01 0,40 

4.17 (1) 3,96 7,15 0,28 0,10 0,01 0,28 0,09 0,01 0,01 0,39 

4.17 (2) 3,29 7,30 0,33 0,10 0,00 0,28 0,11 0,02 0,01 0,42 

4.19 (1) 3,71 7,10 0,23 0,12 0,05 0,18 0,19 0,02 0,01 0,40 

4.19 (2) 3,60 7,15 0,28 0,14 0,06 0,25 0,19 0,03 0,01 0,48 

4.21 (1) 3,96 6,95 0,20 0,10 0,04 0,20 0,10 0,02 0,02 0,34 

4.21 (2) 3,71 7,10 0,23 0,11 0,06 0,23 0,12 0,04 0,01 0,40 

4.23 (1) 4,17 6,95 0,24 0,07 0,04 0,16 0,16 0,02 0,01 0,35 

4.23 (2) 4,01 6,95 0,22 0,12 0,03 0,16 0,16 0,04 0,01 0,37 

4.25 (1) 3,62 6,90 0,16 0,01 0,02 0,14 0,11 0,02 0,01 0,28 

4.25 (2) 3,36 6,95 0,15 0,07 0,10 0,16 0,12 0,03 0,01 0,32 

4.27 (1) 3,15 7,05 0,20 0,12 0,10 0,18 0,21 0,02 0,01 0,42 

5
8
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Продовж. табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.27 (2) 3,00 7,15 0,18 0,10 0,08 0,18 0,14 0,03 0,01 0,36 

4.29 (1) 3,57 7,00 0,18 0,05 0,14 0,18 0,17 0,01 0,01 0,37 

4.29 (2) 3,36 6,90 0,16 0,06 0,11 0,18 0,12 0,02 0,01 0,33 

5.12 (1) 4,57 7,10 0,20 0,10 0,06 0,23 0,07 0,03 0,03 0,36 

5.12 (2) 4,00 7,10 0,18 0,13 0,00 0,16 0,07 0,04 0,01 0,28 

5.14 (1) 4,00 7,40 0,62 0,10 0,01 0,44 0,24 0,03 0,02 0,73 

5.14 (2) 4,09 7,10 0,20 0,10 0,06 0,23 0,07 0,03 0,03 0,36 

5.16 (1) 3,95 7,40 0,62 0,10 0,01 0,44 0,24 0,03 0,02 0,73 

5.16 (2) 4,21 7,35 0,25 0,05 0,07 0,25 0,09 0,02 0,01 0,37 

5.17 (1) 3,95 7,65 0,75 0,05 0,13 0,62 0,28 0,02 0,01 0,93 

5.17 (2) 3,79 7,35 0,17 0,07 0,07 0,18 0,10 0,02 0,01 0,31 

5.19 (1) 3,64 7,30 0,20 0,17 0,00 0,23 0,09 0,02 0,01 0,35 

5.19 (2) 4,24 7,20 0,17 0,11 0,07 0,18 0,14 0,02 0,01 0,35 

5.21 (1) 4,18 7,20 0,20 0,10 0,02 0,16 0,12 0,03 0,01 0,32 

5.21 (2) 3,83 7,20 0,15 0,05 0,15 0,18 0,14 0,02 0,01 0,35 

5.23 (1) 3,78 7,15 0,20 0,10 0,11 0,28 0,09 0,03 0,01 0,41 

5.23 (2) 3,67 7,50 0,60 0,07 0,07 0,53 0,18 0,02 0,01 0,74 

5.27 (1) 3,52 7,70 0,55 0,12 0,11 0,48 0,26 0,02 0,02 0,78 

5.27 (2) 3,41 7,65 0,68 0,14 0,00 0,62 0,16 0,03 0,01 0,82 

5.29 (1) 3,95 7,40 0,33 0,12 0,00 0,30 0,09 0,02 0,01 0,42 

5.29 (2) 3,95 7,50 0,33 0,12 0,02 0,32 0,12 0,02 0,01 0,47 

6.23 (1) 4,04 7,00 0,20 0,10 0,05 0,18 0,12 0,03 0,02 0,35 

6.23 (2) 3,95 7,10 0,23 0,10 0,04 0,18 0,14 0,03 0,02 0,37 

6.25 (1) 4,04 6,95 0,15 0,07 0,08 0,16 0,09 0,03 0,02 0,30 

6.25 (2) 3,74 6,90 0,18 0,12 0,00 0,14 0,09 0,04 0,01 0,28 

6.27 (1) 3,48 7,35 0,25 0,12 0,00 0,23 0,07 0,03 0,02 0,35 

6.27 (2) 3,27 7,80 0,70 0,10 0,00 0,60 0,14 0,04 0,01 0,79 

6.30 (1) 4,15 7,15 0,18 0,07 0,04 0,16 0,09 0,03 0,01 0,29 

6.30 (2) 3,90 7,10 0,15 0,12 0,00 0,14 0,07 0,04 0,01 0,26 

5
8
3
 



 

 

Продовж. табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.22 (1) 4,31 6,80 0,15 0,08 0,04 0,16 0,05 0,04 0,02 0,27 

7.22 (2) 4,21 6,85 0,18 0,07 0,06 0,16 0,10 0,04 0,01 0,31 

7.24 (1) 4,52 6,80 0,20 0,02 0,11 0,18 0,10 0,03 0,02 0,33 

7.24 (2) 4,42 6,90 0,15 0,10 0,00 0,12 0,08 0,04 0,01 0,25 

7.26 (1) 3,90 6,90 0,15 0,12 0,03 0,18 0,07 0,04 0,01 0,30 

7.26 (2) 3,58 7,00 0,18 0,10 0,02 0,18 0,07 0,04 0,01 0,30 

7.28 (1) 3,54 6,90 0,18 0,12 0,00 0,18 0,07 0,03 0,01 0,29 

7.28 (2) 3,58 7,00 0,18 0,10 0,00 0,16 0,07 0,03 0,01 0,27 

7.30 (1) 3,54 6,95 0,18 0,07 0,00 0,14 0,07 0,03 0,01 0,25 

7.30 (2) 3,17 6,95 0,15 0,10 0,01 0,14 0,07 0,04 0,01 0,26 

8.15 (1) 3,88 6,90 0,15 0,07 0,19 0,26 0,10 0,04 0,01 0,41 

8.15 (2) 3,62 6,80 0,15 0,12 0,08 0,17 0,14 0,03 0,01 0,35 

8.17 (1) 3,93 6,85 0,18 0,13 0,10 0,22 0,14 0,04 0,01 0,41 

8.17 (2) 3,72 6,80 0,13 0,07 0,11 0,16 0,10 0,04 0,01 0,31 

8.19 (1) 3,72 6,85 0,28 0,07 0,01 0,19 0,12 0,04 0,01 0,36 

8.19 (2) 3,62 6,85 0,23 0,05 0,11 0,19 0,15 0,04 0,01 0,39 

8.21 (1) 4,03 6,80 0,20 0,07 0,07 0,19 0,10 0,03 0,02 0,34 

8,21 (2) 3,62 6,90 0,25 0,10 0,04 0,19 0,15 0,04 0,01 0,39 

8,23 (1) 4,14 6,85 0,20 0,07 0,12 0,24 0,10 0,03 0,02 0,39 

8,23 (2) 3,72 6,95 0,23 0,10 0,08 0,19 0,17 0,04 0,01 0,41 

8,25 (1) 3,78 6,85 0,23 0,07 0,09 0,19 0,15 0,04 0,01 0,39 

8,25 (2) 3,41 6,95 0,18 0,05 0,16 0,19 0,15 0,04 0,01 0,39 

8,27 (1) 3,93 6,80 0,23 0,07 0,09 0,24 0,10 0,04 0,01 0,39 

8,27 (2) 3,62 6,85 0,20 0,08 0,13 0,22 0,14 0,04 0,01 0,41 

9.12 (1) 4,28 6,80 0,14 0,07 0,14 0,19 0,12 0,03 0,01 0,35 

9.12 (2) 4,07 7,65 1,05 0,19 0,00 0,84 0,26 0,07 0,01 1,18 

9.14 (1) 3,97 7,15 0,35 0,17 0,01 0,31 0,15 0,05 0,02 0,53 

9.14 (2) 3,76 7,15 0,20 0,14 0,03 0,14 0,15 0,07 0,01 0,37 

9.16 (1) 3,71 7,05 0,20 0,10 0,09 0,19 0,15 0,04 0,01 0,39 
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Продовж. табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.16 (2) 3,24 7,10 0,20 0,07 0,15 0,22 0,14 0,05 0,01 0,42 

9.18 (1) 3,72 6,95 0,20 0,07 0,09 0,22 0,09 0,04 0,01 0,36 

9.18 (2) 2,74 7,20 0,20 0,07 0,13 0,26 0,08 0,05 0,01 0,40 

9.20 (1) 2,98 7,00 0,20 0,10 0,09 0,20 0,14 0,04 0,01 0,39 

9.20 (2) 3,72 7,05 0,20 0,07 0,07 0,24 0,05 0,04 0,01 0,34 

9.22 (1) 3,83 7,15 0,23 0,10 0,13 0,26 0,15 0,04 0,01 0,46 

9.22 (2) 3,41 7,90 0,78 0,10 0,10 0,72 0,19 0,06 0,01 0,98 

9.24 (1) 3,62 7,15 0,15 0,07 0,11 0,22 0,07 0,03 0,01 0,33 

9.24 (2) 3,26 7,20 0,20 0,05 0,18 0,24 0,14 0,04 0,01 0,43 

9.26 (1) 3,26 7,00 0,13 0,05 0,23 0,22 0,14 0,04 0,01 0,41 

9.26 (2) 2,43 7,25 0,23 0,10 0,08 0,29 0,07 0,04 0,01 0,41 

9.28 (1) 3,67 6,85 0,15 0,10 0,05 0,19 0,07 0,03 0,01 0,30 

9.28 (2) 3,46 6,95 0,15 0,07 0,21 0,22 0,16 0,04 0,01 0,43 

10.15 (1) 3,88 7,05 0,23 0,10 0,12 0,19 0,19 0,04 0,03 0,45 

10.15 (2) 3,25 7,15 0,23 0,08 0,03 0,19 0,10 0,04 0,01 0,34 

10.17 (1) 4,25 6,85 0,15 0,12 0,20 0,22 0,16 0,07 0,02 0,47 

10.17 (2) 3,67 7,00 0,18 0,10 0,08 0,17 0,14 0,04 0,01 0,36 

10.19 (1) 3,99 6,85 0,18 0,17 0,03 0,17 0,17 0,03 0,01 0,38 

10.19 (2) 3,72 6,95 0,15 0,12 0,11 0,19 0,15 0,03 0,01 0,38 

10.21 (1) 3,88 7,15 0,18 0,10 0,14 0,19 0,19 0,03 0,01 0,42 

10.21 (2) 3,67 7,85 0,68 0,10 0,13 0,65 0,21 0,04 0,01 0,91 

10.23 (1) 3,55 7,75 0,50 0,10 0,06 0,46 0,16 0,03 0,01 0,66 

10.25 (1) 3,66 7,25 0,18 0,10 0,16 0,22 0,19 0,02 0,01 0,44 

10.25 (2) 1,88 7,75 0,58 0,12 0,00 0,48 0,17 0,04 0,01 0,70 

10.27 (1) 3,76 7,00 0,14 0,10 0,12 0,17 0,15 0,03 0,01 0,36 

10.27 (2) 3,24 7,00 0,15 0,07 0,12 0,17 0,12 0,04 0,01 0,34 

10.30 (1) 3,55 6,95 0,13 0,10 0,12 0,19 0,12 0,03 0,01 0,35 

10.30 (2) 3,13 7,15 0,15 0,10 0,22 0,19 0,24 0,03 0,01 0,47 

11.16 (1) 4,25 7,05 0,20 0,07 0,14 0,19 0,15 0,03 0,04 0,41 5
8
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Продовж. табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.16 (2) 4,09 7,05 0,20 0,07 0,06 0,19 0,10 0,03 0,01 0,33 

11.17 (1) 4,41 7,00 0,21 0,08 0,10 0,22 0,12 0,03 0,02 0,39 

11.17 (2) 3,78 7,15 0,19 0,05 0,16 0,24 0,12 0,03 0,01 0,40 

11.19 (1) 4,14 6,95 0,19 0,07 0,13 0,19 0,15 0,03 0,02 0,39 

11.19 (2) 3,99 7,15 0,20 0,06 0,18 0,24 0,14 0,04 0,02 0,44 

11.20 (1) 4,09 6,90 0,16 0,06 0,17 0,24 0,10 0,03 0,02 0,39 

11.20 (2) 3,67 7,05 0,19 0,07 0,15 0,19 0,17 0,04 0,01 0,41 

11.21 (1) 3,88 6,90 0,14 0,11 0,14 0,22 0,12 0,03 0,02 0,39 

11.21 (2) 3,46 7,10 0,20 0,06 0,18 0,19 0,19 0,04 0,02 0,44 

11.23 (1) 3,57 7,85 0,75 0,06 0,11 0,62 0,24 0,04 0,02 0,92 

11.25 (1) 3,57 7,40 0,15 0,05 0,15 0,17 0,12 0,04 0,02 0,35 

11.25 (2) 3,09 7,55 0,43 0,10 0,00 0,36 0,12 0,04 0,01 0,53 

11.27 (1) 3,78 7,10 0,14 0,10 0,07 0,19 0,07 0,03 0,02 0,31 

11.27 (2) 3,46 7,05 0,18 0,07 0,05 0,17 0,09 0,03 0,01 0,30 

11.29 (1) 3,94 6,95 0,15 0,07 0,08 0,17 0,09 0,03 0,01 0,30 

11.29 (2) 3,78 7,10 0,18 0,05 0,18 0,19 0,17 0,04 0,01 0,41 

12.17 (1) 4,23 6,95 0,18 0,07 0,17 0,22 0,12 0,06 0,02 0,42 

12.17 (2) 3,45 7,10 0,20 0,10 0,05 0,22 0,07 0,05 0,01 0,35 

12.19 (1) 4,28 7,15 0,20 0,12 0,13 0,19 0,19 0,05 0,02 0,45 

12.19 (2) 3,76 7,20 0,20 0,10 0,11 0,22 0,14 0,04 0,01 0,41 

12.21 (1) 3,97 7,50 0,38 0,10 0,00 0,31 0,10 0,04 0,02 0,47 

12.21 (2) 3,34 7,70 0,42 0,14 0,00 0,41 0,07 0,05 0,01 0,54 

12.23 (1) 3,60 7,20 0,20 0,14 0,03 0,22 0,09 0,05 0,01 0,37 

12.23 (2) 3,24 7,20 0,18 0,07 0,10 0,22 0,07 0,05 0,01 0,35 

12.25 (1) 3,55 7,05 0,18 0,07 0,05 0,19 0,07 0,03 0,01 0,30 

12.25 (2) 2,40 7,20 0,13 0,05 0,10 0,14 0,10 0,03 0,01 0,28 

12.27 (1) 3,66 7,00 0,15 0,05 0,14 0,17 0,12 0,03 0,02 0,34 

12.27 (2) 2,93 7,20 0,16 0,02 0,15 0,17 0,12 0,03 0,01 0,33 

12.29 (1) 3,25 7,15 0,15 0,10 0,09 0,19 0,12 0,02 0,01 0,34 
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Продовж. табл. К.1 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.29 (2) 2,83 7,15 0,20 0,07 0,08 0,19 0,12 0,03 0,01 0,35 

13.19 (1) 4,11 7,00 0,20 0,07 0,07 0,19 0,10 0,03 0,02 0,34 

13.19 (2) 3,69 7,20 0,23 0,10 0,09 0,22 0,14 0,04 0,02 0,42 

13.21 (1) 3,80 6,95 0,18 0,10 0,06 0,12 0,17 0,04 0,01 0,34 

13.21 (2) 3,27 7,15 0,18 0,19 0,00 0,17 0,14 0,04 0,01 0,36 

13.23 (1) 3,95 7,10 0,20 0,10 0,07 0,22 0,09 0,04 0,02 0,37 

13.23 (2) 3,48 7,10 0,20 0,10 0,03 0,19 0,09 0,04 0,01 0,33 

13.25 (1) 3,48 7,15 0,18 0,08 0,14 0,19 0,15 0,04 0,02 0,40 

13.25 (2) 3,38 7,20 0,23 0,10 0,07 0,19 0,15 0,05 0,01 0,40 

13.27 (1) 3,17 7,30 0,20 0,07 0,07 0,17 0,12 0,04 0,01 0,34 

13.27 (2) 2,95 7,40 0,23 0,14 0,06 0,24 0,14 0,04 0,01 0,43 

13.29 (1) 3,66 7,00 0,18 0,14 0,00 0,17 0,09 0,04 0,01 0,31 

13.29 (2) 3,50 7,15 0,18 0,10 0,07 0,17 0,12 0,05 0,01 0,35 

14.20 (1) 3,53 7,20 0,28 0,14 0,00 0,24 0,10 0,04 0,04 0,42 

14.20 (2) 2,64 7,90 0,83 0,10 0,00 0,65 0,21 0,04 0,02 0,92 

14.21 (1) 4,16 7,25 0,25 0,12 0,03 0,22 0,12 0,04 0,02 0,40 

14.21 (2) 3,95 7,25 0,23 0,12 0,00 0,22 0,07 0,03 0,02 0,34 

Примітка. Номер точки складається з номеру векторної трубки  та номеру точки відбору, в дужках відображено глибину відбору 

зразка: (1) – поверхневий шар ґрунту від 0 до 10 см, (2) – від 30 до 40 см. 
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Таблиця К.2 

Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу. % 

Розмір фракцій. мм 

1,00-0,25 0,25-0.05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.16 (1) 2,44 4,17 32,22 8,43 9,86 42,88 61,17 

1.16 (2) 2,44 0,52 32,22 11,45 12,51 40,86 64,82 

1.18 (1) 3,71 6,06 21,89 14,26 10,14 43,94 68,34 

1.18 (2) 3,21 4,61 26,16 10,86 3,96 51,20 66,02 

1.20 (1) 5,30 6,98 26,77 5,62 9,96 45,37 60,95 

1.20 (2) 5,30 8,94 25,92 2,76 13,99 43,09 59,84 

1.22 (1) 5,46 17,74 26,98 6,30 7,09 36,43 49,82 

1.22 (2) 7,77 27,16 20,23 3,72 8,00 33,12 44,84 

1.26 (1) 6,20 15,68 25,17 2,97 12,30 37,68 52,95 

1.26 (2) 5,30 17,89 30,06 2,81 8,74 35,20 46,75 

1.28 (1) 5,30 19,60 24,96 4,84 12,90 32,40 50,14 

1.28 (2) 9,57 17,37 21,68 2,34 17,16 31,88 51,38 

1.30 (1) 5,56 17,66 28,79 4,84 8,03 35,12 47,99 

1.30 (2) 9,58 10,60 23,28 5,25 16,48 34,81 56,54 

2.11 (1) 2,52 0,05 33,75 11,40 11,65 40,63 63,68 

2.11 (2) 3,93 0,74 33,81 13,81 6,56 41,15 61,52 

2.13 (1) 2,56 4,16 25,28 16,11 11,82 40,07 68.00 

2.13 (2) 2,54 2,94 31,85 10,18 14,10 38,39 62,67 

2.15 (1) 2,01 5,20 28,20 11,60 12,98 40,00 64,58 

2.15 (2) 3,92 1,00 32,49 7,05 16,16 39,38 62,59 

2.17 (1) 2,97 5,44 22,58 9,33 11,77 47,91 69,01 

2.17 (2) 2,01 0,78 30,69 9,65 7,26 49,61 66,52 

2.19 (1) 4,13 2,36 30,60 9,65 3,39 49,87 62,91 

2.19 (2) 3,60 0,83 29,90 9,00 6,04 50,63 65,67 

2.21 (1) 5,98 3,97 25,46 9,82 6,10 48,67 64,59 
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.21 (2) 7,56 2,06 27,51 10,10 6,15 46,62 62,87 

2.23 (1) 5,62 2,80 25,95 11,91 6,50 47,22 65,63 

2.23 (2) 8,32 22,00 20,64 3,90 6,71 38,43 49,04 

2.26 (1) 5,22 17,20 29,03 7,66 1,99 38,90 48,55 

2.26 (2) 5,78 10,46 33,44 7,14 1,60 41,58 50,32 

2.29 (1) 4,20 11,91 33,02 9,92 10,50 30,45 50,87 

2.29 (2) 4,09 16,96 24,62 14,33 5,04 34,96 54,33 

3.9 (1) 5,51 7,25 32,97 2,03 14,77 39,47 56,27 

3.9 (2) 3,28 6,74 29,19 4,72 16,54 39,53 60,79 

3.11 (1) 3,10 9,06 31,23 3,80 13,43 39,38 56,61 

3.11 (2) 2,90 12,55 32,97 3,15 10,00 38,43 51,58 

3.12 (1) 3,51 4,11 35,41 3,20 12,31 41,46 56,97 

3.14 (1) 5,66 7,45 33,39 4,55 10,63 38,32 53,5 

3.14 (2) 3,71 5,44 31,59 5,46 12,83 40,97 59,26 

3.16 (1) 2,70 1,13 33,05 4,29 14,95 43,88 63,12 

3.16 (2) 2,17 4,15 32,97 4,10 11,08 45,53 60,71 

3.18 (1) 2,34 3,43 30,69 3,87 14,73 44,94 63,54 

3.18 (2) 2,07 6,03 32,63 3,90 6,85 48,52 59,27 

3.20 (1) 2,41 12,94 26,56 4,05 10,05 43,99 58,09 

3.20 (2) 2,54 7,03 23,45 12,77 4,13 50,08 66,98 

3.22 (1) 6,18 5,16 34,23 9,01 2,00 43,42 54,43 

3.22 (2) 5,57 4,95 31,84 8,50 2,42 46,72 57,64 

3.24 (1) 6,00 5,55 29,92 9,27 5,00 44,26 58,53 

3.24 (2) 5,41 9,57 37,75 6,19 5,77 35,31 47,27 

3.26 (1) 5,45 10,63 31,09 12,01 3,64 37,18 52,83 

3.26 (2) 4,37 9,05 31,41 9,41 6,4 39,36 55,17 

3.27 (1) 3,43 12,83 32,46 2,23 6,15 42,9 51,28 

3.27 (2) 4,54 8,01 32,76 10,39 1,15 43,15 54,69 

3.30 (1) 4,97 11,31 33,18 9,10 6,86 34,58 50,54 
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.30 (2) 4,15 14,68 29,85 11,54 5,62 34,16 51,32 

4.9 (1) 3,13 2,59 36,01 8,82 7,14 42,31 58,27 

4.9 (2) 3,02 3,47 43,05 3,10 3,73 43,63 50,46 

4.11 (1) 3,93 9,12 29,04 5,92 8,00 43,99 57,91 

4.11 (2) 3,44 10,99 28,35 10,66 7,45 39,11 57,22 

4.13 (1) 3,96 16,75 20,58 8,20 8,95 41,56 58,71 

4.13 (2) 3,53 3,91 39,59 2,73 9,82 40,42 52,97 

4.15 (1) 2,98 2,16 35,49 7,40 14,54 37,43 59,37 

4.15 (2) 2,80 1,49 33,71 9,06 8,69 44,25 62,00 

4.17 (1) 4,88 7,93 29,66 8,66 10,55 38,32 57,53 

4.17 (2) 5,41 14,66 31,50 9,03 1,99 37,41 48,43 

4.19 (1) 3,77 7,78 32,01 6,09 9,17 41,18 56,44 

4.19 (2) 3,58 2,75 34,47 8,85 8,85 41,50 59,20 

4.21 (1) 3,37 7,97 30,29 8,19 8,00 42,18 58,37 

4.21 (2) 2,13 0,73 34,61 8,81 7,47 46,25 62,53 

4.23 (1) 4,72 3,59 31,91 7,68 9,49 42,61 59,78 

4.23 (2) 4,20 1,51 30,02 9,02 9,50 45,75 64,27 

4.25 (1) 3,28 13,02 25,79 7,09 3,99 46,83 57,91 

4.25 (2) 3,70 9,15 25,67 9,13 4 48,35 61,48 

4.27 (1) 4,63 4,68 32,97 13,05 5,25 39,42 57,72 

4.27 (2) 4,44 17,61 27,09 5,15 5,62 40,09 50,86 

4.29 (1) 4,09 7,62 36,24 8,06 6,60 37,39 52,05 

4.29 (2) 4,17 8,84 34,49 6,93 12,13 33,44 52,5 

5.12 (1) 5,08 14,31 22,15 11,84 11,13 35,49 58,46 

5.12 (2) 5,08 6,77 35,02 8,66 6,93 37,54 53,13 

5.14 (1) 2,67 2,93 35,43 8,14 14,57 36,26 58,97 

5.14 (2) 2,48 2,00 29,56 13,75 10,96 41,25 65,96 

5.16 (1) 3,94 6,16 34,17 7,08 13,01 35,64 55,73 

5.16 (2) 3,65 7,52 32,97 8,56 11,39 35,91 55,86 
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.17 (1) 3,07 4,68 39,48 2,68 14,44 35,65 52,77 

5.17 (2) 2,67 2,93 35,43 8,14 14,57 36,26 58,97 

5.19 (1) 4,04 5,50 32,44 8,14 9,19 40,69 58,02 

5.19 (2) 3,15 8,44 26,09 14,23 3,73 44,36 62,32 

5.21 (1) 3,41 4,39 28,74 11,71 8,08 43,67 63,46 

5.21 (2) 2,20 2,44 34,96 9,95 7,19 43,26 60,4 

5.23 (1) 3,40 18,22 23,68 7,56 9,13 38,01 54,7 

5.23 (2) 3,70 9,15 25,67 9,13 4,00 48,35 61,48 

5.27 (1) 2,27 25,89 28,4 9,45 6,64 27,35 43,44 

5.27 (2) 2,70 16,54 19,42 8,27 6,56 42,31 57,14 

5.29 (1) 2,91 10,15 34,81 8,50 8,87 34,76 52,13 

5.29 (2) 3,63 15,18 26,28 8,29 9,61 37,01 54,91 

6.23 (1) 4,25 16,61 30,29 12,81 7,01 29,03 48,85 

6.23 (2) 3,98 14,81 34,86 2,99 5,98 37,38 46,35 

6.25 (1) 5,84 6,55 33,65 6,61 8,29 39,06 53,96 

6.25 (2) 6,74 4,01 31,50 8,87 8,82 40,06 57,75 

6.27 (1) 3,58 20,57 27,04 8,01 6,64 34,16 48,81 

6.27 (2) 5,32 17,17 24,15 6,01 8,19 39,16 53,36 

6.30 (1) 5,64 7,68 32,03 6,81 11,39 36,45 54,65 

6.30 (2) 5,18 8,94 31,76 11,97 8,03 34,12 54,12 

7.22 (1) 7,80 17,13 31,01 8,01 6,17 26,88 41,06 

7.22 (2) 8,10 18,47 32,75 7,90 6,45 26,33 40,68 

7.24 (1) 4,30 29,21 27,68 4,78 7,15 26,88 38,81 

7.24 (2) 4,55 29,83 25,47 4,35 8,10 27,7 40,15 

7.26 (1) 6,52 22,07 21,10 3,44 8,82 38,05 50,31 

7.26 (2) 5,02 16,31 26,09 6,93 9,13 36,54 52,60 

7.28 (1) 4,10 5,71 32,55 9,50 7,98 40,16 57,64 

7.28 (2) 3,05 18,91 21,42 7,32 8,56 40,74 56,62 

7.30 (1) 4,34 18,30 28,44 4,78 8,94 35,2 48,92 

5
9
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.30 (2) 3,29 9,52 25,80 13,62 7,82 39,95 61,39 

8.15 (1) 5,87 8,13 37,54 13,60 17,56 17,30 48,46 

8.15 (2) 6,13 18,53 32,81 9,67 14,04 18,82 42,53 

8.17 (1) 4,53 26,21 32,08 12,41 10,66 14,11 37,18 

8.17 (2) 4,12 4,28 32,81 11,16 10,09 37,54 58,79 

8.19 (1) 4,16 2,08 34,58 6,40 15,13 37,65 59,18 

8.19 (2) 4,06 18,25 44,51 7,96 14,09 11,13 33,18 

8.21 (1) 5,12 12,25 24,60 7,38 16,59 34,06 58,03 

8.21 (2) 3,30 14,30 31,54 9,99 9,01 32,73 51,73 

8.23 (1) 6,28 9,42 32,96 4,12 13,08 34,14 51,34 

8,23 (2) 4,37 20,29 31,30 9,46 15,29 19,29 44,04 

8,25 (1) 4,95 12,74 34,58 7,49 11,86 28,38 47,73 

8,25 (2) 3,57 15,84 42,21 9,61 12,65 16,12 38,38 

8,27 (1) 3,57 16,58 39,96 10,81 12,28 16,80 39,89 

8,27 (2) 3,71 4,97 38,85 17,49 10,28 24,70 52,47 

9.12 (1) 4,69 14,08 30,55 9,38 20,08 21,22 50,68 

9.12 (2) 5,00 0,24 38,86 13,50 12,46 24,89 50,85 

9.14 (1) 3,36 10,12 33,65 11,55 17,01 24,31 52,87 

9.14 (2) 4,83 0,52 35,65 12,28 15,28 29,24 56,80 

9.16 (1) 3,91 9,57 33,94 13,08 17,61 21,89 52,58 

9.16 (2) 4,62 5,30 37,64 13,28 15,48 23,68 52,44 

9.18 (1) 5,15 5,95 44,81 4,02 15,09 24,98 44,09 

9.18 (2) 2,20 7,55 43,78 7,14 17,54 21,79 46,47 

9.20 (1) 2,94 16,26 34,70 11,45 11,50 23,15 46,10 

9.20 (2) 3,40 9,04 36,20 13,36 14,78 23,22 51,36 

9.22 (1) 3,33 9.00 35,52 14,30 15,86 21,99 52,15 

9.22 (2) 2,70 13,16 33,49 12,43 16,95 21,27 50,65 

9.24 (1) 3,67 15,64 27,35 11,76 18,95 22,63 53,34 

9.24 (2) 4,20 21,09 29,40 11,18 14,65 19,48 45,31 

5
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.26 (1) 4,78 15,81 37,39 12,90 12,95 16,17 42,02 

9.26 (2) 3,60 10,14 37,03 10,71 12,67 25,85 49,23 

9.28 (1) 3,50 13,80 38,52 12,67 10,76 20,75 44,18 

9.28 (2) 4,58 12,49 31,04 12,74 16,22 22,93 51,89 

10.15 (1) 2,94 1,50 44,52 9,82 15,44 25,78 51,04 

10.15 (2) 3,05 9,69 44,94 10,19 7,09 25,04 42,32 

10.17 (1) 3,43 5,94 34,32 9,93 18,77 27,61 56,31 

10.17 (2) 2,76 5,16 34,94 6,84 20,46 29,84 57,14 

10.19 (1) 4,58 10,19 32,55 6,14 17,78 28,76 52,68 

10.19 (2) 3,36 1,14 35,49 10,29 17,54 32,18 60,01 

10.21 (1) 3,25 5,13 37,91 7,72 20,32 25,67 53,71 

10.21 (2) 2,21 5,46 41,37 4,62 20,47 25,87 50,96 

10.23 (1) 4,47 11,14 34,68 9,46 18,67 21,58 49,71 

10.25 (1) 2,76 17,42 33,07 11,24 16,22 19,29 46,75 

10.25 (2) 3,33 7,64 32,40 12,22 10,19 34,22 56,63 

10.27 (1) 4,02 17,89 30,69 10,56 12,53 24,31 47,40 

10.27 (2) 1,25 2,81 32,08 11,08 13,16 39,62 63,86 

10.30 (1) 3,40 11,98 27,09 9,84 17,97 29,72 57,53 

10.30 (2) 3,74 18,20 26,42 9,00 12,69 29,95 51,64 

11.16 (1) 4,35 9,68 41,82 10,60 20,62 12,93 44,15 

11.16 (2) 3,71 2,25 40,39 17,54 15,58 20,53 53,65 

11.17 (1) 4,31 10,20 27,61 17,17 16,17 24,54 57,88 

11.17 (2) 3,29 13,48 31,54 15,11 21,20 15,38 51,69 

11.19 (1) 3,67 15,45 35,86 7,14 15,10 22,78 45,02 

11.19 (2) 3,56 7,47 36,27 10,96 18,94 22,80 52,70 

11.20 (1) 3,26 7,88 42,84 13,61 17,54 14,87 46,02 

11.20 (2) 3,04 18,08 34,75 11,13 12,42 20,58 44,13 

11.21 (1) 3,57 14,57 37,33 11,24 16,96 16,33 44,53 

11.21 (2) 3,25 12,59 38,12 12,50 17,53 16,01 46,04 
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.23 (1) 3,25 11,38 40,74 11,50 19,11 14,02 44,63 

11.25 (1) 3,85 13,31 34,33 7,56 11,97 28,98 48,51 

11.25 (2) 3,64 7,96 38,90 7,28 13,83 28,39 49,50 

11.27 (1) 3,92 12,29 32,28 9,43 16,80 25,28 51,51 

11.27 (2) 3,57 26,22 34,31 8,87 6,61 20,42 35,90 

11.29 (1) 3,54 16,80 34,53 5,77 13,26 26,10 45,13 

11.29 (2) 2,84 7,28 37,17 9,45 16,59 26,67 52,71 

12.17 (1) 4,06 11,55 37,02 14,30 19,19 13,88 47,37 

12.17 (2) 4,16 7,15 36,30 14,48 18,50 19,41 52,39 

12.19 (1) 4,89 17,31 38,38 11,60 17,73 10,09 39,42 

12.19 (2) 5,56 7,85 36,20 17,47 22,68 10,24 50,39 

12.21 (1) 4,90 16,26 37,84 15,40 15,55 10,05 41,00 

12.21 (2) 4,26 11,91 38,64 12,01 23,66 9,52 45,19 

12.23 (1) 4,72 13,99 38,06 13,62 19,79 9,82 43,23 

12.23 (2) 4,83 17,89 40,52 11,08 15,23 10,45 36,76 

12.25 (1) 4,62 14,82 31,71 13,99 22,21 12,65 48,85 

12.25 (2) 4,73 20,77 32,23 13,50 12,92 15,85 42,27 

12.27 (1) 5,04 12,27 42,68 10,87 17,80 11,34 40,01 

12.27 (2) 4,41 20,41 38,11 9,62 17,69 9,76 37,07 

12.29 (1) 4,20 14,32 39,59 11,70 18,90 11,29 41,89 

12.29 (2) 7,35 6,94 37,30 11,34 18,90 18,17 48,41 

13.19 (1) 4,31 13,84 32,60 15,86 20,32 13,07 49,25 

13.19 (2) 4,03 15,40 30,22 13,99 20,14 16,22 50,35 

13.21 (1) 4,35 12,65 38,11 9,54 18,55 16,80 44,89 

13.21 (2) 4,24 8,84 37,42 13,89 20,35 15,26 49,50 

13.23 (1) 4,13 18,70 36,09 6,47 21,31 13,30 41,08 

13.23 (2) 2,92 12,24 38,02 15,98 14,80 16,04 46,82 

13.25 (1) 4,32 6,48 39,47 16,90 16,09 16,74 49,73 

13.25 (2) 4,43 9,41 39,27 13,39 19,69 13,81 46,89 
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Продовж. табл. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.27 (1) 4,39 13,14 40,04 11,02 17,54 13,87 42,43 

13.27 (2) 3,95 19,50 37,08 12,12 12,48 14,87 39,47 

13.29 (1) 3,74 17,17 33,59 10,66 20,80 14,04 45,50 

13.29 (2) 4,99 8,81 33,12 16,48 19,60 17,00 53,08 

14.20 (1) 6,09 11,16 36,38 14,39 18,43 13,55 46,37 

14.20 (2) 4,03 11,97 35,88 10,39 21,94 15,79 48,12 

14.21 (1) 3,36 12,37 38,17 14,44 16,85 14,81 46,10 

14.21 (2) 3,82 11,06 41,82 10,12 21,04 12,14 43,30 

Примітка. Номер точки складається з номеру векторної трубки  та номеру точки відбору, в дужках відображено глибину відбору 

зразка: (1) – поверхневий шар ґрунту від 0 до 10 см, (2) – від 30 до 40 см. 

 

Таблиця К.3 

Результати визначення мікроагрегатного складу ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1,00-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

1.16 (1) 11,69 34,46 33,92 1,11 18,50 0,32 

1.16 (2) 13,06 30,18 31,32 5,67 18,55 1,22 

1.18 (1) 17,91 24,10 30,69 6,15 17,85 3,3 

1.18 (2) 8,55 28,75 38,47 2,83 17,92 3,48 

1.20 (1) 20,07 30,24 24,94 7,68 15,00 2,07 

1.20 (2) 15,84 27,17 30,69 9,66 13,83 2,81 

1.22 (1) 17,77 37,98 31,39 2,20 9,87 0,79 

1.22 (2) 11,97 42,83 30,61 9,61 4,09 0,89 

1.26 (1) 9,49 48,66 25,25 10,34 6,10 0,16 

1.26 (2) 10,04 47,44 26,57 9,46 5,67 0,82 

1.28 (1) 11,18 39,46 38,90 4,19 5,80 0,47 
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

1.28 (2) 11,30 44,43 24,65 13,00 6,10 0,52 

1.30 (1) 13,47 38,83 29,74 10,15 7,21 0,60 

1.30 (2) 13,52 39,68 29,71 8,27 8,10 0,72 

2.11 (1) 8,53 27,48 45,36 9,24 7,45 1,94 

2.11 (2) 11,10 30,78 43,63 4,46 9,82 0,21 

2.13 (1) 16,83 32,19 32,65 9,96 7,26 1,11 

2.13 (2) 13,39 37,31 32,81 6,47 5,14 4,88 

2.15 (1) 17,42 30,85 30,26 11,45 8,32 1,70 

2.15 (2) 15,34 33,09 29,73 10,02 10,39 1,43 

2.17 (1) 17,97 32,48 31,80 8,48 5,67 3,60 

2.17 (2) 17,05 30,10 32,12 7,80 12,08 0,85 

2.19 (1) 14,84 46,47 26,98 4,19 6,41 1,11 

2.19 (2) 9,59 49,37 29,73 0,74 10,09 0,48 

2.21 (1) 11,10 46,64 26,83 1,26 13,59 0,58 

2.21 (2) 12,68 44,16 28,35 1,05 12,34 1,42 

2.23 (1) 13,01 37,11 33,38 0,95 13,73 1,82 

2.23 (2) 9,60 46,94 30,73 0,52 10,11 2,10 

2.26 (1) 10,16 41,88 36,01 0,73 9,19 2,03 

2.26 (2) 9,20 41,71 34,91 3,52 9,45 1,21 

2.29 (1) 9,83 45,71 34,02 2,15 7,19 1,10 

2.29 (2) 8,97 41,90 34,07 2,05 12,70 0,31 

3.9 (1) 12,43 29,39 37,80 10,92 8,84 0,62 

3.9 (2) 12,37 33,98 37,06 6,04 8,87 1,68 

3.11 (1) 10,77 30,87 44,63 4,93 7,37 1,43 

3.11 (2) 10,33 43,68 30,24 7,51 7,24 1,00 

3.12 (1) 9,32 31,80 41,12 6,99 7,77 3,00 

3.14 (1) 14,94 34,71 37,22 4,10 6,09 2,94 

3.14 (2) 14,16 40,00 30,10 5,35 9,12 1,27 

3.16 (1) 12,89 37,77 31,64 4,19 11,92 1,59 
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

3.16 (2) 12,16 40,84 33,44 4,56 8,47 0,53 

3.18 (1) 16,47 20,14 37,47 7,95 14,10 3,87 

3.18 (2) 11,78 34,62 32,69 8,18 9,95 2,78 

3.20 (1) 16,47 35,54 28,72 8,14 7,93 3,20 

3.20 (2) 12,21 35,32 33,55 6,41 12,4 0,11 

3.22 (1) 13,81 35,12 37,90 6,45 4,67 2,05 

3.22 (2) 9,22 38,64 34,86 8,82 6,89 1,57 

3.24 (1) 9,84 34,45 37,12 10,03 5,88 2,68 

3.24 (2) 6,95 37,82 42,48 9,26 2,24 1,25 

3.26 (1) 10,91 43,74 32,14 4,63 8,11 0,47 

3.26 (2) 10,97 43,22 30,26 10,09 1,04 4,42 

3.27 (1) 11,35 39,62 33,90 7,33 5,51 2,29 

3.27 (2) 8,78 35,16 43,10 1,36 10,81 0,79 

3.30 (1) 7,63 44,26 35,62 6,45 4,32 1,72 

3.30 (2) 8,00 44,90 34,84 4,06 6,10 2,10 

4.9 (1) 10,52 42,23 28,77 10,03 6,14 1,31 

4.9 (2) 10,25 38,11 36,12 7,12 7,93 0,47 

4.11 (1) 11,85 49,02 24,30 8,21 5,35 1,27 

4.11 (2) 10,62 43,11 28,80 10,03 6,10 1,34 

4.13 (1) 19,08 33,07 30,87 7,35 9,21 0,42 

4.13 (2) 19,48 28,81 27,72 9,66 12,13 2,20 

4.15 (1) 11,43 43,58 28,56 8,56 7,14 0,73 

4.15 (2) 13,25 42,34 25,07 12,40 6,04 0,90 

4.17 (1) 16,01 41,59 27,30 10,75 3,67 0,68 

4.17 (2) 8,77 41,45 32,71 10,03 5,83 1,21 

4.19 (1) 15,97 48,96 25,17 2,86 4,66 2,38 

4.19 (2) 13,36 41,48 27,14 11,45 6,04 0,53 

4.21 (1) 16,70 37,78 25,83 10,45 7,98 1,26 

4.21 (2) 12,19 40,28 27,29 10,56 7,11 2,57 
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

4.23 (1) 14,86 34,74 33,55 5,83 9,54 1,48 

4.23 (2) 13,28 38,90 25,46 12,70 7,56 2,10 

4.25 (1) 13,48 35,28 36,49 6,35 7,40 1,00 

4.25 (2) 8,36 37,03 39,79 6,89 7,14 0,79 

4.27 (1) 8,80 38,26 38,43 5,25 8,32 0,94 

4.27 (2) 6,48 41,39 37,44 6,34 7,10 1,25 

4.29 (1) 7,01 44,78 36,09 5,36 5,46 1,30 

4.29 (2) 7,49 42,90 37,96 2,83 7,40 1,42 

5.12 (1) 34,98 15,88 29,98 9,19 6,40 3,57 

5.12 (2) 16,99 38,54 33,60 3,94 5,46 1,47 

5.14 (1) 29,38 22,01 29,66 8,50 10,03 0,42 

5.14 (2) 15,84 27,17 30,69 9,66 13,83 2,81 

5.16 (1) 31,19 23,24 31,50 4,62 7,09 2,36 

5.16 (2) 33,32 17,49 25,72 12,23 4,15 7,09 

5.17 (1) 37,95 21,74 21,10 11,08 6,40 1,73 

5.17 (2) 32,89 20,62 28,38 11,48 5,56 1,07 

5.19 (1) 12,85 40,95 26,04 14,75 2,73 2,68 

5.19 (2) 9,76 47,19 18,16 14,65 9,24 1,00 

5.21 (1) 14,96 42,10 25,04 12,55 4,20 1,15 

5.21 (2) 10,71 42,10 30,45 10,81 2,47 3,46 

5.23 (1) 29,74 31,84 17,53 13,23 5,35 2,31 

5.23 (2) 16,70 37,78 25,83 10,45 7,98 1,26 

5.27 (1) 17,89 40,54 24,46 11,60 2,31 3,20 

5.27 (2) 12,10 38,45 24,88 17,43 6,25 0,89 

5.29 (1) 10,25 30,90 36,12 14,33 7,93 0,47 

5.29 (2) 11,80 43,50 23,24 14,84 5,35 1,27 

6.23 (1) 35,44 16,99 30,24 3,31 12,18 1,84 

6.23 (2) 13,68 40,25 36,01 5,28 4,15 0,63 

6.25 (1) 30,72 18,67 30,40 6,67 10,34 3,20 
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

6.25 (2) 14,92 36,36 34,23 4,57 7,56 2,36 

6.27 (1) 27,66 25,54 24,60 7,85 10,09 4,26 

6.27 (2) 10,76 42,95 29,50 6,72 7,87 2,20 

6.30 (1) 19,26 40,26 28,37 3,22 6,24 2,65 

6.30 (2) 13,12 39,58 34,39 5,98 5,67 1,26 

7.22 (1) 10,76 32,82 40,98 7,12 6,60 1,72 

7.22 (2) 15,05 31,22 37,85 8,21 4,57 3,10 

7.24 (1) 23,79 24,46 30,34 9,29 7,87 4,25 

7.24 (2) 9,99 35,30 30,19 9,40 11,71 3,41 

7.26 (1) 21,30 21,05 35,12 8,56 9,61 4,36 

7.26 (2) 17,78 36,76 34,02 4,93 5,20 1,31 

7.28 (1) 15,45 30,11 39,01 6,40 8,71 0,32 

7.28 (2) 20,00 27,87 34,39 5,98 10,71 1,05 

7.30 (1) 18,90 39,49 29,55 3,95 7,54 0,57 

7.30 (2) 9,42 39,92 37,85 3,52 7,51 1,78 

8.15 (1) 10,29 39,01 35,72 3,09 9,42 2,47 

8.15 (2) 13,42 25,31 46,45 6,60 3,59 4,63 

8.17 (1) 9,78 30,70 43,05 6,59 8,96 0,92 

8.17 (2) 15,86 19,85 46,07 7,62 8,03 2,57 

8.19 (1) 9,88 28,70 44,83 6,92 5,04 4,63 

8.19 (2) 12,59 28,86 41,55 7,12 3,80 6,08 

8.21 (1) 16,74 31,77 36,93 5,20 5,98 3,38 

8.21 (2) 16,58 27,03 41,30 5,46 6,80 2,83 

8.23 (1) 7,11 49,31 31,74 3,14 4,07 4,63 

8.23 (2) 15,91 34,23 35,15 4,16 8,89 1,66 

8.25 (1) 12,69 34,95 32,76 8,89 6,50 4,21 

8.25 (2) 11,87 30,91 37,38 7,82 7,24 4,78 

8.27 (1) 16,49 37,11 31,75 5,93 5,78 2,94 

8.27 (2) 7,31 38,15 37,58 7,37 4,82 4,77 
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

9.12 (1) 9,49 29,91 40,82 5,71 5,81 8,26 

9.12 (2) 15,71 32,78 33,86 8,67 3,98 5,00 

9.14 (1) 8,82 23,34 46,78 7,77 9,56 3,73 

9.14 (2) 3,67 31,64 44,63 13,55 2,94 3,57 

9.16 (1) 11,84 40,78 30,13 8,03 3,40 5,82 

9.16 (2) 9,97 24,72 44,26 12,39 4,15 4,51 

9.18 (1) 8,65 24,77 49,49 7,82 5,00 4,27 

9.18 (2) 15,65 33,01 34,33 9,71 1,57 5,62 

9.20 (1) 9,97 26,98 45,99 8,40 6,04 2,62 

9.20 (2) 14,21 31,21 38,98 5,61 8,60 1,39 

9.22 (1) 11,44 29,59 41,55 9,00 4,26 4,16 

9.22 (2) 16,64 21,48 43,42 8,06 6,24 4,16 

9.24 (1) 13,54 30,97 42,84 4,20 7,51 0,94 

9.24 (2) 13,33 26,88 41,37 8,71 6,93 2,78 

9.26 (1) 9,67 39,63 36,66 6,86 6,24 0,94 

9.26 (2) 11,84 37,90 35,59 6,59 5,25 2,83 

9.28 (1) 13,08 36,66 37,23 4,79 3,09 5,15 

9.28 (2) 9,57 39,55 30,08 9,05 8,94 2,81 

10.15 (1) 8,29 26,63 47,46 8,56 5,44 3,62 

10.15 (2) 7,87 20,89 47,56 10,34 7,09 6,25 

10.17 (1) 10,97 26,54 46,12 6,19 6,08 4,11 

10.17 (2) 6,32 33,69 37,26 13,72 4,68 4,40 

10.19 (1) 15,60 24,82 35,67 12,48 5,40 6,03 

10.19 (2) 21,11 22,40 31,19 14,48 4,99 5,83 

10.21 (1) 9,34 36,24 40,77 3,83 4,46 5,36 

10.21 (2) 13,86 24,43 40,48 9,24 9,13 2,86 

10.23 (1) 8,22 35,36 44,04 3,28 6,24 2,86 

10.25 (1) 4,88 43,97 34,08 9,81 5,03 2,23 

10.25 (2) 11,44 36,34 34,74 7,29 4,21 5,98 

6
0
0
 



 

 

Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

10.27 (1) 7,93 32,85 40,94 8,45 7,05 2,78 

10.27 (2) 9,88 38,48 32,82 8,89 4,16 5,77 

10.30 (1) 9,17 40,51 29,72 11,84 6,70 2,06 

10.30 (2) 11,75 33,44 37,39 8,94 2,08 6,40 

11.16 (1) 6,78 32,11 39,11 8,69 9,49 3,82 

11.16 (2) 11,24 35,90 33,83 4,24 11,61 3,18 

11.17 (1) 11,13 38,15 33,29 4,20 9,50 3,73 

11.17 (2) 11,34 23,27 41,55 10,07 11,60 2,17 

11.19 (1) 10,50 28,60 39,74 8,30 10,50 2,36 

11.19 (2) 10,82 21,60 41,58 11,50 12,24 2,26 

11.20 (1) 18,48 17,11 37,54 10,71 10,81 5,35 

11.20 (2) 12,92 26,33 38,33 9,08 8,14 5,20 

11.21 (1) 22,37 17,25 31,08 10,13 15,49 3,68 

11.21 (2) 24,46 24,45 31,40 8,08 9,61 2,00 

11.23 (1) 24,47 13,95 35,86 8,92 12,60 4,20 

11.25 (1) 7,45 38,42 34,91 2,68 11,97 4,57 

11.25 (2) 10,50 24,97 38,64 6,50 13,83 5,56 

11.27 (1) 6,03 24,37 40,70 8,37 16,80 3,73 

11.27 (2) 9,03 37,78 35,18 7,72 6,61 3,68 

11.29 (1) 6,97 28,28 38,64 7,70 13,26 5,15 

11.29 (2) 9,03 35,45 39,80 5,93 6,59 3,20 

12.17 (1) 29,22 24,61 29,74 5,56 6,76 4,11 

12.17 (2) 31,82 19,41 30,68 4,52 9,62 3,95 

12.19 (1) 6,66 37,04 42,38 3,95 6,38 3,59 

12.19 (2) 9,66 31,39 40,06 5,67 9,75 3,47 

12.21 (1) 6,63 28,86 42,69 10,45 8,87 2,50 

12.21 (2) 8,01 30,42 42,02 3,64 12,79 3,12 

12.23 (1) 10,29 29,18 39,27 7,35 7,35 6,56 

12.23 (2) 9,87 29,71 41,05 9,45 6,72 3,20 

6
0
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Продовж. табл. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

12.25 (1) 7,87 40,15 38,75 4,25 2,31 6,67 

12.25 (2) 7,98 34,85 37,96 9,71 5,88 3,62 

12.27 (1) 7,46 35,11 40,84 9,03 3,78 3,78 

12.27 (2) 8,30 35,89 40,58 6,67 6,51 2,05 

12.29 (1) 7,04 33,42 37,12 11,13 8,30 2,99 

12.29 (2) 6,41 39,99 34,54 9,14 7,66 2,26 

13.19 (1) 14,76 32,16 35,54 9,24 5,41 2,89 

13.19 (2) 16,96 27,49 38,00 6,10 8,06 3,39 

13.21 (1) 36,04 12,77 31,32 5,72 11,24 2,91 

13.21 (2) 36,46 8,81 34,22 6,36 10,18 3,97 

13.23 (1) 27,88 20,77 32,97 6,78 9,06 2,54 

13.23 (2) 30,35 12,62 33,80 9,94 9,56 3,73 

13.25 (1) 29,59 20,52 27,65 5,13 13,01 4,10 

13.25 (2) 22,36 32,32 27,72 3,99 9,40 4,30 

13.27 (1) 14,99 37,18 31,67 4,79 9,18 2,19 

13.27 (2) 11,02 37,66 34,58 5,88 7,12 3,74 

13.29 (1) 14,98 40,19 26,99 9,93 3,80 4,11 

13.29 (2) 20,38 21,43 40,04 7,54 5,46 5,15 

14.20 (1) 10,29 33,11 40,11 6,46 5,99 4,04 

14.20 (2) 10,62 34,64 35,14 9,54 8,27 1,80 

14.21 (1) 10,53 32,46 38,27 8,14 8,45 2,15 

14.21 (2) 30,17 14,40 37,68 6,73 8,48 2,54 

Примітка. Номер точки складається з номеру векторної трубки  та номеру точки відбору; в дужках відображено глибину відбору 

зразка: (1) – поверхневий шар ґрунту від 0 до 10 см, (2) – від 30 до 40 см. 
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Таблиця К.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту 

№ 

точки 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів. ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.16 (1) 5,70 2,41 26,50 3,48 0,20 0,85 31,03 

1.16 (2) 5,90 2,11 27,20 3,66 0,20 0,68 31,74 

1.18 (1) 5,80 2,57 24,50 4,18 0,20 0,96 29,84 

1.18 (2) 5,65 3,71 26,50 4,05 0,20 0,78 31,53 

1.20 (1) 5,60 2,86 23,00 3,58 0,13 0,83 27,54 

1.20 (2) 5,80 2,21 28,00 3,46 0,26 0,70 32,42 

1.22 (1) 5,10 3,96 18,00 3,12 0,20 0,49 21,81 

1.22 (2) 5,15 3,13 16,50 2,48 0,13 0,33 19,44 

1.26 (1) 5,55 2,74 19,00 2,35 0,13 0,33 21,81 

1.26 (2) 5,50 2,99 17,30 2,20 0,13 0,33 19,96 

1.28 (1) 5,10 3,71 15,50 2,74 0,13 0,39 18,76 

1.28 (2) 5,15 3,05 16,50 2,39 0,13 0,33 19,35 

1.30 (1) 4,95 4,71 17,30 2,94 0,13 0,59 20,96 

1.30 (2) 4,95 4,52 18,00 3,20 0,20 0,34 21,74 

2.11 (1) 5,15 4,61 25,00 3,59 0,31 0,61 29,51 

2.11 (2) 5,10 4,61 24,00 3,69 0,37 0,53 28,59 

2.13 (1) 5,55 3,33 28,2 3,82 0,37 0,78 33,17 

2.13 (2) 5,35 3,33 28,2 4,46 0,31 0,59 33,56 

2.15 (1) 5,60 2,86 27,7 3,36 0,31 0,66 32,03 

2.15 (2) 5,50 3,05 30,00 3,69 0,31 0,40 34,4 

2.17 (1) 5,15 4,32 27,00 3,95 0,31 0,49 31,75 

2.17 (2) 5,35 3,48 29,00 3,61 0,22 0,30 33,13 

2.19 (1) 5,25 3,82 25,00 3,77 0,31 0,57 29,65 

2.19 (2) 5,25 3,79 25,50 3,62 0,22 0,27 29,61 

2.21 (1) 5,20 3,79 19,50 3,28 0,22 0,44 23,44 

2.21 (2) 5,15 3,56 20,00 2,87 0,22 0,30 23,39 

2.23 (1) 5,55 2,25 20,50 2,51 0,22 0,40 23,63 

2.23 (2) 5,65 2,16 20,50 2,36 0,22 0,26 23,34 

2.26 (1) 5,35 3,19 20,00 2,92 0,13 0,44 23,49 

2.26 (2) 5,50 2,68 20,5 2,64 0,13 0,31 23,58 

2.29 (1) 4,95 5,14 15,5 3,64 0,13 0,64 19,91 

2.29 (2) 5,05 4,52 18,00 3,12 0,13 0,47 21,72 

3.9 (1) 5,10 4,23 24,00 3,20 0,31 0,57 28,08 

3.9 (2) 5,25 3,40 24,00 2,98 0,31 0,46 27,75 

3.11 (1) 5,95 1,90 29,40 2,64 0,44 0,46 32,94 

3.11 (2) 6,30 1,43 30,50 2,36 0,31 0,33 33,5 

3.12 (1) 5,95 2,07 30,00 3,00 0,31 0,51 33,82 

3.14 (1) 5,90 2,57 26,50 3,31 0,31 0,36 30,48 

3.14 (2) 5,70 2,46 27,7 3,35 0,31 0,34 31,7 

3.16 (1) 5,35 3,63 26,5 3,85 0,26 0,48 31,09 

3.16 (2) 5,40 2,46 31,00 3,87 0,31 0,44 35,62 

3.18 (1) 5,30 3,63 28,20 4,59 0,31 0,48 33,58 

3.18 (2) 5,70 2,41 32,50 3,58 0,31 0,34 36,73 
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Продовж. табл. К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.20 (1) 5,30 3,63 25,00 4,18 0,31 0,61 30,1 

3.20 (2) 5,50 2,74 29,00 3,72 0,31 0,35 33,38 

3.22 (1) 5,05 3,79 21,00 2,92 0,31 0,40 24,63 

3.22 (2) 5,10 3,40 21,50 2,87 0,31 0,36 25,04 

3.24 (1) 4,95 3,79 20,50 3,33 0,22 0,49 24,54 

3.24 (2) 5,15 3,79 19,00 2,87 0,31 0,35 22,53 

3.26 (1) 5,20 3,63 22,00 3,33 0,31 0,85 26,49 

3.26 (2) 5,25 3,63 22,50 2,97 0,31 0,68 26,46 

3.27 (1) 5,05 3,96 22,50 3,12 0,22 0,57 26,41 

3.27 (2) 5,00 4,14 22,00 3,15 0,31 0,55 26,01 

3.30 (1) 5,25 2,92 20,00 2,62 0,31 0,66 23,59 

3.30 (2) 5,25 3,79 20,50 2,79 0,37 0,51 24,17 

4.9 (1) 5,25 4,61 23,50 3,74 0,31 0,60 28,15 

4.9 (2) 5,20 4,32 25,50 3,66 0,37 0,56 30,09 

4.11 (1) 4,95 5,25 22,00 3,82 0,37 0,48 26,67 

4.11 (2) 4,80 5,37 24,00 3,21 0,31 0,38 27,90 

4.13 (1) 5,25 3,79 25,50 3,08 0,31 0,40 29,29 

4.13 (2) 5,20 3,79 26,50 3,51 0,31 0,36 30,68 

4.15 (1) 5,20 4,23 27,70 3,31 0,31 0,43 31,75 

4.15 (2) 5,55 2,86 29,00 3,44 0,31 0,38 33,13 

4.17 (1) 5,85 2,41 28,20 3,08 0,31 0,51 32,10 

4.17 (2) 6,05 1,74 27,00 2,64 0,31 0,42 30,37 

4.19 (1) 5,55 2,92 27,70 2,97 0,31 0,36 31,34 

4.19 (2) 5,85 2,21 26,00 3,23 0,31 0,36 29,90 

4.21 (1) 5,30 3,63 27,70 3,64 0,31 0,55 32,20 

4.21 (2) 5,50 2,57 30,50 3,53 0,31 0,51 34,85 

4.23 (1) 5,25 4,14 26,00 3,71 0,31 0,51 30,53 

4.23 (2) 5,30 3,79 26,00 3,84 0,31 0,48 30,63 

4.25 (1) 5,10 4,23 22,50 3,31 0,26 0,52 26,59 

4.25 (2) 5,10 3,79 25,00 3,41 0,31 0,42 29,14 

4.27 (1) 5,45 2,68 23,00 2,43 0,31 0,46 26,20 

4.27 (2) 5,60 3,05 22,00 2,18 0,26 0,33 24,77 

4.29 (1) 5,10 3,71 22,00 2,64 0,31 0,38 25,33 

4.29 (2) 5,10 3,71 23,00 2,62 0,31 0,38 26,31 

5.12 (1) 5,55 3,48 19,00 3,33 0,18 0,83 23,34 

5.12 (2) 5,35 3,19 22,00 3,33 0,24 0,42 25,99 

5.14 (1) 7,15 4,23 26,80 2,30 0,18 0,47 29,75 

5.14 (2) 6,75 0,93 31,00 2,30 0,31 0,38 33,99 

5.16 (1) 6,10 0,31 21,30 2,98 0,24 0,46 24,98 

5.16 (2) 7,40 0,47 29,3 2,97 0,18 0,33 32,78 

5.17 (1) 5,55 2,92 19,00 3,33 0,18 0,42 22,93 

5.17 (2) 5,60 3,05 20,30 3,20 0,24 0,38 24,12 

5.19 (1) 5,45 3,33 17,80 3,25 0,18 0,42 21,65 

5.19 (2) 5,55 3,05 20,80 3,33 0,35 0,44 24,92 

5.21 (1) 5,40 3,48 20,80 3,25 0,18 0,38 24,61 

5.21 (2) 5,50 3,26 22,60 3,08 0,24 0,38 26,3 

5.23 (1) 7,40 0,31 31,30 2,10 0,24 0,38 34,02 

5.23 (2) 7,15 4,23 26,80 2,30 0,18 0,47 29,75 
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Продовж. табл. К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.27 (1) 7,25 0,53 26,80 2,21 0,18 0,46 29,65 

5.27 (2) 7,50 0,33 49,00 2,16 0,31 0,42 51,89 

5.29 (1) 6,50 1,60 28,20 2,49 0,26 0,42 31,37 

5.29 (2) 6,75 0,93 31,00 2,30 0,31 0,38 33,99 

6.23 (1) 5,55 2,99 19,00 3,02 0,18 0,47 22,67 

6.23 (2) 5,70 2,86 22,00 2,87 0,24 0,48 25,59 

6.25 (1) 5,25 3,96 17,80 3,43 0,18 0,49 21,90 

6.25 (2) 5,25 3,56 19,00 3,17 0,29 0,35 22,81 

6.27 (1) 6,35 1,26 23,30 2,62 0,18 0,52 26,62 

6.27 (2) 7,45 0,44 29,20 2,16 0,18 0,35 31,89 

6.30 (1) 5,70 2,92 17,80 2,90 0,18 0,42 21,30 

6.30 (2) 5,40 2,99 15,80 2,85 0,18 0,30 19,30 

7.22 (1) 5,10 4,23 17,20 3,17 0,18 0,52 21,07 

7.22 (2) 5,20 3,79 15,80 2,95 0,18 0,38 19,31 

7.24 (1) 5,20 4,32 14,80 3,48 0,18 0,62 19,08 

7.24 (2) 5,20 4,14 19,80 3,59 0,29 0,42 24,10 

7.26 (1) 5,20 4,23 21,30 3,62 0,24 0,47 25,63 

7.26 (2) 5,35 3,56 21,30 3,28 0,29 0,36 25,23 

7.28 (1) 5,20 4,05 17,80 3,46 0,18 0,46 21,90 

7.28 (2) 5,35 3,05 15,80 3,00 0,24 0,40 19,44 

7.30 (1) 5,20 3,63 20,30 3,02 0,18 0,40 23,9 

7.30 (2) 5,10 3,71 14,80 2,79 0,18 0,36 18,13 

8.15 (1) 5,20 3,63 23,80 3,43 0,13 0,43 27,79 

8.15 (2) 4,95 4,71 23,70 3,10 0,13 0,33 27,26 

8.17 (1) 5,25 3,79 24,80 3,43 0,18 0,38 28,79 

8.17 (2) 5,10 4,23 23,80 3,30 0,13 0,28 27,51 

8.19 (1) 5,40 3,40 25,90 3,61 0,18 0,43 30,12 

8.19 (2) 5,20 3,79 25,20 3,35 0,13 0,35 29,03 

8.21 (1) 5,15 4,52 22,60 3,85 0,13 0,48 27,06 

8.21 (2) 5,35 3,33 24,60 3,49 0,18 0,43 28,70 

8.23 (1) 5,30 3,79 23,30 3,71 0,13 0,48 27,62 

8,23 (2) 5,35 3,40 25,10 3,49 0,13 0,38 29,10 

8,25 (1) 5,30 3,71 25,10 3,66 0,13 0,43 29,32 

8,25 (2) 5,45 3,05 25,20 3,35 0,18 0,3 29,03 

8,27 (1) 5,25 4,23 27,60 3,71 0,15 0,3 31,76 

8,27 (2) 5,35 3,48 24,10 3,69 0,15 0,33 28,27 

9.12 (1) 4,95 5,61 20,90 2,44 0,13 0,33 23,80 

9.12 (2) 7,30 0,83 31,10 3,23 0,13 0,28 34,74 

9.14 (1) 6,00 2,99 24,10 3,57 0,23 0,68 28,58 

9.14 (2) 5,60 2,99 24,50 3,53 0,23 0,43 28,69 

9.16 (1) 5,50 3,19 22,80 3,13 0,13 0,45 26,51 

9.16 (2) 5,60 2,74 25,80 3,3 0,18 0,35 29,63 

9.18 (1) 5,30 3,13 24,40 4,00 0,13 0,45 28,98 

9.18 (2) 5,85 1,94 26,10 2,85 0,13 0,38 29,46 

9.20 (1) 5,35 4,14 26,80 4,03 0,13 0,50 31,46 

9.20 (2) 5,50 3,19 28,10 3,69 0,18 0,40 32,37 

9.22 (1) 5,80 2,68 28,30 3,78 0,13 0,35 32,56 

9.22 (2) 7,25 0,49 46,80 3,17 0,2 0,40 50,57 
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Продовж. табл. К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.15 (2) 5,70 2,21 24,80 2,82 0,23 0,40 28,25 

10.17 (1) 5,15 4,71 23,60 3,85 0,23 0,53 28,21 

10.17 (2) 5,35 3,19 25,20 3,26 0,08 0,35 28,89 

10.19 (1) 5,25 3,79 23,40 3,92 0,13 0,48 27,93 

10.19 (2) 5,30 3,48 24,50 3,72 0,13 0,40 28,75 

10.21 (1) 5,75 2,52 25,10 3,77 0,13 0,50 29,5 

10.21 (2) 7,15 0,40 42,80 2,80 0,13 0,40 46,13 

10.23 (1) 7,05 0,54 27,80 2,35 0,08 0,48 30,71 

10.25 (1) 5,85 2,80 22,10 2,85 0,13 0,38 25,46 

10.25 (2) 7,10 0,59 26,70 2,49 0,13 0,33 29,65 

10.27 (1) 5,20 4,52 20,10 2,90 0,13 0,35 23,48 

10.27 (2) 5,40 3,05 21,30 2,72 0,23 0,30 24,55 

10.30 (1) 5,05 4,52 20,10 3,30 0,13 0,25 23,78 

9.24 (1) 5,60 3,26 25,80 3,61 0,13 0,43 29,97 

9.24 (2) 5,60 2,68 25,30 2,84 0,13 0,35 28,62 

9.26 (1) 5,15 4,23 21,50 3,38 0,13 0,40 25,41 

9.26 (2) 5,70 1,78 22,60 2,74 0,13 0,30 25,77 

9.28 (1) 5,10 4,42 22,80 3,26 0,18 0,43 26,67 

9.28 (2) 5,05 3,48 24,60 3,38 0,13 0,30 28,41 

10.15 (1) 5,55 2,80 24,00 3,24 0,13 0,75 28,12 

10.30 (2) 5,45 2,68 21,30 2,25 0,13 0,30 23,98 

11.16 (1) 5,40 3,48 10,50 2,87 0,15 0,98 14,50 

11.16 (2) 5,40 3,26 11,60 2,71 0,15 0,4 14,86 

11.17 (1) 5,35 3,48 10,50 3,18 0,15 0,63 14,46 

11.17 (2) 5,65 2,21 9,10 2,46 0,15 0,43 12,14 

11.19 (1) 5,15 4,32 24,30 4,10 0,13 0,53 29,06 

11.19 (2) 5,55 2,52 26,20 4,08 0,13 0,45 30,86 

11.20 (1) 5,20 2,02 23,70 3,80 0,13 0,45 28,08 

11.20 (2) 5,45 2,68 27,00 3,61 0,23 0,50 31,34 

11.21 (1) 5,20 3,79 25,20 3,72 0,13 0,45 29,5 

11.21 (2) 5,55 2,57 26,30 3,23 0,13 0,45 30,11 

11.23 (1) 7,20 0,56 31,70 2,85 0,13 0,43 35,11 

11.25 (1) 5,75 2,74 22,10 3,00 0,13 0,33 25,56 

11.25 (2) 6,60 1,03 23,60 2,44 0,13 0,30 26,47 

11.27 (1) 5,30 4,05 20,40 3,13 0,13 0,38 24,04 

11.27 (2) 5,55 2,80 22,30 2,80 0,13 0,30 25,53 

11.29 (1) 5,40 3,48 21,20 2,97 0,13 0,30 24,6 

11.29 (2) 5,75 1,94 24,30 2,49 0,13 0,30 27,22 

12.17 (1) 5,10 4,42 15,00 2,94 0,13 0,40 18,47 

12.17 (2) 5,35 3,05 14,00 3,28 0,15 0,38 17,81 

12.19 (1) 5,55 2,80 12,10 3,25 0,20 0,63 16,18 

12.19 (2) 5,55 2,62 15,00 2,82 0,15 0,40 18,37 

12.21 (1) 6,45 1,03 16,20 2,25 0,15 0,48 19,08 

12.21 (2) 6,80 0,67 18,50 2,38 0,15 0,35 21,38 

12.23 (1) 5,55 3,05 11,00 2,74 0,20 0,43 14,37 

12.23 (2) 5,65 2,16 20,72 2,44 0,15 0,33 23,62 

12.25 (1) 5,30 3,40 13,40 2,59 0,15 0,33 16,47 



607 

 

Продовж. табл. К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.25 (2) 5,55 2,02 11,00 2,28 0,15 0,33 13,76 

12.27 (1) 5,25 3,40 10,50 2,77 0,20 0,48 13,95 

12.27 (2) 5,55 2,07 11,00 2,44 0,15 0,35 13,94 

12.29 (1) 5,40 2,86 11,00 2,51 0,15 0,38 14,04 

12.29 (2) 5,55 2,16 8,50 2,18 0,15 0,33 11,16 

13.19 (1) 5,50 3,33 13,50 3,84 0,18 0,68 18,20 

13.19 (2) 5,45 3,05 13,00 3,41 0,18 0,48 17,07 

13.21 (1) 5,35 3,40 13,50 3,46 0,13 0,43 17,52 

13.21 (2) 5,40 2,92 13,00 2,70 0,13 0,40 16,23 

13.23 (1) 5,45 3,19 13,00 3,41 0,18 0,45 17,04 

13.23 (2) 5,55 2,52 22,50 3,17 0,13 0,33 26,13 

13.25 (1) 5,55 2,74 12,70 2,80 0,13 0,45 16,08 

13.25 (2) 5,65 2,41 14,30 2,49 0,18 0,43 17,40 

13.27 (1) 6,15 1,98 14,30 2,21 0,13 0,40 17,04 

13.27 (2) 6,15 1,60 15,50 1,92 0,13 0,35 17,90 

13.29 (1) 5,25 3,79 13,50 2,68 0,13 0,33 16,64 

13.29 (2) 5,45 2,80 14,70 2,44 0,18 0,35 17,67 

14.20 (1) 6,00 1,98 12,70 2,08 0,13 0,78 15,69 

14.20 (2) 7,40 0,54 16,00 2,53 0,13 0,40 19,06 

14.21 (1) 5,80 2,74 13,90 3,41 0,13 0,68 18,12 

14.21 (2) 5,65 2,31 13,50 3,03 0,13 0,53 17,19 

Примітка. Номер точки складається з номеру векторної трубки  та номеру точки 

відбору, в дужках відображено глибину відбору зразка: (1) – поверхневий шар ґрунту від 0 

до 10 см, (2) – від 30 до 40 см. 
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Додаток Л 

Цифрова модель рельєфу полігону «Тишки 1» та її похідні 

 

 

 

а) 

  

Ухил поверхні,градуси 

 

Експозиція поверхні, градуси 

 

б) в) 

Рис. Л.1 Цифрова модель рельєфу полігону «Тишки 1» та її похідні: 

а) цифрова модель рельєфу;  

б) картограма нахилу поверхні;  

в) картосхема солярної експозиції схилів.  
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Додаток М 

Результати кригінг - аналізу даних точкового відбору проб на полігоні 

«Тишки1»  

Таблиця М.1 

Результати аналізу за ординарним кригінгом 

Характеристика геостатистичних моделей 

1. Розподіл рН сол  

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

Модель: 0,002·Nugget+0,003·Stable 

 

Основні характеристики:  

Тип – стійка, параметр – 1,93, Rвел – 110,4 м, Rмал – 

59,9 м, Lag – 12,26 м, NLag - 11,  

An – наявна, кут An –1,5°, ШLag –3. 

Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування:      Середня: - 0,002 

                                                 Середня квадратична: 0,41; 

                                                 Середня нормованна: - 0,008;  

                                                 Середня стандартна: 0,38. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

Рівняння регресії: 0,27·х + 3,97 
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Продовж. табл. М.1 

 
1. Розподіл рН сол  

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

Рівняння регресії: -1,81·х + 9,84 

 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 
2. Розподіл гідролітичної кислотності  

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 0,0·Nugget+1,25·Stable 

 

Основні характеристики:  

Тип – стійка, параметр – 0,52, Rвел – 103,4 м, Rмал – 

155,03 м, Lag – 12,90 м, NLag - 12,  

An – наявна, кут An –161,6°, ШLag –6. 

Результати перехресної перевірки 

 Похибки прогнозування: Середня: - 0,005; 

                                                Середня квадратична: 0,99; 

                                                Середня нормованна: -0,0003; 

                                                Середня стандартна: 1,05. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,22·х + 2,62 
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Продовж. табл. М.1 

 
2. Розподіл гідролітичної кислотності  

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -0,72·х + 2,47 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
3. Розподіл SO4

2- водній витяжці 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 0,002·Nugget+0,004·Stable 

 

Основні характеристики: Тип – стійка, параметр – 

0,66, Rвел – 280 м, Rмал – 93,4 м, Lag – 25,47 м, NLag 

- 11, An – наявна, кут An –10,5°, ШLag –3,0. 

Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: 0,0002; 

                                                Середня квадратична: 0,06; 

                                                Середня нормованна: 0,007; 

                                                Середня стандартна:0,06. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

Рівняння регресії: 0,28·х + 0,05 
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Продовж. табл. М.1 

 
3. Розподіл SO4

2- водній витяжці 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -12,33·х + 0,92  

 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
4. Розподіл вмісту мулистої фракції 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: : 46,51·Nugget+74,67·Stable 

 

Основні характеристики:  

Тип – стійка, параметр – 2,00, Rвел – 722 м, Rмал – 

1083 м, Lag – 90,27 м, NLag - 10,  

An – наявна, кут An –227,2°, ШLag – 3,31. 

Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: -0,02; 

                                                Середня квадратична: 7,61; 

                                                Середня нормованна: - 0,004; 

                                                Середня стандартна: 7,08. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,42·х +19,63 
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Продовж. табл. М.1 

 
4. Розподіл вмісту мулистої фракції 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -0,08·х + 2,78 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
5. Розподіл вмісту фізичної глини 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 25,389·Nugget+19,41·Stable 

 

Основні характеристики: Тип – стійка, параметр – 

1,16, Rвел – 905,1 м, Rмал – 563,33 м, Lag – 113 м, 

NLag - 9, An – наявна, кут An –43,7°, ШLag –3,2. 

Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: -0,003; 

                                                Середня квадратична: 5,66; 

                                                Середня нормованна: - 0,01; 

                                                Середня стандартна: 5,5. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,22·х + 42,57 
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Продовж. табл. М.1 

 
5. Розподіл вмісту фізичної глини 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

 

Рівняння регресії: -0,14·х + 7,69 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
6. Розподіл вмісту фракцій від 1 до 0,25 мм  гранулометричного складу 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 0·Nugget+1,9524·Stable 

 

Основні характеристики: Тип – стійка, параметр – 

0,56, Rвел – 252,7 м, Rмал – 379,0 м, Lag – 31,6 м, 

NLag - 12, An – наявна, кут An –320,4°, ШLag –3,0. 

Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: -0,005; 

                                                Середня квадратична: 1,23; 

                                                Середня нормованна: -0,001; 

                                                Середня стандартна: 1,15. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,41·х + 2,32 
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Продовж. табл. М.1 

 
6. Розподіл вмісту фракцій від 1,00 до 0,25 мм  гранулометричного складу 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -0,51·х + 2,02 

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
7. Розподіл коефіцієнту структурності за Бейвером 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 0,013·Nugget+0,01·Stable 

 

Основні характеристики: Тип – стійка, параметр –2,0, 

Rвел –757 м, Rмал –252 м, Lag –84,2м, NLag - 9, An – 

наявна, кут An –130,4°, ШLag –3,0. 

 Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: -0,001; 

                                                Середня квадратична: 0,12; 

                                                Середня нормованна: -0,01; 

                                                Середня стандартна: 1,12. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,32·х + 0,49 
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Продовж. табл. М.1 

 
7. Розподіл коефіцієнту структурності за Бейвером 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -5,63·х +4,12  

Нормальний графік КК: 
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Продовж. табл. М.1 

 
8. Розподіл коефіцієнту структурності за Вадюніною 

Варіограма та геостатистична модель 

Варіограмна поверхня: 

 

 

Модель: 492,5·Nugget+379,8·Exponentia 

 

Основні характеристики: Тип – експоненційна, Rвел –

1244м, Rмал –765 м, Lag –103,7м, NLag - 12, An – 

наявна, кут An –42,1°, ШLag –3,0. 

 Результати перехресної перевірки 

Похибки прогнозування: Середня: -0,01; 

                                                Середня квадратична: 23,69; 

                                                Середня нормованна: 0,001; 

                                                Середня стандартна: 24,39. 

Співставлення проінтерпольованих та виміряних значень: 

 

 

Рівняння регресії: 0,36·х + 78,83 
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Продовж. табл. М.1 

 
8. Розподіл коефіцієнту структурності за Вадюніною 

Результати перехресної перевірки 

Графік нормованої похибки: 

 

Рівняння регресії: -0,03·х +3,02  

Нормальний графік КК: 

 

Примітка. Т – тип моделі; Rвел - великий радіус впливу; Rмал - малий радіус впливу; Lag – 

розмір лагу, м; NLag – кількість лагів; An – наявність анізотропії; кут An – кут анізотропії; 

ШLag – ширина полоси, в лагах; графік КК – графік квантіль-квантіль 
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Значення  

рН сольового: 

 

 

Рис. М.1 Картограма рН сольового. 

 

 

 

 

Гідролітична 

кислотність, 

в ммоль./100 г 

 

 

 

 

Рис. М.2 Картограма гідролітичної кислотності. 
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Вміст SO4
2- у водній витяжці, 

ммоль-екв/100г: 

 

 

Рис. М.3 Картограма вмісту SO4
2- у водній витяжці. 

 

 

 

Вміст мулистої 

фракції, % 

 

 

 

Рис.М.4 Картограма вмісту мулистої фракції. 



627 

 

 

 

 

 

 

Вміст фракцій фізичної 

глини, % 

 

 

 

Рис. М.5 Картограма вмісту фракцій фізичної глини. 

 

 

 

 

 

Вміст фракції крупного піску, 

% 

 

 

 

Рис. М. 6 Картограма вмісту фракції крупного піску. 
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Ступінь агрегованості ґрунту за 

Бейвером: 

 

 

Рис. М.7 Картограма ступененя агрегованості ґрунту за Бейвером. 

 

 

 

 

Гранулометричний показник 

структурності ґрунту за 

Вадюніною: 

 

 

Рис. М.8 Картограма гранулометричного показнику структурності ґрунту 

за Вадюніною. 
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Додаток Н 

Результати аналізу та класифікації зображення полігону «Тишки-2» за 

даними КА Landsat 7 

 

  
 

Рис. Н.1 Розподіл оптичних характеристик у другому каналі зйомки. 

 

 
 

Рис.Н.2 Розподіл оптичних характеристик у третьому каналі зйомки. 
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Рис. Н.3 Розподіл оптичних характеристик полігону «Тишки-2» у 

четвертому каналі зйомки. 

 

 
Рис. Н.4 Розподіл оптичних характеристик у п’ятому каналі зйомки. 

 

 
Рис. Н.5 Розподіл оптичних характеристик у п’ятому  каналі зйомки. 
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Таблиця Н.1 

Зведені результати класифікації зображення  

(за 4, 5 та 6 каналами зйомки) за методом ISODATA 

№ Вигляд картосхеми Вигляд древа класифікації за показниками 

евклідової відстані трансформованої дивергенції 

1 2 3 4 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 
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Продовж. табл. Н.1 

1 2 3 4 

6 

 

 
 

7 

   

8 

   

9 

 

  

10 
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Таблиця Н.2 

Результати класифікації зображення  

( за 4,5 та 6 каналами зйомки) за методом К-середніх 

№ Вигляд 

картосхеми 

Вигляд древа класифікації за показниками 
евклідової відстані трансформованої дивергенції 

1 2 3 4 
1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 
 

 

4 

 
 

 

5 
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Продовж. табл. Н.2 
1 2 3 4 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 

  
 

9 

 
 

 

10 
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Таблиця Н.3 

Результати геостатистичного аналізу оптичних характеристик полігону 

 

Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 1 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 1 

Зображення у 6-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Профіль 2 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 

 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 2 

Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 6-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 

 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 3 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 

 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 3 

Зображення у 6-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Профіль 4 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 

 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 4 

Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 6-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Продовж. табл. Н.3 

 
Космічне зображення полігону Геостатистичні характеристики 

1 2 

Профіль 5 

Зображення у 4-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 

 
Зображення у 5-му каналі 

 

Профіль яскравостей 

 
Корелограма 

 
Полуваріограма 

 
Перша похідна 
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Додаток П 

Результати польового дослідження полігону «Тишки 2» 

 
 



 

 

Таблиця П.1  

Визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки 

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,53 7,29 0,3 0,13 0,16 0,46 0,07 0,04 0,02 0,59 

2 4,68 6,05 0,13 0,09 0,12 0,23 0,07 0,03 0,01 0,34 

3 4,52 6,04 0,11 0,13 0,08 0,23 0,05 0,03 0,01 0,32 

4 4,47 6,29 0,16 0,11 0,01 0,19 0,04 0,03 0,01 0,27 

5 4,68 5,97 0,14 0,09 0,04 0,21 0,02 0,03 0,01 0,27 

6 4,62 6,06 0,11 0,09 0,01 0,14 0,02 0,03 0,01 0,2 

7 4,99 6,21 0,11 0,11 0,05 0,16 0,07 0,03 0,01 0,27 

8 4,68 6,78 0,14 0,13 0,09 0,26 0,06 0,03 0,01 0,36 

9 4,57 6,01 0,1 0,1 0,06 0,16 0,05 0,04 0,01 0,26 

10 4,89 6,01 0,1 0,04 0,06 0,14 0,02 0,03 0,01 0,2 

11 4,76 5,77 0,08 0,09 0,47 0,44 0,14 0,04 0,02 0,64 

12 4,57 6,48 0,15 0,08 0,14 0,26 0,06 0,04 0,01 0,37 

13 4,78 6,22 0,1 0,08 0,06 0,16 0,03 0,04 0,01 0,24 

14 4,47 6,86 0,15 0,11 0,06 0,23 0,05 0,03 0,01 0,32 

15 4,83 6,02 0,1 0,09 0,11 0,19 0,07 0,03 0,01 0,3 

16 4,89 5,9 0,13 0,07 0,05 0,19 0,02 0,03 0,01 0,25 

17 4,26 5,96 0,1 0,04 0,21 0,26 0,04 0,04 0,01 0,35 

18 4,68 6,38 0,13 0,07 0,06 0,16 0,05 0,04 0,01 0,26 

19 5,25 6,19 0,14 0,09 0,05 0,19 0,04 0,04 0,01 0,28 

20 4,91 6,39 0,16 0,13 0,01 0,19 0,04 0,06 0,01 0,3 

21 5,09 6,63 0,08 0,11 0,07 0,15 0,06 0,04 0,01 0,26 

22 4,89 6,58 0,13 0,04 0,06 0,14 0,05 0,03 0,01 0,23 

23 5,23 6,60 0,13 0,11 0,03 0,16 0,07 0,03 0,01 0,27 

24 4,31 7,15 0,48 0,13 0,04 0,51 0,09 0,04 0,01 0,65 

6
4
3
 



 

 

Продовж. табл. П.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 5,15 6,65 0,09 0,08 0,08 0,15 0,06 0,03 0,01 0,25 

26 5,25 6,50 0,15 0,11 0,01 0,15 0,06 0,03 0,01 0,25 

27 4,68 6,79 0,1 0,09 0,04 0,13 0,06 0,03 0,01 0,23 

28 5,09 6,71 0,1 0,09 0,13 0,19 0,09 0,03 0,01 0,32 

29 5,16 6,78 0,14 0,13 0,12 0,21 0,11 0,06 0,02 0,39 

30 4,75 7,02 0,2 0,11 0,1 0,21 0,11 0,07 0,01 0,41 

31 5,27 7,11 0,13 0,1 0,02 0,16 0,05 0,03 0,01 0,25 

32 4,96 6,72 0,16 0,09 0,02 0,16 0,07 0,03 0,01 0,27 

33 4,81 6,65 0,13 0,09 0,14 0,22 0,1 0,03 0,01 0,36 

34 4,60 7,00 0,16 0,13 0,07 0,21 0,11 0,03 0,01 0,36 

35 4,54 6,93 0,1 0,09 0,24 0,28 0,11 0,03 0,01 0,43 

36 4,60 7,01 0,21 0,09 0,13 0,32 0,07 0,03 0,01 0,43 

37 4,96 7,09 0,13 0,13 0,01 0,16 0,06 0,03 0,01 0,26 

38 4,81 7,18 0,45 0,11 0,1 0,51 0,09 0,04 0,02 0,66 

39 4,85 7,29 0,15 0,11 0,1 0,23 0,09 0,03 0,01 0,36 

40 4,62 7,29 0,48 0,13 0,25 0,6 0,19 0,05 0,02 0,86 

41 4,89 6,83 0,11 0,11 0,11 0,18 0,1 0,04 0,01 0,33 

42 5,09 6,77 0,15 0,07 0,14 0,18 0,12 0,04 0,02 0,36 

43 4,89 6,60 0,1 0,11 0,2 0,2 0,15 0,05 0,01 0,41 

44 4,99 6,73 0,14 0,07 0,03 0,12 0,07 0,04 0,01 0,24 

45 4,83 6,56 0,14 0,11 0,01 0,12 0,07 0,04 0,02 0,25 

46 4,68 6,72 0,15 0,09 0,03 0,16 0,07 0,03 0,01 0,27 

47 5,04 6,94 0,14 0,11 0,13 0,21 0,11 0,04 0,02 0,38 

48 5,18 6,99 0,15 0,12 0,16 0,26 0,13 0,03 0,01 0,43 

49 4,99 6,74 0,11 0,11 0,17 0,23 0,09 0,05 0,02 0,39 

50 4,72 6,72 0,13 0,09 0,22 0,27 0,1 0,05 0,02 0,44 

 

6
4
4
 



 

 

Таблиця П.2 

 Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів 

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,97 0,04 37,44 10,07 10,51 36,97 57,55 

2 2,83 1,26 39,00 9,05 10,32 37,54 56,91 

3 4,05 1,45 38,41 8,46 9,93 37,70 56,09 

4 3,09 1,01 37,26 11,04 10,00 37,60 58,64 

5 2,18 1,54 37,54 11,81 10,12 36,81 58,74 

6 3,51 0,05 38,37 9,49 10,37 38,21 58,07 

7 1,91 3,20 37,43 9,24 10,28 37,94 57,46 

8 2,82 0,44 37,11 11,08 10,73 37,82 59,63 

9 1,59 0,66 38,64 10,61 10,05 38,45 59,11 

10 1,32 0,72 36,36 11,71 10,22 39,67 61,60 

11 3,28 4,48 33,39 9,86 9,08 39,91 58,85 

12 1,72 1,06 37,07 11,71 10,37 38,07 60,15 

13 2,83 0,72 35,80 11,88 10,57 38,20 60,65 

14 2,90 2,41 28,78 12,83 11,13 41,95 65,91 

15 3,50 2,65 29,92 12,59 11,29 40,05 63,93 

16 1,98 0,69 32,33 11,39 14,15 39,46 65,00 

17 2,10 0,83 33,87 16,69 6,73 39,78 63,20 

18 2,23 2,24 36,04 10,14 11,90 37,45 59,49 

19 3,27 1,45 32,44 10,42 12,83 39,59 62,84 

20 4,63 0,97 36,83 12,30 13,79 31,48 57,57 

21 3,62 1,88 34,03 10,44 12,40 37,63 60,47 

22 2,18 0,54 37,31 13,30 9,38 37,29 59,97 

23 3,29 1,24 33,81 12,73 12,00 36,93 61,66 

6
4
5
 



 

 

 

Продовж. табл.П.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 0,94 1,14 33,70 14,39 12,63 37,20 64,22 

25 2,01 1,97 36,99 11,34 11,39 36,30 59,03 

26 2,72 11,48 55,33 11,02 10,55 8,90 30,47 

27 5,98 1,36 33,76 10,06 12,30 36,54 58,90 

28 4,89 2,84 28,24 10,55 12,95 40,53 64,03 

29 2,54 1,19 32,97 12,05 12,19 39,06 63,30 

30 3,82 1,31 30,37 13,36 11,87 39,27 64,50 

31 2,24 0,56 35,19 11,71 11,92 38,38 62,01 

32 2,26 3,68 32,06 12,63 12,14 37,23 62,00 

33 1,67 1,57 32,11 12,24 12,45 39,96 64,65 

34 2,92 3,69 34,50 10,26 10,18 38,45 58,89 

35 2,21 0,14 33,60 13,44 12,39 38,22 64,05 

36 4,17 0,01 34,71 11,61 12,24 37,26 61,11 

37 2,58 0,57 35,23 12,23 12,07 37,32 61,62 

38 2,77 1,15 31,80 14,95 10,76 38,57 64,28 

39 1,95 7,91 26,29 12,61 9,84 41,40 63,85 

40 1,99 0,32 32,81 13,14 10,97 40,77 64,88 

41 2,20 1,00 35,72 8,64 12,85 39,59 61,08 

42 4,75 0,36 32,49 13,89 8,90 39,61 62,40 

43 3,79 1,73 32,91 10,00 11,77 39,80 61,57 

44 3,03 3,32 29,14 14,19 10,77 39,55 64,51 

45 3,01 0,24 35,99 12,24 11,34 37,18 60,76 

46 2,73 1,83 36,36 9,06 10,26 39,76 59,08 

47 3,59 1,30 32,81 11,3 10,67 40,33 62,30 

48 2,48 1,05 32,59 13,51 11,2 39,17 63,88 

49 2,75 0,39 30,61 14,65 10,97 40,63 66,25 

50 4,28 0,18 38,11 9,86 10,14 37,43 57,43 

51 2,68 2,72 30,76 8,77 13,07 42,00 63,84 

6
4
6
 



 

 

Таблиця П.3 

Результати визначення мікроагрегатного складу ґрунтів 

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

1 29,49 22,01 35,46 6,41 4,88 1,75 

2 28,04 15,25 41,58 5,24 7,86 2,03 

3 32,37 23,01 33,55 3,92 6,57 0,58 

4 24,44 22,24 37,21 5,62 2,33 1,22 

5 19,84 84,51 49,82 3,25 8,24 3,36 

6 18,08 23,1 42,45 4,66 8,16 3,55 

7 29,33 17,34 37,69 4,93 3,73 6,98 

8 27,56 20,98 36,3 5,99 8,27 0,9 

9 24,52 21,58 38,21 5,94 8,85 0,9 

10 28,54 26,51 41,23 4,29 2,91 6,52 

11 29,85 17,26 36,25 6,09 1,75 8,8 

12 25,1 20,1 38,85 4,98 10,81 0,16 

13 21,25 17,18 48,74 4,81 4,17 3,85 

14 17,8 73,5 41,07 6,52 7,74 0,37 

15 25,87 74,28 36,8 2,47 7,51 1,63 

16 20,55 25,44 40,23 4,61 6,94 2,23 

17 23,02 23,29 38,42 6,84 7,21 1,22 

18 24,1 27,66 36,73 4,88 4,56 2,07 

19 19,82 23,94 40,23 6,73 5,62 3,66 

20 22,39 26,68 36,83 5,25 8,53 0,32 

21 16,07 29,13 38,85 4,98 4,72 6,25 

22 20,2 27,12 38,48 5,35 8,11 0,74 

23 26,57 24,16 34,19 7,92 5,88 1,28 

24 22,66 11,77 49,09 5,78 6,37 4,33 

6
4
7
 



 

 

 

Продовж. табл. П.3 

1 2 3 4 5 6 7 

25 24,36 13,74 44,10 8,21 6,94 2,65 

26 21,77 18,40 42,03 8,16 7,05 0,80 

27 22,42 30,61 32,31 4,39 8,72 1,55 

28 24,05 25,29 35,75 3,94 10,29 0,68 

29 18,32 73,65 40,97 3,87 9,06 1,43 

30 20,82 29,30 37,68 3,13 8,80 0,27 

31 22,27 19,75 41,98 4,45 9,59 1,96 

32 24,55 18,95 40,23 5,19 10,23 0,85 

33 21,72 21,14 41,29 8,48 5,78 1,59 

34 26,73 17,57 40,23 5,88 7,58 2,01 

35 25,96 19,28 41,37 5,51 7,14 0,74 

36 20,03 29,83 39,33 2,65 6,78 1,38 

37 25,78 28,86 33,39 5,25 6,04 0,68 

38 23,69 26,91 35,51 5,62 7,47 0,8 

39 18,55 20,89 42,66 8,21 8,42 1,27 

40 9,32 23,00 50,46 7,63 7,84 1,75 

41 14,31 26,23 43,41 7,10 6,94 2,01 

42 20,12 25,40 41,23 5,14 7,21 0,90 

43 16,71 33,31 35,83 6,73 6,25 1,17 

44 24,00 16,53 42,42 4,67 6,35 1,30 

45 22,59 21,82 38,74 7,05 8,00 1,80 

46 16,80 35,33 33,71 5,25 7,53 1,38 

47 20,12 26,56 40,76 5,14 6,41 1,01 

48 15,81 27,32 43,99 7,63 4,45 0,80 

49 21,10 31,01 40,69 1,05 4,99 1,16 

50 18,62 34,47 35,09 4,40 5,94 1,48 

51 15,22 26,66 41,11 7,66 7,93 1,42 

 

6
4
8
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Таблиця П.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту 

№ 

точки 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів, ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,88 0,47 31,36 2,25 0,1 0,43 34,14 

2 5,42 2,60 25,34 3,31 0,12 0,49 29,26 

3 5,24 3,05 22,91 3,65 0,09 0,4 27,05 

4 5,47 2,52 25,91 3,57 0,09 0,42 29,99 

5 5,17 3,40 24,48 3,5 0,17 0,32 28,47 

6 5,09 4,05 19,87 3,25 0,04 0,39 23,55 

7 5,37 3,05 25,46 3,74 0,08 0,5 29,78 

8 6,10 1,34 29,44 2,63 0,09 0,54 32,7 

9 5,09 3,79 22,88 3,3 0,09 0,34 26,61 

10 5,02 4,05 26,13 4,82 0,07 0,43 31,45 

11 5,10 3,68 24,18 3,3 0,09 0,41 27,98 

12 5,62 2,11 30,29 3,14 0,1 0,36 33,89 

13 5,29 3,05 22,76 4,49 0,07 0,44 27,76 

14 6,03 1,37 27,67 2,07 0,07 0,44 30,25 

15 5,12 3,96 25,07 4,49 0,09 0,42 30,07 

16 4,95 4,32 24,02 4,12 0,09 0,38 28,61 

17 5,10 3,68 22,87 3,08 0,07 0,36 26,38 

18 5,41 3,40 25,91 3,11 0,09 0,49 29,6 

19 5,17 3,68 24,85 3,69 0,09 0,36 28,99 

20 5,48 2,57 23,79 4,37 0,13 0,42 28,71 

21 5,09 3,79 24,29 3,7 0,11 0,36 28,46 

22 5,18 3,68 23,24 3,07 0,09 0,31 26,71 

23 5,27 3,40 24,95 3,93 0,07 0,47 29,42 

24 7,06 0,42 k k k k k 

25 5,15 3,68 24,88 3,39 0,03 0,32 28,62 

26 5,36 2,92 23,78 3,3 0,07 0,49 27,6 

27 5,19 4,05 22,74 3,44 0,09 0,34 26,61 

28 5,25 3,56 23,98 3,16 0,07 0,36 27,57 

29 5,44 3,05 24,19 4,76 0,13 0,43 29,51 

30 5,29 3,05 24,94 3,9 0,07 0,49 29,4 

31 5,29 3,4 23,38 3,58 0,04 0,39 27,39 

32 5,22 3,4 24,24 3,96 0,09 0,39 28,68 

33 5,12 3,71 23,67 3,4 0,09 0,42 27,58 

34 5,96 1,56 27,91 2,52 0,09 0,38 30,9 

35 5,48 2,57 22,99 3,35 0,07 0,49 26,9 

36 6,35 1,01 25,87 3,47 0,07 0,39 29,8 

37 5,19 3,56 21,75 3,96 0,11 0,38 26,2 

38 5,16 0,59 31,38 3,26 0,09 0,56 35,29 

39 6,8 2,02 27,43 3,48 0,07 0,4 31,38 

40 5,78 0,41 k k k k k 

41 7,14 2,35 25,66 3,85 0,09 0,47 30,07 

42 5,65 2,69 23,18 4,31 0,07 0,52 28,08 

43 5,49 3,56 23,33 4,76 0,11 0,48 28,68 
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Продовж. табл. П.4 

1 3 4 5 6 7 8 9 

44 5,25 3,68 24,36 4,72 0,09 0,4 29,57 

45 5,18 3,96 22,55 4,12 0,07 0,38 27,12 

46 5,38 2,92 23,78 3,8 0,04 0,4 28,02 

47 5,85 1,94 23,52 4,09 0,07 0,44 28,12 

48 5,91 1,9 26,18 4,75 0,09 0,59 31,61 

49 5,36 3,33 23,47 4,4 0,09 0,51 28,47 

50 5,59 2,57 25,96 4,78 0,07 0,53 31,34 

51 5,4 3,05 24,58 4,06 0,07 0,47 29,18 

Примітка: k – карбонатний зразок. 

 

Таблиця П.5 

Опис морфологічної будови ґрунтових розрізів, що закладені  

на полігоні «Тишки 2» 

Фотозображення розрізу Опис профілю 

1 2 

Розріз 1 – верхня частина схилу північної експозиції, з нахилом поверхні менше 1°, рілля. 

 

Н 0-32 см - гумусовий, вологий, добре та рівномірно 

гумусований, темно-сірий, легкоглинистий, орний 0-20 см 

пороховато-грудкуватий, підорний Н - 20-32 см - зернистий, 

ущільнений в верхній частині, поступовий перехід за 

кольором та структурою в 

 

 

 

 

 

 

Нрk - 32-61 см - гумусовий перехідний горизонт, добре 

гумусований, темно-сірий з бурим відтінком та плямами, 

легкоглинистий, грудкувато-зернистий, глибина скипання від 

HCl – 32 см, карбонати у вигляді плісняви, поступовий 

перехід за кольором та структурою в  

 

Рhk – 61-120 см - перехідний горизонт, нерівномірно 

гумусований, плямистий - бурий з чорними гумусовими 

патьоками, легкоглинистий, крупно - грудкувато-зернистий, 

ущільнений, карбонати у вигляді рясної плісняви. Поступовий 

перехід за кольором в  

 

 

Р(h)k – нижче 120 см - ґрунтотворна порода, палевий, 

легкоглинистий лес з карбонатами у вигляді рясної плісняви 
Назва ґрунту: Чорнозем типовий глибокий малогумусний легкоглинистий на лесоподібному 

суглинку 
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Продовж. табл. П.5 
1 2 

Розріз 2 – середня частина опукло-увігнутого схилу північно-східної експозиції, з нахилом 

поверхні близько 2°, рілля. 

 

Не  0-33 см – добре та рівномірно гумусований, вологий, 

темно-сірий з буроватим відтінком, легкоглинистий, з 

слабко вираженою білястою присип-кою, Не орний 0-18 

см непорочно крупно грудкуватий, підорний Не - 18-33 

см - ущільнений в верхній частині, горіхоподібної 

структури, поступовий перехід за кольором та 

структурою в 

 

 

 

 

 

Нрі - 33-84 см – перехідний добре але неоднорідно 

гумусований темно-сірий з бурим відтінком, 

легкоглинистий, слабкоілювійован, горіхоподібної 

грудкуватої структури, слабко ущільнений, достатньо 

різкий перехід за кольором та структурою в  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рh(і)k – 84-140 см - слабко та нерівномірно гумусований, 

бурий з гумусовими патьоками, легко-глинистий, крупно 

- грудкувато-зернистий, ущільнений, карбонати у 

вигляді рясної плісняви, глибина скипання від НСІ – 95 

см, багато кротовин Поступовий перехід за кольором в  

 

 

 

 

 

Рk – нижче 140 см, буровато-пальового кольору, 

легкоглинистий, , карбонати у вигляді рясних прожилок 

та плісняви. 

Назва ґрунту: Чорнозем опідзолений середньоглибокий малогумусний легкоглинистий на 

лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. П.5 

1 2 

Розріз 3 – Широке днище улоговини стоку, яке розташовано на пологому схилі північно-

західної експозиції з нахилом поверхні близько 2°, рілля. 

 

Н 0-70 см  - гумусовий горизонт, темно-сірий, орний 

0-20 см – пороховато-грудкуватий, підорний – 

неміцно грудкуватий, є слабко ущільненим у верхній 

частині, перехід поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нр(і) – 70-110 см - перехідний, слабше гумусований, 

темно-сірий з бурим відтінком та плямами, 

легкоглинистий, грудкувато-зернистий, слабко 

ущільнений, поступовий перехід за кольором та 

структурою в  

 

 

 

 

 

 

Р(h)k – нижче 110 см - ґрунтотворна порода, палевий, 

плямистий за рахунок гумусовмісних кротовин, 

легкоглинистий лес з карбонатами у вигляді рясного 

псевдоміцелію або павутин, глибина скипання від 

НСІ - 118 см 

Назва ґрунту: Чорнозем вилугований надглибокий слабогумусний, глибокоскипаючий на 

легкоглинистому лесоподібному суглинку 
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Продовж. табл. П.5 

1 2 

Розріз 4 – Нижня частина схилу північної експозиції з нахилом поверхні біля 2,5°, рілля.  

 

Н – 0-38 см – гумусовий, темно-сірий, 

легкоглинистий, 0-25 см – орний, зернисто-

грудкуватий, 25-38 – підорний гумусовий, 

ущільнений у верхній частині, добре та рівномірно 

гумусований, зернистий, перехід поступовий  

 

 

 

 

 

 

 

Нрk – 38-64 -  верхній перехідний, добре 

гумусований, темно-сірого кольору з буруватим 

відтінком, легкоглинистий, зернисто-грудкуватої 

структури, карбонати у вигляді прожилок та рясної 

плісняви, глибина скипання – 64 см 

 

Рhk – 64-97 – нижній перехідний, мало та 

нерівномірно гумусований, бурувато-сірого кольору, 

крупно-зернисто-грудкуватий, з рясною 

карбонатною пліснявою, перехід поступовий 

 

 

 

Pk –глибше 97 cм – бурувато-палевий, 

легкоглинистий лесоподібний суглинок, з рясною  

карбонатною пліснявою  

 

Назва ґрунту: Чорнозем типовий глибокий малогумусний легкоглинистий на лесоподібному 

суглинку 
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Продовж. табл. П.5 

1 2 
Розріз 5 – Верхня третина пологого схилу північної експозиції з нахилом поверхні до 1°, 

рілля. 

 

Не 0-38см - гумусовий, свіжий, темно-сірий, 

легкоглинистий, з великою кількістю рослинних рештків, 

0-18 см – орний, пороховато-грудкуватої  структури, 

ущільнений в нижній частині, підорний 18-38 см - 

свіжий, темно-сірий, легкоглинистий, непрочно 

зернисто-грудкуватий, слабко ущільнений, перехід 

поступовий 

 

 

 

 

 

Нр(i)k – 38-55 cм - верхній перехідний, рівномірно 

гумусований, темно-сірий  з буруватим відтінком, 

легкоглинистий, горіховато-грудкуватий, глибина 

скипання від НСІ 38 cм, карбонати у вигляді міцелію, 

добре та рівномірно гумусований, слабко ущільнений, 

перехід поступовий 

 

PH(i)k – 55-72 см - нижній перехідний, легкоглинистий, 

слабко та нерівномірно гумусований, карбонатний, сіро-

бурого кольору, непрочногрудкуватий, плямистий, 

слабко ущільнений, з гумусовими патьоками, перехід 

різкий; 

Р(і)k 72-132см – нижній перехідний,  брудно бурий, 

плямистий, слабо та нерівномірно гумусований, 

непрочно-грудковатий, легкоглинистий, карбонати у 

вигляді рясної плісняви, в нижній частині - з 

одиничними кротовинами, 

 

Рk – глибше 132 см – ґрунтотворна порода – бурувато-

пальовий лесоподібний суглинок, легко глинистий, з 

рясною пліснявою 

Назва ґрунту: Чорнозем сильнореградований, середньоглибокий, малогумусний, 

легкоглинистий на лесоподібному суглинку 
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Додаток Р 

Просторовий аналіз даних для полігону «Тишки 2» 

 

 

 

Значення абсолютних висот 

поверхні, м: 

 

 

а) 

  
Нахил поверхні, градуси 

        

Експозиція поверхні,  

назва напряму, градуси: 

 

б) в) 

Рис. Р.1 Цифрова модель рельєфу полігону «Тишки 2» та її похідні: 

а) цифрова модель рельєфу;  

б) картограма нахилу поверхні;  

в) картосхема експозиції схилів. 
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Вміст гумусу,  % 

 

Рис. Р.2 Картограма загального вмісту гумусу в ґрунтах, що побудовано за 

методом ЕБК кригінг-аналізу даних.  

 

Значення 

рН сольового 

 

Рис. Р.3 Картограма рН сольового в ґрунтах, що побудовано за методом 

ЕБК кригінг-аналізу даних 

 

Гідролітична кислотність, 

ммоль./100 г: 

 

 

Рис. Р.4 Картограма гідролітичної кислотності ґрунтів, що побудовано за 

методом ЕБК кригінг-аналізу даних. 
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Сума обмінних катіонів, 

ммоль-екв/100 г: 

 

 

 Рис. Р.5 Картограма суми обмінних катіонів в ґрунтах, що побудовано за 

методом ЕБК кригінг-аналізу даних.  

 

Вміст SO4
2- 

у водній витяжці з ґрунту. 

ммоль-екв/100 г: 

 

 

Рис. Р.6 Картограма вмісту аніону SO4
2- у водній витяжці з ґрунту, що 

побудовано за методом ЕБК кригінг-аналізу даних. 

 

Вміст НСО3
- 

у водній витяжці з 

ґрунту, 

ммоль-екв/100 г: 

 

 

Рис. Р.7 Картограма вмісту НСО3
- у водній витяжці з ґрунту, що 

побудовано за методом ЕБК кригінг-аналізу даних.  
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Вміст фракцій фізичної глини, % 

 

Рис. Р.8 Картограма вмісту фракцій фізичної глини в ґрунтах, що 

побудовано за методом ЕБК кригінг-аналізу даних. 

 

 

 

 

 

Вміст мікроагрегатів розміром 

від 0,25 до 1,00 мм, % 

 

Рис. Р.9 Картограма вмісту мікроагрегатів розміром від 0,25 до 1,00 мм, 

що побудовано за методом ЕБК кригінг-аналізу даних. 
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Гранулометричний 

показник структурності 

ґрунту за Вадюніною: 

 

 

Рис.10 Картограма розподілу гранулометричного показнику структурності 

ґрунту за Вадюніною, що побудовано під час кригінг-аналізу даних за методом 

ЕБК. 

 

 

 

Ступінь агрегованості 

ґрунту за Бейвером та 

Роадесом: 

 

  

Рис. Р.11 Картограма розподілу ступеня агрегованості ґрунту за Бейвером 

та Роадесом, що побудовано під час кригінг-аналізу даних за методом ЕБК. 
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Додаток С 

Результати досліджень на полігоні «Лісова Стінка 1» 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. С.1 Гістограми оптичних характеристик полігону за даними Ландсат 8 

(зйомка 15.09.2017) у різних каналах зйомки:  

а) другий;  

б) третій;  

в) четвертий. 
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г) 

 
д) 

 
ж) 

Рис. С.1, аркуш 2 :  

г) п’ятий;  

д) шостий;  

ж) сьомий. 
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Таблиця С.1 

Результати класифікації зображення полігону  

Метод К-середніх Метод ISODATA 

1 2 

Ступінь дискретизації – 2 класи 

 

 

 

 

Ступінь дискретизації – 3 класи 

 

 

 

 
Ступінь дискретизації – 4 класи 
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Продовж. табл. С.1 

 
1 2 

Ступінь дискретизації – 5 класів 

 

 

 

 

Ступінь дискретизації – 6 класів 

 

 

 

 
Ступінь дискретизації – 7 класів 

 

 

 

 



 

 

Таблиця С.2 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки в пробах ґрунту, що отримано за 

регулярною мережею відбору  

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5,43 7,15 0,25 0,10 0,09 0,27 0,13 0,03 0,01 0,44 

2 5,86 7 0,23 0,38 0,09 0,38 0,11 0,20 0,01 0,70 

3 5,75 7,25 0,23 0,16 0,03 0,25 0,13 0,03 0,01 0,42 

4 5,17 6,55 0,13 0,10 0,05 0,13 0,12 0,02 0,01 0,28 

5 4,64 7,05 0,20 0,07 0,06 0,16 0,13 0,03 0,01 0,33 

6 4,95 6,75 0,16 0,07 0,09 0,16 0,11 0,04 0,01 0,32 

7 4,05 6,8 0,16 0,12 0,02 0,13 0,09 0,07 0,01 0,3 

8 3,78 6,85 0,10 0,11 0,10 0,16 0,11 0,03 0,01 0,31 

9 3,94 6,90 0,11 0,17 0,08 0,18 0,13 0,04 0,01 0,36 

10 2,77 7,05 0,18 0,12 0,02 0,16 0,11 0,02 0,01 0,30 

11 2,13 6,70 0,08 0,12 0,05 0,11 0,11 0,02 0,01 0,25 

12 3,73 6,65 0,10 0,17 0,12 0,18 0,13 0,07 0,01 0,39 

13 5,11 6,90 0,14 0,17 0,04 0,16 0,13 0,05 0,01 0,35 

14 5,38 6,90 0,14 0,17 0,04 0,16 0,13 0,05 0,01 0,35 

15 5,04 7,15 0,18 0,17 0,14 0,22 0,18 0,07 0,02 0,49 

16 4,83 7,05 0,14 0,16 0,06 0,18 0,13 0,04 0,01 0,36 

17 4,62 6,95 0,14 0,13 0,10 0,18 0,13 0,05 0,01 0,37 

18 4,57 7,15 0,18 0,12 0,09 0,16 0,15 0,07 0,01 0,39 

19 3,26 6,90 0,10 0,10 0,12 0,11 0,17 0,03 0,01 0,32 

20 2,05 6,55 0,08 0,11 0,03 0,09 0,09 0,03 0,01 0,22 

21 2,57 6,70 0,08 0,10 0,04 0,09 0,09 0,03 0,01 0,22 

22 3,62 7,00 0,14 0,10 0,12 0,16 0,15 0,04 0,01 0,36 

23 3,78 7,40 0,20 0,14 0,17 0,27 0,18 0,05 0,01 0,51 

6
6
4
 



 

 

Продовж. табл. С.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 2,73 6,95 0,11 0,13 0,09 0,13 0,12 0,05 0,03 0,33 

25 3,31 7,4 0,3 0,13 0,08 0,27 0,18 0,04 0,02 0,51 

26 2,62 6,7 0,06 0,1 0,08 0,11 0,07 0,05 0,01 0,24 

27 3,1 6,8 0,09 0,1 0,11 0,16 0,09 0,04 0,01 0,3 

28 4,73 6,7 0,1 0,12 0,12 0,16 0,13 0,04 0,01 0,34 

29 4,48 7,65 0,4 0,17 0,03 0,31 0,2 0,08 0,01 0,6 

30 3,68 7,06 0,16 0,17 0,05 0,18 0,13 0,04 0,03 0,38 

31 3,3 6,85 0,13 0,14 0,02 0,11 0,1 0,03 0,01 0,25 

32 4,21 7,25 0,28 0,13 0,03 0,25 0,13 0,03 0,03 0,44 

33 4,16 7,35 0,2 0,12 0,02 0,16 0,13 0,04 0,01 0,34 

34 4,05 7,15 0,15 0,12 0,04 0,16 0,11 0,03 0,01 0,31 

35 3,62 7,25 0,15 0,13 0,07 0,18 0,13 0,03 0,01 0,35 

36 3,94 7,2 0,18 0,16 0,01 0,16 0,13 0,04 0,01 0,34 

37 3,84 7,15 0,15 0,12 0,07 0,13 0,12 0,08 0,01 0,34 

38 3,62 7,05 0,15 0,1 0,09 0,14 0,11 0,08 0,01 0,34 

39 3,41 7,55 0,25 0,17 0,01 0,22 0,14 0,05 0,01 0,42 

40 4,37 7,5 0,2 0,12 0,07 0,18 0,11 0,08 0,02 0,39 

41 3,3 7,3 0,25 0,11 0,05 0,22 0,14 0,04 0,01 0,41 

42 4,26 7,2 0,21 0,08 0,09 0,2 0,13 0,04 0,01 0,38 

6
6
5
 



 

 

Таблиця С.3 

Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів в пробах, що отримано  

за регулярною мережею відбору  

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,41 4,03 23,86 13,05 20,02 38,63 71,70 

2 0,48 2,31 29,84 15,05 20,57 31,75 67,37 

3 0,43 1,90 29,04 13,30 24,06 31,27 68,63 

4 0,98 9,34 18,18 9,49 19,98 42,03 71,50 

5 0,65 1,57 25,17 10,39 20,09 42,13 72,61 

6 0,45 4,59 26,48 8,51 22,36 37,61 68,48 

7 0,48 10,73 24,31 10,61 14,91 38,96 64,48 

8 0,77 21,44 20,59 9,93 13,68 33,59 57,20 

9 0,46 16,55 24,77 7,98 16,66 33,58 58,22 

10 0,73 32,43 15,50 8,34 13,44 29,56 51,34 

11 0,69 36,24 22,91 6,35 3,05 30,76 40,16 

12 1,49 22,34 16,22 11,97 12,91 35,07 59,95 

13 0,56 2,40 26,02 11,71 20,30 39,01 71,02 

14 0,30 9,40 20,45 13,13 21,87 34,85 69,85 

15 0,75 9,11 22,05 10,02 17,05 41,02 68,09 

16 0,95 6,46 22,31 10,34 14,20 45,74 70,28 

17 0,84 7,25 22,47 9,36 17,60 42,48 69,44 

18 1,07 6,88 17,33 13,43 21,67 39,62 74,72 

19 2,14 26,77 16,64 4,52 12,60 37,33 54,45 

20 0,93 43,40 18,03 4,59 10,10 22,95 37,64 

21 1,14 36,69 19,42 4,07 9,94 28,74 42,75 

22 0,99 22,41 13,70 8,72 16,01 38,17 62,90 

23 0,60 16,76 21,79 7,87 13,34 39,64 60,85 

6
6
6
 



 

 

Продовж. табл. С.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 2,06 39,15 13,96 5,46 7,8 31,57 44,83 

25 0,82 21,01 23,41 7,67 13,65 33,44 54,76 

26 1,15 39,37 16,38 3,43 9,41 30,26 43,1 

27 2,75 30,62 14,02 12,71 5,20 34,70 52,61 

28 1,14 19,15 18,51 7,22 16,42 37,56 61,20 

29 0,79 5,95 23,60 6,59 23,92 39,15 69,66 

30 1,51 35,33 14,07 4,88 10,29 33,92 49,09 

31 0,79 9,99 35,20 7,12 11,23 35,67 54,02 

32 0,85 19,82 19,37 12,50 13,23 34,23 59,96 

33 0,76 8,57 33,65 5,40 17,33 34,29 57,02 

34 0,88 2,03 30,51 11,39 21,44 33,75 66,58 

35 5,05 4,33 31,70 10,15 15,34 33,43 58,92 

36 19,43 1,19 22,52 7,77 15,23 33,86 56,86 

37 8,82 11,74 25,88 6,93 12,92 33,71 53,56 

38 1,37 27,86 16,75 8,40 12,81 32,81 54,02 

39 0,85 23,95 17,12 7,63 15,05 35,40 58,08 

40 0,59 19,34 19,22 10,76 13,36 36,73 60,85 

41 1,27 19,77 25,49 6,20 13,83 33,44 53,47 

42 0,75 12,15 25,25 9,04 16,80 36,01 61,85 

6
6
7
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Таблиця С.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту в пробах, 

що отримано за регулярною мережею відбору 

№ 

розрізу 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів обмінних катіонів,  

ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,55 2,80 34,08 5,12 0,11 0,64 39,94 

2 5,25 3,48 33,81 5,67 0,24 0,77 40,47 

3 5,20 3,93 33,73 6,24 0,11 0,61 40,69 

4 4,60 6,69 28,00 5,74 0,11 0,44 34,29 

5 5,00 4,23 28,15 6,01 0,11 0,66 34,93 

6 4,95 4,71 27,86 6,39 0,22 0,48 34,95 

7 4,90 6,69 22,37 6,35 0,22 0,52 29,46 

8 4,80 4,14 22,5 3,79 0,04 0,35 26,68 

9 4,95 3,40 25,29 4,57 0,11 0,46 30,43 

10 5,00 2,74 19,69 2,44 0,04 0,31 22,48 

11 4,40 3,82 12,43 2,12 0,11 0,21 14,87 

12 4,60 4,32 22,14 4,4 0,22 0,51 27,27 

13 4,70 5,73 26,5 4,94 0,22 0,48 32,14 

14 4,95 5,73 29,41 6,14 0,22 0,61 36,38 

15 5,25 4,05 28,56 6,24 0,22 0,64 35,66 

16 4,80 4,14 27,09 4,9 0,04 0,52 32,55 

17 4,75 4,14 28,01 5,04 0,11 0,6 33,76 

18 5,05 3,79 30,51 6,16 0,22 0,57 37,46 

19 4,80 4,14 23,19 4,35 0,04 0,42 28 

20 4,30 3,93 13,42 2,26 0,04 0,23 15,95 

21 4,50 3,82 16,73 3,02 0,11 0,44 20,3 

22 4,95 3,71 24,75 5,91 0,04 0,48 31,18 

23 5,60 1,60 29,32 4,64 0,04 0,51 34,51 

24 4,75 3,79 17,52 3,25 0,04 0,57 21,38 

25 5,75 1,78 26,7 4,03 0,04 0,46 31,23 

26 4,35 4,92 15,46 2,9 0,04 0,29 18,69 

27 4,50 4,61 20,24 4,17 0,04 0,3 24,75 

28 4,40 7,11 24,78 5,68 0,04 0,44 30,94 

29 5,95 1,60 37,5 4,33 0,22 0,61 42,66 

30 5,05 2,52 18,28 4,15 0,04 0,57 23,04 

31 4,60 3,71 19,00 3,85 0,11 0,31 23,26 

32 5,45 2,46 24,60 5,19 0,11 0,64 30,54 

33 5,65 2,62 29,95 6 0,22 0,6 36,77 

34 5,05 3,48 28,62 6,19 0,22 0,56 35,59 

35 5,25 2,80 27,18 5,17 0,11 0,48 32,94 

36 5,35 2,80 23,63 5,09 0,11 0,66 29,49 

37 4,80 3,63 19,07 5,4 0,46 0,39 25,32 

38 4,95 3,19 19,01 4,29 0,24 0,56 24,1 

39 5,70 1,56 28,88 4,32 0,35 0,51 34,06 

40 5,15 3,33 26,81 5,44 0,35 0,53 33,13 

41 6,00 1,63 26,10 3,76 0,24 0,43 30,53 
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Загальний вміст 

гумусу, % 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.2 Результати геостатистичного моделювання загального вмісту 

гумусу за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Гідролітична 

кислотність,  

ммоль на 100 г 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. С.3 Результати геостатистичного моделювання гідролітичної 

кислотності ґрунту за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК.  
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Вміст поглинутого 

Сa2+,  

мг-екв / 100 г 

 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.4 Результати геостатистичного моделювання вмісту Сa 2+ у складі 

поглинутих катіонів ґрунту за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма;  в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст поглинутого 

Na+,  

мг-екв / 100 г 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.5 Результати геостатистичного моделювання вмісту Na + у складі 

поглинутих катіонів ґрунту за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст фракцій  

мілкого піску,  

% 

 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.6 Результати геостатистичного моделювання вмісту фракцій 

мілкого піску за методом ЕБК:  

а) картограма;  б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст мулистої 

фракції,  

% 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.7 Результати геостатистичного моделювання вмісту мулистої 

фракції за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК.  
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рН сольовий 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.8 Результати геостатистичного моделювання рН сольового за 

методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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рН водний: 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. С.9 Результати геостатистичного моделювання рН водного за 

методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК.  
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Абсолютні відмітки 

поверхні, м 

 

а) 

  

Нахил поверхні, градуси 

 

Експозиція поверхні,  

назва напряму, градуси 

 

б) в) 

Рис. С.10 Цифрова модель рельєфу полігону «Лісна Стінка 1» та її похідні:  

а) цифрова модель рельєфу; б) картограма нахилу поверхні; в) картосхема 

солярної експозиції поверхні.  
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Додаток Т 

Результати досліджень на полігоні «Лісова Стінка 2» 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. Т.1 Гістограми оптичних характеристик полігону «Лісова Стінка 2» за 

даними Ландсат 8 (зйомка 15.09.2017) у різних каналах зйомки :  

а) другий;  

б) третій;  

в) четвертий. 
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г) 

 
д) 

 
ж) 

Рис. Т.1 , аркуш 2:  

г) п’ятий канал;  

д) шостий канал;  

ж) сьомий канал. 
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Таблиця Т.1 

Результати класифікації зображення полігону  

№ Метод К-середніх Метод ISODATA 

1 2 3 

1 Ступінь дискретизації – 2 класи 

 
 

 

 
 

 

2 Ступінь дискретизації – 3 класи 
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Продовж. табл. Т.1 

 
1 2 3 

4 Ступінь дискретизації – 4 класів 

 
 

 

 
 

 
5 Ступінь дискретизації – 5 класів 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Таблиця Т.2 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки в пробах ґрунту,  

що отримано за регулярною мережею відбору  

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,37 7,15 0,20 0,17 0,01 0,18 0,13 0,04 0,02 0,37 

2 3,47 7,55 0,42 0,07 0,03 0,38 0,07 0,04 0,03 0,52 

3 3,68 7,40 0,25 0,14 0,01 0,27 0,06 0,04 0,02 0,39 

4 4,67 7,5 0,32 0,10 0,05 0,29 0,13 0,04 0,01 0,47 

5 4,20 7,65 0,5 0,16 0,01 0,45 0,13 0,05 0,02 0,65 

6 4,52 7,40 0,25 0,17 0,01 0,25 0,11 0,05 0,02 0,43 

7 4,36 7,90 0,62 0,17 0,04 0,58 0,18 0,05 0,02 0,83 

8 5,04 7,35 0,22 0,17 0,09 0,25 0,11 0,11 0,01 0,48 

9 4,88 7,25 0,25 0,17 0,01 0,25 0,11 0,05 0,02 0,43 

10 4,62 7,85 0,65 0,12 0,07 0,58 0,16 0,08 0,02 0,84 

11 4,94 7,50 0,25 0,12 0,12 0,27 0,15 0,05 0,02 0,49 

12 4,88 7,70 0,34 0,12 0,11 0,38 0,13 0,04 0,02 0,57 

13 4,67 7,25 0,16 0,10 0,17 0,20 0,18 0,04 0,01 0,43 

14 4,78 7,75 0,45 0,10 0,12 0,47 0,15 0,04 0,01 0,67 

15 4,82 7,55 0,30 0,16 0,06 0,33 0,12 0,05 0,02 0,52 

16 4,93 7,40 0,27 0,16 0,05 0,29 0,13 0,04 0,02 0,48 

17 5,09 7,65 0,46 0,19 0,03 0,38 0,16 0,10 0,04 0,68 

18 4,82 7,75 0,47 0,19 0,01 0,42 0,12 0,12 0,01 0,67 

19 4,93 7,40 0,17 0,12 0,13 0,25 0,08 0,08 0,01 0,42 

20 4,98 7,15 0,16 0,12 0,1 0,22 0,11 0,04 0,01 0,38 

21 4,71 7,30 0,3 0,12 0,03 0,27 0,11 0,04 0,03 0,45 

22 5,35 7,45 0,39 0,05 0,18 0,33 0,21 0,04 0,04 0,62 

23 4,50 7,15 0,28 0,17 0,12 0,31 0,16 0,06 0,04 0,57 

6
8
2
 



 

 

 

Продовж. табл. Т.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 4,82 7,05 0,20 0,17 0,07 0,27 0,11 0,04 0,02 0,44 

25 4,39 6,90 0,14 0,17 0,11 0,22 0,14 0,04 0,02 0,42 

26 5,04 6,75 0,18 0,11 0,15 0,22 0,16 0,04 0,02 0,44 

27 4,60 6,95 0,20 0,12 0,10 0,22 0,14 0,04 0,02 0,42 

28 4,82 6,85 0,18 0,17 0,08 0,22 0,14 0,05 0,02 0,43 

29 3,83 6,55 0,13 0,12 0,08 0,13 0,14 0,04 0,02 0,33 

30 3,93 6,65 0,13 0,07 0,17 0,22 0,09 0,04 0,02 0,37 

31 4,47 6,75 0,13 0,10 0,15 0,21 0,10 0,06 0,01 0,38 

32 4,73 6,95 0,15 0,12 0,13 0,20 0,13 0,06 0,01 0,40 

33 4,62 7,25 0,20 0,12 0,14 0,22 0,18 0,04 0,02 0,46 

34 4,10 7,20 0,25 0,12 0,12 0,27 0,15 0,04 0,03 0,49 

35 3,15 6,8 0,13 0,12 0,07 0,18 0,09 0,03 0,02 0,32 

36 3,10 6,75 0,15 0,12 0,20 0,20 0,20 0,04 0,03 0,47 

37 3,41 6,7 0,18 0,10 0,19 0,20 0,20 0,04 0,03 0,47 

38 3,05 6,75 0,10 0,12 0,13 0,16 0,13 0,03 0,03 0,35 

39 4,57 7,00 0,23 0,17 0,16 0,22 0,27 0,05 0,02 0,56 

40 4,78 7,05 0,28 0,10 0,19 0,22 0,29 0,04 0,02 0,57 

41 4,88 7,05 0,23 0,13 0,02 0,22 0,09 0,05 0,02 0,38 

42 4,03 7,05 0,20 0,07 0,09 0,18 0,11 0,04 0,03 0,36 

45 3,45 6,95 0,23 0,11 0,11 0,18 0,13 0,10 0,04 0,45 

46 3,88 6,70 0,19 0,11 0,10 0,18 0,13 0,05 0,04 0,40 

47 3,45 6,60 0,13 0,04 0,16 0,18 0,11 0,03 0,01 0,33 

48 4,20 7,25 0,28 0,07 0,23 0,29 0,22 0,04 0,03 0,58 

49 4,20 7,10 0,24 0,12 0,13 0,27 0,15 0,05 0,02 0,49 

50 3,88 6,65 0,15 0,13 0,02 0,18 0,07 0,04 0,01 0,30 

51 3,40 6,90 0,20 0,08 0,08 0,20 0,11 0,03 0,02 0,36 

52 3,83 6,95 0,15 0,12 0,07 0,18 0,11 0,03 0,02 0,34 

53 3,88 7.00 0,16 0,1 0,11 0,18 0,13 0,03 0,03 0,37 

54 4,51 7,05 0,18 0,11 0,12 0,25 0,11 0,04 0,01 0,41 

6
8
3

 



 

 

 

Продовж. табл. Т.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 4,51 7,10 0,23 0,12 0,04 0,25 0,08 0,04 0,02 0,39 

56 4,57 7,25 0,33 0,10 0,05 0,31 0,1 0,05 0,02 0,48 

57 4,51 7,2 0,24 0,10 0,11 0,22 0,19 0,03 0,01 0,45 

58 4,83 7,25 0,35 0,14 0,08 0,31 0,2 0,04 0,02 0,57 

59 4,55 7,05 0,25 0,13 0,16 0,29 0,18 0,05 0,02 0,54 

60 4,28 7,10 0,20 0,12 0,12 0,25 0,13 0,04 0,02 0,44 

61 4,66 7,10 0,21 0,16 0,02 0,22 0,11 0,04 0,02 0,39 

62 4,28 7,15 0,20 0,17 0,06 0,24 0,13 0,04 0,01 0,43 

63 4,23 7,15 0,13 0,14 0,14 0,18 0,19 0,03 0,01 0,41 

64 4,49 7,15 0,15 0,14 0,23 0,16 0,30 0,04 0,02 0,52 

65 3,29 7,35 0,21 0,14 0,15 0,23 0,23 0,03 0,01 0,50 

66 3,55 7,15 0,15 0,18 0,01 0,16 0,14 0,03 0,01 0,34 

67 4,39 7,10 0,15 0,13 0,11 0,21 0,14 0,03 0,01 0,39 

68 4,08 7,20 0,19 0,12 0,26 0,18 0,35 0,03 0,01 0,57 

69 3,71 7,30 0,28 0,12 0,15 0,28 0,23 0,03 0,01 0,55 

70 4,02 7,25 0,21 0,13 0,14 0,18 0,24 0,04 0,02 0,48 

71 3,45 7,45 0,3 0,11 0,12 0,32 0,17 0,03 0,01 0,53 

72 3,79 7,15 0,2 0,11 0,18 0,28 0,16 0,04 0,01 0,49 

73 3,82 7,20 0,21 0,07 0,21 0,18 0,26 0,03 0,02 0,49 

74 3,92 6,85 0,18 0,10 0,06 0,21 0,09 0,03 0,01 0,34 

75 3,82 7,30 0,29 0,10 0,09 0,25 0,19 0,03 0,01 0,48 

76 3,60 7,00 0,14 0,07 0,20 0,18 0,19 0,03 0,01 0,41 

77 2,81 6,70 0,10 0,14 0,18 0,18 0,19 0,04 0,01 0,42 

78 3,18 7,00 0,15 0,11 0,21 0,15 0,27 0,03 0,02 0,47 

79 3,45 7,00 0,16 0,12 0,18 0,18 0,24 0,03 0,01 0,46 

80 3,20 6,75 0,13 0,11 0,12 0,16 0,16 0,03 0,01 0,36 

81 3,66 7,10 0,18 0,12 0,16 0,17 0,2 0,07 0,02 0,46 

82 4,14 7,10 0,19 0,12 0,16 0,21 0,21 0,03 0,02 0,47 

83 4,14 7,25 0,20 0,10 0,05 0,16 0,14 0,04 0,01 0,35 

 

6
8
4
 



 

 

 

Продовж. табл. Т.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

84 4,03 7,25 0,2 0,08 0,08 0,18 0,13 0,04 0,01 0,36 

85 4,29 7,15 0,18 0,13 0,04 0,21 0,09 0,04 0,01 0,35 

86 3,08 7,25 0,20 0,13 0,11 0,18 0,21 0,04 0,01 0,44 

87 3,87 7,25 0,20 0,13 0,09 0,21 0,14 0,06 0,01 0,42 

88 4,03 7,35 0,30 0,11 0,01 0,28 0,09 0,04 0,01 0,42 

89 4,35 7,20 0,20 0,08 0,20 0,25 0,19 0,03 0,01 0,48 

90 4,45 7,05 0,25 0,08 0,07 0,25 0,08 0,05 0,02 0,4 

91 4,14 7,25 0,25 0,10 0,09 0,23 0,14 0,05 0,02 0,44 

92 3,82 7,05 0,25 0,11 0,09 0,23 0,16 0,04 0,02 0,45 

93 3,13 7,65 0,50 0,12 0,03 0,42 0,18 0,03 0,02 0,65 

94 3,92 6,95 0,25 0,07 0,09 0,23 0,12 0,04 0,02 0,41 

95 4,67 7,00 0,25 0,11 0,13 0,25 0,17 0,03 0,04 0,49 

96 3,71 6,95 0,15 0,11 0,11 0,21 0,11 0,03 0,02 0,37 

97 3,71 7,05 0,15 0,1 0,17 0,21 0,16 0,03 0,02 0,42 

98 4,09 7,15 0,15 0,13 0,12 0,18 0,17 0,03 0,02 0,4 

99 4,14 7,25 0,20 0,10 0,06 0,25 0,06 0,03 0,02 0,36 

100 4,29 7,05 0,18 0,10 0,12 0,16 0,19 0,03 0,02 0,4 

101 4,40 7,45 0,38 0,10 0,10 0,30 0,23 0,03 0,02 0,58 

102 3,98 7,15 0,30 0,07 0,12 0,28 0,16 0,03 0,02 0,49 

103 3,66 7,30 0,35 0,10 0,05 0,32 0,14 0,02 0,02 0,52 

104 3,92 7,00 0,21 0,10 0,03 0,16 0,14 0,02 0,02 0,34 
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Таблиця Т.3  

Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів в пробах,  

що отримано за регулярною мережею відбору  

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,08 6,05 21,49 13,55 19,33 38,50 71,38 

2 1,47 26,55 22,10 8,98 14,02 26,88 49,88 

3 1,57 0,17 39,75 8,47 18,01 32,03 58,51 

4 0,56 9,35 31,62 7,49 15,78 35,2 58,47 

5 0,58 0,66 35,96 9,11 20,25 33,44 62,80 

6 1,18 0,42 36,61 10,38 18,19 33,22 61,79 

7 0,42 1,48 37,05 9,59 21,57 29,89 61,05 

8 0,43 1,45 35,58 11,93 19,26 31,35 62,54 

9 0,63 1,63 34,29 10,97 20,74 31,74 63,45 

10 0,75 1,17 31,57 14,34 20,34 31,83 66,51 

11 0,53 2,98 30,19 10,13 24,41 31,76 66,30 

12 0,53 1,14 28,99 13,99 12,03 43,32 69,34 

13 0,53 0,93 29,04 14,42 12,98 42,10 69,50 

14 0,32 1,12 29,26 12,73 12,97 43,60 69,30 

15 0,43 0,16 31,35 9,79 14,44 43,83 68,06 

16 1,13 0,82 36,65 7,44 13,16 40,80 61,40 

17 0,21 3,61 34,81 6,21 14,68 40,48 61,37 

18 0,25 0,16 33,12 10,86 15,55 40,06 66,47 

19 0,32 1,64 23,95 8,61 29,53 35,95 74,09 

20 0,34 0,94 30,30 12,2 23,05 33,17 68,42 

21 0,21 0,25 30,76 7,65 16,00 45,13 68,78 

22 0,33 1,88 31,35 7,44 12,89 46,11 66,44 

23 0,32 2,31 29,95 7,00 13,14 47,28 67,42 
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Продовж. табл. Т.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 0,31 1,20 29,54 9,77 18,68 40,50 68,95 

25 0,16 0,23 28,78 7,76 13,96 49,11 70,83 

26 0,43 3,29 20,69 11,97 14,33 49,29 75,59 

27 0,40 4,67 21,90 6,37 18,24 48,42 73,03 

28 0,69 5,24 24,22 12,98 13,94 42,93 69,85 

29 0,76 11,68 24,70 6,15 12,67 44,04 62,86 

30 0,91 26,84 18,22 3,68 13,60 36,75 54,03 

31 0,54 3,00 23,96 5,35 14,84 52,31 72,50 

32 0,54 0,36 28,07 7,42 15,00 48,61 71,03 

33 0,50 0,14 30,99 4,92 18,35 45,10 68,37 

34 0,90 10,72 25,63 5,56 11,07 46,12 62,75 

35 0,85 41,02 13,26 6,03 10,14 28,70 44,87 

36 0,99 32,29 15,96 8,53 9,05 33,18 50,76 

37 1,14 26,15 15,05 9,22 11,45 36,99 57,66 

38 1,15 16,00 22,68 14,65 5,83 39,69 60,17 

39 0,84 9,22 20,87 14,77 8,56 45,74 69,07 

40 0,85 3,86 27,18 10,33 13,11 44,67 68,11 

41 0,83 0,46 25,60 11,23 15,28 46,60 73,11 

42 1,37 14,59 23,70 7,64 11,88 40,82 60,34 

45 0,86 20,80 23,80 8,27 9,38 36,89 54,54 

46 1,33 18,69 21,36 8,75 10,86 39,01 58,62 

47 1,84 14,74 21,25 9,33 8,96 43,88 62,17 

48 1,77 10,23 21,29 9,52 12,95 44,24 66,71 

49 1,03 7,61 29,04 7,84 11,50 42,98 62,32 

50 1,58 21,24 19,37 8,56 8,09 41,16 57,81 

51 0,97 15,18 20,72 11,40 8,43 43,30 63,13 

52 0,74 15,05 22,31 4,72 5,72 51,46 61,90 

53 0,31 10,04 27,34 11,61 8,01 42,69 62,31 

54 0,37 0,91 28,57 12,64 12,37 45,14 70,15 
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Продовж. табл. Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55 0,46 2,11 30,82 11,13 14,55 40,93 66,61 

56 0,20 0,02 28,36 12,73 16,10 42,59 71,42 

57 1,29 4,93 27,12 8,19 15,83 42,64 66,66 

58 0,63 3,24 27,12 9,68 13,32 46,01 69,01 

59 0,53 6,96 30,07 7,60 13,91 40,93 62,44 

60 0,59 1,72 34,67 7,49 12,89 42,64 63,02 

61 0,49 6,70 28,36 8,90 14,42 41,13 64,45 

62 0,49 5,66 29,16 7,28 12,95 44,46 64,69 

63 1,20 17,10 16,33 6,04 20,37 38,96 65,37 

64 1,03 15,39 25,49 6,63 9,70 41,76 58,09 

65 0,94 10,61 24,06 3,76 20,09 40,54 64,39 

66 1,05 6,36 32,33 3,44 12,14 44,68 60,26 

67 1,17 8,79 31,40 3,80 11,61 43,23 58,64 

68 0,68 6,78 32,97 9,43 6,73 43,41 59,57 

69 0,84 9,48 29,63 9,43 12,83 37,79 60,05 

70 0,77 10,67 29,89 6,94 13,73 38,00 58,67 

71 0,70 5,76 29,20 6,99 14,47 42,88 64,34 

72 0,43 4,53 33,87 8,27 14,05 38,85 61,17 

73 0,38 5,01 33,71 7,05 14,05 39,80 60,90 

74 0,59 8,25 25,86 6,63 12,93 45,74 65,30 

75 0,80 9,14 20,99 9,65 12,99 46,43 69,07 

76 0,73 19,20 19,90 10,55 8,98 40,64 60,17 

77 0,90 14,67 25,10 11,39 7,93 40,01 59,33 

78 0,44 11,42 24,33 8,69 16,91 38,21 63,81 

79 0,57 8,99 26,27 7,95 14,99 41,23 64,17 

80 0,36 2,12 32,17 7,53 13,09 44,73 65,35 

81 0,31 0,15 37,63 3,71 5,94 52,26 61,91 

82 0,39 10,89 21,58 8,45 16,59 42,10 67,14 

83 0,46 10,61 26,25 9,45 12,65 40,58 62,68 

6
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Продовж. табл. Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

84 0,88 13,44 25,62 9,45 8,35 42,26 60,06 

85 0,37 12,22 25,09 9,5 11,76 41,06 62,32 

86 0,34 7,15 25,36 14,02 12,65 40,48 67,15 

87 0,36 4,88 25,44 13,78 13,25 42,29 69,32 

88 0,25 6,6 27,22 9,54 13,41 42,98 65,93 

89 0,31 6,36 28,99 8,69 12,46 43,19 64,34 

90 0,41 13,86 20,48 10,6 9,29 45,36 65,25 

91 0,6 16,24 23,31 9,45 8,66 41,74 59,85 

92 0,39 13,25 24,57 11,34 9,55 40,9 61,79 

93 0,3 12,27 24,56 8,77 11,87 42,23 62,87 

94 0,44 15,15 24,36 5,72 10,6 43,73 60,05 

95 0,41 12,38 23,47 11,71 10,92 41,11 63,74 

96 0,34 16,77 23,66 7,02 11,39 40,82 59,23 

97 0,47 12,8 27,35 7,02 13,26 39,1 59,38 

98 0,37 8,48 26,72 6,88 17,96 39,59 64,43 

99 0,38 6,45 26,02 8,11 14,89 44,15 67,15 

100 0,29 2,59 30,92 12,02 9,87 44,31 66,2 

101 0,3 11,29 28,25 7,14 9,92 43,1 60,16 

102 0,53 14,36 23,36 10,19 12,71 38,85 61,75 

103 0,23 6,62 27,12 9,64 13,01 43,30 65,93 

104 0,31 6,36 28,99 8,69 12,46 43,19 64,34 

 

6
8
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Таблиця Т.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту в пробах, 

що отримано за регулярною мережею відбору 

№ 

розрізу 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів обмінних катіонів, ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 5,50 2,99 31,05 6,38 0,35 0,51 38,29 

2 6,45 0,75 28,71 3,35 0,24 0,61 32,91 

3 5,90 1,82 29,13 4,11 0,24 0,52 34,00 

4 6,24 1,40 37,61 4,83 0,24 0,57 43,25 

5 6,70 0,54 30,87 3,22 0,35 0,52 34,96 

6 5,90 1,94 35,28 4,62 0,24 0,59 40,73 

7 7,15 0,31 37,05 2,92 0,35 0,59 40,91 

8 5,75 2,02 38,51 5,49 0,46 0,46 44,92 

9 5,65 3,40 36,94 6,10 0,35 0,66 44,05 

10 7,20 0,35 31,68 4,27 0,24 0,61 36,80 

11 6,15 1,63 31,5 4,98 0,24 0,53 37,25 

12 6,50 0,83 29,8 3,89 0,24 0,49 34,42 

13 5,55 2,74 40,03 4,58 0,24 0,39 45,24 

14 6,75 0,60 40,48 3,30 0,35 0,51 44,64 

15 6,10 1,53 38,83 4,88 0,24 0,53 44,48 

16 5,90 1,78 30,28 5,52 0,24 0,59 36,63 

17 6,50 0,95 32,75 5,71 0,35 0,95 39,76 

18 6,75 0,73 34,53 5,40 0,35 0,51 40,79 

19 5,80 2,35 29,88 6,66 0,24 0,17 36,95 

20 5,25 3,40 39,91 7,14 0,24 0,66 47,95 

21 5,65 2,21 35,7 4,37 0,24 0,72 41,01 

22 6,05 1,98 35,93 4,92 0,23 0,92 42,01 

23 5,80 2,21 32,3 5,70 0,35 0,88 39,23 

24 5,50 2,92 37,33 4,96 0,35 0,62 43,26 

25 5,15 3,71 39,25 7,87 0,46 0,56 48,14 

26 5,60 2,99 36,45 6,07 0,46 0,57 43,55 

27 5,55 2,92 34,05 7,59 0,24 0,53 42,41 

28 5,35 3,71 41,00 5,28 0,35 0,44 47,07 

29 4,85 4,71 34,70 8,28 0,35 0,65 43,98 

30 4,85 4,71 36,34 5,33 0,35 0,46 42,48 

31 4,80 5,14 28,97 5,66 0,31 0,70 35,62 

32 5,20 3,79 33,24 5,33 0,31 0,81 39,69 

33 5,65 2,21 34,20 3,20 0,31 0,78 38,49 

34 5,70 2,35 27,94 6,16 0,31 0,78 35,19 

35 5,05 3,56 17,95 3,79 0,22 0,55 22,51 

36 5,00 2,80 18,29 4,11 0,22 0,85 23,47 

37 4,75 4,71 21,60 4,67 0,22 0,81 27,30 

38 4,75 3,05 20,07 3,87 0,22 0,78 24,94 

39 5,35 2,68 33,12 5,88 0,31 0,73 40,04 

40 5,45 2,99 38,38 5,85 0,22 0,75 45,20 

41 5,15 4,71 33,17 6,07 0,22 0,83 40,29 



691 

 

Продовж. табл.Т.4 
1 2 3 4 5 6 7 9 

42 4,95 3,82 28,16 5,63 0,22 0,75 34,76 

45 5,00 3,48 23,86 5,44 0,31 0,99 30,6 

46 4,85 4,14 23,56 5,68 0,22 1,13 30,59 

47 4,75 4,71 27,36 5,53 0,22 0,49 33,60 

48 5,60 1,78 32,24 5,79 0,22 0,78 39,03 

49 5,55 1,98 33,16 5,33 0,22 0,59 39,30 

50 4,75 4,32 27,31 5,02 0,22 0,47 33,02 

51 5,35 3,40 28,20 5,76 0,22 0,73 34,91 

52 4,95 4,23 29,49 5,79 0,22 0,86 36,36 

53 4,90 4,05 25,35 6,04 0,22 0,9 32,51 

54 5,35 3,19 40,03 5,62 0,22 0,92 46,79 

55 5,65 2,46 37,62 5,71 0,22 0,83 44,38 

56 6,10 1,34 41,23 6,23 0,22 0,90 48,58 

57 5,90 2,21 40,42 5,25 0,22 0,75 46,64 

58 6,05 1,94 32,62 5,25 0,33 0,72 38,92 

59 5,80 2,21 29,20 4,68 0,22 0,60 34,70 

60 5,75 2,35 30,61 5,16 0,22 0,74 36,73 

61 5,70 2,31 31,37 4,33 0,22 0,62 36,54 

62 5,80 1,98 31,88 4,39 0,22 0,53 37,02 

63 5,40 2,68 28,25 5,09 0,22 0,56 34,12 

64 5,20 3,05 25,69 5,61 0,22 0,72 32,24 

65 5,65 1,98 24,54 5,70 0,22 0,56 31,02 

66 5,25 2,62 26,44 4,81 0,22 0,60 32,07 

67 5,35 3,05 28,14 5,01 0,22 0,65 34,02 

68 5,60 2,21 29,82 5,20 0,22 0,65 35,89 

69 6,20 1,06 28,2 5,54 0,22 0,53 34,49 

70 5,75 1,94 28,79 4,40 0,22 0,68 34,09 

71 6,35 0,80 30,06 3,43 0,22 0,42 34,13 

72 5,55 2,41 30,15 6,12 0,22 0,53 37,02 

73 5,55 1,98 31,80 5,00 0,22 0,70 37,72 

74 5,30 2,82 33,50 5,25 0,22 0,53 39,50 

75 6,10 1,43 30,53 3,95 0,22 0,51 35,22 

76 5,4 1,40 35,42 5,81 0,22 0,68 42,13 

77 5,05 3,33 27,38 4,09 0,22 0,43 32,13 

78 5,45 2,52 31,01 4,90 0,22 0,60 36,73 

79 5,65 1,78 34,60 3,82 0,22 0,48 39,13 

80 5,05 2,99 30,13 5,46 0,22 0,48 36,29 

81 5,40 2,46 34,38 5,61 0,33 0,59 40,91 

82 5,60 2,35 40,48 5,29 0,22 0,65 46,64 

83 5,50 2,35 34,28 5,15 0,22 0,51 40,14 

84 5,50 2,25 32,48 5,11 0,22 0,51 38,28 

85 5,25 2,99 31,24 5,58 0,22 0,60 37,63 

86 5,65 1,82 29,78 4,76 0,22 0,53 35,29 

87 5,55 2,46 30,54 5,52 0,22 0,53 36,81 

88 5,85 1,82 31,25 4,73 0,29 0,64 36,91 

89 5,65 2,46 37,62 5,22 0,29 0,61 43,74 

90 5,55 2,80 33,03 5,62 0,29 0,66 39,60 

91 5,65 2,52 32,46 5,32 0,53 0,61 38,92 
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Продовж.табл.Т.4 
1 2 3 4 5 6 7 9 

92 5,45 2,41 28,08 5,91 0,29 0,64 34,91 

93 6,70 0,67 30,38 4,06 0,13 0,55 35,12 

94 5,50 2,46 26,14 4,52 0,13 0,55 31,34 

95 5,70 2,21 26,92 6,04 0,13 0,96 34,05 

96 5,05 3,79 24,43 5,14 0,13 0,52 30,22 

97 5,10 4,14 23,02 5,90 0,13 0,57 29,62 

98 5,25 3,79 24,95 5,53 0,13 0,55 31,16 

99 5,45 3,33 27,64 5,09 0,13 0,55 33,41 

100 5,25 3,82 29,25 5,27 0,13 0,57 35,22 

101 6,05 1,63 36,17 5,73 0,29 0,91 43,10 

102 5,65 2,16 29,51 5,45 0,42 0,61 35,99 

103 6,05 1,40 27,79 4,37 0,42 0,61 33,19 

104 5,50 3,13 28,89 5,42 0,29 0,61 35,21 

 

 

Абсолютні відмітки поверхні, м: 

 

 

Рис. Т.2 Цифрова модель рельєфу, що побудована за топографічною 

основою масштабу 1 : 25 000.  
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Нахил поверхні,  

градуси: 

 

 

а)  

 

Назва просторового 

напряму, градуси 

 

б) 

Рис. Т.3 Похідні цифрової моделі рельєфу:  

а) картограми нахилу ґрунтової поверхні;  

б) картосхема розподіу ділянок  схилових поверхонь з різною солярною 

експозицією. 
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Загальний вміст 

гумусу, % 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.4 Результати геостатистичного моделювання загального вмісту 

гумусу за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Значення рН 

сольового: 

 

 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.5 Результати геостатистичного моделювання рН сольового за 

методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Гідролітична 

кислотність,  

в м.екв./100 г 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

 

Рис. Т.6 Результати геостатистичного моделювання гідролітичної 

кислотності за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК . 
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Співвідношення 

обмінних катіонів  

Ca2+ та Mg2+: 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.7 Результати геостатистичного моделювання співвідношення вмісту 

обмінних катіонів Ca 2+ та Mg 2+ за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст обмінного Na+, 

в ммоль/100 г 

 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.8 Результати геостатистичного моделювання вмісту обмінного Na+ 

за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст SO4
2- у складі 

водної витяжки, 

в екв. ммоль/100 г 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

 

Рис. Т.9 Результати геостатистичного моделювання SO4
2- у складі водної 

витяжки  за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК . 
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Вміст K+ у складі 

водної витяжки, 

в екв. ммоль/100 г 

 
а)  

 
б)  

 

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.10 Результати геостатистичного моделювання вмісту K+ у складі 

водної витяжки за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст фракцій 

фізичної глини, % 

 

 
а)  

 
б)  

 

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.11 Результати геостатистичного моделювання вмісту фракцій 

фізичної глини за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 



702 

 

  

Гранулометричний 

показник структурності 

за Вадюниною: 

 
 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рис. Т.12 Результати геостатистичного моделювання розподілу 

гранулометричного показнику структурності за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК.  
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Таблиця Т.5 

Опис ґрунтових розрізів, розташованих поблизу  

полігону «Лісова Стінка 2»  

Зображення  

розрізу 

Індекс 

глибина 

горизон-

ту 

Опис 

1 2 3 

Розріз 13D1 – середня частина схилу північної експозиції в 450 м від східної межі класу 4, 

що визначено за даними БСКС, з нахилом поверхні близько 4°, оранка 

 

 

He 

0-25 

Гумусовий орний горизонт, темно-сірий добре та 

рівномірно гумусований, з невизначеними ознаками 

SiO2, безкарбонатний, неміцної призмовидно-

грудкуватої структури, розпадається на грані з 

глянцевим відтінком, слабко вологий, слабо 

ущільнений, перехід поступовий 

Hpik 

25-44 

Верхній перехідний горизонт, темно-сірий з 

буруватим відтінком, рівномірно гумусо-ваний, 

призмовидно - грудкуватої структури, 

слабоущільнений, закипає з 25 см., карбонати у 

вигляді плісняви, перехід ясний у 

Phk 

44-93 

Нижній перехідний горизонт, сіробурий, слабо та 

нерівномірно гумусова ний, призмовидно-

грудкуватої структури, карбонатний, інколи 

карбонати трапляються у вигляді конкрецій, слабо 

ущільнений, горизонт є інтенсивно переритим 

землероями перехід хвилястий, але визначений у 

 

 

 

Pk 

нижче 93 

Ґрунтотворна порода - лес буровато-палевого 

кольору, переважають карбонати у формі густого 

псевдо міцелію, але й трапляються карбонати у 

вигляді конкрецій 

Назва ґрунту: Чорнозем середньогумусний сильнореградований неглибокий 

легкоглинистий на лесовидному суглинку 
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Продовж. табл.Т.5 

1 2 3 

Розріз 11D1 – перехід вододілу в верхню частину пологого схилу південної  експозиції, в 150 

м від східної межі класу 3, що визначено за даними БСКС, з нахилом близько 1,5°, оранка 

 

He 

0-32 

Гумусовий, слабоелювійований орний горизонт, 

темно-сірий, рівномірно гумусований, 

слабоущільнений, з призматичною структурою, 

розпадається на гострі грані,на гранях білястий, 

глянцевий блиск від присипки SiO2,підорний – 

грудкуватий, зернисто-горіхоподібної структури, 

перехід поступовий в 

Hpі 

32-64 

Перехідний, темно-сірий з буруватим відтінком, 

добре та рівномірно гумусова ний, мілко 

горіхувато-грудкуватої структури, 

переущільнений, глянець на гранях структурних 

агрегатів,  поступовий перехід у 

Pi(h)k 

Нижче 64 

Залишкове ілювійована верхня частина 

ґрунтотворної породи – лесовидного суглинку, 

палево-бурого, брудного кольору, слабо та 

нерівномірно гумусована з «затеками» гумусу, 

багато кротовин, призматично-грудкувата 

структура, закипає з 64 см., карбонати у вигляді 

плісняви, з глибини 102 см карбонати у вигляді 

конкрецій, плавний перехід в лесову породу 

Назва ґрунту: Чорнозем слабореградований малогумусний легкоглинистий на лесовидному 

суглинку 

Розріз 8D1 – середня частина схилу південно-східної експозиції, в 800 м від східної межі 

класу 2, що визначено за даними БСКС, з нахилом поверхні близько 5,0°, оранка 

 

He 

0-32 

Гумусовий горизонт 0-18 см – орний, добре та 

рівномірно гумусований, темно-сірого кольору з 

буроватим відтінком, з пороховато - грудковатою 

структурою, опіщанений, пронизаний корінням, з 

помітною присипкою SiO2, 18-32см підорний 

гумусовий горизонт - темно-сірого кольору, 

ущільнений, горіхувато-грудкуватої структури з 

великою кількістю присипки SiO2 

Phik  

63-82 

Піщана порода з гумусовими затьоками, 

жовтувато-палевого кольору, закипає з 75 см. 

Призматична грудкувата структура, сухий. 

Pi(h)k 

Нижче 82 

Піщана порода з домішками зеленого піска, велика 

кількість карбонатів у вигляді мергелевих 

включень, розпадається на призми з гострими 

гранями, чучуть вологий 

Назва ґрунту: Чорнозем слабореградований малогумусний легкоглинистий на червоно-

бурих глинах 

Примітка. 1 – дані польового обстеження, що проведено в рамках науково-дослідної, 

аспірантської роботи О.І. Шерстюка, під керівництвом С.Р. Трускавецького, в 2013-2015 

роках (лабораторія ДЗ ГП ННЦ) 
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Додаток У 

Результати досліджень на полігоні «Крим - Кам’янка» 

Таблиця У.1 

Загально-статистичні показники космічного зображення полігону 

Канал 

зйомки 

Гістограма Загальні статистичні 

показники 

2 

 

Х min = 67 

Х max = 99 

ΔХ = 32 

W = 0,19 

x   = 80,67 

Ϭх = 4,06 

K var =0,05 

3 

 

Х min = 67 

Х max = 116 

ΔХ = 49 

W = 0,27 

x   = 87,69 

Ϭх = 6,94 

K var = 0,08 

4 

 

Х min = 62 

Х max = 118 

ΔХ = 56 

W = 0,31 

x   = 79,68 

Ϭх = 5,99 

K var =0,08 

Примітка. Х min - мінімальне значення; Х max - максимальне значення; ΔХ - розмах 

варіювання; W - коефіцієнт контрастності; x  - середня арифметична  «зважена»; Ϭх - середнє 

квадратичне відхилення; K var - коефіцієнт варіювання. 

 

 



 

 

Таблиця У.2 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки 

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Для точок регулярної мережі відбору проб 

1 2,80 7,90 0,80 0,17 0,01 0,46 0,30 0,08 0,10 0,94 

2 4,43 7,40 0,70 0,24 0,22 0,30 0,16 0,06 0,64 1,16 

3 3,59 7,25 0,40 0,17 0,16 0,18 0,26 0,08 0,21 0,73 

4 3,32 7,70 0,68 0,14 0,01 0,49 0,20 0,05 0,04 0,78 

5 3,06 7,90 0,78 0,10 0,05 0,53 0,30 0,06 0,04 0,93 

6 2,95 7,85 0,80 0,17 0,01 0,51 0,30 0,06 0,04 0,91 

7 2,80 7,90 0,80 0,14 0,01 0,58 0,25 0,05 0,06 0,94 

8 2,95 7,90 0,70 0,14 0,01 0,51 0,18 0,05 0,04 0,78 

9 3,17 7,90 0,70 0,14 0,01 0,53 0,21 0,05 0,05 0,84 

10 2,95 7,85 0,69 0,14 0,07 0,55 0,28 0,05 0,02 0,90 

11 3,00 7,85 0,70 0,14 0,01 0,49 0,20 0,06 0,03 0,78 

12 2,80 7,80 0,64 0,10 0,03 0,44 0,25 0,05 0,03 0,77 

13 2,73 7,80 0,70 0,13 0,02 0,51 0,25 0,04 0,05 0,85 

14 2,88 7,90 0,75 0,11 0,06 0,58 0,25 0,06 0,03 0,92 

15 2,83 7,90 0,80 0,13 0,07 0,62 0,25 0,06 0,07 1,00 

16 3,17 8,00 0,80 0,10 0,05 0,58 0,29 0,05 0,03 0,95 

17 3,22 7,95 0,70 0,10 0,02 0,53 0,21 0,05 0,03 0,82 

18 3,15 8,00 0,75 0,10 0,01 0,51 0,27 0,05 0,03 0,86 

19 2,89 7,80 0,48 0,10 0,08 0,32 0,26 0,05 0,03 0,66 

20 2,88 7,90 0,66 0,10 0,04 0,38 0,31 0,07 0,04 0,80 

21 2,73 7,90 0,68 0,10 0,01 0,49 0,16 0,07 0,04 0,76 

22 2,94 7,85 0,46 0,07 0,13 0,29 0,25 0,09 0,03 0,66 

23 2,62 7,95 0,59 0,07 0,07 0,47 0,18 0,05 0,03 0,73 

24 3,04 7,85 0,48 0,10 0,06 0,33 0,23 0,05 0,03 0,64 
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Продовж. табл. У.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 2,53 7,90 0,48 0,10 0,01 0,29 0,22 0,05 0,03 0,59 

26 3,15 8,00 0,66 0,10 0,09 0,51 0,20 0,05 0,09 0,85 

27 2,83 7,95 0,65 0,12 0,05 0,49 0,20 0,07 0,06 0,82 

28 2,78 9,85 0,56 0,12 0,12 0,45 0,22 0,09 0,04 0,80 

28 2,62 7,75 0,39 0,10 0,13 0,27 0,22 0,10 0,03 0,62 

30 2,95 8,00 0,80 0,17 0,02 0,62 0,23 0,08 0,06 0,99 

31 3,20 7,80 0,44 0,14 0,01 0,25 0,22 0,05 0,04 0,56 

32 2,74 8,05 0,75 0,15 0,01 0,51 0,20 0,07 0,03 0,81 

33 3,10 8,10 0,75 0,17 0,01 0,56 0,15 0,05 0,06 0,82 

34 3,05 8,00 0,63 0,07 0,02 0,42 0,18 0,06 0,06 0,72 

35 3,22 8,05 0,70 0,07 0,05 0,38 0,18 0,08 0,18 0,82 

36 2,90 7,85 0,53 0,07 0,01 0,31 0,16 0,07 0,06 0,60 

37 2,90 7,95 0,75 0,17 0,01 0,54 0,17 0,07 0,06 0,84 

38 3,21 7,85 0,55 0,12 0,02 0,38 0,20 0,06 0,05 0,69 

39 4,03 8,05 0,90 0,16 0,01 0,36 0,15 0,07 0,47 1,05 

40 3,10 8,10 0,88 0,16 0,01 0,44 0,16 0,05 0,32 0,97 

41 3,32 8,00 0,65 0,17 0,01 0,44 0,12 0,05 0,12 0,73 

42 3,62 8,05 0,73 0,14 0,01 0,54 0,17 0,05 0,08 0,84 

43 3,00 8,00 0,70 0,08 0,01 0,51 0,20 0,05 0,03 0,79 

44 3,05 7,95 0,63 0,12 0,01 0,45 0,15 0,05 0,05 0,70 

45 3,21 7,95 0,70 0,14 0,03 0,49 0,20 0,07 0,11 0,87 

46 3,36 7,95 0,68 0,14 0,01 0,51 0,18 0,06 0,08 0,83 

47 2,95 8,05 0,73 0,14 0,01 0,49 0,11 0,06 0,16 0,82 

48 3,10 7,95 0,63 0,17 0,01 0,45 0,15 0,04 0,10 0,74 

49 3,06 7,95 0,68 0,16 0,01 0,49 0,18 0,06 0,05 0,78 

50 3,55 7,85 0,75 0,14 0,01 0,45 0,19 0,08 0,15 0,87 

51 3,24 7,95 0,70 0,14 0,01 0,51 0,14 0,07 0,03 0,75 

52 2,93 7,90 0,60 0,17 0,01 0,38 0,27 0,07 0,03 0,75 

53 3,50 7,70 0,48 0,17 0,01 0,31 0,18 0,07 0,07 0,63 

54 3,13 7,95 0,70 0,24 0,01 0,56 0,18 0,08 0,07 0,89 7
0
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Продовж. табл.У.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 3,24 8,00 0,73 0,17 0,01 0,45 0,16 0,07 0,12 0,80 

56 3,13 8,00 0,66 0,17 0,01 0,40 0,16 0,07 0,15 0,78 

57 3,17 8,00 0,73 0,19 0,01 0,45 0,13 0,07 0,19 0,84 

58 3,45 8,00 0,83 0,17 0,01 0,58 0,20 0,07 0,07 0,92 

59 3,34 8,05 0,73 0,12 0,01 0,51 0,18 0,06 0,11 0,86 

60 3,03 8,00 0,75 0,17 0,01 0,40 0,20 0,06 0,22 0,88 

61 3,08 7,95 0,75 0,12 0,01 0,45 0,15 0,07 0,14 0,81 

62 3,03 8,00 0,75 0,17 0,01 0,54 0,17 0,07 0,08 0,86 

63 3,00 8,05 0,70 0,14 0,01 0,47 0,13 0,07 0,14 0,81 

64 3,08 7,95 0,60 0,14 0,01 0,40 0,16 0,07 0,06 0,96 

65 3,13 8,05 0,90 0,10 0,01 0,52 0,22 0,06 0,17 0,97 

66 2,93 8,05 0,78 0,19 0,01 0,62 0,14 0,07 0,04 0,87 

67 3,03 8,05 0,86 0,17 0,01 0,69 0,14 0,06 0,03 0,92 

68 2,66 8,00 0,93 0,13 0,01 0,71 0,16 0,07 0,04 0,98 

69 2,80 8,05 0,73 0,10 0,01 0,56 0,13 0,06 0,04 0,79 

70 3,34 8,00 0,64 0,12 0,01 0,45 0,17 0,07 0,06 0,75 

71 3,03 8,05 0,70 0,17 0,01 0,51 0,11 0,06 0,16 0,84 

72 2,51 8,05 0,63 0,14 0,01 0,42 0,14 0,06 0,04 0,66 

73 3,03 8,00 0,69 0,19 0,01 0,56 0,15 0,08 0,05 0,84 

74 3,18 8,00 0,68 0,13 0,01 0,51 0,14 0,06 0,05 0,76 

75 3,03 7,85 0,58 0,17 0,01 0,36 0,15 0,08 0,12 0,71 

76 3,90 6,90 0,28 0,16 0,15 0,18 0,07 0,08 0,26 0,59 

77 3,55 7,90 0,73 0,14 0,01 0,42 0,20 0,08 0,14 0,84 

78 3,03 7,90 0,65 0,12 0,01 0,47 0,13 0,07 0,06 0,73 

79 3,03 8,05 0,78 0,12 0,01 0,56 0,22 0,07 0,06 0,91 

80 2,82 8,00 0,65 0,12 0,01 0,54 0,11 0,05 0,06 0,76 

81 2,72 8,00 0,64 0,10 0,01 0,47 0,15 0,08 0,03 0,73 

82 3,27 7,90 0,68 0,10 0,01 0,42 0,18 0,07 0,06 0,73 
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Продовж. табл.У.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-10см 2,82 8,05 0,80 0,13 0,09 0,76 0,15 0,08 0,03 1,02 

0-25см 2,51 8,10 0,73 0,13 0,01 0,56 0,18 0,08 0,02 0,84 

25-35см 2,30 8,05 0,83 0,17 0,01 0,56 0,27 0,07 0,01 0,91 

35-50см 1,25 8,10 0,83 0,12 0,02 0,62 0,25 0,09 0,01 0,97 

глибше 50см 0,52 8,00         

Розріз 2 

0-10см 2,77 7,90 0,63 0,11 0,04 0,41 0,26 0,04 0,07 0,78 

0-20см 2,72 7,90 0,59 0,10 0,09 0,56 0,13 0,04 0,05 0,78 

20-55 см 2,09 7,85 0,45 0,07 0,05 0,26 0,20 0,07 0,01 0,57 

55-70см 1,62 7,95 0,70 0,12 0,01 0,38 0,29 0,12 0,01 0,80 

глибше 70 0,58 7,80         

Розріз 3 

0-10см 3,34 7,95 0,68 0,12 0,11 0,58 0,22 0,04 0,07 0,91 

0-15см 3,10 7,95 0,70 0,14 0,01 0,51 0,23 0,07 0,03 0,84 

15-30см 2,59 8,00 0,63 0,10 0,01 0,45 0,17 0,09 0,01 0,72 

30-40 см 1,86 8,05 0,78 0,10 0,02 0,51 0,25 0,13 0,01 0,90 

40-55см 1,34 8,10 0,80 0,07 0,08 0,54 0,20 0,20 0,01 0,95 

глибше 55 1,03 8,20 0,70 0,07 0,12 0,40 0,27 0,21 0,01 0,89 

Розріз 4 

0-10см 2,90 7,95 0,70 0,12 0,01 0,49 0,18 0,07 0,04 0,78 

0-15 2,69 8,00 0,78 0,13 0,03 0,58 0,27 0,07 0,02 0,94 

23-40 2,33 8,05 0,88 0,10 0,01 0,62 0,23 0,09 0,02 0,96 

40-55 1,45 8,10 0,85 0,10 0,10 0,67 0,24 0,12 0,01 1,04 

глибше 55 1,03 8,10 не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. 
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Продовж. табл.У.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 5 

0-10 3,37 8,75 0,58 0,13 0,21 0,35 0,07 0,08 0,42 0,92 

0-27 3,37 8,8 0,55 0,13 0,18 0,33 0,04 0,07 0,42 0,86 

27-40 2,20 8,85 0,55 0,18 0,31 0,42 0,09 0,09 0,44 1,04 

40-60 1,58 9,1 0,75 0,18 0,09 0,37 0,07 0,13 0,45 1,02 

60-75 1,58 9,25 1,1 0,13 0,07 0,49 0,14 0,21 0,56 1,4 

глибше 75 1,00 не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. 

Розріз 6 

0-10 3,16 8,5 0,48 0,13 0,16 0,51 0,12 0,07 0,07 0,77 

0-15 3,05 8,6 0,5 0,11 0,09 0,49 0,11 0,06 0,04 0,7 

15-27 2,63 8,6 0,5 0,13 0,04 0,46 0,12 0,07 0,02 0,67 

27-40 1,05 8,7 0,53 0,11 0,1 0,46 0,17 0,1 0,01 0,74 

40-55 0,21 8,8 0,54 0,1 0,02 0,42 0,09 0,14 0,01 0,66 

глибше 55 0,11 8,9 0,58 0,09 0,03 0,39 0,01 0,2 0,01 0,7 

Розріз 7 

0-10 3,05 8,6 0,43 0,11 0,01 0,37 0,05 0,06 0,07 0,55 

0-30 1,79 8,65 0,45 0,11 0,08 0,44 0,07 0,11 0,02 0,64 

30-50 1,16 8,86 0,55 0,11 0,01 0,35 0,11 0,17 0,01 0,64 

50-65 0,52 9,2 0,75 0,09 0,01 0,28 0,02 0,52 0,01 0,83 

глибше 65 0,31 9,35 0,73 0,07 0,02 0,28 0,02 0,61 0,01 0,92 

Розріз 8 

0-10 3,37 8,45 0,33 0,11 0,19 0,37 0,05 0,09 0,12 0,63 

10-30 2,63 8,4 0,33 0,13 0,2 0,37 0,09 0,1 0,1 0,66 

30-50 1,58 8,85 0,55 0,09 0,01 0,3 0,09 0,22 0,02 0,63 

50-70 1,05 9,1 0,73 0,15 0,01 0,23 0,05 0,59 0,02 0,89 

глибше 70 0,84 9,3 0,79 0,33 0,08 0,21 0,06 1,04 0,02 1,33 
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Таблиця У.3 

Результати визначення гранулометричного складу ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Для точок регулярної мережі відбору 

1 0,22 5,33 29,68 6,09 10,45 48,23 64,77 

2 0,32 3,01 30,38 9,42 11,02 45,85 66,29 

3 0,16 2,62 33,07 4,35 4,68 55,12 64,15 

4 0,09 2,38 31,67 2,94 12,90 50,02 65,86 

5 0,58 1,54 32,19 7,85 10,70 47,14 65,69 

6 0,62 1,69 49,49 10,00 13,11 25,09 48,20 

7 0,36 0,36 35,04 7,33 7,60 49,24 64,17 

8 0,37 1,90 28,95 6,79 11,07 50,92 68,78 

9 0,33 4,76 28,68 4,76 13,75 47,72 66,23 

10 0,39 15,76 32,64 14,66 10,23 26,32 51,21 

11 0,52 0,73 33,28 8,24 9,36 47,87 65,47 

12 0,37 3,01 31,03 7,11 10,86 47,62 65,59 

13 0,21 16,05 34,45 13,27 13,12 22,90 49,29 

14 0,23 5,98 32,02 7,29 9,12 45,36 61,77 

15 0,35 13,36 43,17 15,35 13,65 14,12 43,12 

16 0,39 19,46 42,12 10,40 13,10 14,53 38,03 

17 0,15 4,67 33,71 7,38 6,96 47,13 61,47 

18 0,19 4,18 28,94 5,40 11,75 49,54 66,69 

19 0,27 0,87 30,08 10,31 13,88 44,59 68,78 

20 0,30 1,16 29,16 4,32 12,68 52,38 69,38 

21 0,27 3,95 30,15 5,45 12,80 47,38 65,63 

22 0,38 2,71 29,25 14,10 11,40 42,16 67,66 

23 0,15 3,09 31,05 6,09 10,45 49,17 65,71 

24 0,44 1,85 28,22 11,54 10,57 47,38 69,49 
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Продовж. табл.У.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 0,32 10,44 28,58 8,83 9,74 42,16 60,73 

26 0,27 1,97 31,14 11,73 8,72 46,17 66,62 

27 0,47 3,44 28,73 10,12 9,86 47,38 67,36 

28 0,63 0,51 30,44 10,24 10,00 48,18 68,42 

29 0,34 0,68 37,17 9,14 5,70 46,97 61,81 

30 0,64 2,76 31,76 10,82 7,88 46,14 64,84 

31 0,32 2,40 30,87 9,61 10,13 46,67 66,41 

32 0,37 0,26 38,96 8,85 9,77 41,79 60,41 

33 0,23 0,54 32,97 7,72 12,18 46,36 66,26 

34 0,36 5,93 28,94 14,58 12,03 38,16 64,77 

35 0,77 0,79 34,63 15,03 15,24 33,54 63,81 

36 0,10 0,04 32,55 10,61 13,23 43,47 67,31 

37 0,27 0,47 34,03 11,18 12,86 41,19 65,23 

38 0,52 1,92 30,92 16,74 8,50 41,40 66,64 

39 0,80 6,96 36,59 18,22 15,54 21,89 55,65 

40 0,52 5,80 32,92 11,66 15,02 34,18 60,86 

41 0,38 0,95 34,61 11,18 11,55 41,33 64,06 

42 0,14 5,71 32,72 11,12 7,61 42,70 61,43 

43 0,24 1,95 35,84 8,93 9,91 43,13 61,97 

44 0,39 0,44 32,22 9,75 10,77 46,43 66,95 

45 0,36 1,02 30,41 12,03 10,49 45,69 68,21 

46 0,14 0,90 33,10 10,11 10,80 44,95 65,86 

47 0,39 6,61 29,45 9,05 9,40 45,10 63,55 

48 14,52 2,03 24,70 9,17 9,40 40,18 58,75 

49 19,15 0,86 30,66 4,17 5,73 39,43 49,33 

50 25,89 9,46 31,19 10,49 7,40 15,57 33,46 

51 11,87 3,38 32,17 2,65 7,70 42,23 52,58 

52 0,19 8,96 25,33 11,08 6,32 48,12 65,52 

53 0,68 10,85 27,72 3,07 13,90 43,78 60,75 

54 0,32 4,20 35,76 4,29 10,75 44,68 59,72 
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Продовж. табл.У.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55 0,58 8,88 31,53 4,77 10,62 43,62 59,01 

56 0,44 8,70 28,73 11,61 7,91 42,61 62,13 

57 0,37 13,94 29,45 12,28 5,16 38,80 56,24 

58 0,25 6,72 33,15 8,88 9,04 41,96 59,88 

59 0,64 20,84 21,00 10,61 5,38 41,53 57,52 

60 0,96 0,97 31,71 13,86 12,91 39,59 66,36 

61 0,78 21,85 27,99 3,55 5,23 40,60 49,38 

62 0,47 12,94 30,24 4,52 10,26 41,57 56,35 

63 0,29 20,38 30,77 6,98 11,92 29,66 48,56 

64 0,88 2,78 30,72 10,49 11,30 43,90 65,69 

65 0,47 4,68 29,87 11,92 10,07 42,99 64,98 

66 0,19 13,75 26,32 8,05 8,35 43,34 59,74 

67 0,17 9,98 28,94 10,28 10,04 40,59 60,91 

68 15,30 0,78 28,30 6,78 8,42 40,42 55,62 

69 15,73 0,10 29,43 8,24 9,41 37,09 54,74 

70 12,61 6,68 31,01 6,63 5,00 38,07 49,70 

71 15,69 2,76 30,05 8,21 8,13 35,16 51,50 

72 0,22 11,02 34,77 3,27 5,73 45,06 54,06 

73 0,43 8,36 30,33 6,31 9,63 44,94 60,88 

74 0,42 4,79 28,50 12,21 13,27 40,81 66,29 

75 0,23 15,30 31,81 5,08 6,63 40,95 52,66 

76 0,69 1,21 27,92 10,61 10,66 48,91 70,18 

77 7,28 0,69 32,55 5,81 5,78 47,89 59,48 

78 0,50 0,54 36,14 8,19 9,07 45,56 62,82 

79 0,71 0,94 38,84 9,22 6,21 44,08 59,51 

80 1,26 1,99 31,24 12,08 12,65 40,78 65,51 

81 0,43 1,51 37,70 8,74 6,74 44,88 60,36 

82 0,67 3,55 36,87 10,40 7,31 41,20 58,91 
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Продовж. табл.У.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-10см 0,4 2,1 34,64 10,1 5,86 46,9 62,86 

0-25см 0,39 0,13 40,50 6,61 6,27 46,10 58,98 

25-35см 2,92 3,40 36,54 5,96 7,02 44,16 57,14 

35-50см 3,27 1,10 35,54 10,99 6,37 42,73 60,09 

глубже 50см 4,17 1,80 32,50 8,68 12,85 40,00 61,53 

Розріз 2 

0-10см 0,38 1,66 37,6 10,45 9,81 40,1 60,36 

0-20см 0,22 0,62 39,59 10,49 7,55 41,53 59,57 

20-55 см 0,81 6,61 27,82 8,82 6,9 49,04 64,76 

55-70см 0,4 0,9 30,44 13,68 12,58 42 68,26 

глубже 70 0,6 6,16 35,82 12,9 19,1 25,42 57,42 

Розріз 3 

0-10см 0,4 0,3 28,51 11,71 11,28 47,8 70,79 

0-15см 0,53 0,35 27,09 14,18 20,42 37,43 72,03 

15-30см 0,69 1,47 23,8 13,69 12,08 48,27 74,04 

30-40 см 0,65 0,33 29,87 9,32 11,1 48,73 69,15 

40-55см 0,52 10,5 26,5 10,91 5,82 45,75 62,48 

глубже 55 0,2 17,8 23,1 14,05 10,83 34,02 58,90 

Розріз 4 

0-10см 0,29 1,97 29,03 9,82 11,02 47,87 68,71 

0-15 1,03 2,82 28,51 12,02 9,9 45,72 67,64 

23-40 0,1 1,53 31,16 13,1 12,11 42 67,21 

40-55 0,8 0,88 32,3 14,2 17,1 34,72 66,02 

глубже 55 0,19 1,35 34,33 15,29 22,14 26,7 64,13 
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Продовж. табл.У.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 5 

0-10 2,23 1,08 38,89 6,47 16,33 35,00 57,80 

0-27 1,46 2,82 33,82 8,97 17,02 35,18 61,17 

27-40 1,12 0,54 37,37 12,30 18,75 29,20 60,25 

40-60 1,23 2,03 39,02 12,99 18,74 25,07 56,80 

60-75 2,18 8,47 42,21 7,74 18,04 16,63 42,41 

глубже 75 0,80 3,06 37,97 5,35 13,68 38,35 57,38 

Розріз 6 

0-10 0,39 1,86 37,56 4,21 12,06 43,51 59,78 

0-15 0,30 1,35 32,54 8,67 13,74 42,74 65,15 

15-27 0,22 1,12 34,80 8,22 14,46 39,44 62,12 

27-40 0,15 0,53 39,53 5,58 14,68 37,84 58,10 

40-55 0,05 1,85 38,05 9,83 11,97 36,50 58,30 

глубже 55 0,36 8,52 31,48 6,78 14,52 38,34 59,64 

Розріз 7 

0-10 0,35 4,36 30,56 12,63 11,83 40,27 64,73 

0-30 0,13 1,34 34,35 6,56 16,09 41,21 63,86 

30-50 0,28 1,70 23,45 9,29 14,09 50,05 73,43 

50-65 0,29 1,42 24,24 7,89 15,42 48,05 71,36 

глубже 65 0,04 0,75 33,34 8,65 14,44 42,78 65,87 

Розріз 8 

0-10 0,17 0,91 31,69 10,76 13,78 42,69 67,23 

10-30 0,03 1,84 30,07 10,53 12,21 45,19 67,93 

30-50 0,13 1,12 30,16 6,05 17,38 45,12 68,55 

50-70 0,11 1,47 28,98 5,81 15,79 47,45 69,05 

глубже 70 не визн. не визн не визн не визн не визн не визн не визн 
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Таблиця У.4 

Результати визначення мікроагрегатного склад ґрунтів  

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

Для точок регулярної мережі відбору 

1 13,65 21,06 41,76 6,94 2,44 14,15 

2 10,96 21,21 43,44 9,95 4,17 10,27 

3 10,76 20,12 41,82 11,65 4,40 11,24 

4 9,76 47,71 20,22 0,59 6,26 15,46 

5 8,12 35,98 34,42 1,30 11,91 8,27 

6 10,73 36,68 31,46 1,44 7,01 12,68 

7 11,93 36,18 29,69 3,26 5,03 13,91 

8 8,27 38,24 34,76 9,10 0,37 9,26 

9 14,78 28,57 34,08 10,06 5,72 6,79 

10 9,19 41,81 32,26 7,17 0,37 9,20 

11 2,99 43,30 36,70 4,12 3,37 9,52 

12 9,24 28,27 41,62 7,12 10,97 2,78 

13 6,44 37,39 39,59 7,81 4,44 4,33 

14 12,51 25,72 37,69 9,61 7,40 7,07 

15 14,29 29,05 35,42 9,95 3,10 8,19 

16 14,39 33,29 34,88 10,15 6,37 0,92 

17 13,51 40,43 31,67 7,06 6,37 0,96 

18 18,32 34,04 26,38 11,83 8,50 0,93 

19 15,32 31,27 30,19 10,15 11,34 1,73 

20 14,23 29,72 33,80 13,39 5,94 2,92 

21 12,83 26,91 39,00 10,81 8,13 2,35 

22 14,31 21,39 39,05 12,52 11,66 1,07 

23 14,79 23,11 41,15 12,15 4,97 3,13 

24 19,94 6,03 39,95 10,00 16,30 7,78 

7
1
6
 



 

 

Продовж. табл.У.4  

1 2 3 4 5 6 7 

25 15,41 18,09 37,02 4,60 20,44 4,44 

26 22,79 11,67 34,67 11,93 15,89 3,05 

27 16,01 25,47 34,93 5,99 13,52 4,08 

28 21,72 14,56 30,92 11,07 17,82 3,91 

29 18,48 20,78 30,29 9,82 16,85 3,78 

30 20,48 19,41 30,29 13,02 13,02 3,78 

31 14,70 21,89 34,54 10,50 14,12 4,25 

32 20,67 16,90 34,34 8,00 17,07 3,02 

33 25,76 17,33 28,61 13,34 13,86 1,10 

34 25,02 22,03 21,68 11,35 13,30 6,62 

35 19,14 22,61 30,68 13,99 11,60 1,98 

36 16,80 13,81 35,75 10,97 18,16 4,51 

37 13,99 18,01 33,92 11,87 17,07 5,14 

38 18,62 12,83 39,04 7,22 17,80 4,49 

39 20,68 14,69 37,01 15,54 8,56 3,52 

40 14,60 28,07 32,02 10,03 11,29 3,99 

41 18,97 14,83 37,84 15,53 9,65 3,18 

42 27,00 14,63 30,08 9,45 15,01 3,83 

43 30,28 17,62 18,24 14,33 16,64 2,89 

44 19,61 24,59 21,78 13,62 16,60 3,82 

45 24,38 16,73 33,55 7,05 13,89 4,40 

46 23,43 12,60 34,82 9,12 15,79 4,24 

47 18,02 17,11 32,49 12,14 15,74 4,50 

48 13,25 40,47 26,24 7,95 4,40 7,69 

49 14,66 32,53 29,32 10,70 8,67 4,12 

50 27,93 34,68 18,73 5,40 10,00 3,26 

51 12,51 38,95 32,22 3,50 10,65 2,17 

52 16,75 34,23 27,24 9,38 7,84 4,56 

53 18,13 29,60 29,26 9,54 10,71 2,76 

54 20,35 29,03 32,54 8,85 5,41 3,82 

7
1
7
 



 

 

Продовж. табл.У.4 

1 2 3 4 5 6 7 

55 12,30 37,46 33,65 8,48 5,78 2,33 

56 14,52 32,86 30,95 10,60 7,78 3,29 

57 12,39 35,95 33,60 7,93 8,24 1,89 

58 14,52 37,01 27,92 13,15 4,62 2,78 

59 26,88 27,60 30,71 7,04 5,04 2,73 

60 21,97 20,96 34,60 15,75 3,89 3,10 

61 9,43 35,88 33,71 11,71 7,47 1,85 

62 28,24 23,83 28,93 10,76 4,20 4,04 

63 5,77 35,43 33,29 11,39 11,86 2,26 

64 10,71 39,05 32,07 8,90 5,88 3,39 

65 11,97 35,06 30,92 12,08 6,35 3,62 

66 15,41 34,89 29,16 10,54 4,97 5,03 

67 10,92 43,18 26,18 9,81 7,15 2,76 

68 14,55 33,40 33,65 8,40 5,40 4,60 

69 20,12 35,80 37,23 3,10 10,43 3,32 

70 16,96 21,98 34,40 13,62 8,27 4,77 

71 16,32 32,00 31,43 12,56 5,88 2,81 

72 11,24 29,59 30,55 18,14 8,77 1,71 

73 11,77 43,39 26,11 7,38 8,83 2,52 

74 19,05 40,51 22,31 3,55 13,88 0,70 

75 15,98 8,90 45,36 17,94 5,72 6,10 

76 18,93 15,23 38,48 12,10 10,11 5,15 

77 15,50 44,19 18,56 7,95 8,95 4,85 

78 12,25 32,76 26,54 15,19 10,75 2,51 

79 15,20 36,37 29,40 10,20 6,20 2,63 

80 24,02 28,65 30,24 8,77 5,72 2,60 

81 9,83 37,88 33,33 11,28 5,10 2,58 

82 15,99 28,57 33,37 11,38 7,83 2,86 

 

7
1
8
 



 

 

 

Продовж. табл.У.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-10см 14,2 30,84 33,1 10,95 7,92 2,99 

0-25см к к к к к к 

25-35см к к к к к к 

35-50см к к к к к к 

глибше 50см к к к к к к 

Розріз 2 

0-10см 14,18 29,08 34,06 8,68 11,13 2,87 

0-20см 6,47 22,37 45,42 11,56 11,18 3 

20-55 см 6,5 30,02 38,59 15,02 6,72 3,15 

55-70см к к к к к к 

глибше 70 к к к к к к 

Розріз 3 

0-10см 10,68 30,99 37,8 10,82 8,24 1,47 

0-15см 10,69 28,77 37,17 8,82 11,29 3,26 

15-30см 11,39 29,04 34,4 13,09 9,91 2,17 

30-40 см к к к к к к 

40-55см к к к к к к 

глибше 55 к к к к к к 

Розріз 4 

0-10см 15,44 23,08 37,85 10,45 9,5 3,68 

0-15 10,7 29,12 37,17 8,72 10,35 3,94 

23-40 к к к к к к 

40-55 к к к к к к 

глибше 55 к к к к к к 

 

7
1
9
 



 

 

Продовж. табл.У.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 5 

0-10 1,49 1,24 38,40 6,79 16,21 35,87 

0-27 1,45 1,06 39,40 7,10 16,70 34,29 

27-40 1,14 0,68 37,80 12,47 18,71 29,20 

40-60 3,23 2,04 40,00 11,81 18,80 24,12 

60-75 2,50 9,45 43,12 7,80 19,15 17,98 

глибше 75 1,40 3,35 37,94 5,63 13,38 38,30 

Розріз 6 

0-10 0,61 1,86 37,56 4,15 12,32 43,50 

0-15 0,33 1,35 32,54 8,67 13,70 43,41 

15-27 0,50 1,19 34,89 8,83 15,35 39,24 

27-40 0,35 0,93 39,94 5,96 14,88 37,94 

40-55 0,54 2,50 40,00 10,01 12,41 34,54 

глибше 55 0,36 8,52 31,48 6,78 14,52 38,34 

Розріз 7 

0-10 0,35 4,36 30,56 12,63 11,83 40,27 

0-30 0,22 1,51 33,10 6,50 15,65 43,02 

30-50 0,32 1,78 25,80 9,36 14,12 48,62 

50-65 0,32 1,42 24,65 8,89 16,42 48,30 

глибше 65 0,04 0,75 33,34 8,65 14,44 42,78 

Розріз 8 

0-10 0,17 0,91 31,69 10,76 13,78 42,69 

10-30 0,07 2,30 30,00 10,32 12,24 45,07 

30-50 0,15 1,16 30,00 6,35 17,34 45,00 

50-70 0,16 2,38 28,80 5,87 15,45 47,34 

глибше 70 не визн. не визн не визн не визн не визн не визн 

7
2
0
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Таблиця У.5 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту 

№ 

точки* 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів. ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За точками регулярної мережі відбору 

1 7,25 0,48 24,83 4,71 0,29 1,55 31,38 

2 6,60 1,28 21,98 5,15 0,29 6,60 34,02 

3 6,05 1,78 19,94 6,27 0,29 3,87 30,37 

4 7,15 0,35 38,25 2,78 0,29 0,81 42,13 

5 7,25 0,31 к к 0,37 0,88 1,25 

6 7,30 0,25 к к 0,29 0,91 1,20 

7 7,35 0,28 к к 0,37 1,03 1,40 

8 7,25 0,31 43,96 2,94 0,29 0,95 48,14 

9 7,45 0,35 к к 0,29 0,98 1,27 

10 7,30 0,31 к к 0,29 0,66 0,95 

11 7,25 0,35 38,62 3,48 0,29 0,83 43,22 

12 7,20 0,35 29,88 3,27 0,18 0,87 34,20 

13 7,25 0,31 40,85 3,15 0,29 1,08 45,37 

14 7,25 0,31 к к 0,29 0,73 1,02 

15 7,40 0,28 к к 0,29 0,86 1,15 

16 7,35 0,28 к к 0,37 0,81 1,18 

17 7,30 0,31 42,47 2,89 0,18 0,87 46,41 

18 7,30 0,31 к к 0,37 1,18 1,55 

19 7,05 0,48 24,73 5,34 0,18 0,87 31,12 

20 7,35 0,35 38,60 3,44 0,18 0,91 43,13 

21 7,25 0,35 35,35 3,00 0,37 0,88 39,60 

22 7,05 0,54 24,35 5,87 0,29 0,88 31,39 

23 7,20 0,39 31,92 3,39 0,18 0,75 36,24 

24 7,00 0,54 27,32 4,66 0,18 0,82 32,98 

25 7,05 0,43 28,27 4,85 0,20 0,69 34,01 

26 7,35 0,35 20,99 4,65 0,22 1,31 27,17 

27 7,25 0,35 к к 0,18 0,96 1,14 

28 7,00 0,43 29,10 4,86 0,18 0,94 35,08 

29 6,60 0,67 22,88 6,13 0,18 0,77 29,93 

30 7,15 0,28 32,78 4,89 0,18 1,04 38,89 

31 6,65 0,67 23,32 5,41 0,18 1,00 29,91 

32 7,35 0,31 к к 0,22 0,86 1,08 

33 7,35 0,25 к к 0,22 1,13 1,35 

34 7,15 0,39 37,88 4,79 0,18 1,01 43,86 

35 7,35 0,31 к к 0,22 2,38 2,60 

36 6,75 0,67 22,82 6,13 0,18 1,05 30,18 

37 6,70 0,39 34,42 4,85 0,22 1,11 40,60 

38 7,05 0,54 28,64 3,94 0,18 1,07 33,83 

39 6,85 0,31 к к 0,31 4,65 4,96 

40 7,30 0,31 к к 0,22 2,69 2,91 

41 7,30 0,35 39,07 3,16 0,18 1,92 44,33 

42 7,40 0,35 34,23 4,03 0,18 1,31 39,75 
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Продовж. табл.У.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 7,35 0,35 к к 0,18 0,79 0,97 

44 7,40 0,43 31,11 4,21 0,09 0,87 36,28 

45 7,05 0,35 38,63 2,96 0,09 1,38 43,06 

46 7,20 0,39 25,37 2,83 0,09 2,11 40,40 

47 7,20 0,35 32,35 3,40 0,09 1,66 37,50 

48 7,10 0,39 31,40 3,20 0,09 1,18 35,87 

49 7,20 0,31 36,81 4,10 0,18 0,99 42,08 

50 7,20 0,39 37,19 4,46 0,22 2,18 44,05 

51 7,15 0,35 19,67 3,19 0,18 0,85 23,89 

52 7,25 0,35 32,01 3,85 0,18 0,78 36,82 

53 7,10 0,67 26,48 4,23 0,09 1,09 31,89 

54 7,10 0,35 40,60 3,11 0,59 1,14 45,44 

55 7,20 0,35 22,27 3,24 0,18 1,52 27,21 

56 7,15 0,39 30,99 3,28 0,18 2,22 36,67 

57 7,05 0,35 33,33 2,71 0,22 2,31 38,57 

58 7,10 0,39 37,74 2,10 0,20 1,01 41,05 

59 7,15 0,23 к к 0,20 1,31 1,51 

60 7,15 0,39 31,83 1,68 0,15 2,59 36,25 

61 7,20 0,35 24,77 2,16 0,15 1,40 28,48 

62 7,25 0,35 31,05 2,21 0,15 1,04 34,45 

63 7,25 0,21 28,18 2,77 0,15 1,48 32,58 

64 7,20 0,39 26,28 2,86 0,22 0,92 30,28 

65 7,60 0,31 к к 0,22 1,85 2,07 

66 7,25 0,35 к к 0,20 0,81 1,01 

67 7,30 0,35 к к 0,22 0,72 0,94 

68 7,30 0,31 к к 0,22 0,72 0,94 

69 7,35 0,31 к к 0,22 0,82 1,04 

70 7,30 0,43 27,13 3,42 0,15 0,99 31,69 

71 7,25 0,35 к к 0,20 1,78 1,98 

72 7,20 0,35 34,49 2,90 0,20 0,74 38,33 

73 7,20 0,35 36,94 2,67 0,22 0,82 40,65 

74 7,20 0,39 40,59 1,93 0,20 0,83 43,55 

75 6,80 0,67 25,41 3,53 0,22 1,55 30,71 

76 5,15 3,40 14,04 4,58 0,15 0,91 19,68 

77 6,90 0,43 28,08 3,31 0,22 1,78 33,39 

78 6,95 0,54 29,66 3,22 0,20 0,95 34,03 

79 7,30 0,35 к к 0,29 0,85 1,14 

80 7,15 0,39 к к 0,15 0,92 1,07 

81 7,20 0,39 30,48 3,27 0,22 0,68 34,65 

82 6,90 0,43 25,15 3,06 0,15 0,90 29,26 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-10см 7,20 0,25 к к 0,22 0,64 0,86 

0-25см 7,10 0,28 к к 0,22 0,43 0,65 

25-35см 7,35 0,35 к к 0,22 0,39 0,61 

35-50см 7,35 0,28 к к 0,35 0,29 0,64 

глибше 50см 7,40 0,28 29,60 4,97 0,35 0,25 35,17 
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Продовж. табл.У.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 2 

0-10см 7,05 0,60 24,62 4,72 0,15 0,92 30,41 

0-20см 6,90 0,60 25,07 4,86 0,20 0,81 30,94 

20-55 см 6,80 0,60 21,73 5,01 2,00 0,31 29,05 

55-70см 7,05 0,42 22,20 5,93 2,00 0,33 30,46 

глибше 70 7,35 0,25 к к 0,26 0,13 0,39 

Розріз 3 

0-10см 7,20 0,28 33,80 4,33 0,15 1,46 39,74 

0-15см 7,05 0,43 35,87 4,05 0,15 0,90 40,97 

15-30см 7,00 0,48 31,20 3,42 0,07 0,57 35,26 

30-40 см 7,20 0,31 к к 0,48 0,49 0,97 

40-55см 7,45 0,25 к к 0,48 0,40 0,88 

глибше 55 7,50 0,20 к к 0,57 0,36 0,93 

Розріз 4 

0-10см 7,35 0,39 36,21 3,67 0,15 1,16 41,19 

0-15 7,35 0,35 к к 0,22 0,78 1,00 

23-40 7,40 0,35 к к 0,22 0,61 0,83 

40-55 7,65 0,31 к к 0,42 0,44 0,86 

глибше 55 7,45 0,29 к к 0,51 0,40 0,91 

Розріз 5 

0-10 7,35 0,31 23,86 0,07 2,33 26,26 

0-27 7,30 0,28 23,63 0,07 2,59 26,29 

27-40 7,60 0,23 20,11 0,26 5,97 26,34 

40-60 7,80 0,15 22,71 0,07 0,42 23,20 

60-75 8,00 0,15 12,55 0,68 7,27 20,50 

Розріз 6   

0-10 7,45 0,31 23,03 0,20 1,12 24,35 

0-15 7,50 0,28 23,46 0,18 0,74 24,38 

15-27 7,45 0,25 22,51 0,15 0,29 22,95 

27-40 7,55 0,23 18,15 0,24 0,30 18,69 

40-55 7,65 0,15 17,10 0,20 0,23 17,53 

глибше 55 7,60 0,15 22,51 0,13 2,33 24,97 

Розріз 7 

0-10 7,35 0,39 23,64 0,20 0,81 24,65 

0-30 7,25 0,35 22,04 0,15 0,35 22,54 

30-50 7,45 0,28 19,92 0,99 0,60 21,51 

50-65 7,70 0,23 15,35 2,00 0,61 17,96 

глибше 65 7,75 0,15 19,96 0,20 2,59 22,75 

Розріз 8 

0-10 7,15 0,43 20,92 0,13 2,07 23,12 

10-30 7,05 0,43 24,71 0,59 0,83 26,13 

30-50 7,35 0,31 21,71 1,23 0,69 23,63 

50-70 7,35 0,28 17,54 1,43 0,44 19,41 

глибше 70 7,55 0,15 не визн. не визн не визн не визн не визн 

Примітка. Для розрізів № 5-8 сумарний вміст Ca2+ та Mg2+ у складі обмінних катіонів 

визначали розрахунковим методом з використанням ємності вбирання та гідролітичної 

кислотності; k – карбонатний зразок. 
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а) 

 
 

б) в) 

Рис. У.2 Цифрова модель рельєфу полігону «Крим-Кам’янка» та її похідні: 

а) цифрова модель рельєфу; б) картограма нахилу поверхні; в) картосхема 

експозицій схилів. 
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Загальний вміст 

гумусу, % 

 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.3 Результати геостатистичного моделювання загального вмісту 

гумусу у ґрунті за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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рНводний 

 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.4 Результати геостатистичного моделювання рН водного за 

методом ЕБК: 

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст НСО3
- у  

водній витяжці, в 

мг.екв/100 г 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.5 Результати геостатистичного моделювання вмісту НСО3
- у водній 

витяжці за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст СІ- у  

водній витяжці, в 

мг.екв/100 г 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.6 Результати геостатистичного моделювання вмісту СІ- у водній 

витяжці, в мг.екв/100 г за методом ЕБК: 

 а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 



729 

 

  

 

Вміст Са2+- у  

водній витяжці, в 

мг.екв/100 г 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.7 Результати геостатистичного моделювання вмісту Са2+- у водній 

витяжці за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст Na+- у  

водній витяжці, в 

мг.екв/100 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.8 Результати геостатистичного моделювання вмісту Na+- у водній 

витяжці за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст мікроагрегатів  

розміром  

від 1,00 до 0,25 мм в 

в ґрунті 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.9  Результати геостатистичного моделювання розміром від 1,00 до 

0,25 мм в мікроагрегатному складі ґрунту за методом ЕБК: 

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст мікроагрегатів 

розміром  

від 0,25 до 0,05 мм  

в ґрунті 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.10  Результати геостатистичного моделювання розміром від 0,25 до 

0,05 мм в мікроагрегатному складі ґрунту за методом ЕБК: 

а) картограма;  б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Вміст фракцій 

розміром  

менш  0,01 мм в 

гранулометричному 

складі ґрунту 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.11 Результати геостатистичного моделювання вмісту фракцій 

фізичної глини  за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Ступень 

солонцюватості 

ґрунтів 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.12 Результати геостатистичного моделювання ступеня 

солонцюватості ґрунтів полігону за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Співвідношення НСО3
- 

та СІ- 

у водній витяжці: 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.13 Результати геостатистичного моделювання співвідношення 

аніонів НСО3
- та СІ- в ҐП полігону за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Cпіввідношення аніонів 

СІ- та SO42- 

у водній витяжці: 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

Рис. У.14 Результати геостатистичного моделювання  співвідношення 

аніонів СІ- та SO42-за методом ЕБК:  

а) картограма; б) варіограма; в) самородок; г) графік КК. 
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Таблиця У.6 

Опис морфологічної будови ґрунтових розрізів полігону  

« Крим - Кам’янка » 

№п/п Схематичне представлення 

або зображення розрізу 

Опис профілю 

1 2 3 

1 Розріз 1 – Верхня частина пологого схилу північно-східної експозиції з нахилом 

поверхні менше 1°, закладка розрізу на угіддях з плантажною оранкою перед 

посівом, в благоприємному фізичному стані ґрунту  

 

Н(е)pla k 0-25см - гумусовий горизонт, темно-сірий з 

каштановим відтінком, орний, пилувато-пороховатої 

та грудкуватої структури, карбонатний, перехід 

чіткий за плужною підошвою  

 

 

 

 

 

 

Нр(і)k 25-35см - верхній перехідний, темно-сірий з 

бурим відтінком, грудкуватої та горіхоподібної 

структури, щільний, перехід поступовий 

Рhi(k) 35-50см - нижній перехідний, темно-

коричневий, нерівномірно гумусований, грудкуватої 

горіхоподібної структури,  ущільнений, перехід 

поступовий 

 

Pk(h) глибше 50см  - лес, в верхній частині брудно-

коричневий палевий за рахунок  незначної 

гумусованості, к низу стає більш палевим, щільний, 

значна кількість рихлої білозірки 

Назва ґрунту: Каштановий слабко солонцюватий плантажованний глибокий 

карбонатний слабогумусний легко глинистий ґрунт на лесовидній глині 
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Продовж. табл.У.6 
1 2 3 

2 Розріз 2  - Середня частина схилу північно-східної експозиції з дуже незначним 

нахилом поверхні (менше 1°), закладка розрізу на угіддях з плантажною оранкою 

перед посівом, в благоприємному фізичному стані ґрунту 

 

Нрlа 0-20см орний – гумусово- елювіальний та 

частково ілювіальний розсіяні горизонти, темно-сірий 

зі слабким каштановим відтінком, пороховато-

грудкуватої структури, перехід чіткий за щільністю в 

 

 

НрІрl 20-55 см - верхній перехідний, сірувато-білястий 

зі слабким бурим відтінком, ущільнений, крупно-

ґрудкуватої структури, слабкий глянець на гранях, 

щільний, бескарбонатний, перехід поступовий 

 

НРiрl 55-70см - нижній перехідний, сірувато-бурий, 

нерівномірно гумусова ний з окремими темно-сірими 

плямами, грудкувато-горіхоподібної структури, 

ущільнений, перехід поступовий 

 

 

Pk(h) глибше 70 см – лесовидна порода, палева з 

темнувато-бурим відтінком, в верхній частині 

слабогумусована, значна кількість рихлої білозірки 

 

Назва ґрунту: Солонець каштановий глибокий, глибоко солончаковатий легкоглинистий 

плантажований на лесовидній глині  

3 Розріз 3 – Верхня третина схилу північно-східної експозиції з дуже незначним 

нахилом поверхні (біля 1°), закладка розрізу на угіддях з плантажною оранкою перед 

посівом, в благоприємному фізичному стані ґрунту 

 

Н(е)pla орний 0-30см Гумусовий слабкоелювійований 

горизонт, темно-сірий з каштановим відтінком, орний, 

пороховато-грудкуватої структури, середньо 

глинистий, перехід чіткий за плужною підошвою 

 

Нрі(k) 30-40 cм Верхній перехідний, темно-

коричневий з бурим відтінком, грудкувато-

горіхоподібної структури, карбонатний, ущільнений, 

перехід поступовий 

 

Рhi(k) 40-55см Ніжний перехідний, темно-бурий, 

нерівномірно гумусова ний, середньо глинистий, 

призмо видно-грудкуватої структури, легкоглинистий, 

ущільнений, перехід поступовий 

 

Pk(h) глибше 55см – лесовидна глина, палева з темно-

бурим відтінком, слабко та нерівномірно гумусований 

у верхній частині, середньоглинистий, щільний, 

значна кількість рихлої білозірки з 60 см 

Назва ґрунту: Каштановий слабосолонцюватий малогумусний середньо глинистий 

плантажований на лесовидній глині 
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Продовж. табл. У.6 
1 2 3 

4 Розріз 4 - Верхня частина схилу північно-східної експозиції з дуже незначним 

нахилом поверхні (менш 1°), закладка розрізу на угіддях з плантажною оранкою 

перед посівом, в благоприємному фізичному стані ґрунту 

 

Н(е)plak орний 0-23см Гумусовий горизонт, темно-

сірий з каштановим відтінком, орний, пороховато-

грудкуватий за структурою, в сухому стані 

грудкувато-глибистий, перехід поступовий 

 

Нрі(k) 23-40см Верхній перехідний, темно-сірий з 

бурим відтінком, комкувато-зернистий та 

горіхоподібний, слабкий глянець на гранях, 

щільний, перехід поступовий 

 

Рhi(k) 40-50см Ніжний перехідний, сірувато-бурий, 

нерівномірно гумусова ний з окремими темно-

сірими затьоками, середньоглинистий, 

призмовидно-грудкуватої структури, ущільнений, 

перехід поступовий 

 

Pk(h) глибше 50 см - лесовидна глина палевого 

кольору з темно-бурим відтінком, 

середньоглинистий, грудкуватий, щільний, в 

верхній частині нерівномірно та 

слабкогумусований з окремими темними плямами 

або затьоками, значна кількість рихлої білозірки 

Назва ґрунту:  Каштановий слабосолонцюватий малогумусний середньо глинистий 

плантажований на лесовидній глині 

5 Розріз 5 – Середня частина схилу східної експозиції, з дуже незначним нахилом 

поверхні (біля 1°), закладка розрізу на угіддях з плантажною оранкою, після збору 

урожаю, в надто пересушеному стані ґрунту  

 

Н(е)pla(k) 0-27см Гумусово-елювіальний, сірий з 

бурим відтінком, пилувато-комковатої структури, 

зі слабко визначеною на структурних окремостях 

присипкою SiO2,  карбонатний, перехід 

поступовий 

Нрі(k) 27-40см – верхній перехідний, світло-сірий 

білястий, пилуватий, безструктурний, рихлий, 

слабкий глянець на гранях, перехід поступовий 

  

Р1h(k) 40-55 cм – ґрунтотворна порода попіл 

кримсько-степових зольників, з незначною 

кількістю гумусу, сірого білястого кольору, 

пилуватий, перехід поступовий 

 

Р1k 55-75см – попіл зольників, безструктурний, 

світло-сірий з рідкими включеннями 

антропогенного походження 

Назва ґрунту: Назва ґрунту: золистий темно-каштановий слабосолнцюватий малогумусний 

легкоглинистий ґрунт на золистих відкладах антропогенного походження  
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Продовж. табл. У.6 

1 2 3 

6 Розріз 7 – Нижня частина пологого схилу східної експозиції, з дуже незначним 

нахилом поверхні (біля 1°), закладка після збору урожаю, в надто пересушеному 

стані ґрунту 

 

Н(е)pla(k) 0-15см - гумусово-елювіальний, темно-

сірий з бурим відтінком,  орний, добре та 

рівномірно гумусований, пороховато-грудкуватий 

з добре визначеною пилуватою присипкою SiO2 на 

структурних окремостях, карбонатний, перехід 

чіткий за плужною підошвою 

 

 

 

 

 

 

Нрі(k) 15-27 см Верхній перехідний, сіруватий 

темно-коричневий, грудковатої структури, грудки 

розпадаються на горіхоподібні окремості, глянець 

на них є чітким, перехід чіткий 

 

 

 

 

Рhi (k) 27-40см Нижній перехідний горизонт, 

темно-бурий з каштановим відтінком, горіховато-

призматичної структури, карбонатний, 

нерівномірно гумусований, перехід поступовий  

 

 

 

Pk 40-55 см  Лес палево-жовтий, карбонатний, 

легкоглинистий, білозірка слабко виражена 

 

 

 

 

Назва ґрунту: Лучно - каштановий слабкосолонцюватий легко линистий плантажований 

ґрунт на лесовидній глині 
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Продовж. табл.У.6 

1 2 3 

7 Розріз 8 – Нижня третина схилу пологого схилу північно-східної експозиції з 

нахилом поверхні близько 1°, закладено після збору урожаю, в надто пересушеному 

стані ґрунту 

 

Н(е)pla 0-30см - Гумусовий орний горизонт, 

темно-сірий з каштановим відтінком, в сухому 

стані комкувато-глибистої структури, перехід 

чіткий за плужною підошвою 

Нрі(k) 30-50 см Верхній перехідний, темно-сірий з 

бурим відтінком, комкувато-зернистий та 

горіхоподібний, слабкий глянець на гранях, 

щільний, перехід поступовий 

Рhi(k) 50-65см Ніжний перехідний, сірувато-бурий, 

нерівномірно гумусова ний з окремими темно-

сірими плямами, середньоглинистий, 

призмоподібно-грудкуватої структури, 

ущільнений, перехід поступовий 

Pk(h) глибше 65 см – Лесовидна глина палевого 

кольору з бурим відтінком, середньоглиниста, 

щільна, значна кількість рихлої білоглазки 

Назва ґрунту:  Темно-каштановий слабосолонцюватий плантажований мало гумусний ґрунт 

на лесовидній глині 

8 Розріз 9 – Середня частина схилу північно-східної експозиції, з незначним нахилом 

поверхні (біля 1°), в межах слабко вираженого днища улоговини стоку, закладено 

після збору урожаю, в надто пересушеному стані ґрунту 

 

Н(е)pla орний 0-30см гумусовий горизонт, темно-

сірий з слабким бурим відтінком, в сухому стані 

грудкувато-глибистий, на структурних 

окремностях з присипкою SiO2, перехід чіткий за 

плужною підошвою 

Нрі(k) 30-50 см верхній перехідний, темно-сірий з 

бурим відтінком, грудкувато-зернистої та 

горіхоподібної структури, ущільнений, слабкий 

глянець на гранях, карбонатний. перехід 

поступовий 

 

Рhi(k) 50-70см нижній перехідний, сірувато-бурий, 

з окремими темно-сірими затьоками, ущільнений, 

карбонатний  перехід поступовий 

 

 

Pk глибше 70 см – ґрунтотворна порода – лемо 

видна глина з темно-бурим відтінком, 

середньоглинистий, горіхувато - грудкуватої 

структури, в верхній частині – нерівномірно 

гумусований, в нижній частині - значна кількість 

мілкої білозірки 

Назва ґрунту:  Темно-каштановий слабосолонцюватий малогумусний 

середньоглинистий плантажований ґрунт на лесовидній глині 
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Додаток Ф 

Оптичні характеристики  полігону «Тишки 1» за даними зйомки 

сільськогосподарської рослиності 
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Рис. Ф.1 Розподіл оптичної яскравості полігону  у 2-му каналі зйомки. 

D-4канал
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

К
іл

ь
к
іс

ть
 е

л
ем

ен
ті

в
 з

о
б
р

аж
ен

н
я

 
Рис. Ф.2 Розподіл оптичної яскравості полігону у 4-му каналі зйомки. 
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Рис. Ф.3 Розподіл оптичної яскравості полігону у 3-му каналі зйомки. 
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Додаток Х 

Результати дослідження неоднорідності ґрунтів за даними космічного 

сканування сільськогосподарської рослинності 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця Х.1 

Результати сухого просіювання ґрунтів полігону «Тишки 1» за методом М.І.Савінова 

№ 

точ-

ки 

Вміст фракцій за сухим просіюванням, % 

Розмір фракцій, мм 

Більше 10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 Σ агрега-тів < 

0,25 та > 10% 

Σ макроаг-регатів 

від 0,25 до 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р.4 27,30 18,30 15,52 19,40 7,96 7,38 3,08 0,16 28,20 71,80 

23,28 15,90 15,60 17,60 9,64 10,42 5,18 0,62 25,04 74,96 

19,96 15,48 15,98 18,86 11,14 10,84 5,48 0,10 22,12 77,88 

Р.6 38,38 7,50 7,36 9,84 7,26 14,06 11,16 0,76 42,08 57,92 

26,38 8,80 7,44 10,06 8,64 19,12 13,52 1,58 30,84 69,16 

31,90 6,34 6,76 10,84 8,76 18,02 11,36 1,08 36,84 63,16 

Р.7 19,62 6,54 6,70 9,22 8,90 21,14 18,92 1,40 27,18 72,82 

15,34 5,62 6,40 10,56 10,50 24,36 18,40 1,64 22,52 77,48 

23,06 5,92 7,32 10,44 9,48 20,70 16,16 1,06 28,92 71,08 

Р.19 3,50 3,78 8,34 19,38 20,44 26,76 13,46 0,42 7,42 92,58 

8,80 5,94 10,00 20,12 16,97 22,62 12,02 0,10 12,28 87,72 

13,66 6,36 8,62 18,46 16,52 22,16 11,06 0,70 16,12 83,88 

Т.21 4,50 3,38 5,82 13,08 18,34 29,36 16,90 2,64 10,48 89,52 

6,42 3,48 6,16 12,24 15,90 29,00 18,42 2,46 12,34 87,66 

8,44 6,10 6,94 14,54 16,14 27,00 14,78 0,88 13,62 86,38 

Т.22 20,44 8,64 7,66 11,64 9,50 20,58 15,32 1,00 25,66 74,34 

18,72 7,46 6,38 11,32 9,66 22,16 17,00 1,00 25,02 74,98 

22,30 7,78 6,90 10,30 9,70 21,64 14,78 0,84 28,08 71,94 

Т.23 21,98 8,64 7,60 11,54 10,44 20,14 13,52 1,56 26,56 73,44 

25,46 9,14 7,14 11,18 10,26 19,56 12,26 1,52 28,94 71,06 

22,22 6,98 7,10 11,52 11,02 20,28 13,92 2,22 26,40 73,60 

7
4
4

 



 

 

Таблиця Х.2 

Результати мокрого просіювання ґрунтів полігону «Тишки 1» за методом М.І.Савінова  

№ 

точ-

ки 

Вміст фракцій за мокрим просіюванням, % 

Розмір фракцій, мм 

7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 Σ агрегатів  

< 0,25 та комків >10% 

Σ макроагрегатів від 

0,25 до 10мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р.4 5,15 9,25 8,97 23,82 18,20 2,19 32,42 67,58 

2,28 9,26 7,74 23,5 20,80 1,18 35,24 64,76 

2,94 7,44 7,84 24,39 27,10 2,04 28,22 71,78 

Р.6 1,23 3,10 2,69 10,58 21,40 1,04 59,96 40,04 

1,64 1,75 3,10 11,00 26,93 1,48 54,10 45,90 

1,78 2,98 3,04 10,37 30,53 2,25 49,05 50,95 

Р.7 0,35 1,08 1,71 7,48 31,58 1,80 56,00 44,00 

0,48 1,31 1,81 11,00 42,47 1,59 41,34 58,66 

0,35 1,26 2,07 11,20 24,60 1,20 59,32 40,68 

Р.19 1,61 7,13 8,11 22,03 26,95 1,44 32,69 67,31 

1,13 32,12 19,27 7,50 5,80 2,24 31,94 68,06 

2,30 7,35 7,94 19,81 35,34 0,90 26,36 73,64 

Т.21 0,53 1,15 1,78 9,54 36,79 1,64 48,57 51,43 

0,27 1,33 1,02 6,59 39,21 1,49 50,09 49,51 

0,96 1,80 2,21 13,30 39,82 1,78 40,13 59,87 

Т.22 2,57 2,62 2,27 10,56 38,74 0,65 42,59 57,41 

1,91 2,70 2,23 10,40 27,42 1,29 54,05 45,95 

2,35 2,51 2,18 7,26 35,65 1,35 48,70 51,30 

Т.23 0,63 2,44 5,53 18,31 41,12 1,73 30,24 69,76 

2,01 3,06 3,02 12,50 43,93 1,73 33,75 66,25 

2,60 2,52 1,83 7,85 46,49 2,05 36,66 63,34 

Примітка. Виконавець сухого та мокрого просіювання - провідний інженер лабораторії захисту ґрунтів від ерозії Н.Д. Вороніна. 

7
4
5
 



 

 

Таблиця Х.3 

Результати визначення гранулометричного та мікроагрегатного складу ґрунтів полігону «Тишки 1» 

 

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р.4 9,74 1,50 34,12 10,87 10,06 33,71 54,64 

Р.6 6,87 1,33 29,05 9,31 12,83 40,61 62,75 

Р.7 3,46 13,44 31,45 7,19 6,98 37,48 51,65 

Р.19 1,77 1,77 33,90 8,89 9,31 44,36 62,56 

Т.21 3,61 15,43 26,68 11,33 4,69 38,26 54,28 

Т.22 1,30 1,31 32,81 14,01 10,51 40,06 64,58 

Т.23 2,47 0,21 34,06 10,60 14,23 38,43 63,26 

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

Р.4 6,93 25,25 48,14 8,71 8,19 2,78 19,68 

Р.6 18,64 19,47 38,09 6,96 10,70 6,15 23,81 

Р.7 34,39 25,34 27,72 5,72 2,05 4,78 12,55 

Р.19 14,56 40,57 25,12 8,37 4,72 6,66 19,75 

Т.21 29,77 8,27 44,75 7,88 5,62 3,71 17,21 

Т.22 18,55 20,85 40,15 5,20 9,70 5,55 26,75 

Т.23 19,78 29,57 37,64 1,31 9,71 1,99 13,01 
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Таблиця Х.4 

Визначення основних показників ґрунтів на полігоні «Тишки 1» 

№ точ-

ки 

Основні фізико-хімічні показники ґрунтів  

Загальний вміст гумусу, % рН сол. рН вод Гідролітична кислотність, 

ммоль/100 г 

1 2 3 4 5 

Р.4 4,51 5,70 7,00 2,07 

Р.6 4,30 5,70 7,10 1,82 

Р.7 3,76 5,35 6,85 3,4 

Р.19 4,35 5,40 6,95 3,05 

Т.21 3,44 5,2 6,85 3,79 

Т.22 4,30 6,10 7,35 0,28 

Т.23 4,55 5,20 6,25 3,82 

№  

точки 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів  ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р.4 0,18 0,08 0,21 0,21 0,18 0,07 0,01 0,47 

Р.6 0,15 0,12 0,13 0,25 0,10 0,04 0,01 0,40 

Р.7 0,15 0,1 0,07 12,00 1,48 0,20 0,68 14,68 

Р.19 0,24 0,1 0,01 10,60 2,34 0,25 0,6 14,13 

Т.21 0,15 0,05 0,11 12,20 0,98 0,20 0,53 14,22 

Т.22 0,2 0,07 0,18 0,32 0,07 0,05 0,01 0,45 

Т.23 0,13 0,10 0,05 0,13 0,10 0,03 0,02 0,28 
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Таблиця Х.5 

Кореляційна матриця  

Показники  Розмір фракцій за сухим просіюванням, мм 

>10 (c) 10-7(c) 7-5(c) 5-3(c) 3-2(c) 2-1(c) 1-0.5(c) 
0.5-

0.25(c) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

>10 (c) 1.00 0.48* 0.17 -0.40 -0.90* -0.74* -0.39 -0.18 

10-7(c) 0.48* 1.00 0.88* 0.38 -0.52* -0.91* -0.84* -0.52* 

7-5(c) 0.17 0.88* 1.00 0.72* -0.15 -0.78* -0.89* -0.64* 

5-3(c) -0.40 0.38 0.72* 1.00 0.52* -0.23 -0.65* -0.62* 

3-2(c) -0.90* -0.52* -0.15 0.52* 1.00 0.67* 0.20 0.08 

2-1(c) -0.74* -0.91* -0.78* -0.23 0.67* 1.00 0.84* 0.55* 

1-0.5(c) -0.39 -0.84* -0.89* -0.65* 0.20 0.84* 1.00 0.64* 

0.5-0.25(c) -0.18 -0.52* -0.64* -0.62* 0.08 0.55* 0.64* 1.00 

Σ agreg 0.98* 0.35 0.01 -0.56* -0.93* -0.62* -0.21 -0.07 

Σmacroagr. -0.98* -0.35 -0.01 0.56* 0.93* 0.62* 0.21 0.07 

Σ агрокор. -0.94* -0.59* -0.24 0.45* 0.98* 0.76* 0.32 0.12 

K strukt -0.88* -0.46* -0.09 0.52* 0.95* 0.62* 0.19 0.03 

Σ 5 -1 мм -0.94* -0.59* -0.24 0.45* 0.98* 0.76* 0.32 0.12 

7-5(m) 0.35 0.76* 0.66* 0.46* -0.29 -0.69* -0.76* -0.50* 

5-3(m) -0.21 0.17 0.44* 0.69* 0.31 -0.17 -0.40 -0.57* 

3-2(m) -0.20 0.29 0.58* 0.81* 0.33 -0.27 -0.54* -0.66* 

2-1(m) 0.03 0.66* 0.78* 0.69* 0.07 -0.55* -0.76* -0.56* 

1-0.5(m) -0.13 -0.33 -0.52* -0.50* 0.04 0.44* 0.48* 0.68 

0.5-0.25(m) -0.03 0.16 0.21 0.21 0.04 -0.14 -0.23 -0.02 

Σ agr<0.25 0.28 -0.37 -0.54* -0.74* -0.37 0.19 0.54 0.35 

Σ mkagr -0.28 0.38 0.54* 0.74* 0.37 -0.19 -0.54 -0.36 

Гумус 0.51* 0.58* 0.48* 0.28 -0.36 -0.66* -0.65 -0.49* 

Гід.к-ть -0.53* -0.41 -0.24 0.06 0.56* 0.50* 0.28 0.52* 

РН сол 0.61* 0.45* 0.31 -0.01 -0.61* -0.61* -0.35 -0.57* 

рН вод. 0.06 0.09 0.12 0.08 -0.12 -0.11 -0.05 -0.43* 

НСО3- vod -0.38 0.01 0.28 0.67* 0.44* 0.04 -0.21 -0.65* 

Cl-vod 0.57* 0.01 -0.04 -0.16 -0.38 -0.34 -0.16 -0.19 

SO4-vod 0.39 0.66* 0.48* -0.02 -0.52* -0.56* -0.41 -0.22 

Ca-vod -0.74* -0.62* -0.33 0.13 0.67* 0.69* 0.52* 0.20 

Mg-vod -0.67* -0.50* -0.13 0.42 0.70* 0.50* 0.27 -0.15 

Na-vod -0.77* -0.52* -0.15 0.37 0.75* 0.59* 0.34 -0.02 

K-vod -0.69* -0.60* -0.30 0.15 0.62* 0.63* 0.50* 0.13 

Σ kat-vod -0.74* -0.62* -0.31 0.18 0.68* 0.67* 0.49* 0.15 

ГС 1 0.46* 0.73* 0.72* 0.26 -0.40 -0.76* -0.73* -0.29 

ГС 2 -0.50* -0.47* -0.37 -0.24 0.31 0.57* 0.59* 0.47* 

ГС 3 0.17 0.49* 0.50* 0.41 -0.17 -0.48* -0.45* -0.51* 

ГС 4 -0.03 0.21 0.04 -0.02 -0.06 -0.01 -0.06 0.02 

ГС 5 0.69* 0.34 0.11 -0.15 -0.51* -0.51* -0.39 -0.15 

ГС 6 -0.27 -0.67* -0.53* 0.04 0.47* 0.53* 0.35 -0.07 

FG 0.25 -0.12 -0.24 -0.08 -0.05 0.01 -0.05 -0.12 

MС 1 -0.27 -0.70* -0.75* -0.64* 0.10 0.68* 0.86* 0.64* 

MС 2 -0.02 0.10 0.27 0.48* 0.14 -0.20 -0.29 -0.49* 

MС 3 0.20 0.55* 0.40 0.03 -0.25 -0.37 -0.41 0.09 
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Продовж. табл.Х.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MС 4 -0.30 0.14 0.44* 0.60* 0.36 -0.09 -0.34 -0.45* 

MС 5 0.60* 0.38 0.10 -0.18 -0.45* -0.43 -0.38 -0.03 

MС 6 -0.07 -0.44* -0.31 0.01 0.18 0.26 0.24 -0.31 

ухил -0.04 -0.31 -0.35 -0.22 0.05 0.24 0.31 0.31 

Експоз. -0.61* 0.17 0.52* 0.85* 0.69* 0.04 -0.41 -0.29 

Rеd 0.16 0.88* 0.93* 0.53* -0.24 -0.73* -0.76 -0.45* 

Green -0.26 -0.91* -0.97* -0.62* 0.23 0.82* 0.91* 0.52* 

Blue -0.24 -0.91* -0.97* -0.60* 0.23 0.81* 0.88* 0.51* 

Ф дисп. -0.01 -0.38 -0.27 -0.05 0.07 0.20 0.24* -0.32 

Ka 0.23 -0.08 -0.17 -0.05 -0.14 -0.05 0.01 -0.24 

P  -0.48* -0.61* -0.34 0.04 0.46* 0.53* 0.47* 0.08 

Продовж. табл.Х.5 

Показники  Σ agreg Σmacroagr. Σ агрокор K strukt Σ 5 -1 мм 

1 10 11 12 13 14 

>10 (c) 1.0* -1.0* -0.94* -0.88* -0.94* 

10-7(c) 0.4 -0.4 -0.59* -0.46* -0.59* 

7-5(c) 0.0 -0.0 -0.24 -0.09 -0.24 

5-3(c) -0.6* 0.6* 0.45* 0.52* 0.45* 

3-2(c) -0.9* 0.9* 0.98* 0.95* 0.98* 

2-1(c) -0.6* 0.6* 0.76* 0.62* 0.76* 

1-0.5(c) -0.2 0.2 0.32 0.19 0.32 

0.5-0.25(c) -0.1 0.1 0.12 0.03 0.12 

Σ agreg 1.0 -1.0 -0.94* -0.90* -0.94* 

Σmacroagr. -1.0* 1.0 0.94* 0.90* 0.94* 

Σ агрокор. -0.9* 0.9* 1.00 0.93* 1.00* 

K strukt -0.9* 0.9* 0.93* 1.00 0.93* 

1 10 11 12 13 14 

Σ 5 -1 мм -0.9* 0.9* 1.00* 0.93* 1.00 

7-5(m) 0.2 -0.2 -0.34 -0.25 -0.34 

5-3(m) -0.3 0.3 0.29 0.28 0.29 

3-2(m) -0.3 0.3 0.28 0.31 0.28 

2-1(m) -0.1 0.1 -0.03 0.12 -0.03 

1-0.5(m) -0.1 0.1 0.08 -0.06 0.08 

0.5-0.25(m) -0.1 0.1 0.02 0.03 0.02 

Σ agr<0.25 0.4 -0.4 -0.32 -0.29 -0.32 

Σ mkagr -0.4 0.4 0.31 0.29 0.31 

Гумус 0.4 -0.4 -0.42 -0.34 -0.42 

Гід.к-ть -0.5* 0.5* 0.54* 0.47* 0.54* 

РН сол 0.6* -0.6* -0.60* -0.53* -0.60* 

рН вод. 0.1 -0.1 -0.08 -0.02 -0.08 

НСО3- vod -0.4* 0.4* 0.45* 0.46* 0.45* 

Cl-vod 0.6* -0.6* -0.40 -0.36 -0.40 

SO4-vod 0.4 -0.4 -0.54 -0.42 -0.54 

Ca-vod -0.7* 0.7* 0.71* 0.63* 0.71* 

Mg-vod -0.7* 0.7* 0.73* 0.67* 0.73* 

Na-vod -0.7* 0.7* 0.78* 0.72* 0.78* 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 10 11 12 13 14 

K-vod -0.6* 0.6* 0.67* 0.59* 0.67* 

Σ kat-vod -0.7* 0.7* 0.73* 0.65* 0.73* 

ГС 1 0.4 -0.4 -0.51 -0.32 -0.51 

ГС 2 -0.4 0.4 0.36 0.30 0.36 

ГС 3 0.1 -0.1 -0.19 -0.16 -0.19 

ГС 4 -0.0 0.0 -0.04 -0.06 -0.04 

ГС 5 0.6* -0.6* -0.56* -0.52* -0.56* 

ГС 6 -0.2 0.2 0.51* 0.41 0.51* 

FG 0.2 -0.2 -0.05 -0.09 -0.05 

MС 1 -0.1 0.1 0.19 0.07 0.19 

MС 2 -0.1 0.1 0.12 0.13 0.12 

MС 3 0.1 -0.1 -0.31 -0.22 -0.31 

MС 4 -0.4 0.4 0.32 0.42 0.32 

MС 5 0.5* -0.5* -0.50* -0.45* -0.50* 

MС 6 -0.0 0.0 0.22 0.21 0.22 

ухил -0.0 0.0 0.08 -0.03 0.08 

Експоз. -0.7* 0.7* 0.62* 0.68* 0.62* 

Rеd 0.0 -0.0 -0.32 -0.16 -0.32 

Green -0.1 0.1 0.34 0.17 0.34 

Blue -0.1 0.1 0.33 0.17 0.33 

Ф дисп. 0.0 -0.0 0.13 0.13 0.13 

Ka 0.2 -0.2 -0.11 -0.16 -0.11 

P -0.4 0.4 0.50* 0.45* 0.50* 

Продовж. табл.Х.5 

Показники  

Розмір фракцій за мокрим просіюванням, мм 

7-5(m) 5-3(m) 3-2(m) 2-1(m) 1-0.5(m) 
0.5-

0.25(m) 

Σ 

agr<0.25 
Σ mkagr 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

>10 (c) 0.35 -0.21 -0.20 0.03 -0.13 -0.03 0.3 -0.3 

10-7(c) 0.76* 0.17 0.29 0.66* -0.33 0.16 -0.4 0.4 

7-5(c) 0.66* 0.44* 0.58* 0.78* -0.52* 0.21 -0.5* 0.5* 

5-3(c) 0.46* 0.69* 0.81* 0.69* -0.50* 0.21 -0.7* 0.7* 

3-2(c) -0.29 0.31 0.33 0.07 0.04 0.04 -0.4 0.4 

2-1(c) -0.69* -0.17 -0.27 -0.55* 0.44* -0.14 0.2 -0.2 

1-0.5(c) -0.76* -0.40 -0.54* -0.76* 0.48* -0.23 0.5* -0.5* 

0.5-0.25(c) -0.50* -0.57* -0.66* -0.56* 0.68* -0.02 0.4 -0.4 

Σ agreg 0.22 -0.31 -0.33 -0.12 -0.05 -0.05 0.4 -0.4 

Σ 5 -1 мм -0.34 0.29 0.28 -0.03 0.08 0.02 -0.3 0.3 

7-5(m) 1.00 0.19 0.28 0.53* -0.20 0.13 -0.4* 0.4* 

5-3(m) 0.19 1.00 0.95* 0.15 -0.71* 0.33 -0.5* 0.5* 

3-2(m) 0.28 0.95* 1.00 0.40 -0.71* 0.32 -0.6* 0.6* 

2-1(m) 0.53* 0.15 0.40 1.00 -0.23 0.01 -0.7* 0.7* 

1-0.5(m) -0.20 -0.71* -0.71* -0.23 1.00 -0.13 -0.0 0.0 

0.5-0.25(m) 0.13 0.33 0.32 0.01 -0.13 1.00 -0.3 0.3 

Σ agr<0.25 -0.45* -0.46* -0.61* -0.65* -0.05 -0.27 1.0 -1.0 

Σ mkagr 0.45* 0.46* 0.61* 0.65* 0.04 0.27 -1.0 1.0 



751 

 

Продовж. табл.Х.5 

Показники 15 16 17 18 19 20 21 22 

Гумус 0.66* 0.33 0.43 0.45* -0.24 0.07 -0.5* 0.5* 

Гід.к-ть -0.51* -0.07 -0.07 -0.09 0.34 0.32 -0.2 0.1 

РН сол 0.50* 0.16 0.20 0.20 -0.36 -0.20 -0.0 0.0 

рН вод. 0.20 0.08 0.04 -0.04 -0.46* -0.38 0.4 -0.4 

НСО3- vod 0.30 0.61* 0.64* 0.29 -0.50* -0.25 -0.4 0.4 

Cl-vod -0.01 0.13 0.18 0.03 -0.23 0.11 0.0 -0.0 

SO4-vod 0.50* -0.20 -0.20 0.21 -0.18 -0.10 0.2 -0.2 

Ca-vod -0.62* 0.09 0.04 -0.21 0.03 -0.02 0.1 -0.1 

Mg-vod -0.39 0.41 0.42 0.01 -0.22 -0.03 -0.2 0.2 

Na-vod -0.46* 0.29 0.28 -0.04 -0.15 -0.03 -0.1 0.1 

K-vod -0.60* 0.14 0.10 -0.18 -0.02 -0.03 0.1 -0.1 

Σ kat-vod -0.60* 0.14 0.10 -0.19 -0.01 -0.02 0.1 -0.1 

ГС 1 0.41 0.03 0.13 0.52 -0.41 0.27 -0.0 0.0 

ГС 2 -0.64* -0.31 -0.39 -0.35 0.24 0.00 0.4 -0.4 

ГС 3 0.53* 0.40 0.50* 0.48 -0.18 0.02 -0.6 0.6 

ГС 4 0.39 -0.13 -0.17 -0.04 0.20 -0.22 -0.1 0.1 

ГС 5 0.42 0.04 0.10 0.13 0.01 0.08 -0.2 0.2 

ГС 6 -0.26 0.29 0.24 -0.32 -0.08 -0.23 0.0 -0.0 

FG 0.25 0.15 0.14 -0.13 0.04 -0.18 -0.1 0.1 

MС 1 -0.79* -0.47* -0.60* -0.66* 0.45* -0.08 0.6* -0.6* 

MС 2 0.23 0.56* 0.65* 0.37 -0.29 0.05 -0.6* 0.6* 

MС 3 0.41 -0.25 -0.23 0.22 0.10 0.11 -0.0 0.0 

MС 4 0.12 0.36 0.40 0.34 -0.60* -0.03 -0.0 0.0 

MС 5 0.48* -0.13 -0.12 0.05 0.06 -0.00 -0.0 0.0 

MС 6 -0.18 0.23 0.18 -0.26 -0.40 -0.34 0.3 -0.3 

ухил -0.30 -0.02 -0.01 -0.16 0.41 0.16 -0.2 0.2 

Експоз. 0.18 0.47* 0.55 0.51* -0.33 0.16 -0.5* 0.5* 

Rеd 0.61* 0.18 0.29 0.69* -0.36 0.18 -0.3 0.3 

Green -0.68* -0.29 -0.44 -0.78* 0.42 -0.26 0.5* -0.5* 

Blue -0.67* -0.27 -0.40 -0.77* 0.41 -0.24 0.5* -0.5* 

Ф дисп. -0.18 0.17 0.11 -0.26 -0.43 -0.36 0.4 -0.4 

Ka 0.21 0.22 0.24 -0.06 0.02 -0.17 -0.2 0.2 

P -0.63* 0.12 0.09 -0.22 -0.12 -0.02 0.2 -0.2 

Продовж. табл.Х.5 

Показники 

ґрунту 
гумус 

Гид.к-

ть 
рН сол 

рН 

вод. 

НСО3-

вод 
Cl-vod 

SO4-

vod 
Ca-vod 

1 23 24 25 26 27 28 29 30 

>10 (c) 0.51* -0.53* 0.61* 0.06 -0.38 0.57* 0.39 -0.74* 

10-7(c) 0.58* -0.41 0.45* 0.09 0.01 0.01 0.66* -0.62* 

7-5(c) 0.48* -0.24 0.31 0.12 0.28 -0.04 0.48* -0.33 

5-3(c) 0.28 0.06 -0.01 0.08 0.67* -0.16 -0.02 0.13 

3-2(c) -0.36 0.56* -0.61* -0.12 0.44* -0.38 -0.52* 0.67* 

2-1(c) -0.66* 0.50* -0.61* -0.11 0.04 -0.34 -0.56* 0.69* 

1-0.5(c) -0.65* 0.28 -0.35 -0.05 -0.21 -0.16 -0.41 0.52* 

0.5-0.25(c) -0.49* 0.52* -0.57* -0.43* -0.65* -0.19 -0.22 0.20 

Σ agreg 0.40 -0.52* 0.58* 0.07 -0.45* 0.56* 0.36 -0.67* 

Σmacroagr. -0.40 0.52* -0.58* -0.07 0.45* -0.56* -0.36 0.67* 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 23 24 25 26 27 28 29 30 

Σ агрокор. -0.42 0.54* -0.60* -0.08 0.45* -0.40 -0.54* 0.71* 

K strukt -0.34 0.47* -0.53* -0.02 0.46* -0.36 -0.42* 0.63* 

Σ 5 -1 мм -0.42 0.54* -0.60* -0.08 0.45* -0.40 -0.54* 0.71* 

7-5(m) 0.66* -0.51* 0.50* 0.20 0.30 -0.01 0.50* -0.62* 

5-3(m) 0.33 -0.07 0.16 0.08 0.61* 0.13 -0.20 0.09 

3-2(m) 0.43 -0.07 0.20 0.04 0.64* 0.18 -0.20 0.04 

2-1(m) 0.45* -0.09 0.20 -0.04 0.29 0.03 0.21 -0.21 

1-0.5(m) -0.24 0.34 -0.36 -0.46* -0.50* -0.23 -0.18 0.03 

0.5-0.25(m) 0.07 0.32 -0.20 -0.38 -0.25 0.11 -0.10 -0.02 

Σ agr<0.25 -0.48* -0.15 -0.00 0.37 -0.36 0.05 0.20 0.09 

Σ mkagr 0.49* 0.15 0.01 -0.37 0.36 -0.05 -0.20 -0.09 

Гумус 1.00 -0.58* 0.74* -0.07 0.26 0.49* 0.12 -0.78* 

Гід.к-ть -0.58* 1.00 -0.91* -0.69* -0.41 -0.22 -0.56* 0.65* 

РН сол 0.74* -0.91* 1.00 0.42 0.36 0.51* 0.31 -0.63* 

рН вод. -0.07 -0.69* 0.42 1.00 0.54* -0.18 0.57* -0.07 

НСО3- vod 0.26 -0.41 0.36 0.54* 1.00 -0.07 -0.07 0.15 

Cl-vod 0.49* -0.22 0.51* -0.18 -0.07 1.00 -0.38 -0.25 

SO4-vod 0.12 -0.56* 0.31 0.57* -0.07 -0.38 1.00 -0.56* 

Ca-vod -0.78* 0.65* -0.63* -0.07 0.15 -0.25 -0.56* 1.00 

Mg-vod -0.36* 0.41 -0.28 -0.02 0.52* 0.06 -0.70* 0.86* 

Na-vod -0.60* 0.54* -0.49* 0.02 0.40 -0.19 -0.56* 0.96* 

K-vod -0.69* 0.59* -0.52* -0.08 0.20 -0.12 -0.61* 0.99* 

Σ kat-vod -0.74* 0.63* -0.59* -0.06 0.20 -0.21 -0.59* 1.00* 

ГС 1 0.20 -0.12 0.13 0.14 -0.23 0.13 0.60* -0.36 

ГС 2 -0.97* 0.65* -0.73* -0.06 -0.33 -0.45* -0.15 0.80* 

ГС 3 0.79* -0.41 0.66* -0.16 0.42 0.29 -0.07 -0.39 

ГС 4 0.17 -0.40 0.10 0.31 0.14 -0.64* 0.59* -0.50* 

ГС 5 0.87* -0.47* 0.62* -0.24 -0.12 0.63 0.02 -0.84 

ГС 6 0.06 -0.07 0.07 0.16 0.52* 0.31 -0.62* 0.25 

FG 0.64* -0.49* 0.46* 0.08 0.30 0.32 -0.13 -0.56* 

MС 1 -0.83 0.52 -0.53 -0.19 -0.48 -0.14 -0.37 0.65 

MС 2 0.63 -0.17 0.48 -0.21 0.55 0.56 -0.53 -0.02 

MС 3 0.03 -0.08 -0.16 0.11 -0.34 -0.55 0.80 -0.50 

MС 4 -0.26 -0.03 -0.12 0.61 0.52 -0.22 0.27 0.36 

MС 5 0.62 -0.51 0.38 0.08 -0.17 0.13 0.48 -0.91 

MС 6 -0.08 -0.41 0.32 0.68* 0.61* 0.31 -0.19 0.25 

ухил 0.16 0.40 -0.07 -0.81* -0.27 0.41 -0.77* 0.13 

Експоз. -0.16 0.37 -0.45* 0.07 0.46* -0.48* 0.02 0.39 

Rеd 0.27 -0.20 0.19 0.17 0.09 -0.25 0.67* -0.30 

Green -0.48* 0.20 -0.27 -0.05 -0.11 0.02 -0.54* 0.42 

Blue -0.44* 0.21 -0.25 -0.08 -0.11 0.08 -0.58* 0.39 

Ф дисп. -0.14 -0.45* 0.35 0.75* 0.55* 0.28 -0.07 0.24 

Ka 0.70* -0.49* 0.65* -0.07 0.37 0.51* -0.34 -0.40 

P -0.61* 0.49* -0.36 -0.03 0.15 0.16 -0.65* 0.91* 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 

ґрунту 
Mg-vod Na-vod K-vod Σ kat-vod ГС 1 ГС 2 ГС 3 

1 31 32 33 34 35 36 37 

>10 (c) -0.67* -0.77* -0.69* -0.74* 0.46* -0.50* 0.17 

10-7(c) -0.50* -0.52* -0.60* -0.62* 0.73* -0.47* 0.49* 

7-5(c) -0.13 -0.15 -0.30 -0.31 0.72* -0.37 0.50* 

5-3(c) 0.42 0.37 0.15 0.18 0.26 -0.24 0.41 

3-2(c) 0.70* 0.75* 0.62* 0.68* -0.40 0.31 -0.17 

2-1(c) 0.50* 0.59* 0.63* 0.67* -0.76* 0.57* -0.48* 

1-0.5(c) 0.27 0.34 0.50* 0.49* -0.73* 0.59* -0.45* 

0.5-0.25(c) -0.15 -0.02 0.13 0.15 -0.29 0.47* -0.51* 

Σ agreg -0.66* -0.75* -0.63* -0.68* 0.37 -0.39 0.08 

Σmacroagr. 0.66* 0.75* 0.63* 0.68* -0.37 0.39 -0.08 

Σ агрокор. 0.73* 0.78* 0.67* 0.73* -0.51* 0.36 -0.19 

K strukt 0.67* 0.72* 0.59* 0.65* -0.32 0.30 -0.16 

Σ 5 -1 мм 0.73* 0.78* 0.67* 0.73* -0.51* 0.36 -0.19 

7-5(m) -0.39 -0.46* -0.60* -0.60 0.41 -0.64* 0.53* 

5-3(m) 0.41 0.29 0.14 0.14 0.03 -0.31 0.40 

3-2(m) 0.42 0.28 0.10 0.10 0.13 -0.39 0.50* 

2-1(m) 0.01 -0.04 -0.18 -0.19 0.52* -0.35 0.48* 

1-0.5(m) -0.22 -0.15 -0.02 -0.01 -0.41 0.24 -0.18 

0.5-0.25(m) -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.27 0.00 0.02 

Σ agr<0.25 -0.19 -0.09 0.06 0.05 -0.04 0.40 -0.61* 

Σ mkagr 0.19 0.08 -0.06 -0.05 0.04 -0.40 0.61* 

Гумус -0.36 -0.60* -0.69* -0.74* 0.20 -0.97* 0.79 

Гід.к-ть 0.41 0.54* 0.59* 0.63* -0.12 0.65* -0.41 

РН сол -0.28 -0.49* -0.52* -0.59* 0.13 -0.73* 0.66 

рН вод. -0.02 0.02 -0.08 -0.06 0.14 -0.06 -0.16 

НСО3- vod 0.52* 0.40 0.20 0.20 -0.23 -0.33 0.42 

Cl-vod 0.06 -0.19 -0.12 -0.21 0.13 -0.45* 0.29 

SO4-vod -0.70* -0.56* -0.61* -0.59* 0.60* -0.15 -0.07 

Ca-vod 0.86* 0.96* 0.99* 1.00* -0.36 0.80* -0.39 

Mg-vod 1.00 0.95* 0.9* 0.89* -0.39 0.39 0.01 

Na-vod 0.95* 1.00 0.96* 0.97* -0.33 0.62* -0.21 

K-vod 0.91* 0.96* 1.00 0.99* -0.38 0.74* -0.27 

Σ kat-vod 0.89* 0.97* 0.99* 1.00 -0.37 0.76* -0.34 

ГС 1 -0.39 -0.33 -0.38 -0.37 1.00 -0.12 -0.06 

ГС 2 0.39 0.62* 0.74* 0.76* -0.12 1.00 -0.68* 

ГС 3 0.01 -0.21 -0.27 -0.34 -0.06 -0.68* 1.00 

ГС 4 -0.58* -0.49* -0.58* -0.52* -0.14 -0.29 0.04 

ГС 5 -0.55* -0.77* -0.77* -0.81* 0.10 -0.88* 0.52* 

ГС 6 0.51* 0.35 0.29 0.29 -0.65* -0.21 -0.02 

FG -0.26 -0.46* -0.53* -0.53* -0.39 -0.78 0.32 

MС 1 0.28 0.41 0.62* 0.61* -0.44* 0.83* -0.60* 

MС 4 0.40 0.49* 0.32 0.37 0.46 0.22 -0.27 

MС 5 -0.84* -0.90* -0.95* -0.92* 0.24 -0.72* 0.10 

MС 6 0.46* 0.36 0.30 0.28 -0.27 -0.07 -0.15 

ухил 0.24 0.08 0.21 0.15 -0.52* -0.05 0.39 

Експоз. 0.44* 0.54* 0.34 0.41 0.27 0.18 -0.05 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 31 32 33 34 35 36 37 

Rеd -0.28 -0.20 -0.31 -0.30 0.78* -0.14 0.32 

Green 0.28 0.28 0.41 0.41 -0.82* 0.37 -0.43 

Blue 0.28 0.26 0.39 0.38 -0.82* 0.32 -0.40 

Ф дисп. 0.40 0.33 0.28 0.27 -0.18 0.00 -0.20 

Ka -0.00 -0.28 -0.30 -0.35 -0.51* -0.74* 0.68* 

P 0.88* 0.89* 0.95* 0.92* -0.28 0.65* -0.29 

Продовж. табл.Х.5 

Показники 

ґрунту 
ГС 4 ГС 5 ГС 6 FG MС 1 MС 2 MС 3 MС 4 

1 38 39 40 41 42 43 44 45 

>10 (c) -0.03 0.69* -0.27 0.25 -0.27 -0.02 0.20 -0.30 

10-7(c) 0.21 0.34 -0.67* -0.12 -0.70* 0.10 0.55* 0.14 

7-5(c) 0.04 0.11 -0.53* -0.24 -0.75* 0.27 0.40 0.44* 

5-3(c) -0.02 -0.15 0.04 -0.08 -0.64* 0.48* 0.03 0.60 

3-2(c) -0.06 -0.51* 0.47* -0.05 0.10 0.14 -0.25 0.36 

2-1(c) -0.01 -0.51* 0.53* 0.01 0.68* -0.20 -0.37 -0.09 

1-0.5(c) -0.06 -0.39 0.35 -0.05 0.86* -0.29 -0.41 -0.34 

0.5-0.25(c) 0.02 -0.15 -0.07 -0.12 0.64* -0.49* 0.09 -0.45* 

Σ agreg -0.04 0.63* -0.24 0.22 -0.10 -0.10 0.14 -0.37 

Σmacroagr. 0.04 -0.63* 0.24 -0.22 0.10 0.10 -0.14 0.37 

Σ агрокор. -0.04 -0.56* 0.51* -0.05 0.19 0.12 -0.31 0.32 

K strukt -0.06 -0.52* 0.41 -0.09 0.07 0.13 -0.22 0.42 

Σ 5 -1 мм -0.04 -0.56* 0.51* -0.05 0.19 0.12 -0.31 0.32 

7-5(m) 0.39 0.42 -0.26 0.25 -0.79* 0.23 0.41 0.12 

5-3(m) -0.13 0.04 0.29 0.15 -0.47* 0.56* -0.25 0.36 

3-2(m) -0.17 0.10 0.24 0.14 -0.60* 0.65* -0.23 0.40 

2-1(m) -0.04 0.13 -0.32 -0.13 -0.66* 0.37 0.22 0.34 

1-0.5(m) 0.20 0.01 -0.08 0.04 0.45* -0.29 0.10 -0.60* 

0.5-0.25(m) -0.22 0.08 -0.23 -0.18 -0.08 0.05 0.11 -0.03 

Σ agr<0.25 -0.05 -0.19 0.02 -0.13 0.57* -0.57* -0.01 -0.02 

Σ mkagr 0.05 0.20 -0.02 0.13 -0.57* 0.57* 0.01 0.02 

Гумус 0.17 0.87* 0.06 0.64* -0.83* 0.63* 0.03 -0.26 

Гід.к-ть -0.40 -0.47* -0.07 -0.49* 0.52* -0.17 -0.08 -0.03 

РН сол 0.10 0.62* 0.07 0.46* -0.53* 0.48* -0.16 -0.12 

рН вод. 0.31 -0.24 0.16 0.08 -0.19 -0.21 0.11 0.61* 

НСО3- vod 0.14 -0.12 0.52* 0.30 -0.48* 0.55* -0.34 0.52* 

Cl-vod -0.64* 0.63* 0.31 0.32 -0.14 0.56* -0.55* -0.22 

SO4-vod 0.59* 0.02 -0.62* -0.13 -0.37 -0.53* 0.80* 0.27 

Ca-vod -0.50* -0.84* 0.25 -0.56* 0.65* -0.02 -0.50* 0.36 

Mg-vod -0.58* -0.55* 0.51* -0.26 0.28 0.46* -0.75* 0.40 

Na-vod -0.49* -0.77* 0.35 -0.46* 0.41 0.19 -0.55* 0.49* 

K-vod -0.58* -0.77* 0.29 -0.53* 0.62* 0.12 -0.61* 0.32 

Σ kat-vod -0.52* -0.81* 0.29 -0.53* 0.61* 0.05 -0.54* 0.37 

ГС 1 -0.14 0.10 -0.65* -0.39 -0.44* -0.21 0.56* 0.46* 

ГС 2 -0.29 -0.88* -0.21 -0.78* 0.83* -0.54* -0.05 0.22 

ГС 3 0.04 0.52* -0.02 0.32 -0.60* 0.82* -0.23 -0.27 

ГС 4 1.00 0.13 -0.11 0.42 -0.33 -0.38 0.65* -0.13 
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Продовж. табл.Х.5 

1 38 39 40 41 42 43 44 45 

ГС 5 0.13 1.00 0.11 0.73* -0.54* 0.40 0.02 -0.55* 

ГС 6 -0.11 0.11 1.00 0.64* 0.04 0.40 -0.67* 0.02 

FG 0.42 0.73* 0.64* 1.00 -0.44* 0.34 -0.13 -0.38 

MС 1 -0.33 -0.54* 0.04 -0.44* 1.00 -0.43 -0.32 -0.24 

MС 2 -0.38 0.40 0.40 0.34 -0.43 1.00 -0.66* -0.10 

MС 3 0.65* 0.02 -0.67* -0.13 -0.32 -0.66* 1.00 0.11 

MС 4 -0.13 -0.55* 0.02 -0.38 -0.24 -0.10 0.11 1.00 

MС 5 0.61* 0.76* -0.04 0.68* -0.56* -0.17 0.56* -0.31 

MС 6 -0.19 -0.11 0.76* 0.32 0.04 0.21 -0.57* 0.42 

ухил -0.41 0.32 0.20 0.15 0.30 0.52* -0.58* -0.75* 

Експоз. 0.02 -0.51* -0.06 -0.34 -0.33 0.05 0.22 0.73 

Rеd 0.15 -0.06 -0.76* -0.44* -0.57* -0.03 0.59* 0.43 

Green -0.06 -0.17 0.63* 0.25 0.74* -0.16 -0.51* -0.38 

Blue -0.08 -0.12 0.67* 0.30 0.70* -0.11 -0.54* -0.39 

Ф дисп. -0.19 -0.16 0.64* 0.21 0.08 0.11 -0.50* 0.47* 

Ka 0.10 0.71* 0.51* 0.82* -0.33 0.71* -0.50* 0.32* 

P -0.76* -0.62* 0.36 -0.47* 0.61* 0.18 -0.73* 0.32 

Продовж. табл.Х.5 

Показники 

ґрунту 
MС 5 MС 6 ухил Експоз. Rеd Green Blue 

1 46 47 48 49 50 51 52 

>10 (c) 0.60* -0.07 -0.04 -0.61* 0.16 -0.26 -0.24 

10-7(c) 0.38 -0.44* -0.31 0.17 0.88* -0.91* -0.91* 

7-5(c) 0.10 -0.31 -0.35 0.52* 0.93* -0.97* -0.97* 

5-3(c) -0.18 0.01 -0.22 0.85* 0.53* -0.62* -0.60* 

3-2(c) -0.45* 0.18 0.05 0.69* -0.24 0.23 0.23 

2-1(c) -0.43 0.26 0.24 0.04 -0.73* 0.82* 0.81* 

>10 (c) 0.60* -0.07 -0.04 -0.61* 0.16 -0.26 -0.24 

10-7(c) 0.38 -0.44* -0.31 0.17 0.88* -0.91* -0.91* 

7-5(c) 0.10 -0.31 -0.35 0.52* 0.93* -0.97* -0.97* 

5-3(c) -0.18 0.01 -0.22 0.85* 0.53* -0.62* -0.60* 

3-2(c) -0.45* 0.18 0.05 0.69* -0.24 0.23 0.23 

2-1(c) -0.43 0.26 0.24 0.04 -0.73* 0.82* 0.81* 

1-0.5(c) -0.38 0.24 0.31 -0.41 -0.76* 0.91* 0.88* 

0.5-0.25(c) -0.03 -0.31 0.31 -0.29 -0.45* 0.52* 0.51* 

Σ agreg 0.54* -0.03 -0.01 -0.73* 0.04 -0.11 -0.09 

Σmacroagr. -0.54* 0.03 0.01 0.73* -0.04 0.11 0.09 

Σ агрокор. -0.50* 0.22 0.08 0.62* -0.32 0.34 0.33 

K strukt -0.45* 0.21 -0.03 0.68* -0.16 0.17 0.17 

Σ 5 -1 мм -0.50* 0.22 0.08 0.62* -0.32 0.34 0.33 

7-5(m) 0.48* -0.18 -0.30 0.18 0.61* -0.68* -0.67* 

5-3(m) -0.13 0.23 -0.02 0.47* 0.18 -0.29 -0.27 

3-2(m) -0.12 0.18 -0.01 0.55* 0.29 -0.44* -0.40 

2-1(m) 0.05 -0.26 -0.16 0.51* 0.69* -0.78* -0.77* 

1-0.5(m) 0.06 -0.40 0.41 -0.33 -0.36 0.42 0.41 

0.5-0.25(m) -0.00 -0.34 0.16 0.16 0.18 -0.26 -0.24 

Σ agr<0.25 -0.01 0.33 -0.25 -0.52* -0.35* 0.48* 0.45* 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 46 47 48 49 50 51 52 

Σ mkagr 0.01 -0.33 0.25 0.51* 0.35 -0.48* -0.45* 

Гумус 0.62* -0.08 0.16 -0.16 0.27 -0.48* -0.44* 

Гід.к-ть -0.51* -0.41 0.40 0.37 -0.20 0.20 0.21 

РН сол 0.38 0.32 -0.07 -0.45* 0.19 -0.27 -0.25 

рН вод. 0.08 0.68* -0.81* 0.07 0.17 -0.05 -0.08 

НСО3- vod -0.17 0.61* -0.27 0.46* 0.09 -0.11 -0.11 

Cl-vod 0.13 0.31 0.41 -0.48* -0.25 0.02 0.08 

SO4-vod 0.48* -0.19 -0.77* 0.02 0.67* -0.54* -0.58* 

Ca-vod -0.91* 0.25 0.13 0.39 -0.30 0.42 0.39 

Mg-vod -0.84* 0.46* 0.24 0.44* -0.28 0.28 0.28 

Na-vod -0.90* 0.36 0.08 0.54* -0.20 0.28 0.26 

K-vod -0.95* 0.30 0.21 0.34 -0.31 0.41 0.39 

Σ kat-vod -0.92* 0.28 0.15 0.41 -0.30 0.41 0.38 

ГС 1 0.24 -0.27 -0.52* 0.27 0.78* -0.82* -0.82* 

ГС 2 -0.72* -0.07 -0.05 0.18 -0.14 0.37 0.32 

ГС 3 0.10 -0.15 0.39 -0.05 0.32 -0.43 -0.40 

ГС 4 0.61* -0.19 -0.41 0.02 0.15 -0.06 -0.08 

ГС 5 0.76* -0.11 0.32 -0.51* -0.06 -0.17 -0.12 

ГС 6 -0.04 0.76* 0.20 -0.06 -0.76* 0.63* 0.67* 

FG 0.68* 0.32 0.15 -0.34 -0.44* 0.25 0.30 

MС 1 -0.56* 0.04 0.30 -0.33 -0.57* 0.74* 0.70* 

MС 2 -0.17 0.21 0.52* 0.05 -0.03 -0.16 -0.11 

MС 3 0.56* -0.57* -0.58* 0.22 0.59* -0.51* -0.54* 

MС 4 -0.31 0.42 -0.75* 0.73* 0.43 -0.38 -0.39 

MС 5 1.00 -0.15 -0.22 -0.31 0.08 -0.21 -0.18 

MС 6 -0.15 1.00 -0.28 -0.07 -0.44* 0.41 0.43 

ухил -0.22 -0.28 1.00 -0.38 -0.47* 0.36 0.39 

Експоз. -0.31 -0.07 -0.38 1.00 0.47* -0.46* -0.47* 

Rеd 0.08 -0.44* -0.47 0.47 1.00 -0.95* -0.97* 

Green -0.21 0.41 0.36 -0.46 -0.95* 1.00 1.00* 

Blue -0.18 0.43 0.39 -0.47* -0.97* 1.00* 1.00 

Ф дисп. -0.18 0.98* -0.37 -0.11 -0.36 0.37 0.37 

1 46 47 48 49 50 51 52 

Ka 0.33 0.29 0.50* -0.47* -0.40 0.23 0.28 

P -0.89* 0.45* 0.23 0.17 -0.38 0.43 0.42 

Продовж. табл.Х.5 

Показники ґрунту Ф дисп. Ka P 

1 53 54 55 

>10 (c) -0.01 0.23 -0.48* 

10-7(c) -0.38 -0.08 -0.61* 

7-5(c) -0.27 -0.17 -0.34 

5-3(c) -0.05 -0.05 0.04 

3-2(c) 0.07 -0.14 0.46* 

2-1(c) 0.20 -0.05 0.53* 

1-0.5(c) 0.24 0.01 0.47* 

0.5-0.25(c) -0.32 -0.24 0.08 

Σ agreg 0.04 0.22 -0.41 
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Продовж. табл.Х.5 

Показники 53 54 55 

Σmacroagr. -0.04 -0.22 0.41 

Σ агрокор. 0.13 -0.11 0.50* 

K strukt 0.13 -0.16 0.45* 

Σ 5 -1 мм 0.13 -0.11 0.50* 

7-5(m) -0.18 0.21 -0.63* 

5-3(m) 0.17 0.22 0.12 

3-2(m) 0.11 0.24 0.09 

2-1(m) -0.26 -0.06 -0.22 

1-0.5(m) -0.43 0.02 -0.12 

0.5-0.25(m) -0.36 -0.17 -0.02 

Σ agr<0.25 0.43 -0.23 0.18 

Σ mkagr -0.43 0.24 -0.19 

Гумус -0.14 0.70* -0.61* 

Гід.к-ть -0.45* -0.49* 0.49* 

РН сол 0.35 0.65* -0.36 

рН вод. 0.75* -0.07 -0.03 

НСО3- vod 0.55* 0.37 0.15 

Cl-vod 0.28 0.51* 0.16 

SO4-vod -0.07 -0.34 -0.65* 

Ca-vod 0.24 -0.40 0.91* 

Mg-vod 0.40 -0.00 0.88* 

Na-vod 0.33 -0.28 0.89* 

K-vod 0.28 -0.30 0.95* 

Σ kat-vod 0.27 -0.35 0.92* 

ГС 1 -0.18 -0.51* -0.28 

ГС 2 0.00 -0.74* 0.65* 

ГС 3 -0.20 0.68* -0.29 

ГС 4 -0.19 0.10 -0.76* 

ГС 5 -0.16 0.71* -0.62* 

ГС 6 0.64* 0.57 0.36 

FG 0.21 0.82* -0.47* 

MС 1 0.08 -0.33 0.61* 

MС 2 0.11 0.71* 0.18 

MС 3 -0.50* -0.50* -0.73* 

MС 4 0.47* -0.53* 0.32 

MС 5 -0.18 0.33 -0.89* 

MС 6 0.98* 0.29 0.45* 

ухил -0.37 0.50* 0.23 

Експоз. -0.11 -0.47* 0.17 

Rеd -0.36 -0.40 -0.38 

Green 0.37 0.23 0.43 

Blue 0.37 0.28 0.42 

Ф дисп. 1.00 0.19 0.44* 

Ka 0.19 1.00 -0.22 

P 0.44* -0.22 1.00 
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Продовж. табл.Х.5 

Примітка. >10 (c) – вміст фракцій більше 10 мм за сухим просіюванням, %; 10-7(c) - 

вміст фракцій від 7 до 10 мм за сухим просіюванням, %; 7-5(c)- вміст фракцій від 7 до 5 мм за 

сухим просіюванням, %; 5-3(c) - вміст фракцій від 3 до 5 мм за сухим просіюванням, %;  

3-2(c) - вміст фракцій від 2 до 3 мм за сухим просіюванням, %; 2-1(c) - вміст фракцій від 1 до 

2 мм за сухим просіюванням, %; 1-0,5(c) - вміст фракцій від 0,5 до 1 мм за сухим 

просіюванням, %; 0,5-0,25(c)- вміст фракцій від 0,25 до 0,5 мм за сухим просіюванням, %;  

Σ agreg – сума фракцій розміром менше 0,25 мм та більше 10 мм, %; Σmacroagr. - сума 

фракцій від 0,25 до 10 мм за сухим просіюванням, %; Σ агрокор. – су-ма фракцій від 1 до 

5 мм за сухим просіюванням, %; K strukt - коефіцієнт структурності; Σ 5 -1 мм – сума фракцій 

від 1 до 5 мм, %; 7-5(m) - вміст фракцій від 5 до 7 мм за мокрим просіюванням, %; 5-3(m) - 

вміст фракцій від 3 до 5 мм за мокрим просіюванням, %; 3-2(m) - вміст фракцій від 2 до 3 мм 

за мокрим просіюванням, %; 2-1(m) - вміст фракцій від 1 до 2 мм за мокрим просіюванням, 

%; 1-0,5(m) - вміст фракцій від 0.5 до 1 мм за мокрим просіюванням, %; 0,5-0,25(m) - вміст 

фракцій від 0,25 до 0,5 мм за мокрим просіюванням, %; Σ agr<0,25- сума фракцій менш  

0,25 мм за мокрим просіюванням, %; Σ mkagr - сума фракцій від 0,25 до 10 мм за мокрим 

просіюванням, %; Гумус - загальний вміст гумусу, %; Гід. к-ть - гідролітична кислотність, 

ммоль/100 г ґрунту; рНсол - активність водородних іонів у розчині КСІ, моль/л; рНвод - 

активність водородних іонів у воді, моль/л; НСО3-vod – кількість НСО3
+ в водній витяжці з 

ґрунту, ммоль/100 г; Cl-vod - кількість Сl- в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; SO4 – vod - 

кількість SO4
2-в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Ca-vod - кількість Са2+в водній витяжці 

з ґрунту, ммоль/100 г; Mg-vod - кількість Mg 2+в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Na-vod 

- кількість Na +в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; K-vod - кількість K +в водній витяжці з 

ґрунту, ммоль/100 г; Σkat-vod – сумма катіонів у водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; ГС 1 – 

вміст часток від 1 до 0,25 мм, %; ГС 2– вміст часток від 0,25 до 0.05 мм, %; ГС 3– вміст 

часток від 0,05 до 0,01 мм, %; ГС 4– вміст часток від 0,01 до 0,005 мм, %; ГС 5– вміст часток 

від 0,005 до 0,001 мм, %; ГС 6 – вміст часток менше 0,001 мм, %; FG – сумарний вміст часток 

менше 0,01 мм, %;  MС 1 – вміст агрегатів розміром від 1 до 0,25 мм, %; МС 2 - вміст 

агрегатів розміром від 0,25 до 0,05 мм, %; МС 3 - вміст агрегатів розміром від 0,05 до  

0,01 мм, %; МС 4 - вміст агрегатів розміром від 0,01 до 0,005 мм, %; МС 5 - вміст агрегатів 

розміром від 0,005 до 0,001 мм, %; МС6- вміст агрегатів розміром від 0,001 мм, %; Експоз. – 

солярна експозиція поверхні; Rеd – оптична яскравість в діапазоні від 630 до 690 нм; Green – 

оптична яскравість в діапазоні від 525 до 605 нм; Blue – оптична яскравість в діапазоні від 

760 до 900 нм; Ф дисп – фактор дисперсності за Качинським; Ka – ступінь агрегатності 

ґрунту за Бейвером та Роадесом; Р – гранулометричний показник структурності за 

Вадюніною; * - достовірно значимий коефіцієнт кореляції. 
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Таблиця Х.6 

Результати факторного аналізу 

Показники 

ґрунту 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

1 2 3 4 5 6 

>10 (c) -0.76016 0.36872 0.092266 0.166135 0.279861 

10-7(c) -0.76010 -0.39798 -0.265163 -0.041897 0.129769 

7-5(c) -0.51424 -0.71040 -0.236632 0.021964 0.172451 

5-3(c) 0.01847 -0.92774 0.031654 -0.030985 -0.034757 

3-2(c) 0.71749 -0.45081 0.056850 -0.150561 -0.273307 

2-1(c) 0.82835 0.25136 0.089062 -0.105160 -0.301801 

1-0.5(c) 0.63804 0.61121 0.084342 0.001862 -0.117126 

0.5-0.25(c) 0.33768 0.59847 -0.265686 -0.353903 -0.097259 

Σ agreg -0.68148 0.51133 0.086322 0.194361 0.278556 

Σmacroagr. 0.68146 -0.51129 -0.086274 -0.194315 -0.278739 

Σ агрокор. 0.77230 -0.38216 0.086484 -0.132108 -0.296716 

K strukt 0.67051 -0.46357 0.026862 -0.059540 -0.266229 

Σ 5 -1 мм 0.77230 -0.38216 0.086484 -0.132108 -0.296716 

7-5(m) -0.65344 -0.41537 0.021081 -0.041979 -0.184595 

5-3(m) 0.02513 -0.64988 0.343433 0.093849 0.085872 

3-2(m) -0.03953 -0.76485 0.342504 0.037303 0.131522 

2-1(m) -0.34159 -0.66377 -0.109165 -0.127943 0.121304 

1-0.5(m) 0.17745 0.49092 -0.132137 -0.563433 -0.211184 

0.5-0.25(m) -0.05862 -0.19184 -0.143577 -0.284988 0.281677 

Σ agr<0.25 0.09821 0.68008 -0.164870 0.539967 0.031376 

Σ mkagr -0.10056 -0.67972 0.167400 -0.539036 -0.029787 

Гумус -0.70703 -0.25870 0.506607 -0.199413 -0.017038 

Гід.к-ть 0.61230 -0.02794 -0.343319 -0.457588 0.256112 

РН сол -0.63615 -0.01970 0.505495 0.290992 0.062345 

рН вод. -0.10827 -0.10272 -0.003975 0.822669 -0.356652 

НСО3- vod 0.13012 -0.62534 0.457266 0.339729 -0.293531 

Cl-vod -0.26396 0.15413 0.578823 0.107686 0.572825 

SO4-vod -0.60149 -0.02045 -0.514182 0.329333 -0.314174 

Ca-vod 0.87532 -0.12658 -0.123548 0.105666 0.227063 

Mg-vod 0.73746 -0.38653 0.277629 0.125911 0.273295 

Na-vod 0.82031 -0.34939 0.009046 0.154133 0.198163 

K-vod 0.84652 -0.14354 -0.016160 0.111446 0.317469 

Σ kat-vod 0.87076 -0.16474 -0.069074 0.110635 0.239829 

ГС 1 -0.54198 -0.27821 -0.504404 0.238539 0.313331 

ГС 2 0.67667 0.20376 -0.556394 0.097741 0.187198 

ГС 3 -0.41324 -0.39836 0.487426 -0.325987 0.138897 

ГС 4 -0.30494 0.03676 -0.142873 -0.100000 -0.841267 

ГС 5 -0.68255 0.16355 0.505934 -0.254580 0.009373 

ГС 6 0.41021 0.01935 0.739562 0.190625 -0.242488 

FG -0.28925 0.12636 0.701603 -0.079412 -0.481497 

MС 1 0.63144 0.59852 -0.206490 0.001556 0.211791 

MС 2 -0.05544 -0.43934 0.718884 -0.186498 0.318015 

MС 3 -0.46726 -0.03411 -0.681640 -0.091260 -0.406463 

MС 4 0.17661 -0.58654 -0.284654 0.626190 -0.024235 
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Продовж. табл.Х.6 

1 2 3 4 5 6 

MС 5 -0.70669 0.20146 0.104639 -0.085637 -0.450070 

MС 6 0.26586 -0.00143 0.514183 0.720619 -0.104773 

ухил 0.19951 0.22881 0.441166 -0.659246 0.391207 

Експоз. 0.27780 -0.79314 -0.321279 0.009554 -0.139421 

Rеd -0.50002 -0.55058 -0.507143 0.039059 0.118068 

Green 0.58713 0.61276 0.328418 0.030769 -0.177441 

Blue 0.57135 0.60343 0.376123 0.013722 -0.164459 

Ф дисп. 0.22327 0.03922 0.409321 0.801366 -0.062724 

Ka -0.23227 0.07517 0.866114 -0.183888 -0.115500 

P  0.75618 -0.04572 0.097544 0.253195 0.472143 

Загальна дисперсія 16.74892 10.59347 7.362720 5.328332 4.182232 

Доля загальної 

дисперсії 
0.29909 0.18917 0.131477 0.095149 0.074683 

Примітка. >10 (c) – вміст фракцій більше 10 мм за сухим просіюванням, %; 10-7(c) - 

вміст фракцій від 7 до 10 мм за сухим просіюванням, %; 7-5(c)- вміст фракцій від 7 до 5 мм 

за сухим просіюванням, %; 5-3(c) - вміст фракцій від 3 до 5 мм за сухим просіюванням, %;  

3-2(c) - вміст фракцій від 2 до 3 мм за сухим просіюванням, %; 2-1(c) - вміст фракцій від 1 до 

2 мм за сухим просіюванням, %; 1-0,5(c) - вміст фракцій від 0,5 до 1 мм за сухим 

просіюванням, %; 0,5-0,25(c)- вміст фракцій від 0,25 до 0,5 мм за сухим просіюванням, %;  

Σ agreg – сума фракцій розміром менше 0,25 мм та більше 10 мм, %; Σmacroagr. - сума 

фракцій від 0,25 до 10 мм за сухим просіюванням, %; Σ агрокор. – сума фракцій від 1 до 5 мм 

за сухим просіюванням, %; K strukt - коефіцієнт структурності; Σ 5 -1 мм – сума фракцій від 

1 до 5 мм, %; 7-5(m) - вміст фракцій від 5 до 7 мм за мокрим просіюванням, %; 5-3(m) - вміст 

фракцій від 3 до 5 мм за мокрим просіюванням, %; 3-2(m) - вміст фракцій від 2 до 3 мм за 

мокрим просіюванням, %; 2-1(m) - вміст фракцій від 1 до 2 мм за мокрим просіюванням, %; 

1-0,5(m) - вміст фракцій від 0,5 до 1 мм за мокрим просіюванням, %; 0,5-0,25(m) - вміст 

фракцій від 0,25 до 0,5 мм за мокрим просіюванням, %; Σ agr<0,25- сума фракцій менш  

0,25 мм за мокрим просіюванням, %; Σ mkagr - сума фракцій від 0,25 до 10 мм за мокрим 

просіюванням, %; Гумус - загальний вміст гумусу, %; Гід. к-ть - гідролітична кислотність, 

ммоль/100 г ґрунту; рНсол - активність водородних іонів у розчині КСІ, моль/л; рНвод - 

активність водородних іонів у воді, моль/л; НСО3-vod – кількість НСО3
+ в водній витяжці з 

ґрунту, ммоль/100 г; Cl-vod - кількість Сl- в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; SO4 – vod - 

кількість SO4
2-в водній витяжці з ґрунту, в ммоль/100 г; Ca-vod - кількість Са2+в водній 

витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Mg-vod - кількість Mg 2+в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; 

Na-vod - кількість Na +в водній витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; K-vod - кількість K +в водній 

витяжці з ґрунту, ммоль/100 г; Σkat-vod – сумма катіонів у водній витяжці з ґрунту, 

ммоль/100 г; ГС 1 – вміст часток від 1 до 0,25 мм, %; ГС 2– вміст часток від 0,25 до 0,05 мм, 

%; ГС 3– вміст часток від 0,05 до 0,01 мм, %; ГС 4– вміст часток від 0,01 до 0,005 мм, %; ГС 

5– вміст часток від 0,005 до 0,001 мм, %; ГС 6 – вміст часток менше 0,001 мм, %; FG – 

сумарний вміст часток менше 0,01 мм, %;  MС 1 – вміст агрегатів розміром від 1 до 0,25 мм, 

%; МС 2 - вміст агрегатів розміром від 0,25 до 0,05 мм, %; МС 3 - вміст агрегатів розміром 

від 0,05 до 0,01 мм, %; МС 4 - вміст агрегатів розміром від 0,01 до 0,005 мм, %; МС 5 - вміст 

агрегатів розміром від 0,005 до 0,001 мм, %; МС6- вміст агрегатів розміром від 0,001 мм, %; 

Експоз. – солярна експозиція поверхні; Rеd – оптична яскравість в діапазоні від 630 до  

690 нм; Green – оптична яскравість в діапазоні від 525 до 605 нм; Blue – оптична яскравість в 

діапазоні від 760 до 900 нм; Ф дисп – фактор дисперсності за Качинським; Ka – ступінь 

агрегатності ґрунту за Бейвером та Роадесом; Р – гранулометричний показник структурності 

за Вадюніною. 
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Додаток Ц 

Результати досліджень полігону «Розівка»  

 



 

 

Таблиця Ц.1 

Результати визначення загального вмісту гумусу та складу водної витяжки 

№ точки Вміст 

гумусу, % 

рН 

водний 

Катіонно-аніонний склад водної витяжки 

Кількість еквівалентів ммоль/100 г 

НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сума катіонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Для точок відбору проб з поверхневого шару  

1 4,3 8,30 0,35 0,15 0,13 0,42 0,11 0,08 0,02 0,63 

2 2,6 7,15 0,11 0,07 0,23 0,23 0,12 0,04 0,02 0,41 

3 2,6 6,80 0,1 0,08 0,33 0,26 0,18 0,04 0,03 0,51 

4 3,7 6,35 0,08 0,13 0,23 0,30 0,05 0,05 0,04 0,44 

5 3,3 7,05 0,15 0,11 0,15 0,23 0,09 0,03 0,06 0,41 

6 3,4 7,65 0,20 0,13 0,22 0,28 0,09 0,05 0,13 0,55 

7 3,7 8,35 0,43 0,12 0,25 0,60 0,14 0,04 0,02 0,80 

8 4,5 8,35 0,35 0,15 0,11 0,39 0,16 0,04 0,02 0,61 

9 4,6 7,55 0,23 0,12 0,10 0,32 0,07 0,03 0,03 0,45 

10 4,2 8,35 0,45 0,12 0,13 0,53 0,10 0,04 0,03 0,70 

11 4,5 7,75 0,20 0,15 0,10 0,30 0,09 0,04 0,02 0,45 

12 4,6 8,15 0,44 0,15 0,09 0,51 0,12 0,04 0,01 0,68 

13 4,7 8,20 0,43 0,11 0,25 0,60 0,12 0,04 0,03 0,79 

14 3,7 8,30 0,50 0,11 0,21 0,51 0,26 0,03 0,02 0,82 

15 3,7 8,40 0,45 0,11 0,09 0,51 0,09 0,03 0,02 0,65 

16 3,6 8,25 0,43 0,10 0,12 0,46 0,14 0,04 0,01 0,65 

17 3,6 8,70 0,50 0,15 0,18 0,60 0,17 0,04 0,02 0,83 

18 4,7 7,65 0,18 0,09 0,17 0,26 0,13 0,03 0,02 0,44 

19 4,5 8,30 0,50 0,18 0,10 0,56 0,16 0,04 0,02 0,78 

20 4,5 8,30 0,50 0,13 0,08 0,51 0,14 0,04 0,02 0,71 

21 4,3 7,90 0,35 0,13 0,21 0,46 0,17 0,04 0,02 0,69 

22 4,3 7,00 0,15 0,14 0,09 0,23 0,09 0,04 0,02 0,38 

23 2,6 6,85 0,15 0,13 0,11 0,23 0,09 0,04 0,03 0,39 

24 3 7,3 0,1 0,06 0,12 0,14 0,09 0,04 0,01 0,28 

7
6
2
 



 

 

Продовж. табл. Ц.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 1,1 6,7 0,13 0,1 0,07 0,14 0,09 0,04 0,03 0,3 

26 1,7 6,5 0,08 0,09 0,04 0,09 0,07 0,03 0,02 0,21 

27 0,9 6,5 0,1 0,08 0,19 0,12 0,16 0,07 0,02 0,37 

28 1,3 6,5 0,11 0,11 0,1 0,12 0,14 0,04 0,02 0,32 

28 1,6 7,25 0,2 0,08 0,16 0,26 0,09 0,04 0,05 0,44 

30 2,6 6,65 0,1 0,12 0,24 0,21 0,16 0,05 0,04 0,46 

31 2,3 6,8 0,15 0,09 0,2 0,19 0,18 0,03 0,04 0,44 

32 2,9 6,65 0,13 0,07 0,22 0,16 0,19 0,04 0,03 0,42 

33 2,7 6,85 0,14 0,11 0,22 0,21 0,18 0,04 0,04 0,47 

34 3,2 8,34 0,45 0,11 0,11 0,51 0,09 0,04 0,03 0,67 

35 3,2 8,35 0,5 0,11 0,05 0,49 0,11 0,03 0,03 0,66 

36 3,1 8,05 0,35 0,12 0,05 0,35 0,11 0,04 0,02 0,52 

37 3,4 6,7 0,15 0,11 0,1 0,16 0,13 0,03 0,04 0,36 

38 2,3 6,35 0,14 0,09 0,14 0,14 0,16 0,03 0,04 0,37 

39 2,2 6,45 0,13 0,1 0,09 0,12 0,11 0,03 0,06 0,32 

40 1,6 6,3 0,14 0,13 0,09 0,09 0,12 0,03 0,12 0,36 

41 1,6 6,25 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,04 0,1 0,4 

42 1,5 8,25 0,44 0,08 0,08 0,46 0,07 0,04 0,03 0,6 

43 2,1 8,35 0,48 0,13 0,04 0,46 0,12 0,04 0,03 0,65 

44 3,4 6,8 0,14 0,13 0,11 0,19 0,13 0,04 0,02 0,38 

45 3,2 6,8 0,14 0,08 0,14 0,2 0,1 0,04 0,02 0,36 

46 3,1 7,2 0,25 0,1 0,07 0,21 0,1 0,04 0,07 0,42 

47 2,3 7,15 0,25 0,13 0,04 0,26 0,09 0,04 0,03 0,42 

48 2,4 8,3 0,5 0,11 0,06 0,49 0,11 0,04 0,03 0,67 

49 3,2 8,4 0,55 0,09 0,08 0,51 0,13 0,04 0,04 0,72 

50 3,2 8,35 0,55 0,1 0,12 0,58 0,12 0,04 0,03 0,77 

51 2,6 8,55 0,5 0,13 0,07 0,49 0,14 0,05 0,02 0,7 

52 1,7 6,70 0,18 0,12 0,11 0,16 0,14 0,05 0,06 0,41 

7
6
3

 



 

 

Продовж. табл.Ц.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розріз 1 

0-12 1,70 7,70 0,23 0,08 0,17 0,28 0,11 0,03 0,06 0,48 

12-17см 1,20 8,30 0,35 0,13 0,21 0,44 0,19 0,04 0,02 0,69 

17-30 см 0,90 8,50 0,38 0,15 0,22 0,49 0,21 0,03 0,02 0,75 

30-48 см 1,30 8,20 0,3 0,11 0,28 0,42 0,21 0,04 0,02 0,69 

48-75 см 0,90 8,45 0,4 0,08 0,12 0,37 0,19 0,03 0,01 0,60 

75-95 см 0,70 8,40 0,38 0,12 0,04 0,32 0,17 0,04 0,01 0,54 

95-112 см 0,60 8,15 0,25 0,14 0,08 0,28 0,14 0,04 0,01 0,47 

ниже 112 см 1,70 8,25 0,43 0,09 0,10 0,39 0,17 0,05 0,01 0,62 

Розріз 2 

0-15 2,00 8,45 0,50 0,10 0,16 0,56 0,16 0,03 0,01 0,76 

15-25 см 1,50 8,50 0,60 0,15 0,05 0,58 0,16 0,05 0,01 0,80 

25-57 см 1,00 8,55 0,65 0,09 0,04 0,51 0,21 0,05 0,01 0,78 

57-73 см 0,30 8,75 0,53 0,07 0,10 0,42 0,23 0,04 0,01 0,70 

нижче 73 см 0,20 8,80 0,50 0,07 0,12 0,39 0,24 0,05 0,01 0,69 

Розріз 3  

0-12 2,60 7,00 0,18 0,07 0,14 0,19 0,16 0,03 0,01 0,39 

12-34 см 2,60 6,80 0,15 0,09 0,20 0,23 0,16 0,04 0,01 0,44 

34-50 см 1,60 8,40 0,58 0,25 0,02 0,58 0,21 0,05 0,01 0,85 

50-77 см 0,70 8,65 0,63 0,13 0,01 0,53 0,17 0,05 0,01 0,76 

77-100 см 0,20 8,80 0,48 0,10 0,01 0,39 0,14 0,05 0,01 0,59 

нижче 100 см 0,10 8,65 0,35 0,67 0,02 0,74 0,25 0,04 0,01 1,04 

Розріз 4 

0-17 2,53 4,8 0,05 0,13 0,09 0,13 0,05 0,07 0,02 0,27 

17-30 0,94 5,25 0,09 0,09 0,12 0,13 0,02 0,14 0,01 0,3 

нижче 30 0,42 7,25 0,21 0,09 0,18 0,13 0,02 0,3 0,03 0,48 

Розріз 5 

0-22 1,47 5,25 0,1 0,09 0,09 0,15 0,09 0,03 0,01 0,28 

22-30 0,94 5,6 0,09 0,09 0,06 0,15 0,05 0,03 0,01 0,24 

нижче 30 0,21 6,1 0,14 0,11 0,06 0,15 0,11 0,04 0,01 0,31 

7
6
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Продовж. табл.Ц.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розріз 6 

0-30 2 5,45 0,1 0,11 0,05 0,18 0,04 0,03 0,01 0,26 

30-52 1,47 6 0,1 0,04 0,1 0,15 0,05 0,03 0,01 0,24 

52-77 0,63 6,65 0,16 0,07 0,07 0,2 0,06 0,03 0,01 0,3 

77-115 0,31 7,25 0,22 0,09 0,09 0,26 0,09 0,04 0,01 0,4 

нижче 115 0,1 8,2 0,45 0,09 0,03 0,4 0,11 0,05 0,01 0,57 

Розріз 7 

0-27 2,95 7,45 0,38 0,14 0,09 0,4 0,15 0,04 0,02 0,61 

27-45 2,11 8,25 0,6 0,07 0,01 0,5 0,12 0,04 0,01 0,67 

45-67 1,47 8,35 0,53 0,09 0,01 0,5 0,09 0,03 0,01 0,63 

нижче 67 0,73 8,45 0,5 0,09 0,06 0,48 0,11 0,05 0,01 0,65 

 

Таблиця Ц.2  

Гранулометричний склад ґрунтів полігону «Розівка» 

№ 

точки 

Вміст фракцій гранулометричного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Сума <0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Для точок відбору з поверхневого шару 

1 0,75 0,74 27,80 12,00 12,80 46,00 71,15 

2 5,13 22,00 20,60 14,00 3,04 35,00 52,28 

3 6,45 32,2 17,20 5,20 7,80 31,00 44,20 

4 3,74 23,8 19,70 9,30 10,00 33,00 52,81 

5 6,84 38,70 11,40 5,40 13,00 25,00 43,09 

6 2,84 27,70 22,70 5,60 10,20 31,00 46,84 

7 0,81 0,91 30,60 9,00 13,40 46,00 68,68 

8 0,67 0,21 26,00 11,00 20,30 42,00 73,13 

9 0,88 0,42 36,10 5,20 16,40 41,00 62,61 

10 0,50 0,15 26,70 13,00 18,00 42,00 72,62 

7
6
5
 



 

 

Продовж. табл.Ц.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 0,64 0,15 29,20 10,00 17,00 43,00 70,00 

12 0,9 1,01 29,10 13,00 18,50 37,00 68,94 

13 0,64 0,15 27,30 13,00 21,50 38,00 71,93 

14 0,52 3,31 23,40 19,00 8,82 45,00 72,74 

15 1,17 1,67 23,00 12,00 16,90 45,00 73,18 

16 1,30 0,42 25,40 15,00 12,70 46,00 72,90 

17 0,38 0,32 28,90 13,00 18,60 39,00 70,41 

18 0,2 0,14 24,00 15,00 15,00 45,00 75,69 

19 0,48 0,67 25,90 14,00 12,30 46,00 72,79 

20 0,23 1,03 29,10 14,00 11,40 44,00 69,43 

21 0,58 0,35 30,30 10,00 16,80 42,00 68,78 

22 5,21 32,10 19,20 6,70 8,34 28,00 42,53 

23 3,94 33,70 20,00 6,00 7,57 29,00 42,32 

24 4,12 22,30 19,70 7,60 13,10 33,00 53,86 

25 8,00 33,70 22,70 1,00 11,00 24,00 35,63 

26 32,60 29,60 10,10 3,20 5,20 19,00 27,67 

27 9,78 36,20 15,90 3,70 6,47 28,00 38,09 

28 6,60 42,10 16,60 2,20 7,87 25,00 34,64 

29 4,77 26,30 20,10 5,40 9,11 34,00 48,86 

30 8,60 42,20 14,10 3,50 7,03 25,00 35,17 

31 7,28 28,50 17,60 8,40 6,88 31,00 46,65 

32 5,91 43,50 15,10 3,60 6,76 25,00 35,51 

33 1,65 25,40 21,40 6,70 10,20 35,00 51,56 

34 0,28 2,86 27,70 10,00 15,70 43,00 69,15 

35 1,32 15,40 24,90 8,80 9,45 40,00 58,38 

36 1,33 4,29 28,30 13,00 9,01 44,00 66,08 

37 5,95 37,80 16,40 6,60 8,53 28,00 42,92 

38 9,30 33,30 16,60 6,00 8,54 26,00 40,82 

39 16,8 49,00 6,39 2,60 4,68 21,00 27,82 

40 15,1 48,00 7,39 3,10 3,46 23,00 29,55 

7
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Продовж. табл.Ц.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 27,8 34,00 8,41 2,30 4,99 23,00 29,82 

42 24,5 33,20 7,85 3,70 4,74 26,00 34,47 

43 7,10 27,80 18,40 6,60 7,08 33,00 46,66 

44 1,20 14,80 22,50 11,00 10,80 40,00 61,56 

45 1,51 7,93 25,40 11,00 12,40 42,00 65,21 

46 3,54 31,00 16,70 5,50 8,37 35,00 48,41 

47 1,61 24,30 18,60 5,80 11,80 38,00 55,48 

48 14,60 33,70 11,60 3,30 6,60 30,00 40,13 

49 3,65 31,60 25,90 4,30 6,54 28,00 38,88 

50 2,64 13,00 22,90 8,70 12,60 40,00 61,47 

51 3,96 13,50 23,80 7,10 13,60 37,00 57,68 

52 16,50 31,80 7,22 3,60 17,50 23,00 44,45 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-12 9,96 32,81 10,81 2,96 17,6 25,86 46,42 

12-17см 9,37 26,08 13,49 4,74 19,28 27,04 51,06 

17-30 см 12,14 31,68 9,54 5,76 17,32 23,56 46,64 

30-48 см 6,08 17,93 16,96 9,06 15,42 34,55 59,03 

48-75 см 19,72 16,96 10,66 6,91 18,87 26,88 52,66 

75-95 см 8,18 28,04 12,11 7,07 15,9 28,7 51,67 

95-112 см 5,15 43,77 10,2 3,62 13,8 23,46 40,88 

глибше 112 см 2,87 6,42 24,15 9,82 20,57 36,17 66,56 

Розріз 2 

0-15 7,03 15,88 18,42 9,98 14,59 34,1 58,67 

15-25 см 5,53 19,51 19,87 8,59 14,23 32,27 55,09 

25-57 см 7,61 16,12 19,51 8,8 18,54 29,42 56,76 

57-73 см 7,8 19,81 22,01 6,74 15,2 28,44 50,38 

глибше 73 см 4,22 20,69 27 8,28 15,81 24 48,09 
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Продовж. табл.Ц.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 3 

0-12 5,66 15,05 22,41 7,3 13,51 36,07 56,88 

12-34 см 5,02 2,77 22,89 4,98 27,28 37,06 69,32 

34-50 см 4,82 14,71 22 7,29 14,1 37,08 58,47 

50-77 см 5,41 21,5 17,99 9 15 31,1 55,1 

77-100 см 12,43 29,05 17,22 5,27 13,53 22,5 41,3 

глибше 100 см 18,05 50,02 12,34 4,28 3,24 12,07 19,59 

Розріз 4 

0-17 6,68 30,87 18,51 5,41 10,19 28,34 43,94 

17-30 6,38 27,85 18,64 5,41 11,64 30,08 47,13 

глибше 30 3,4 4,42 16,59 6,4 15,85 53,34 75,59 

Розріз 5 

0-22 5,97 31,51 16,02 4,63 11,07 30,8 46,5 

22-30 6,06 23,32 16,54 7,23 12,48 34,37 54,08 

глибше 30 3,1 9,7 22,99 2,05 21,58 40,58 64,21 

Розріз 6 

0-30 6,31 29,99 17,73 6,03 8,74 31,2 45,97 

30-52 6,79 33,51 15,76 5,88 10,45 27,61 43,94 

52-77 7,36 35,22 17,35 3,66 10,2 26,21 40,07 

77-115 6,9 28,68 20,86 5,46 12,09 26,01 43,56 

глибше 115 10,51 26,66 19,88 7,42 9,01 24,36 40,79 

Розріз 7 

0-27 3,68 29,03 18,2 7,07 9,36 32,66 49,09 

27-45 2,66 29,08 18,64 5,51 8,61 33,6 47,72 

45-67 2,41 29,58 19,27 5,88 9,5 29,98 45,36 

глибше 67 1,96 27,21 19,08 5,56 10,09 29,74 45,39 

7
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Таблиця Ц.3 

Мікроагрегатний  склад ґрунтів полігону «Розівка» 

№ 

точки 

Вміст фракцій мікроагрегатного складу, % 

Розмір фракцій, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

Для точок регулярної мережі відбору 

1 15,64 20,23 42,10 9,73 11,66 0,64 

2 13,26 46,54 26,61 6,82 4,30 2,47 

3 10,63 48,71 27,56 5,98 6,08 1,04 

4 11,58 47,09 29,38 6,60 4,83 0,52 

5 7,09 54,19 25,08 6,54 5,66 1,44 

6 14,01 39,56 32,55 6,24 6,91 0,73 

7 k k k k k k 

8 15,93 29,15 36,67 8,12 8,12 2,01 

9 17,63 31,02 28,62 10,54 10,02 2,17 

10 12,61 27,51 39,85 9,45 8,42 2,16 

11 20,22 26,71 33,38 7,01 11,34 1,34 

12 k k k k k k 

13 14,42 26,68 37,93 6,95 12,20 1,82 

14 16,79 30,47 33,11 6,90 11,29 1,44 

15 k k k k k k 

16 k k k k k k 

17 17,66 29,48 33,38 7,60 10,38 1,50 

18 22,37 22,95 32,07 6,15 16,25 0,21 

19 k k k k k k 

20 k k k k k k 

21 16,50 26,92 34,07 7,94 12,63 1,94 

22 11,97 49,52 24,20 5,92 6,59 1,80 

23 11,69 51,19 23,17 6,28 6,64 1,03 

24 9,22 46,12 26,10 7,49 9,46 1,61 

25 12,03 54,25 19,67 5,87 6,64 1,54 
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Продовж. табл.Ц.3  

1 2 3 4 5 6 7 

26 33,30 40,04 15,30 3,43 7,78 0,15 

27 11,84 52,97 18,82 8,16 7,70 0,51 

28 9,85 41,9 40,84 1,54 4,58 1,29 

29 14,23 56,26 16,99 2,73 9,17 0,62 

30 16,25 44,8 30,29 1,22 6,63 0,81 

31 13,91 58,46 13,10 5,86 8,57 0,10 

32 13,62 44,00 32,50 3,85 5,67 0,36 

33 12,57 41,00 41,23 4,61 7,21 0,58 

34 15,18 47,39 22,20 5,35 9,10 0,78 

35 16,55 37,32 34,80 2,62 7,77 0,94 

36 13,46 49,29 21,09 5,19 10,23 0,74 

37 12,85 50,48 20,46 6,68 8,74 0,79 

38 12,41 64,72 7,31 5,05 10,25 0,26 

39 17,64 56,84 14,87 3,22 6,60 0,83 

40 14,57 55,09 20,24 3,01 5,10 1,99 

41 28,52 53,53 4,14 4,84 8,41 0,56 

42 17,11 45,51 18,71 3,93 5,66 0,10 

43 16,76 55,20 29,32 2,70 5,71 0,71 

44 13,46 54,77 19,19 4,47 6,86 1,25 

45 19,14 49,52 21,50 1,71 7,17 0,96 

46 k k k k k k 

47 6,10 65,39 18,48 3,73 5,88 0,42 

48 13,48 48,00 26,15 3,95 7,17 1,25 

49 15,87 38,82 31,21 5,66 8,24 0,20 

50 10,64 39,96 34,61 7,42 6,84 0,53 

51 k k k k k k 

52 15,03 60,28 12,02 6,56 5,25 0,86 
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Продовж. табл.Ц.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-12 10,4 63,35 14,28 4,38 7,34 0,25 

12-17см 13,42 57,49 18,44 2,98 7,52 0,15 

17-30 см 14,14 59,64 16,73 2,09 6,02 1,38 

30-48 см 12,35 41,71 30,68 5,56 8,64 1,06 

48-75 см 26,92 54,15 18,61 1,66 4,99 1,97 

75-95 см 11,27 60,14 20,02 1,61 6,55 0,41 

95-112 см 9,68 64,78 17,7 1,78 5,3 0,76 

глибше 112 см 9,45 40,63 40,48 1,52 6,66 1,26 

Розріз 2 

0-15 k k k k k k 

15-25 см k k k k k k 

25-57 см k k k k k k 

57-73 см k k k k k k 

глибше 73 см k k k k k k 

Розріз 3 

0-12 15,52 49,42 21,42 2,73 9,18 1,73 

12-34 см 15,1 47,11 21,89 7,4 6,3 2,2 

34-50 см k k k k k k 

50-77 см k k k k k k 

77-100 см k k k k k k 

глибше 100 см k k k k k k 

Розріз 4 

0-17 10,36 34,93 45,71 5,46 2,5 1,04 

17-30 11,31 28,64 48,87 5,05 5,1 1,03 

глибше 30 9,94 28,52 50,3 3,68 6,61 0,95 

7
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Продовж. табл.Ц.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 5 

0-22 10,84 28,5 49,8 5,46 2,52 2,88 

22-30 8,7 24,21 54,86 5,1 5,1 2,03 

глибше 30 9,12 20,23 60,38 1,4 8,29 0,58 

Розріз 6 

0-30 10,65 22 50,44 7,18 7,75 1,98 

30-52 16,66 29,83 35,31 8,63 7,18 2,39 

52-77 13,06 35,58 34,14 4,69 9,01 3,61 

77-115 5,73 10,07 44,82 11,12 20,76 7,5 

глибше 115 k k k k k k 

Розріз 7 

0-27 2,23 57,37 27,3 4,16 7,9 1,04 

27-45 k k k k k k 

45-67 k k k k k k 

глибше 67 k k k k k k 

Примітка. k – карбонатний зразок 

7
7
2
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Таблиця Ц.4 

Результати визначення обмінних катіонів та кислотності ґрунту 

№ 

точки* 

рН 

сол. 

Гідролітична 

кислотність, 

ммоль/100 г 

Кількість еквівалентів 

обмінних катіонів. ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За точками відбору проб з поверхневого шару 

1 6,9 0,4 39 3,42 0,26 0,86 43,54 

2 5,7 1,43 19,99 3,3 0,15 0,55 23,99 

3 5,4 1,78 15,49 2,91 0,15 0,56 19,11 

4 5,05 3,4 16,84 4,15 0,15 0,79 21,93 

5 5,7 1,56 14,69 3,39 0,13 1,09 19,3 

6 6,3 0,8 18,95 2,17 0,18 2,34 23,64 

7 6,95 0,31 k k 0,2 0,86 k 

8 6,9 0,45 36,43 3,08 0,18 1,01 40,7 

9 6,25 1,15 31,75 3,99 0,18 1,27 37,19 

10 6,95 0,35 k k 0,18 0,83 k 

11 6,3 0,83 34,2 3,46 0,18 0,98 38,82 

12 7 0,39 k k 0,11 0,51 k 

13 6,9 0,35 k k 0,13 1,07 k 

14 7,1 0,31 k k 0,11 0,87 k 

15 7,1 0,35 k k 0,99 0,82 k 

16 6,95 0,43 k k 0,13 0,81 k 

17 7,2 0,33 k k 0,13 0,98 k 

18 6,2 1,03 30,66 5,08 0,09 1,01 36,84 

19 7,1 0,37 k k 0,11 0,9 k 

20 7,05 0,39 k k 0,11 1,05 k 

21 6,65 0,67 32,94 4,38 0,11 0,88 38,31 

22 5,6 1,78 11,73 3,21 0,09 0,46 15,49 

23 5,55 1,98 13,34 4,53 0,07 0,62 18,56 

24 5,6 1,03 11,1 4,93 0,07 0,31 16,41 

25 5,05 2,46 7,63 2,33 0,04 0,48 10,48 

26 4,8 2,11 4,54 1,04 0,04 0,29 5,91 

27 4,8 2,21 6,04 2,94 0,11 0,35 9,44 

28 4,95 2,21 8,93 2,8 0,09 0,46 12,28 

29 6,1 1,15 16,91 3,16 0,09 1,11 21,27 

30 5,3 1,98 11,28 2,63 0,09 0,6 14,6 

31 5,45 1,78 13,83 3,25 0,07 0,74 17,89 

32 5,3 2,21 11,06 2,86 0,07 0,52 14,51 

33 5,5 2,35 17,11 3,76 0,09 0,96 21,92 

34 7,05 0,45 k k 0,11 1,18 k 

35 7,1 0,39 k k 0,13 0,87 k 

36 6,6 0,68 26,93 3,71 0,09 0,83 31,56 

37 5,2 2,46 9,7 1,44 0,04 0,64 11,82 

38 4,9 3,05 9 1,39 0,02 0,66 11,07 

39 5,2 1,98 6,16 1,78 0,02 0,64 8,6 

40 4,95 2,46 6,2 0,81 0,04 1,03 8,08 

41 5 2,57 5,98 0,89 0,04 0,87 7,78 

42 7 0,37 k k 0,07 0,79 k 
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Продовж. табл.Ц.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 7,15 0,39 k k 0,02 0,4 k 

44 5,4 2,46 18,5 2,07 0,02 0,09 20,68 

45 5,45 2,74 21,39 2,27 1,3 0,17 25,13 

46 5,95 1,43 13,27 1,55 8,6 1,12 24,54 

47 5,95 1,6 12,9 2,1 0,04 0,61 15,65 

48 7,1 0,42 k k 0,09 1,03 k 

49 7,25 0,43 k k 0,11 1,16 k 

50 7,25 0,39 k k 0,09 0,99 k 

51 7,35 0,31 k k 0,13 0,7 k 

52 5,35 2,21 8,63 1,72 0,07 0,69 11,11 

Проби з ґрунтових розрізів 

Розріз 1 

0-12 6,6 0,6 12,29 1,71 0,04 0,83 14,87 

12-17см 7,1 0,36 17,18 1,57 0,04 0,39 19,18 

17-30 см 7,35 0,28 k k 0,02 0,26 k 

30-48 см 6,95 0,48 22,74 2,14 0,04 0,4 25,35 

48-75 см 7,25 0,36 k k 0,07 0,34 k 

75-95 см 7,15 0,39 20,08 1,95 0,07 0,34 22,44 

95-112 см 6,9 0,4 14,26 1,73 0,04 0,25 16,28 

глибше 112 см 7,05 0,45 24,21 2,6 0,09 0,42 27,32 

Розріз 2 

0-15 7,4 0,32 k k 0,04 0,25 k 

15-25 см 7,35 0,31 k k 0,07 0,23 k 

25-57 см 7,55 0,26 k k 0,11 0,22 k 

57-73 см 7,5 0,25 k k 0,11 0,26 k 

глибше 73 см 7,65 0,24 k k 0,11 0,14 k 

Розріз 3 

0-12 5,55 1,98 18,93 3,39 0,04 0,55 22,91 

12-34 см 5,45 1,78 19,91 3,23 0,04 0,38 23,56 

34-50 см 7,15 0,39 k k 0,07 0,31 k 

50-77 см 7,3 0,27 k k 0,09 0,22 k 

77-100 см 7,55 0,25 k k 0,09 0,13 k 

глибше 100 см 7,5 0,23 k k 0,04 0,09 k 

Розріз 4 

0-17 4,35 4,23 10,15 2,55 0,11 0,38 13,19 

17-30 4,6 2,74 12,1 4,09 0,42 0,26 16,87 

глибше 30 5,95 0,67 18,31 7,79 2,22 0,3 28,62 

Розріз 5 

0-22 4,95 2,21 16,48 3,34 0,04 0,27 20,13 

22-30 5,25 1,43 17,88 3,53 0,07 0,25 21,73 

глибше 30 5,7 1,03 19,36 4,48 0,04 0,25 24,13 

Розріз 6 

0-30 5,25 2,21 17,59 2,62 0,07 0,27 20,55 

30-52 5,5 1,43 17,64 2,45 0,04 0,26 20,39 

52-77 5,9 0,83 15,4 2,45 0,04 0,23 18,12 

77-115 6,15 0,48 16,41 2,47 0,07 0,19 19,14 

глибше 115 7,4 0,22 k k 0,11 0,2 k 
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Продовж. табл. Ц.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розріз 7 

0-27 6,35 0,75 31,64 2,57 0,04 0,47 34,72 

27-45 7,3 0,2 k k 0,02 0,07 k 

45-67 7,45 0,2 k k 0,07 0,16 k 

глибше 67 7,5 0,2 k k 0,11 0,23 k 

Примітка. k – карбонатний зразок. 

 

Таблиця Ц.5 

Опис морфологічної будови ґрунтових розрізів полігону  

«Розівка» 

№п/п Схематичне представлення або 

зображення розрізу 

Опис профілю 

1 2 3 

1 Розріз R1 – Перехід шлейфу пологого схилу західної експозиції у  широке днище 

улоговини стоку з дуже невеликим нахилом поверхні, закладка восени, після 

передпосівного обробітку 

 

Не 0 – 17см Орний гумусовий слабо-елювійований 

горизонт, темно-сірого кольору, пилувато-грудкуватої 

структури, важко-суглинковий, рихлий, перехід 

різкий за щільністю 

 

Не 17-30 підорний, темно-сірий, шаруватий, 

грудкувато-зернистої структури, ущільнений, з 

присипкою SiO2 на окремостях, перехід поступовий 

НРі 30-48 перехідний горизонт темно-сірий з бурим 

відтінком, рівномірно гумусований, зернисто-

горіхуватої структури, шаруватий, ущільнений 

перехід поступовий 

 

Hp2 48-75 темно-бурий, свіжий, важкосуглинковий, 

крупнооріхуватий, ущільнений, з гумусовими 

затоками 

 

 

 

H2 75-95  

 

 

 

Hp3 95-112 

 

H4 нижче 112 

Назва ґрунту: Чорнозем звичайний глибокий слабосолонцюватий малогумусний 

середньосуглинковий глибокоскипаючий намитий на лесі 
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

2 Розріз R2 – серединна частина схилу південної експозиції, з нахилом поверхні біля 

3°, закладка розрізу після зборки врожаю, в пересушеному стані   

 

Н 0-15 - орний гумусовий горизонт, темно-

сірий з червоним відтінком, 

середньоглинистий, комкуватий, щільний, 

перехід поступовий 

 

 

 

 

 

Нрk 15-57 Верхній перехідний, темно-бурий з 

червоним відтінком, середньоглинистий, 

грудкувато-горіхувата структура, з обільними 

затьоками гумусу, карбонатний, щільний, 

перехід поступовий 

 

 

 

 

 

Р(h)k 57-73 см -  Нижній перехідний, темно-

бурий, свіжий, важкосуглинковий, 

грудкувато-горіхуватий та призмоподібний, 

ущільнений, нерівномірно гумусований з 

затьоками, з темно-сірими плямами, 

карбонатний, з 65 см карбонати у вигляді 

розсіяної білозірки, перехід поступовий 

 

P нижче 73 Червоно-бура (пермська) глина, 

щільна, у верхній частини має розсіяну 

білозірку, карбонатна, з глибини 75-80 см 

прошарок щільного елювію 

Фотозображення фрагменту ґрунтотворної породи 

 

Назва ґрунту: Чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий 

середньозмитий незасоленій елювіальній червонокольоровій (пермській) глині  
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

3 Розріз R3 – нижня частина схилу південно-східної експозиції з нахилом поверхні 

біля 4°, після передпосівного обробітку ґрунту 

 

Н 0-34 Гумусовий горизонт, темно-сірий, орний, 

комкуватий, ущільнений, , перехід поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нрk  34-50 Перехідний, темно-сірий, комкувато-

зернистий, , ущільнений, з 41 см скипає від НСI,  

перехід поступовий 

 

 

Рhk 50-77 - Темно-бурий, свіжий, 

важкосуглинковий, крупнооріхуватий, 

ущільнений, з гумусовими затоками 

 

 

 

 

Pk  

Назва ґрунту: Чорнозем середньо змитий малогумусний важкосуглинковий на 

незасоленій елювіальній червонокольоровій (пермській) глині   
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

4 Розріз P1– Верхня частина схилу південно-західної експозиції з нахилом поверхні 

біля 1°, закладка після передпосівного обробітку  

 

Н орний 0-17см - Гумусовий горизонт, 

темно-сірий з бурим відтінком, орний, 

комкувато-зернистий, середньосуглин-ковий, 

слабкощебенюватий, перехід поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

Нр 17-30см - Перехідний, темно-бурий, 

свіжий, комкувато-зернистий, 

слабкощебенюватий, важкосуглин-ковий, 

ущільнений, перехід поступовий 

 

 

Р(h) нижче 30-45см - Нижній перехідний, 

червоно-бурий, свіжий, середньо глинистий, 

крупнооріхувато-призмовидний, ущільнений, 

з гумусовими затоками 

 

Р глибше 45см - елювій червоно-бурої 

слабкозасоленої глини, щільна, розпадається 

на добре огранені плитки, з глибини 60 см 

наявність щебнисто-плитчастих включень з 

характерним раковистим зламом 

Фотозображення фрагменту ґрунтотворної породи 

 

 
Назва ґрунту: Чорнозем слабо змитий малогумусний середньосуглинковий на 

слабозасоленій червоно-бурій глині  
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

5 Розріз P2– Серединна частина пологого схилу південно-західної експозиції з 

нахилом поверхні біля 1,5°, закладка після передпосівного обробітку, в 

пересушеному стані  

 

Н орний 0-22см - Гумусовий горизонт, темно-

сірий з червоно-бурим відтінком, орний, 

ущільнений, важкосуглинковий, зернисто-

комкуватий, в сухому стані комкувато-

глибистий, перехід поступовий 

 

 

 

 

 

Нр 22-30 см - Перехідний, темно-бурий з 

червоним відтінком, комкувато-зернистий, 

ущільнений, легкоглинистий, 

слабкощебенуватий, перехід поступовий 

Р Нижче 30см - глина червонокольорова, 

щільна, розпадається на добре огранені 

плитки, з глибини 60 см наявність щебнисто-

плитчастих включень з характерним 

раковистим зламом, шаруватий в нижній 

частині профілю 

Назва ґрунту: Чорнозем звичайний середньоеродований малогумусний 

важкосуглинковий на червонокольоровій незасоленій пермській глині   
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

6 Розріз P3– Нижня частина схилу південно-західної експозиції з нахилом поверхні 

менше 1°, яка переходить в днище пологої улоговин стоку, закладка після 

передпосівного обробітку ґрунту, в пересушеному стані 

 

Н  0-52 - Гумусовий горизонт, темно-сірий, 

рівномірно гумусований, легкоглинистий, 

орний, пороховато-комкуватий, в сухому стані 

комкувато-глибистий, легкоглинистий, 

ущільнений, підорний - комкувато-

мілкозернистий, ущільнений, перехід 

поступовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нр 52-77см - Верхній перехідний, темно-сірий з 

буроватим відтінком, комкувато-зернистий, 

рихлий, свіжий, шаруватість виражена слабко, 

перехід поступовий 

 

 

 

Рh 77-115 - Ніжний перехідний, темно-бурий, 

комкувато ущільнений, перехід поступовий 

 

 

 

 

 

Pk глибше 115см - Лес палевий, зі значною 

кількістю кротовин у верхній частині, пористий, 

кубовидно-призматичної структури, щільний, 

скипає від НСІ, карбонати у вигляді слабко 

визначеного міцелію та поодиноких вкраплень 

рихлої білоглазки 

Назва ґрунту: Чорнозем звичайний глибокий середньогумусний 

середньосуглинковий глибокоскипаючий на лесі  
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Продовж. табл.Ц.5 

1 2 3 

7 Розріз P4 – верхня третинна західного схилу невеликого пагорба з нахилом 

поверхні біля 2°, закладка після передпосівного обробітку ґрунту, в пересушеному 

стані   

 

Нk 0-30 Гумусовий горизонт, темно-сірий, 

важкосуглинковий, рівномірно гумусований, вміст 

гумусу – 2,95%, бурно скипає від НСІ, орний, 

пороховато-комкуватий в сухому стані та 

комкувато-глибистий у свіжому, перехід 

поступовий, скипає від НСІ з 15 см, карбонати у 

вигляді міцелію на гранях структурних агрегатів, 

підорний, зернистий, ущільнений, перехід 

поступовий 

 

 

 

 

 

Нрk 30-45см - Верхній перехідний, темно-сірий з 

буруватим відтінком, комкувато-зернистий та 

горіхоподібний, слабкий глянець на гранях, 

щільний, карбонати у вигляді міцелію на гранях 

структурних агрегатів, перехід поступовий 

 

Рhk 45-67см - Ніжний перехідний, сірувато-бурий, 

нерівномірно гумусований з окремими гумусовими 

затоками, середньосуглинковий, призмоподібно-

комкуватий,  ущільнений, карбонати у вигляді 

міцелію на гранях структурних агрегатів, перехід 

поступовий 

 

Pk глибше  67 см - Лес палевий з темнувато-бурим 

відтінком, середньосуглинковий, великокомковатий, 

пористий, слабкогумусований у верхній частині 

горизонту (у вигляді темних плям та натеків), 

карбонати у вигляді міцелію та слабко визначених 

прожилок, с глибини 90 см - у вигляді білозірки 

Назва ґрунту: Чорнозем звичайний слабкозмитий малогумусний високоскипаючий 

важкосуглинковий на легкосуглинковому лесі 

 

 


