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УДК 631.4:528.8 

В роботі окреслено сучасні проблеми дистанційного зондування ґрунтового покриву у 
контексті раціонального землекористування. На досліджених ділянках ґрунтового покриву з 

характерними для перехідної зони Полісся грунтами за оригінальною методикою визначено 

ступінь екранованості грунтів як основної перешкоди для діагностування їх показників. 

Встановлено, що величина екранованості грунтів істотно корелює з їх відбивною здатністю 

та основними вегетаційними індексами, розрахованими за характеристиками супутникових 

спектрозональних знімків Landsat 7 

Постановка проблеми Людська діяльність змінює клімат, ландшафти. В такому середовищі 

вирішення питань оперативного відслідковування змін в агроекологічного стану набуває 

актуального характеру. Своєчасне та оперативне картографування змін агроекологічного стану 

грунтів із застосуваннямдистанційних методів можливе через залежності між основними 

діагностичними ознаками грунту та яскравістю і тоном зображення його на знімках[1].Іноземні та 

вітчизняні вчені [2, 3, 4] приділяють багато уваги розробці створенню та удосконаленню методів 

цифрового картографування грунтів.Дослідники [5, 6] вказують на наслідки нераціонального 

землекористування, через що відбувається ерозія та опустелювання значних територій орних земель, 

та небажаних наслідків, серед яких зниження вмісту гумусу, збільшення виділення СО2 та інші. 

Важливе значення при цьому відіграє врахування наземних перешкод у вигляді рослинного покриву 

на грунті. 

Крім того, якісна діагностика грунту обмежена рядом факторів, таких як ландшафтні 

(поверхнева рослинність у різних стадіях вегетації, рослинні залишки, чагарники в різних стадіях 

розвитку, умови рельєфу) та метеорологічні (ступінь прозорості атмосфери, вологість). 

Мета та завдання. З метою визначення оптимальних підходів та методологійдистанційного 

діагностування показників агроекологічного стану грунтів з урахуванням покриття рослинністю 

булипоставлені завдання: 
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■ чисельно оцінити вплив екранованості земної поверхні на точність визначення вільних від 

рослинності ділянок ґрунтового покриву; 

■ оцінити можливості ідентифікаці ї виді в рослинного покриву на грунті; 

Методика досліджень. Дослідженняпроведено у 2015 р на території дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного університету, яке відноситься до зони 

Центрального Полісся України й розташоване в Черняхівському районі, Житомирської області.На 

досліджуваній території з найбільш поширеними ґрунтами на різних угіддях були закладені точки 

та проведено їх точну прив'язку, в результаті якої були отримані координати 15 точок в 

географічній системі координат WGS 84. Одночасно з цим визначали екранованість ґрунтів на 

основі цифрових знімків, зроблених цифровою камерою з висоти 1 м у триразовій повторності й 

подальшим обчисленням середнього значення. Екранованість у відсотках визначали з допомогою 

електронної палетки у програмі CorelDrawX4.Радіометрична корекція значень DN здійснювалася 

за стандартними алгоритмами, рекомендованими дослідниками та виробниками знімків. 

Перетворення значень безрозмірних величин DN (цифрових значень), пропорційних інтенсивності 

випромінювання від об'єктів, що досягає сенсора R у безрозмірні абсолютні значення відбиття - р 

альбедо та розрахунок вегетаційних індексів проводили у відповідності з Landsat 7 

ScienceDataUsersIIandbook[7], 

Результати досліджень.В ході досліджень виявлений для більшості залежностей середній, 

високий та дуже високий ступені кореляційного зв'язку між значеннями р альбедо, основними 

вегетаційними індексами - з одного боку та величинами екранованості грунту - з іншого.У випадку 

групування точок з переважаючою рослинністю, що вегетус, найбільш інформативним виявилися 

1-й (450-515нм), 4-й (760-900нм) та 7-й (2080-2350нм) супутникові канали з коефіцієнтами 

кореляції для ідентифікації змішаної рослинності відповідно г = - 0,71, г = - 0,77, г — 0,75. Суха 

рослинність найкраще ідентифікувалася на 4-ому каналі г — 0,62. Рослинність, що вегетує 

закономірно добре визначалася з допомогою вегетаційних індексів NDVI (вегетаційний індекс) 

SAV1 (ґрунтовий вегетаційний індекс), MSAV1 (модифікований ґрунтовий вегетаційний індекс) з 

коефіцієнтами кореляції відповідно г = 0,58, г = 0,80, г = 0,78. Ділянки чистого грунту (без 

рослинності) добре визначаються з допомогою індексу NDSI (нормалізований грунтовийіндекс 

засолення)г = - 0,72. 

Такі результати дають можливість визначати показники грунтув умовах екранованості на 

тих ділянках, де рослинність займає мінімальну площу. 

Висновки.Використана методологія дозволяє в складних умовах строкатого ґрунтового 

покриву Полісся України, визначати ступінь екранованості ґрунтів на основі спектрозональних 

знімків та види рослинного покриву. Отримані залежності вказують на принципову можливість 

врахування кількісного впливу екранованості на діагностику показників ґрунту, але методика 

такого розрахунку потребує подальшого удосконалення. 
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