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УДК 631.4:528.8

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ «ҐРУНТОВОЇ 
ЛІНІЇ» ТЕМНО-КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Д.А. Абрамов, аспірант
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Чорний С.Г.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати досліджень супутникових зобра-
жень поверхонь агроландшафтів Правобережного Степу України, 
ґрунтовий покрив яких представлений темно-каштановими ґрунтами. 
За отриманими даними було побудовано ґрунтову лінію, знайдено її 
унікальні параметри, що можуть бути використані для процедур іден-
тифікації темно-каштанових ґрунтів регіону.

Ключові слова: спектральна яскравість, ґрунтова лінія, темно-
каштанові ґрунти, червоний спектр, ближній інфрачервоний спектр, 
пікселі.

Постановка проблеми. Існуючий фонд ґрунтових карт 
сильно застарів, оскільки базується на результатах досліджень 
ще 60-70-х років ХХ століття, а отже зміни, які відбулися 
за останні 40-50 років у ґрунтовому покриві, не мають сво-
го відображення в картографічному матеріалі. Проведення 
земельної реформи і формування ринку земель сільськогос-
подарського призначення диктує гостру необхідність терміно-
вого проведення нового туру крупномасштабного картування. 
Певною альтернативою традиційним, коштовним польовим 
і лабораторним ґрунтовим дослідженням є дистанційне су-
путникове зондування поверхонь агроландшафтів з подаль-
шою ідентифікацією ґрунтових виділів. Одним з можливих 
засобів дистанційного визначення різновидів (типів, під-
типів, родів) ґрунтів є використання параметрів так званої
«ґрунтової лінії». 

Стан вивчення питання. Вперше ґрунтова лінія була 
описана Каузом і Томасом у 1976 році [1]. Ґрунтова лінія – це 
лінійна залежність в спектральному просторі між спектраль-
ними яскравостями червоного та ближнього інфрачервоного
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спектра, для оголених поверхонь. Сама лінія описується
рівнянням:

NIR = β1R ± β0, (1)

де NIR – спектральна яскравість оголеного ґрунту у ближньо-
му інфрачервоному спектрі, R – спектральна яскравість ого-
леного ґрунту у червоному спектрі, β1 – кутовий коефіцієнт, 
β0 – зміщення від початку координат.

Щодо використання параметрів ґрунтової лінії для іденти-
фікації ґрунтів у науковій літературі існує певне протиріччя. 
Зокрема, Фокс, Саббах та ін. [2], які досліджували ґрунти Се-
реднього Заходу США та Південного Техасу, визначали, що не 
існує унікальних ґрунтових ліній для кожного типу (підтипу) 
ґрунту. Дематте та ін. [3], розробили методику щодо викорис-
тання дистанційного зондування для отримання ґрунтових 
ліній для ґрунтів штату Сан-Паулу в Бразилії. Для різних різ-
новидів ґрунтів були побудовані ґрунтові лінії, які характе-
ризували їх залежно від вмісту фізичної глини, властивостей 
материнської породи та вмісту заліза.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення па-
раметрів ґрунтової лінії, що дозволять ідентифікувати темно-
каштанові ґрунти в умовах Правобережного Степу України.

Об'єкти та методи дослідження. У нашому випадку для 
отримання лінії темно-каштанових ґрунтів використовували 
дані багатоспектральної камери ETM+ (Enhanced Thematic 
Mapper Plus), що знаходиться на борту американського су-
путника «Ландсат-7», працює в семи частинах спектра (спек-
тральних каналах). Елементарна просторова одиниця (піксель 
на екрані дисплея), з якою ETM+ отримує дані по кожному з 
перших шести спектральних каналів, дорівнює на місцевості 
квадрату в 30×30 м або 0,09 га.

Для аналізу використовували безхмарні супутникові знімки 
весни 2001, 2012 та 2013 років (терміни зйомки – 31.03.2001, 
02.05.2001, 30.04.2012, 17.04.2013) двох спектральних ка-
налів – 3-го (червоний) і 4-го (ближній інфрачервоний). 
Знімки завантажувалися з сервера Геологічної служби США 
(USGS) (www.glovis.usgs.gov). Кількісне визначення величини
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спектральної яскравості здійснювали в кожному пікселі за до-
помогою спеціального програмного забезпечення – ENVI 4.8.

Результати досліджень. Аналіз супутникових знімків 
посівних площ регіону показав, що кінець березня – початок 
травня є найбільш сприятливим періодом для дистанційно-
го зондування поверхні ґрунту, оскільки у цей період ґрунт є 
максимально оголеним.

В якості стаціонарних тестових ділянок було обрано три по-
лігони у Миколаївській області: полігон «Тузла», розташований 
у Березанському районі; полігон «Парутине» в Очаківському 
районі; полігон «Жовтневий» в Жовтневому районі. Ґрунтовий 
покрив полів представлений темно-каштановими середньо су-
глинковими ґрунтами різного ступеня еродованості на лесах і 
лесовидних породах. Ступінь відкритості ділянки ґрунту ви-
значали за вегетаційним індексом NDVI. Статистичний аналіз 
даних проводився за допомогою Excel Microsoft Of ce.

З усього масиву даних по спектральним яскравостям у 
двох спектрах було відібрано 885 пікселів із значеннями NDVI 
від +0,05 до –0,05, що характеризує ґрунт як не вкритий рос-
линністю. Графік зв'язку між цими яскравостями зображений 
на рисунку і описується рівнянням:

NIR = 0,9966Red + 0,1712. (2)

Рис. Узагальнена ґрунтова лінія для темно-каштанових ґрунтів
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Параметри ґрунтової лінії для темно-каштанових ґрунтів 
Правобережного Степу мають такі параметри: кутовий кое-
фіцієнт β1 = 1,0; коефіцієнт зміщення від початку координат 
β0 = 0,17.

Висновок. Отримані параметри лінії ґрунту можна ви-
користовувати для ідентифікації темно-каштанових ґрунтів 
Правобережного Степу України та картування при викорис-
танні супутникових зображень.
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