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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Важкі метали (ВМ), що надходять з ви-

кидами автотранспорту на поверхню ґрунту, формують вздовж автошляхів ло-
кальні техногенні аномалії. Після прийняття державних стандартів України, що 
встановлюють норми, яким має відповідати пальне вміст ВМ у ньому суттєво 
скоротився. Але навіть за тенденції до підвищення якості пального проблема не 
втратить свого значення й надалі, адже головною властивістю ВМ є їх здатність 
до накопичення в геосистемі.  Тому дослідження приавтомагістральних геосис-
тем і перерозподілу у їх межах сполук ВМ є актуальним напрямком у розвитку 
геохімії ландшафтів. Даний напрямок становить не лише науковий, а й госпо-
дарський інтерес через те, що у межах впливу автодоріг часто знаходяться сіль-
ськогосподарські угіддя. Виокремлення найбільш безпечних місць вирощуван-
ня сільськогосподарської продукції є необхідною складовою у забезпеченні її 
якості, зокрема за вмістом важких металів. 

Перманентний характер надходження полютантів, якого зазнають геосис-
теми, та неоднорідність механізмів перерозподілу ВМ в їх межах визначають 
складність оцінювання їх стану та швидкості процесу забруднення. Це зумов-
лює необхідність виконання модельних побудов з використанням ГІС-
технологій для їх реалізації, зокрема при визначенні просторових характерис-
тик поля забруднення. Існуючі на сьогодні розробки питання забруднення гео-
систем ВМ проводяться в біогеохімічному та геохімічному напрямку, де здебі-
льшого, переважають уявлення про перерозподіл ВМ або суто між сусідніми 
геосистемами, або між геокомпонентами в межах однієї геосистеми. Комплекс-
ний геосистемний підхід при вивченні інтегральних взаємодій полютантів і 
компонентів геосистеми та можливості ГІС у моделюванні перерозподілу ВМ 
наразі лишаються недостатньо обґрунтованими у методично-прикладному від-
ношенні. Тому розвиток способів ГІС-моделювання при визначенні рівня та 
просторових параметрів поля забруднення ВМ є актуальним питанням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-
дження за змістом дисертації виконувались згідно з планами науково-дослідних 
робіт кафедри фізичної географії та геоекології, а також за участі автора в рам-
ках виконання: договорів «Оцінка впливу на ґрунти, рослинний і тваринний 
світ енергоблоку №2 Хмельницької АЕС», «Оцінка впливу на ґрунти, рослин-
ний і тваринний світ енергоблоку № 4 Рівненської АЕС»; науково-технічної ро-
боти «Дослідження та розробки в галузі географічних наук (розробка Програми 
загальноміських заходів щодо відновлення та впорядкування озер, річок, став-
ків та джерел у м. Києві на період до 2015 року)» у ДП «Центр екологічного 
моніторингу України» (1999-2002, 2011 рр.); держбюджетної теми КНУ імені 
Тараса Шевченка «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіо-
нальному вимірі» № 14 БП 050-02 (№ д.р.0114U003476, 2014 – 2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення методики 
геоінформаційного моделювання забруднення приавтомагістральних геосистем 
сполуками важких металів за допомогою визначення актуального рівня забруд-
нення та верифікація положень методики на прикладі сполук свинцю.  
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Відповідно до мети, було поставлено низку завдань, а саме: 
– провести аналіз та узагальнення теоретичних і прикладних основ вивчення 
процесів розповсюдження важких металів у геосистемах з особливою увагою 
до їх моделювання; 
– провести комплексний аналіз факторів формування актуального рівня за-
бруднення сполуками ВМ  територій тестових ділянок; 
–  обґрунтувати вихідні положення методики геоінформаційного моделювання 
забруднення важкими металами приавтомагістральних геосистем; 
–  розробити методику розрахунку загальної кількості ВМ, що надходять у  
приавтомагістральні геосистеми від основних джерел емісії; 
–  розробити методику розрахунку загальної кількості сполук ВМ, що вино-
сяться з ґрунту за межі  приавтомагістральних геосистем та / або виводяться з 
речовинних потоків, за основними міграційними сценаріями;  
– реалізувати положення методики геоінформаційного моделювання забруд-
нення ВМ приавтомагістральних геосистем на прикладі визначення актуально-
го рівня забруднення сполуками свинцю геосистем тестових ділянок; 
– провести типізацію приавтомагістральних геосистем за умовами, що визна-
чають актуальний рівень їх забруднення та стійкість до забруднення ВМ. 

Об’єкт дослідження. Загальним об’єктом дослідження є приавтомагістра-
льні геосистеми, частковим (тестовим) об’єктом - приавтомагістральні геосис-
теми тестових ділянок.  

Предмет дослідження. Загальним предметом дослідження є підходи та 
особливості геоінформаційного моделювання процесу забруднення об’єктів до-
слідження сполуками важких металів, частковим предметом – способи вико-
нання загальних методичних рішень моделювання на прикладі визначення ак-
туального рівня забруднення сполуками свинцю тестових об’єктів. 

Методи і матеріали дослідження. Дослідження базувалось на польовому 
експедиційному методі  ландшафтно-геохімічного знімання; картографічних, 
лабораторно-аналітичних, а також сучасних методах ландшафтно-геохімічного, 
ландшафтно-екологічного аналізу території та математичного моделювання і 
геопросторового аналізу засобами ГІС, у тому числі зі створенням спеціальних 
програм нестандартних запитів до обраного інструментарію ГІС MapInfo 
Version 11.5. Додатково використовувались окремі підходи емпіричних оціню-
вань, геоінформатики, а також методи аналогії та порівняння подібних систем. 

Вихідними матеріалами для тестування результатів роботи були: 1 - дані 
власних польових експедиційних досліджень; 2 - результати власних лаборато-
рних досліджень ґрунтів тестових ділянок, зокрема вмісту сполук ВМ у них, 
проведенні на базі Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. 
М.П.Семененка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка; 3 - розроблені ци-
фрові електронні карти геосистем тестових ділянок, масштабу 1:10000; 4 - пе-
реведені нами у цифровий формат: а) крупномасштабні топографічні карти тес-
тових ділянок, б) плани землекористування та карти ґрунтів тестових ділянок, 
в) картосхеми агрохімічних показників ґрунтів тестових ділянок, М 1:10000 
(ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»); 5 - відкриті електронні картографічні 
матеріали по тестових ділянках веб-сайту Мінприроди України, електронного 
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Атласу України (ІГ НАНУ/ІС ГЕО, 1999-2000 р.); 6 - дані з порталу «Природа 
України» (Грачов А.П., 2010 - 2016 р.) тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше: 
- здійснено обґрунтування, розробка і тестування методики геоінформаційного 
моделювання забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких 
металів на основі визначення актуального рівня забруднення; 
–  обґрунтовано та протестовано загальний алгоритм оцінювання актуального 
рівня забруднення важкими металами приавтомагістральних геосистем, який 
ґрунтується на поєднанні геосистемного та ландшафтно-геохімічного підходів; 
–   розроблено загальну алгоритмічну схему геоінформаційного моделювання та 
етапи комплексного просторового ГІС - аналізу приавтомагістральних геосис-
тем, зі створенням електронних баз даних про актуальний рівень їх забруднення 
для визначення характеристик загального поля забруднення сполуками ВМ; 
–  розроблено класифікацію приавтомагістральних геосистем за умовами, що 
визначають актуальний рівень їх забруднення та стійкість до забруднення ВМ; 
–  розроблено методику геоінформаційного моделювання загальної кількості 
сполук ВМ, що надходить у межі приавтомагістральних геосистем від основних 
джерел емісії, а також кількості сполук ВМ, що виноситься з ґрунту за межі 
приавтомагістральних геосистем або виводиться з речовинних потоків.  

Удосконалено:  
–  методику відбору зразків при дослідженні ґрунтів схилових геосистем на 
вміст полютантів; 
–  методику розрахунку загальної кількості ВМ, що надходять в приавтомагіст-
ральні геосистеми від основних джерел емісії. 

Отримали подальший розвиток: 
–  уявлення про природні та антропогенні фактори формування забруднення 
приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів;  
–  уявлення про закономірності перерозподілу сполук ВМ у межах геосистем в 
залежності від джерела впливу та властивостей геосистем. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні для ор-
ганів місцевого самоврядування, проектних та наукових організацій можливос-
тей обґрунтування і реалізації заходів з підтримки приавтомагістральних геоси-
стем у стійкому стані шляхом використання наступних результатів роботи: 
–  розрахункових показників загальної кількості важких металів, що надходить 
у межі приавтомагістральних геосистем від основних джерел емісії; 
–  способів розрахунку загальної кількості ВМ, що виводиться за межі орного 
шару ґрунту, або за межі геосистем за основними міграційними сценаріями; 
– алгоритмів визначення рівня стійкості приавтомагістральних геосистем; 
– прийомів створення та використання електронних баз даних для моделювання 
забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів; 
– способів застосування інструментарію ГІС для просторового аналізу та візуа-
лізації актуального рівня забруднення приавтомагістральних геосистем ВМ; 
- способів визначення територій, що не потрапляють в зону впливу автошляхів, 
проте зазнають забруднення сполуками свинцю «автотранспортного походжен-
ня», через їх перерозподіл із приавтомагістральних геосистем; 
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– можливостей прогнозування забруднення приавтомагістральних геосистем 
при наявному рівні антропогенного навантаження. 

Окремі положення розробленої у роботі методики використані при оцінці 
впливу на ґрунти, рослинний і тваринний світ енергоблоку № 4 Рівненської 
АЕС, зокрема при створенні «Ландшафтно-геохімічної карти 30-ти кілометро-
вої зони впливу Рівненської АЕС в електронній формі», «Карти ландшафтно-
геохімічних бар’єрів 30-ти кілометрової зони впливу Рівненської АЕС в елект-
ронній формі», з отриманням авторського свідоцтва (№ 5951, від 22.07.2002 р.). 

Результати дисертації впроваджені в навчальний процес на географічному 
факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема при викладанні спецкурсів 
«Забруднюючі речовини в географічному середовищі», «Математичне моделю-
вання в геоекології» та «Географічні інформаційні системи і технології». 

Основні результати дисертації були отримані і реалізовані в процесі вико-
нання: договорів «Оцінка впливу на ґрунти, рослинний і тваринний світ енер-
гоблоку №2 Хмельницької АЕС», «Оцінка впливу на ґрунти, рослинний і тва-
ринний світ енергоблоку № 4 Рівненської АЕС»; держбюджетної теми «Еколо-
гічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі». 

Особистий внесок здобувача полягає у розробці та відпрацюванні на 
прикладі тестових об’єктів всіх етапів геоінформаційного моделювання забруд-
нення приавтомагістральних геосистем сполуками ВМ. Створення інформацій-
ного базису, узагальнення, аналіз результатів дисертації а також розробка нових 
підходів та розрахунків у процесі моделювання  виконані автором самостійно, 
під керівництвом доктора географічних наук, професора, члена-кореспондента 
Національної академії наук України М.Д.Гродзинського. Автор також користу-
вався консультаціями з боку доктора географічних наук, професора В.М. Само-
йленка. Загалом, всі здобутки дисертації, що мають наукову новизну та прикла-
дне значення і становлять предмет захисту, належать виключно автору і є його 
особистим науковим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Ключові положення дисертації та ре-
зультати проведених досліджень були оприлюднені на: Науковій конференції  
«Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в 
Україні в умовах формування ринкових відносин» (Мелітополь, 1993); «ГІС-
форумі – 2000» (Київ, 2000); Науковій конференції «Декада ландшафтознавчих, 
регіональних і краєзнавчих досліджень на зламі тисячоліть» (Канів, 2005); 
Міжнародній науковій конференції  «Міждисциплінарні виміри дослідження 
ландшафтів» (Київ, 2013); Науково-практичній конференції «Соціально-
екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ 
століття» (Ялта, 2013); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Ком-
плексні проблеми техносферної безпеки» (Вороніж, 2013); Міжнародній науко-
вій конференції «Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи» (Львів–
Ворохта, 2014); науково-практичних семінарах, що були організовані кафедрою 
фізичної географії та геоекології КНУ імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 15 наукових працях: 9 
статтях (у т.ч. 4 одноосібних), з яких 6 у фахових виданнях України, 1 публіка-
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ція у закордонному фаховому виданні, 5 тез наукових конференцій, отримано1 
авторське свідоцтво. 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків та 5 додатків. Дисертація обсягом 215 стор., містить 173 
стор. основного тексту, 28 рисунків, 39 таблиць, 5 додатків на 42 сторінках. 
Список використаних джерел налічує 164 найменування (з них 23 латиницею). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі виконано аналіз та узагальнено теоретичні і прикладні 

основи, зокрема ландшафтно-геохімічні і еколого-картографічні, вивчення про-
цесів розповсюдження та умов міграції ВМ у геосистемах. Враховуючи чинні 
наукові уявлення про приавтомагістральні геосистеми та їх забруднення, роз-
глянуто підходи до картографування ландшафтно-геохімічних процесів у їх 
межах, передумови ГІС-моделювання процесів забруднення, що базуються на 
сучасних досягненнях ландшафтознавства, геоекології, геохімії ландшафтів та 
спираються на світовий та вітчизняний досвід. Зокрема були розглянуті наукові 
праці М.А. Глазовської, М.Д.Гродзинського, В.М.Гуцуляка, В.С.Давидчука, 
Г.І.Денисика, Л.Л. Малишевої, В.Ю.Некоса, В.М.Самойленка, Л.Ю.Сорокіної, 
П.Г.Шищенка і інших вчених. При цьому основні принципи і підходи дослі-
джень, ґрунтувались на розвитку засад ландшафтно-екологічного аналізу за 
М.Д.Гродзинським, конструктивно-географічного аналізу за П.Г.Шищенком, 
еколого-геохімічного аналізу за В.М.Гуцуляком, математичного та геоінформа-
ційного моделювання в геоекології за В.М.Самойленком та загальних методо-
логічних поглядах на ландшафтно-геохімічні процеси за Л.Л.Малишевою. 

З огляду на необхідність комплексного підходу при аналізі залежностей 
полютантів і компонентів геосистеми, показано, що дослідження поведінки ВМ 
«автотранспортного походження» доцільно проводити у межах приавтомагіст-
ральних геосистем, що визначаються як природно-технічні геосистеми, які зна-
ходяться в зоні впливу дорожніх об’єктів I та ІІ екологічних класів. За «зону 
впливу» приймається територія, де проявляються прямі чи непрямі зміни у 
компонентах довкілля, що виникають внаслідок будівництва чи експлуатації 
доріг. Її просторові параметри обумовлюються фізико-географічними характе-
ристиками території та транспортною завантаженістю дороги. Приавтомагіст-
ральні геосистеми обмежуються за рівнем забруднення ґрунтів, який за коефі-
цієнтом техногенної концентрації (коефіцієнтом аномальності Ка>3) визнача-
ється як «помірний». Межі приавтомагістральних геосистем визначаються за 
рівнем забруднення ґрунтів, оскільки останні є хоча і відкритою, але досить 
консервативною складовою геосистеми, в якій відбуваються відтерміновані у 
часі  процеси активності речовини, в тому числі міграційні процеси, що спри-
чиняється їх буферністю. Відповідно, зміни, які відбуваються в ґрунтах, най-
більш інформативно віддзеркалюють ситуацію в геосистемі загалом, а рівень їх 
забруднення можна вважати інтегральним показником забруднення геосистеми.  

Об’єктивно обумовлена поєднанням природних і техногенних чинників 
складність визначення рівня забруднення сполуками ВМ приавтомагістральних 
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територій потребує особливого використання геоінформаційно-модельних тех-
нологій, зокрема при оцінці просторових параметрів і швидкості формування 
поля забруднення. Актуальний рівень забруднення (АРЗ) відбиває розрахунко-
вий баланс ВМ у ґрунтах приавтомагістральних геосистем протягом визначено-
го проміжку часу та віддзеркалює швидкість процесу забруднення (або очи-
щення) в умовах існуючого антропогенного тиску. АРЗ визначається як різниця 
між обсягами ВМ, привнесеними в ґрунти геосистеми і винесеними з ґрунту за  
її межі або виведеними з міграційних потоків за основними міграційними сце-
наріями. Актуальний рівень забруднення дозволяє: встановити термін, за який 
відбудеться зміна параметрів тієї чи іншої геосистеми і, відповідно, за яких во-
на зберігатиме свою стійкість та надійність; ранжувати приавтомагістральні 
геосистеми за ступенем їх безпечності при веденні господарської діяльності; 
проводити рекомендації з їх оптимального використання тощо. 

Другий розділ присвячений аналізу природних та антропогенних чинників 
забруднення сполуками ВМ приавтомагістральних геосистем на прикладі тес-
тових об’єктів дослідження (Білоцерківської та Димерської тестових ділянок). 
Їх комплексна характеристика зі створенням вихідного інформаційного базису 
про геохімічні та ландшафтні особливості, тип господарського використання та 
інтенсивність антропогенного впливу, довела репрезентативність вибору зазна-
чених територій для відпрацювання методики геоінформаційного моделювання 
забруднення сполуками ВМ приавтомагістральних геосистем. Це зумовлюється 
різноманіттям геохімічних умов міграції ВМ, типовістю ландшафтної структу-
ри, переважанням с/г сектора у природокористуванні тестових ділянок. 

У третьому розділі представлені  загальні положення методики геоінфо-
рмаційного моделювання забруднення важкими металами приавтомагістраль-
них геосистем.  Актуальний рівень забруднення приавтомагістральних геосис-
тем характеризує квазігеосистеми відповідно до рівня їх стану, стійкості та на-
дійності. Рівень стану приавтомагістральних геосистем  визначається ступенем 
забруднення ґрунтів важкими металами (за показником (Сont.h.m.) та сукупніс-
тю властивостей, що зумовлюють їх стійкість та надійність. Стійкість приав-
томагістральних геосистем відображає їх здатність зберігати свої властивості за 
постійного та довготривалого антропогенного впливу. Стійкість забезпечується 
головно за рахунок саморегуляції, яка обумовлена природними властивостями 
геосистем та реалізацією меліоративних і природоохоронних заходів. Надій-
ність приавтомагістральних геосистем доцільно розглядати як міру здатності 
виконувати ними певні екопозитивні або обмежувати еконегативні природно-
соціально-економічні функції в об'ємі, що відповідає безпечному режиму їх ви-
користання за існуючого антропогенного тиску. Такий підхід дозволив розро-
бити класифікацію приавтомагістральних геосистем за умовами, що визнача-
ють актуальний рівень їх забруднення та стійкість до забруднення ВМ. Прина-
лежність до певного таксону класифікації обумовлюється як величиною забру-
днення (кількість викидів, віддаль від джерела емісії тощо), так і властивостями 
геосистем.  Така класифікація дозволяє виділити групи територій з подібнім рі-
внем стану і узагальнити  рекомендації щодо підтримання їх у стійкому стані.  
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Оцінювання актуального рівня забруднення пропонується здійснювати за 
загальним алгоритмом (1): 

                                Poll.h.m. = Сont.h.m. – Сl.h.m.                                        (1), 
де Poll.h.m. - актуальний рівень забруднення - кількість ВМ, що змінює ступінь 
забруднення приавтомагістральних геосистем за визначений проміжок часу в 
умовах існуючого антропогенного тиску; Сont.h.m. - показник, який характери-
зує, розрахункову кількість ВМ, що була привнесена у ґрунти геосистеми від 
основних джерел емісії;  Сl.h.m.  - показник, який характеризує розрахункову 
кількість ВМ, що була винесена з ґрунту за  її межі або виведена з міграційних 
потоків (переведена в умовно недоступну для рослин форму).  

Кожному модельному показнику відповідає певний етап геоінформаційно-
го моделювання, що має підтримувати накопичення, збереження (у вигляді еле-
ктронної бази даних), аналіз і відображення результатів моделювання процесу 
забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками ВМ. Процес моделю-
вання полягає у створенні та поетапному застосуванні електронних баз даних 
реляційного типу. Набір блоків БД: «Надходження ВМ», «Очищення геосис-
тем», «АРЗ» - є геоінформаційним втіленням модельних показників Сont.h.m., 
Сl.h.m., Poll.h.m. відповідно. Субблоки БД відповідають запитам 2-го рівня про 
характеристики окремих джерел забруднення та окремі механізми очищення 
приавтомагістральних геосистем. Запити 3-го рівня є відображенням просторо-
вих і непросторових атрибутів окремих факторів формування актуального рівня 
забруднення. «Позачерговим» за реалізацією є термінологічно-
клаисифікаційний блок БД, що містить інформацію про змістовно-
класифікаційні аспекти методики моделювання (рис.1). 

 Розрахунок модельного показника Сont.h.m. полягає у врахуванні загаль-
ної кількості ВМ, що надходять у приавтомагістральні геосистеми (2).  

Сont.h.m. = Сont.h.m.a + Сont.h.m.р + Сont.h.m.ag + Сont.h.m.с               (2), 
де Сont.h.m.a - розрахунковий показник, що  відбиває кількість сполук ВМ, яка 
надходить у приавтомагістральні геосистеми від автотранспорту, Сont.h.m.р- 
розрахунковий показник, що  відбиває кількість сполук ВМ, яка надходить у 
приавтомагістральні геосистеми від об’єктів промисловості, Сont.h.m.ag - 
розрахунковий показник, що  відбиває кількість сполук ВМ, яка надходить у 
приавтомагістральні геосистеми від сільськогосподарської діяльності, 
Сont.h.m.с. - розрахунковий показник, що  відбиває кількість сполук ВМ, яка 
надходить у приавтомагістральні геосистеми від спряжених геосистем, що 
знаходяться на більш високому гіпсометричному рівні.  

Візуалізація інформації, з блоку бази даних «Надходження ВМ», 
сформованого відповідно до модельного показника  Сont.h.m., здійснюється у 
серії карт, які є інформаційним базисом для наступних етапів моделювання. 

Розрахунковий показник Сont.h.m.а визначається за формулою (3):               
                             Сont.h.m.а  =  Hs  ·  С.h.m.                                                 (3), 

де Hs - кількість палива, використаного транспортним потоком при прохо-
дженні відрізку автошляху, С.h.m. - вміст важких металів у 1 л палива. 
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Рис 1 Загальна алгоритмічна схема методики геоінформаційного моделювання актуального рівня забруднення  
важкими металами приавтомагістральних геосистем
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Показник Сont.h.m.а залежить від багатьох факторів, урахування яких до-
зволяє уточнити кількість ВМ, що надходить у приавтомагістральні геосистеми. 
До них належать тип пального, термін експлуатації автомобіля, природні умови 
території, в яких відбувається експлуатація автомобіля. Через це Сont.h.m.а ви-
магає коригування за згаданими характеристиками, для чого в роботі запропо-
новано ряд уточнюючих показників і коефіцієнтів. 

Розрахунковий показник Сont.h.m.р визначається за формулою (4) як су-
марна кількість певного металу, що потрапила у довкілля з викидами у повітря 
від окремих об’єктів промисловості - Сont.h.m.р(і) (5), поле забруднення від 
яких знаходиться в межах приавтомагістральних геосистем:                                           

                      Сont.h.m.р = ∑ Сont.h.m.р(і)                                                   (4), 

                        Сont.h.m.р(і) = n(і) · С.h.m                                                    (5), 
де n(i) - кількість штатних викидів промислового підприємства, які містять спо-
луки ВМ; С.h.m. - концентрація важких металів у викидах підприємства. 

Розрахункові показники  Сont.h.m.а, Сont.h.m.р є джерелом інформації про 
забруднення приавтомагістральних територій сполуками ВМ, що формують 
субблоки БД «Автотранспортне забруднення» та «Промислове забруднення» - 
складові блоку «Надходження ВМ» (див. рис. 1). Вони, за допомогою наявного 
ГІС-інструментарію і на основі положень «Методики розрахунку концентрацій 
в атмосферному повітрі шкідливих речовин…, ОНД - 86» дозволяють виконати 
побудову карти «Розсіювання полютантів в приземному шарі атмосферного по-
вітря».  

Модельний показник Сont.h.m.ag відбиває кількість сполук ВМ, що над-
ходить у приавтомагістральні геосистеми від с/г діяльності (6):    

  Сont.h.m.ag  =  Сont.h.m.ag(f)  + Сont.h.m.ag(рс) + Сont.h.m.ag(ir)          (6), 
де Сont.h.m.ag(f) - величина забруднення ґрунтів сполуками ВМ, що 
визначається кількістю внесених добрив на одиницю площі; Сont.h.m.ag(рс) - 
величина забруднення ґрунтів сполуками ВМ, що обумовлюється кількістю 
внесених хімічних засобів захисту рослин на одиницю площі; Сont.h.m.ag(іr) - 
величина забруднення ґрунтів сполуками ВМ, що визначається кількістю 
внесених поливних вод 2 та 3 класів на одиницю площі. 

Розрахунок Сont.h.m.ag(f) виконується за формулою (7) як сумарна кіль-
кість певного металу, що потрапила у ґрунти приавтомагістральних геосистем 
при внесенні окремих типів добрив Сont.h.m.ag (f і) (8):  

                  Сont.h.m.ag(f) = ∑Сont.h.m.ag (f і)                                                (7), 

                    Сont.h.m.ag (f і)= n(f і) · С.h.m  / S                                               (8), 
де n(f і) – кількість добрив окремого типу, що містять сполуки ВМ, С.h.m - кон-
центрація ВМ у відповідному типі добрива, S - удобрювана площа. 

За таким самим принципом розраховується і надходження ВМ разом з вне-
сенням хімічних засобів захисту рослин (Сont.h.m.ag(рс)) та при поливі терито-
рії (Сont.h.m.ag(іr)). Визначений Сont.h.m.ag дозволяє сформувати субблок БД 
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«Сільськогосподарське забруднення» (див. рис.1) та побудувати карту «Забруд-
нення полютантами «аграрно-меліоративного походження» ґрунтів приавтома-
гістральних геосистем». 

Наступним етапом моделювання є визначення показника Сl.h.m., який ха-
рактеризує процеси очищення геосистем  за основними міграційними сценарія-
ми та формування відповідного блоку БД. Першим кроком при цьому є розра-
хунок: а) кількості ВМ, що переходить на поверхню ґрунту з приземних шарів 
атмосфери та побудова карти «Забруднення поверхневого шару ґрунту з атмос-
ферного повітря», б) сумарної кількості сполук ВМ, що надійшли з атмосфери і 
безпосередньо в поверхневий шар ґрунту в результаті с/г діяльності та побудо-
ва карти «Сумарне забруднення поверхневих шарів ґрунту».  

 Для частини ВМ, що знаходяться в нерозчинній формі визначається на-
прямок та інтенсивність протікання процесу латеральної міграції у геосистемах. 
При розрахунках пропонується використовувати положення методики по ви-
значенню кількості ґрунту, що виноситься з території за рахунок ерозійних 
процесів (Methodendokumentation «Bodenkunde»: Auswertungsmethoden zur 
Beurteilung der Empfindlichkeit und Belastbarkeit von Böden, 2000) (9): 

                                Efw = Кв · Кs· L· S· R · С· Р                                            (9), 
де Efw - кількість ґрунту (т), що виноситься, за рахунок ерозійних процесів, з 
одиниці площі (га) за певний проміжок часу (рік), Кв - коефіцієнт потенційної 
ерозії ґрунтів,  Кs - коефіцієнт скелетності ґрунтів, L - рельєфозалежний фактор 
ерозійних процесів, що відображає вплив довжини схилу на втрати ґрунту, S - 
фактор градієнту нахилу, що відображає втрати ґрунту в залежності від кута 
нахилу ділянки, R - ерозійний індекс дощових опадів, С- коефіцієнт впливу ро-
слинного покриву, Р - фактор протиерозійних заходів. 

Оверлейний аналіз цифрової карти ґрунтів (значення Efw) та карти «Сума-
рне забруднення поверхневих шарів ґрунту» дозволяє визначити кількість важ-
ких металів, яка виноситься, за рахунок латеральної міграції (Ehm), що є вирі-
шенням задачі, яка ставилася у процесі моделювання – визначення кількісних 
показників очищення ґрунтів від ВМ у процесі латеральної міграції. Розрахунок 
виконується за виразом (10):  

                                            Ehm = Efw  · у                                                     (10), 
де  у – концентрація важких металів у поверхневому шарі ґрунту. 

Слід зважати також на те, що на кожну «більш низьку» в катенарному 
спряженні ділянку потрапляє певна кількість ВМ із «вищої» катенарної ланки і 
потім, разом зі сполуками свинцю, що були привнесені у її межі від джерел емі-
сії безпосередньо, переміщується вниз по схилу. За таким алгоритмом прово-
дяться обчислення механічного перерозподілу ВМ у поверхневому шарі ґрунту. 

Наступним етапом моделювання є визначення показників, що стосуються 
головним чином розчинних форм ВМ і відбивають процеси їх радіальної мігра-
ції та створення відповідного субблоку БД. Оверлейний аналіз цифрових карт 
«Сумарне забруднення поверхневих шарів ґрунту» та «Ґрунти» (передовсім фі-
зико-хімічних властивостей ґрунтів, що виступають як лімітуючі і, відповідно, 
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уповільнюють процес радіальної міграції) створює можливість визначити сту-
пінь небезпеки та рівень надійності геосистем.  

На даних етапах моделювання виникає можливість: А) виявлення факторів 
формування геохімічних бар’єрів для розчинних форм ВМ (за відповідним зна-
ченням лімітуючих властивостей ґрунту); Б) визначення, для нерозчинних форм 
ВМ, місць їх ймовірної акумуляції. У таких місцях сполуки ВМ «вилучаються» 
з процесів латеральної міграції із площинним змивом. Вияв місць акумуляції та 
розрахунок кількості ВМ, що у них накопичуються, проводиться через овер-
лейні операції тематичних шарів «Рельєф» (на якому відображено замкнені 
від’ємні форми рельєфу), та «Сумарне забруднення поверхневих шарів ґрунту».  

Визначення кількості ВМ, що виносяться з ґрунту за рахунок біогенної 
міграції, означає оцінку тієї частки металів, що переходитимуть в рослини з 
ґрунту. Інформаційний базис для даного етапу моделювання – цифрова карта 
рослинного покриву (атрибут - коефіцієнт біологічного поглинання (КБП)). 
Оверлейний аналіз такої карти та карти «Сумарне забруднення поверхневих 
шарів ґрунту» (атрибут «Відсоток металів, що потенційно можуть бути 
захоплені кореневою системою рослин») дають можливість обчислити кількість 
ВМ, що перейде з ґрунтів в рослини. Це дозволяє реалізувати відповідний етап 
моделювання – формування субблоку БД «Очищення ґрунтів від сполук ВМ за 
рахунок біогеохімічних процесів». Адже на ділянках, що визначені як такі, де 
відбуваються процеси радіальної міграції сполук ВМ, в залежності від 
інтенсивності даного процесу потенційну здатність до міграції в рослини мають 
до 100% полютантів. В той же час, на ділянках, де така міграція умовно 
відсутня, здатність до переходу у рослини мають лише близько 10% металів.  

Поетапні розрахунки кількості ВМ, що виноситься за межі геосистеми або 
виводиться з міграційних потоків, дозволяють визначити модельний показник 
Сl.h.m., що ілюструє процес очищення за основними міграційними сценаріями, 
та сформувати відповідний блок БД. Візуалізація інформації з якого 
здійснюється серією електронних карт, що виступають як інформаційний базис 
проведення 3-го етапу моделювання – визначення актуального рівня 
забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками ВМ (Poll.h.m.), зі 
створенням блоку БД «АРЗ» (рис.1). АРЗ визначається для кожної 
приавтомагістральної геосистеми як різниця між надходженням сполук ВМ та 
кількістю ВМ, що виводяться з міграційних процесів за визначений період часу 
(рік), тобто АРЗ відбиває швидкість процесу забруднення геосистем сполуками 
ВМ, що і є основним результатом моделювання. Створений таким чином блок 
БД дозволяє також, за запитами 2-го рівня, отримати інформацію про рівень 
стійкості геосистем до забруднення сполуками ВМ,  визначити місцеположення 
і прогнозований рівень забруднення територій, що зазнають впливу 
приавтомагістральних геосистем через перерозподіл ВМ тощо. 

Четвертий розділ роботи присвячений тестуванню розробленої методики 
на прикладі визначення актуального рівня забруднення сполуками свинцю гео-
систем тестових ділянок. При виконанні першого етапу моделювання, створен-
ні блоку БД «Надходження ВМ», було визначено середньодобову кількість 
сполук свинцю, що потрапляє в повітря приавтомагістральних геосистем та на-
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повнено даними відповідний блок БД. Геоінформаційне моделювання проводи-
лося за допомогою автоматизованої системи «Еол 2000», розрахункові модулі 
якої засновані на «Методиці…ОНД - 86». Результатом такого моделювання 
стали карти «Забруднення приземного шару атмосферного повітря сполуками 
свинцю при небезпечних швидкостях вітру» для досліджуваних відрізків авто-
шляху, що стало геоінформаційним втіленням розрахункового показника 
Сont.h.m. і дозволило перейти до реалізації наступного етапу методики – ство-
рення блоку БД «Очищення геосистеми».  

Реалізація наступних кроків методики відбувалась у межах приавтомагіст-
ральних геосистем сільськогосподарського призначення. Основні етапи та ре-
зультати подано нижче зі стислими коментарями. 

1. Оверлейні операції з цифровими картами «Забруднення приземного ша-
ру атмосферного повітря сполуками свинцю при небезпечних швидкостях віт-
ру» та «Ґрунти» дали змогу побудувати карту «Забруднення поверхневого шару 
ґрунту», яка відображає концентрації сполук свинцю у 20-ти сантиметровому 
шар ґрунту. Отримані значення поля концентрацій цілком співпали з результа-
тами лабораторних дослідженнях ґрунтів на вміст сполук свинцю, що підтвер-
дило правильність модельних розрахунків. Це стало підставою для окреслення 
меж приавтомагістральних геосистем, як смуг, що потрапляють в зону впливу 
автошляхів. Критерієм, за яким було встановлено межі, є концентрації сполук 
свинцю у ґрунтах, що визначають «помірний» рівень їх забруднення (рис. 2 - 3).  

2. На основі цифрової карти рельєфу, була створена цифрова модель 
рельєфу території у вигляді нерегулярної тріангуляційної мережі (TIN) за 
алгоритмом тріангуляції Делоне. Для Білоцерківської тестової ділянки кількість 
трикутників склала 102524, Димерської – 159505. Кожен трикутник у такій 
мережі являє собою частину поверхні з унікальними і однорідними 
просторовими характеристиками, що дозволяє розглядати його як мінімальний 
парцел при математичному моделюванні. Оверлейний аналіз тріангуляційної 
мережі та карти «Забруднення поверхневого шару ґрунту» дозволили отримати 
відповідні значення поля забруднення у кожному парцелі.   

3. Для визначення кількості сполук свинцю, що мігрує за сценарієм 
латеральної міграції, були проведені оверлейні операції з цифровими картами 
«Забруднення поверхневого шару ґрунту», «Ґрунти», «Рослинний покрив», в 
результаті чого у кожному парцелі було розраховано: А) коефіцієнт 
потенційної ерозії ґрунтів Кв, за допомогою створеного нами розрахункового 
модуля бази даних; Б) кількість ґрунту (Efw) та сполук свинцю (Ehm), що 
потенційно можуть бути винесеними з ерозійними процесами. 

4. Окремо розроблений спеціалізований модуль дозволив визначити 
напрямок переміщення речовини та побудувати граф «латеральної міграції між 
парцелами». В результаті цього було розраховано кількість сполук свинцю, що 
переміщується між парцелами та отримано результуючий шар «Очищення 
ґрунтів від сполук свинцю у процесі латеральної міграції».  

5. За алгоритмом, який враховує положення парцелу в катенарному спря-
женні, була розрахована залишкова кількість свинцю, як різниця між привнесе-
ними та винесеними в процесі латеральної міграції металами.  Значення для 



 

 

13

геосистем були отримані як середньовиважені за площами трикутників значен-
ня параметрів «забруднення-очищення» в процесі латеральної міграції. Як ре-
зультуючий, був отриманий тематичний шар «Перерозподілу сполук свинцю у 
поверхневому шарі ґрунту в процесі латеральної міграції», що відображає їх 
«залишкову» кількість у геосистемі, зони мобілізації, транзиту, акумуляції сви-
нцю, а також, відповідно до заданих критеріїв дозволяє визначити рівень мож-
ливостей геосистем до самоочищення в процесі латеральної міграції.  

6. В процесі створення субблоку БД «Очищення ґрунтів від сполук свинцю 
у процесі радіальної міграції» за атрибутами цифрової карти «Ґрунти», було ви-
значено можливість сполук свинцю переходити у розчинну форму та інтенсив-
ність такого процесу. В результаті було виявлено, що лише на частині Димер-
ської тестової ділянки, де було проведене вапнування ґрунтів, простежується 
«дуже слабка» інтенсивність міграції металу, та, відповідно, «слабка» небезпека 
забруднення рослин. Переважно це стосується накопичення розчинних сполук 
свинцю в рослинах-концентраторах. На решті території тестових ділянок така 
небезпека є «вельми слабкою» через умовну неможливість переходу свинцю у 
розчинну форму, обумовлену кислотними характеристиками ґрунтів.  Таким 
чином були окреслені найбільш небезпечні території, з точки зору можливості 
переходу у рослини сполук свинцю, та встановлені такі показники рівня надій-
ності геосистем, як «вельми високий» та «високий». Зокрема, визначений «ве-
льми високий» рівень їх надійності дає підстави вважати, що такі геосистеми  
здатні виконувати екопозитивні природно-соціально-економічні функції, зок-
рема біопродукційну та землеробську, та обмежувати еконегативні функції, 
обумовлені загрозою для здоров’я людини.  

7. Розрахунок кількості сполук свинцю, що виводяться з речовинних пото-
ків, відбувався наступним чином: для розчинних форм ВМ: в процесі визначен-
ня інтенсивності процесу радіальної міграції ВМ, було встановлено, що майже 
всі ґрунти ділянок за своїми фізико-хімічними умовами формують ландшафтно-
геохімічні бар’єри, де відбувається виведення розчинних форм свинцю із речо-
винних потоків; для нерозчинних форм: при оверлейному аналізі шарів «Рель-
єф» та «Забруднення поверхневого шару ґрунту», було виявлено місця акуму-
ляції та розраховано кількість свинцю, що може бути накопичена у їх межах.  

8. Задля визначення кількості сполук свинцю, що може виводитися з 
ґрунту за рахунок біогеохімічних процесів, був проведений оверлейний аналіз 
карт «Забруднення поверхневого шару ґрунту» та «Рослинний покрив». 
Спеціально сформований запит, що задовольняв умові «КБП · 10% Pb», 
дозволив розрахувати кількість сполук свинцю, що переходить з ґрунту в 
рослини, сформувати субблок БД «Очищення ґрунтів від сполук свинцю за 
рахунок біогеохімічних процесів» та остаточно розрахувати у кожній 
геосистемі показник Сl.h.m. - загальну кількість сполук свинцю, що виноситься 
за межі геосистем та виводиться з міграційних потоків.  

9. Розраховані показники Сont.h.m. та Сl.h.m. дозволили визначити 
кількість сполук свинцю, що формує значення актуального рівня забруднення 
(Poll.h.m.), тобто їх залишкову кількість, що відбиває зміну рівня забруднення 
приавтомагістральних геосистем протягом року (рис. 4 - 5). Зокрема  
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Рис.2 Забруднення поверхневого шару ґрунту. Білоцерківська тес-
това ділянка 

Рис.3 Забруднення поверхневого шару ґрунту. Димерська  те-
стова ділянка 

  
Рис.4 Актуальний рівень забруднення приавтомагістральних гео-
систем сполуками свинцю. Білоцерківська тестова ділянка 

Рис.5 Актуальний рівень забруднення приавтомагістральних 
геосистем сполуками свинцю. Димерська тестова ділянка 
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встановлено: території, здатні до самоочищення; приавтомагістральні території, 
де відбувається накопичення сполук свинцю за рахунок перерозподілу та шви-
дкість даного процесу; параметри забруднення територій, що не потрапляють в 
зону впливу автошляху, проте зазнають впливу приавтомагістральних геосис-
тем; прогнозний рівень концентрації сполук свинцю за умови існуючого рівня 
сили антропогенного навантаження, в тому числі прогнозний термін, за який 
певна геосистема досягне бажаного рівня стану; категорії стійкості приавтома-
гістральних геосистем, відповідно до можливостей  самоочищення ґрунту від 
сполук свинцю. Нами встановлено, що  на кожній тестовій ділянці 60 % геосис-
тем мають середній рівень стійкості, 40% на Димерській та 35 % на Білоцерків-
ській – високий рівень. Переважно це елювіальні та транселювіальні геосисте-
ми, швидкість очищення яких перевищує швидкість надходження металів. І 
лише одне супераквальне урочище на Білоцерківській ділянці має низький рі-
вень стійкості. Очевидно, це обумовлюється як кількістю полютантів, так і осо-
бливостями їх латерального перерозподілу в геосистемах. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У роботі розроблено методику геоінформаційного моделювання забруд-

нення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів на підставі 
визначення актуального рівня забруднення. Положення методики було реалізо-
вано на прикладі геосистем двох тестових ділянок («мішанолісової» Димерсь-
кої та «лісостепової» Білоцерківської). Головними висновками роботи є: 

1. Дотримуючись сучасних понять про безпечне функціонування 
геосистем, що розташовані поблизу автошляхів та їх використання у 
господарській діяльності, оцінку стану та моделювання міграційних сценаріїв 
поведінки сполук важких металів доцільно проводити в межах 
приавтомагістральних геосистем, які розуміються як природно-технічні 
геосистеми, що знаходяться в зоні впливу дорожніх об’єктів I та ІІ екологічних 
класів.  За зону впливу автошляху слід приймати територію, де проявляються 
прямі та непрямі зміни у компонентах довкілля, що виникають внаслідок 
будівництва чи експлуатації доріг.  Межі приавтомагістральних геосистем 
визначаються за «помірним» рівнем забруднення ґрунтів. Об’єктивно 
обумовлена поєднанням природних і техногенних чинників складність 
визначення рівня забруднення сполуками ВМ приавтомагістральних територій 
потребує особливого використання геоінформаційно-модельних технологій 
підтримки і супроводу такого визначення, зокрема при оцінці просторових 
параметрів і швидкості формування поля забруднення. Актуальний рівень 
забруднення (АРЗ), відбиває розрахунковий баланс ВМ у ґрунтах 
приавтомагістральних геосистем протягом визначеного проміжку часу, 
віддзеркалює зміну величини забруднення, тобто швидкість процесу 
забруднення, в умовах існуючого антропогенного тиску. АРЗ визначається як 
різниця між обсягами ВМ, привнесеними в ґрунти геосистеми і винесеними з 
ґрунту за  її межі і/або виведеними з міграційних потоків. АРЗ дозволяє 
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встановити термін, за який відбудеться зміна параметрів тієї чи іншої 
геосистеми, і відповідно, за яких вона зберігатиме свою стійкість та надійність.  

2. Запропонована алгоритмічна схема геоінформаційного моделювання ак-
туального рівня забруднення ґрунтується на використанні математичних та ма-
тематично-картографічних моделей, які дозволяють реалізувати підходи до 
просторового аналізу засобами ГІС процесу забруднення приавтомагістральних 
геосистем сполуками ВМ. Алгоритм зводиться до послідовного кількісного 
оцінювання та картографічного відображення трьох модельних показників, а 
саме: 1)показника Сont.h.m., який відбиває кількість ВМ, привнесених від осно-
вних джерел емісії; 2) показника Сl.h.m., який відображає кількість ВМ, вине-
сених з ґрунту за межі геосистеми або виведених з міграційних потоків; 
3)показника Poll.h.m. - власне актуального рівня забруднення ґрунтів приавто-
магістральних геосистем, як різницю значень перших двох показників. 

3. Для розрахунку кількості сполук ВМ, що надходять у межі геосистем від 
основних джерел емісії,  в процесі моделювання запропоновані показники, чіт-
ко визначені за змістом та зручні для картографічного втілення засобами ГІС.  

4. У процесі моделювання з урахуванням сили антропогенного наванта-
ження та властивостей геосистем розроблено їх класифікацію за умовами, що 
визначають актуальний рівень їх забруднення та стійкість до забруднення ВМ.  

5. Поетапне втілення положень запропонованої методики полягає у ство-
ренні і послідовному застосуванні електронної бази даних «Актуальний рівень 
забруднення», що складається  із  взаємопоєднаних блоків «Надходження ВМ»,  
«Очищення геосистем», «АРЗ». Субблоки 1 та 2 блоків БД є адекватними зміс-
ту запитів 2-го рівня за характеристиками окремих джерел забруднення та ме-
ханізмів очищення ґрунтів приавтомагістральних геосистем. Запити 3-го рівня 
фактично являють собою відображення просторових і непросторових атрибутів 
цифрових карт окремих факторів формування актуального рівня забруднення. 

6. Перевірка методики виконувались на двох тестових ділянках через по-
слідовне визначення розрахункових показників загального алгоритму та відпо-
відне їм виконання етапів геоінформаційного моделювання забруднення сполу-
ками ВМ (на прикладі сполук свинцю) приавтомагістральних геосистем. Репре-
зентативність дослідних ділянок для геоінформаційного моделювання зумов-
люється різноманіттям геохімічних умов міграції ВМ, типовістю ландшафтної 
структури і характеру природокористування. Результати дослідження тестових 
ділянок та основних джерел емісії сполук ВМ природного та антропогенного 
походження складають вихідний інформаційний базис щодо умов формування 
первинного поля забруднення сполуками свинцю, що є основою для створення 
електронних баз даних для тестування розробленої методики. 

7. При виконанні першого етапу моделювання, створенні блоку БД  «Над-
ходження ВМ», було визначено кількість сполук свинцю, що потрапляє в межі 
приавтомагістральних геосистем. Значення розрахункового показника 
Сont.h.m., що характеризує надходження полютантів задовільно співпали з ре-
зультатами лабораторних досліджень ґрунтів на вміст сполук свинцю. Це стало 
підставою для окреслення меж приавтомагістральних геосистем. Під час вико-
нання другого етапу моделювання - створення блоку БД «Очищення геосис-
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тем», було визначено: кількість сполук свинцю, що надходить від спряжених 
геосистем, кількість сполук свинцю, що виноситься за межі геосистеми в про-
цесі латеральної та біогеохімічної міграції, а також інтенсивність проходження 
радіальної міграції розчинних форм свинцю, тобто отримано значення показни-
ка Сl.h.m., що характеризує очищення ґрунтів геосистем за основними мігра-
ційними сценаріями. На третьому етапі моделювання визначено власне АРЗ 
(показник Poll.h.m.) та створено відповідний блок БД. Що дозволило виявити 
геосистеми, які за своїми природними властивостями, самоочищуються або, на-
впаки, забруднюються, при існуючому рівні антропогенного навантаження.  

8. За допомогою значень АРЗ засобами ГІС також було: виявлено терито-
рії, що не потрапляють в зону впливу автошляхів, проте зазнають забруднення 
сполуками свинцю «автотранспортного походження» через їх перерозподіл; 
встановлено категорії стійкості приавтомагістральних геосистем; проведено 
моделювання  часової динаміки забруднення сполуками свинцю ґрунтів приав-
томагістральних геосистем тощо. 

9. Змодельований рівень АРЗ і визначені показники стійкості та надійності 
дають змогу встановлювати: оптимальний рівень антропогенного навантаження 
задля підтримання приавтомагістральних геосистем у стійкому стані; поточні 
та перспективні місця ведення безпечного рослинництва тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Галаган О.О. Геоінформаційне моделювання забруднення приавтома-

гістральних геосистем сполуками важких металів. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 
освіти і науки України, Київ, 2016. 

Обґрунтована та розроблена методика геоінформаційного моделювання 
забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів (ВМ) 
за допомогою визначення актуального рівня забруднення. Обґрунтовано зага-
льний алгоритм оцінювання актуального рівня забруднення важкими металами 
приавтомагістральних геосистем. Розроблено загальну алгоритмічну схему гео-
інформаційного моделювання та етапи комплексного просторового ГІС - аналі-
зу модельних об’єктів для визначення характеристик поля забруднення приав-
томагістральних геосистем сполуками ВМ. Створено класифікацію приавтома-
гістральних геосистем за умовами, що визначають актуальний рівень їх забруд-
нення та стійкість до забруднення сполуками ВМ. Запропоновано нові підходи 
до визначення загальної кількості ВМ, що надходять в приавтомагістральні гео-
системи від основних джерел емісії. Розроблено методику геоінформаційного 
моделювання загальної кількості сполук ВМ, що надходять у межі приавтомагі-
стральних геосистем та кількості сполук ВМ, що виноситься з ґрунту за межі 
приавтомагістральних геосистем за основними міграційними сценаріями  та / 
або виводиться з речовинних потоків. Розроблена методика реалізована на при-
кладі визначення актуального рівня забруднення сполуками свинцю геосистем 
сільськогосподарского призначення тестових ділянок. Результати можуть бути 
використані при обґрунтуванні і реалізації заходів раціонального землекорис-
тування та підтримки приавтомагістральних геосистем у стійкому стані. 

Ключові слова: важкі метали, забруднення, приавтомагістральні геосис-
теми, ГІС, геоінформаційне моделювання, бази даних 
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ландшафтов. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Министерство образования и науки Украины, Киев, 2016.  

В диссертации впервые проведены обоснование и разработка методики 
геоинформационного моделирования загрязнения приавтомагистральных гео-
систем соединениями тяжелых металлов (ТМ), а также ее тестирование на ос-
новании определения актуального уровня загрязнения соединениями свинца 
приавтомагистральных геосистем тестовых участков, как репрезентативных для 
реализации поставленных задач моделирования. 

Сформулированы понятия о приавтомагистральных геосистемах, которые 
определены как природно-технические геосистемы, находящиеся в зоне 
влияния дорожных объектов І и ІІ экологических классов. За зону влияния 
принимается территория, на которой проявляются изменения в компонентах 
геосистем, возникающие вследствие строительства или эксплуатации дороги. 
Граница приавтомагистральных геосистем определяется по «умеренному» 
уровню загрязнения почв. Актуальный уровень загрязнения (АРЗ) отражает 
расчетный баланс ТМ в почвах приавтомагистральных геосистем как 
изменение степени загрязнения за определенный промежуток времени, то есть 
скорость процесса загрязнения, в условиях существующего уровня 
антропогенной нагрузки. Определенный таким образом АРЗ позволяет 
установить срок, за который произойдет изменение параметров той или иной 
геосистемы, при которых она сохраняет свою устойчивость и надежность.  

Общий модельный алгоритм позволяет определить актуальный уровень за-
грязнения как разницу между количеством ТМ, поступившим от основных ис-
точников эмиссии и вынесенным за пределы геосистемы и/или выведенным из 
миграционных потоков  при прохождении основных миграционных процессов. 
Впервые разработанная методика геоинформационного моделирования содер-
жит принципы и подходы к формированию, организации, пространственному 
анализу и отображению средствами ГИС модельных показателей актуального 
уровня загрязнения. По данной методике процесс моделирования параметров 
поля загрязнения сводится к созданию и последовательному использованию 
электронной базы данных (БД) «Актуальный уровень загрязнения», состоящей 
из блоков «Поступление ТМ», «Очищение геосистем», «АРЗ». 

Предложены новые подходы к определению общего количества соедине-
ний ТМ, попадающих в пределы приавтомагистральных геосистем от основных 
источников эмиссии. Разработана классификация приавтомагистральных гео-
систем по условиям, определяющим актуальный уровень их загрязнения и ус-
тойчивость к загрязнению соединениями ТМ.  

В результате реализации разработанной методики были созданы соответ-
ствующие электронные БД для тестовых объектов и смоделирован актуальный 
уровень загрязнения их почв соединениями свинца, что позволило определить 
пространственные параметры и скорость изменения общего уровня загрязнения 
за определенный промежуток времени. Также были определены: территории 
способные к самоочищению при существующем уровне антропогенной нагруз-
ки; территории, в почвах которых происходит накопления соединений свинца и 
скорость данного процесса; устойчивость исследуемых геосистем к загрязне-
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нию соединениями свинца; параметры загрязнения территорий, не попадающих 
в зону влияния автодороги, но испытывающих влияние приавтомагистральных 
геосистем; прогнозный уровень концентрации соединений свинца в исследуе-
мых геосистемах. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение, приавтомагистральные 
геосистемы, ГИС, геоинформационное моделирование, базы данных. 

 
SUMMARY 

 
Halahan O.O. The GIS modeling of near-motorways geosystems pollution 

with the heavy metals compounds. – Manuscript.  
Thesis for a candidate of science degree in Geography, speciality 11.00.01 – 

Physical Geography, Geophysics and Geochemistry of Landscapes. Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2016. 

The developed technique of GIS modeling of near-motorways geosystems pollu-
tion with the heavy metals compounds (HM) is based on the assessment of actual 
level of contamination. The general algorithm for the assessment of near motorways 
geosystems actual level of contamination with HM is proposed. The general algo-
rithmic scheme for GIS modeling and the stages of complex spatial GIS analysis of 
model objects for the identification and assessment characteristics of the field of con-
tamination around the motorways with the HM compounds are elaborated. The pro-
posed classification of geosystems near the motorways considers the conditions de-
termining the actual level of contamination with the HM compounds and geosystems 
stability to them. New approaches to the assessment of the total HM amount entering 
geosystems around the motorways from major sources of emission are proposed. The 
technique of GIS modeling of the assessment of total amount of the HM compounds 
polluting the near motorways geosystems as well as total amount of the HM com-
pounds removing from the soils of these geosystems according with the principal mi-
gration, and/or removed out of the substantial flows are proposed. The technique de-
veloped was implemented by example of the assessment of actual level of contamina-
tion with the lead compounds of agricultural geosystems within two testing areas. 
The results obtained could be used in justification, planning and implementation of 
actions for rational land management and for maintenance of near motorways geosys-
tems in a stable state.  

Keywords: heavy metals, pollution, near motorways geosystems, GIS, GIS 
modeling, databases. 

 
 
 

 

 
 


