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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність роботи. Особливістю нафтогазовидобування у межах 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) є розташування інфраструктури 
родовищ на сільськогосподарських землях, які орендуються у землевласника. 
Станом на кінець 2018 р. у розробці перебувають близько 250 ділянок надр 
загальною площею понад 42000 км2. Ґрунтовий покрив є найуразливішим 
компонентом довкілля внаслідок розповсюдженості, ресурсної цінності та 
виняткової важливості екосистемних функцій, і він зазнає найбільшого 
негативного впливу. Забруднення ґрунтів від джерел промислового походження, 
як правило, найбільш небезпечне в зоні безпосереднього надходження 
забруднюючих речовин у середовище. 

Необхідність проведення екологічного моніторингу стану ґрунтового 
покриву на територіях діяльності нафтогазовидобувних підприємств обумовлена 
вимогами до рекультивації порушених земель на ділянках будівництва 
свердловин. Роботи з рекультивації земель регламентовано положеннями ст. 166 
та 168 Земельного Кодексу України, а також державними і галузевими 
стандартами. У документах є вимога до орендарів повернути земельну ділянку в 
стан, не гірший за попередній. Для виконання такого зобов’язання треба 
визначати агрохімічні та агрофізичні показники ґрунту. Конкретні вимоги до 
контактних методів щодо вибору місць відбирання проб ґрунту, перелік 
показників і порядок відбирання та аналізу проб надано в нормативних 
документах. В світовій практиці для екологічного моніторингу ґрунтів широко 
застосовуються методи дистанційного зондування Землі. Хімічні методи 
дозволяють зробити висновок переважно про сучасний стан ґрунту у точках 
відбору проб, дистанційні методи надають можливість оцінити комплекс 
природних та антропогенних впливів на ґрунт протягом певного часу у просторі. 
Найбільш доцільною практикою буде сумісне використання контактних та 
дистанційних даних. 

У зв’язку з цим актуальним науково-прикладним завданням є розроблення 
нових і вдосконалення існуючих методів оцінки стану ґрунтів на основі 
комплексного використання даних контактних і дистанційних методів для 
пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою та забезпечення 
сталого соціально-екологічного розвитку і потенціалу України. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі геоінформаційних технологій і 

космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Дисертаційне дослідження здійснено в рамках 
держбюджетних НДР: «Розробка комплексних систем дистанційної діагностики 
джерел токсичності на великих площах важкодоступної місцевості» (2014 р., № 
ДР 0112U007750); «Розробка безпілотного комплексу дистанційної реєстрації 
скритих змін на місцевості із застосуванням методу зондування порушень 
динамічної рівноваги біопродукційних процесів» (2016 р., № ДР 0115U001158). 
В усіх НДР здобувач була виконавцем окремих етапів.  
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Мета і завдання досліджень. Метою наукового дослідження є 
удосконалення наукових засад підвищення екологічної безпеки шляхом 
застосування розробленого методу оцінки якості рекультивації ґрунтів за 
допомогою даних дистанційного зондування на прикладі родовищ Дніпровсько-
Донецької западини.  

Для досягнення мети роботи поставлені наступні завдання: 
-  проаналізувати технології видобутку вуглеводнів та визначити характер 

проявів їх екологічних впливів на ґрунти; 
- теоретично обґрунтувати доцільність використання дослідження 

екологічного стану ґрунтового покриву дистанційними засобами; 
- розробити метод оцінки якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків 

нафтогазовидобувних свердловин із застосуванням даних дистанційного 
зондування Землі; 

- теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити критерії 
оцінки якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних 
свердловин дистанційними засобами; 

- науково дослідити специфіку забруднення ґрунтового покриву за даними 
геохімічних аналізів ґрунту у межах визначених ореолів. 

Об’єктом дослідження є екологічно небезпечні процеси забруднення 
ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин на прикладі 
родовищ Дніпровсько-Донецької западини. 

Предметом дослідження є методи і засоби оцінювання якості рекультивації 
ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними 
засобами. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовувались методи 
геоінформаційних технологій, експертних оцінок, контактні (за 
стандартизованими методиками) та дистанційні методи екологічного 
моніторингу, цифрового моделювання, математичної статистики, методи 
спеціальної обробки космічних знімків.  

Для обробки даних та графічної візуалізації результатів використано 
програмний пакет MS Excel; для побудови прогнозних моделей – програма 
статистичного аналізу STATISTICA 10; для обробки даних дистанційного 
зондування та картографічної візуалізації отриманих результатів дослідження 
використано геоінформаційне програмне забезпечення ArcGIS (ESRI). 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше науково обґрунтовано та запропоновано використання методу 

тематичного оброблення даних дистанційних вимірювань на основі виділення 
зони досліджень та класифікації елементів зображення для оцінки якості 
рекультивації;  

- вперше науково досліджено техногенну трансформацію хімічного складу 
мінеральної частини ґрунтів на рекультивованих ділянках в історичному аспекті; 

- удосконалено метод екологічного моніторингу стану рекультивованих 
ґрунтів, який на відміну від відомих дозволяє використовувати дистанційне 
зображення без вимог до багатозональності, що зменшує витрати на 
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дослідження;  
- набули подальшого розвитку методи оцінювання техногенного впливу 

нафтогазовидобувної діяльності на ґрунтовий покрив та методи екологічного 
моніторингу нафтогазовидобувних територій шляхом комплексування даних 
космічного моніторингу та контактних вимірювань. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 
полягає у впровадженні методу дистанційного моніторингу майданчиків 
рекультивації ґрунтового покриву нафтогазових родовищ, який покладено в 
основу систем екологічного моніторингу, запроектованих і впроваджених ТОВ 
«СВНЦ Інтелект-сервіс ЛТД» на території діяльності низки 
нафтогазовидобувних підприємств Східної України (довідка про впровадження 
№02-20/11 від 20.11.2018).  

У результаті впровадження розробки на території діяльності Спільного 
підприємства «Полтавська газонафтова компанія» (Полтавська область) 
відбувається підвищення екологічної безпеки, здійснюється інформаційна 
підтримка системи комплексного екологічного моніторингу, котра забезпечує 
оптимізацію витрат при реалізації ґрунтових досліджень на 30% та виконання 
заходів з рекультивації (акт впровадження від 03.07.2018). 

Результати дослідження також використовуються та впроваджені в 
Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ при 
розробці науково-методичного забезпечення технології дистанційного 
моніторингу засобами сучасних систем дистанційного зондування, створенні 
картографічних моделей просторового розподілу ділянок зі сталими рівнями 
антропогенного забруднення засобами ГІС – платформи ARСVIEW (акт 
впровадження №160/02.04.19-2 від 02.04.2019). 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні ідеї, мети, висновків; 
методологічному й практичному застосуванні підходів по дослідженню 
територій, розробленні нових методів моніторингу та збору інформації, 
встановленні закономірностей поширення забруднювачів у ґрунтовому покриві. 

Здобувачем вивчено, узагальнено та виконано аналіз наукової літератури з 
досліджуваної тематики, здійснено статистичну обробку і аналіз даних 
контактних вимірювань, дешифрування та аналіз космічних знімків, побудовані 
геомоделі впливу на ґрунтовий покрив нафтогазових свердловин. 

Вибір теми дисертаційної роботи, постановка завдань дослідження, 
обговорення одержаних результатів були проведені разом із науковим 
керівником. 

Основні положення, висновки та рекомендації для практичного 
впровадження на виробництві сформульовано автором особисто. 

Внесок автора в наукових роботах, опублікованих особисто та у 
співавторстві, деталізовано у переліку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 
роботи доповідалися й обговорювалися на: Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки» (Харків 2013), 
Науково – практичній конференції «Геоінформаційні технології у 
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територіальному управлінні» (Одеса, 2014), XIV, XV, XVI Міжнародних 
науково-технічних конференціях «Сучасні інформаційні технології управління 
екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних 
ситуаціях», (Київ, 2015, 2016, 2017), Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (Харків 
2018); Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених 
«GeoTerrace-2018» (Львів 2018); Міжнародної науково-технічної конференції 
«Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки» 
(Харків 2019).  

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 
опубліковані в 20 наукових роботах, з яких дві монографії у співавторстві, 8 
статей у наукових фахових виданнях у галузі технічних наук, 2 статті у наукових 
періодичних виданнях, індексованих у науковометричних базах Scopus та Web 
of Science, 8 публікацій в матеріалах і тезах наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 
чотирьох розділів й основних результатів та висновків, переліку використаних 
джерел, 3 додатків. Загальний обсяг роботи становить 143 сторінки, включаючи 
20 рисунків з яких 14 на окремих сторінках, 18 таблиць з яких 11 на окремих 
сторінках за текстом, список із 99 використаних джерел на 11 сторінках і 3 
додатки на 8 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв’язок дисертації з науковими 

програмами, планами, темами, сформульовано мету, об’єкт, предмет та завдання 
дослідження, методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів, а також особистий внесок автора. Подано дані 
щодо апробації результатів дисертацій, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі виконано аналіз джерел інформації, що стосуються 
обраної тематики та досліджено проблеми оцінки. Розробка і експлуатація 
нафтогазових родовищ традиційно розглядається як один з найбільш 
небезпечних для навколишнього середовища видів виробничої діяльності, 
оскільки має комплексний характер та супроводжується неминучими 
просторово-часовими техногенними змінами усіх компонентів довкілля. На 
родовищах ДДЗ у переважній більшості випадків ці ділянки приурочені до 
сільськогосподарських угідь. На ділянках буріння свердловин з метою 
визначення якості проведеної рекультивації проводиться моніторинг ґрунтового 
покриву згідно діючого законодавства. Оцінка ступеня трансформацій і 
здатності ґрунтів до самовідновлення можлива на основі порівняльного 
вивчення властивостей порушених і непорушених ґрунтів. Дослідженням впливу 
процесів нафтогазовидобутку на компоненти довкілля із застосуванням методів 
дистанційного зондування Землі присвячені роботи українських вчених 
Адаменка О. М., Булигіна С.Ю., Журавля М. Ю., Лялько В. І., Попова М.О., 
Станкевича С.А. та інших вчених близького та дальнього зарубіжжя: 
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Андроникова В.Л., Афанасьевої Т.В., Виноградова Б.В., Кондратьева К.Я., 
Книжникова Ю.Ф., Кравцової В.І., Карманова І.І., Шовенгердт Р.А., Чандра 
А.М., Metternicht G., але саме якість рекультивації, особливості в історичному 
аспекті із застосуванням сучасних засобів контролю досліджена недостатньо. 
Перспективність використання матеріалів дистанційного зондування Землі 
визначається можливістю виділення контурів площ порушених ґрунтів та 
ідентифікації майданчиків, що довготерміново знаходяться у стані, відмінному 
від фонового. Інструментом у визначенні стану рекультивованих площ є аналіз 
дистанційних даних та фізико-хімічний аналіз ґрунту. Розробці методу 
оцінювання якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків 
нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами присвячені 
дисертаційні дослідження. 

У другому розділі проведено дослідження стану ґрунтів із застосуванням 
матеріалів космічних зйомок. Для первинної структуризації вихідних даних та 
задач, що будуть вирішуватися в рамках моніторингу ґрунтів розроблена 
система, що складається з двох блоків: бази даних атрибутивної інформації 
(реалізована на основі СУБД Microsoft Access) та електронних карт під 
управлінням геоінформаційної системи ArcGIS ESRI. 

Розміри земельних майданчиків, які відводяться під одну свердловину на 
період буріння, можуть сягати 2,5–3,5 га, що обумовило розмір полігонів 
потенційних зон впливу навколо свердловин радіусом 150 м (на рис.1 коло 
чорного кольору). 

Виявлення на зображенні об’єкта і віднесення його до того чи іншого класу 
можливе завдяки різниці в яскравості зображень розміщених поруч об’єктів, або 
об’єкта і фону. Для порівняння яскравостей В1 і В2 двох суміжних елементів 
використовують поняття дельта яскравості Δ, яка визначається за формулою:  

 

 
Для класифікації оператором виділяються декілька ділянок у межах 

полігону потенційної зони впливу на основі візуальних відмінностей, які є 
еталоном «плями». Наступним кроком після класифікації пікселів на групи фон-
пляма є векторизація створеного модифікованого растру, та одержання 
статистичних характеристик зображення для фонової ділянки (коло білого 
кольору) та «плями» у колі чорного кольору (рис.1).  

Розроблена процедура аналізу знімка дає можливість використання 
доступного дистанційного зображення для виділення зон розподілу 
потенційного забруднення навколо свердловин.  

Для кожної пари об’єктів (фон і порушені (змінені) землі або «пляма» 
навколо кожної свердловини) зберігається статистична інформація про їх 
спектральний склад, яка допомагає класифікувати візуальні відхилення не тільки 
за геометричними показниками (площа «плями»), а і за відхиленням порушеної 
ділянки від фонової за яскравістю. Цей показник вираховується як середнє 

𝛥𝛥 = В1
В2

, (1) 
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абсолютних відхилень яскравості у кожному з кольорових каналів (RGB). 
 

 
 
Рисунок 1 – Векторизація полігону порушених земель для розрахунку 
статистичних характеристик зображення 
 
Оскільки немає залежності між розміром площі «плями» і відхиленням 

яскравості розроблено новий узагальнюючий показник якості рекультивації – 
«бал відхилення» Б, який є множенням площі плями S (м2) на відношення 
яскравості плями B до яскравості фону B0.  

 

 
У фізичному сенсі чим вищий бал відхилення, тим гірше якісно-продукційні 

показники агроугідь, а між яскравістю та ступенем забруднення існує пряма 
залежність. При відсутності ознак забруднення значення «Балу відхилення» буде 
близьким до нуля. Статистичні показники по 35 рекультивованим майданчикам 
свердловин різного строку буріння та рекультивації наведені у таблиці 1. 
Показники по свердловинах «давної» рекультивації – до 1994 року буріння, 
«сучасної» рекультивації – після 1994 року. 

Таким чином розроблено метод тематичного оброблення даних 
дистанційних вимірювань на основі виділення зони досліджень та класифікації 
елементів, що надає знімкам вимірювальних властивостей (розмір площ 
порушених ґрунтів, показники яскравості), необхідних для оцінки якості 
рекультивації.  

Б = 𝑆𝑆 ∗ 𝐵𝐵
𝐵𝐵0

, (2) 
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Таблиця 1 – Статистичні показники порушених земель по рекультивованим 

майданчикам свердловин  
 

Показники 
Площа 

порушених 
земель, га  

Відхилення 
яскравості 
від фону, % 

Бал 
відхилення 

Середнє 

по всіх свердловинах 0,416 4,69 223,0 

по свердловинах сучасної 
рекультивації 0,110 3,34 43,2 

по свердловинах давної 
рекультивації  0,479 4,97 260,2 

Інтервал значень 0,005-1,344 1,48-8,56 1,71-889,5 

Загальна площа порушених земель 14,548   

 
Проведений аналіз стану показників рекультивованих майданчиків 

свердловин показав, що в цілому найбільшими площами та відхиленням 
яскравості плям від фону вирізняються ділянки давньої рекультивації, що 
ілюструє рисунок 2. 

 

 
 
Рисунок 2 – Графік стану показників рекультивованих майданчиків 
свердловин різного віку буріння 
 
На графіку спостерігаємо максимальні значення площ плям та відхилень 
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яскравості рекультивованих майданчиків на свердловинах, що пробурені у 
сімдесяті роки ХХ сторіччя, тобто нехтування природоохоронними вимогами та 
безконтрольність призвело до високої інтенсивності залишкової трансформації 
ґрунту. Негативним чинником є також те, що найглибші свердловини на 
родовищах бурилися у 1970-ті роки, а терміни їхнього буріння становили 
переважно від 1 до 3 років. Невисокі значення площ плям та відхилень яскравості 
рекультивованих майданчиків спостерігаємо на свердловинах, що пробурені 
після вісімдесятих років.  

У третьому розділі наведені результати контактних досліджень, які 
підтверджують коректність запропонованих теоретичних положень оцінки 
якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних 
свердловин дистанційними засобами.  

На кожній з обстежуваних ділянок закладені пробні площадки, на яких 
відібрані точкові проби ґрунту з орного (0–25 см) та підорного шарів (25–50 см) 
для встановлення водно-фізичних (вологість, щільність), агрохімічних (вміст 
гумусу, сольовий рН, вміст поживних форм азоту, фосфору і калію), фізико-
хімічних (склад водних екстрактів) та агроекологічних показників, керуючись 
КНД 41-00032626-00-326-99 «Визначення забруднення ґрунтів навколо бурових 
площадок».  

Оцінка результатів дослідження агроекологічних та фізико-хімічних 
показників ґрунту на майданчиках свердловин, які рекультивовані за сучасними 
нормативами після 1994 року, показує переважно задовільну якість технічної 
рекультивації ґрунтів, що підтверджується: 

- близькими показниками вмісту гумусу і поживних речовин (N, P, K) на 
фонових і рекультивованих ділянках з різницею до 10%; 

- низьким вмістом токсичних солей на рівні 0,2 ГДК і відсутністю ореолів 
засолення ґрунтів; 

- відсутністю аномалій вмісту важких металів та перевищень ГДК для 
ґрунтів сільськогосподарського призначення. 

Досліджені ділянки можна використовувати для вирощування будь-яких 
сільськогосподарських культур без обмежень. 

Оцінка результатів дослідження агроекологічних та фізико-хімічних 
показників ґрунту на майданчиках давніх свердловин виявляє суттєві відмінності 
рекультивованих ґрунтів від фонових, що підтверджується: 

- різницею показників вмісту гумусу і поживних речовин (N, P, K) на 
фонових і рекультивованих ділянках більше 10%; 

- наявністю ореолів засолення ґрунтів і високим вмістом токсичних солей на 
рівні 2 ГДК; 

- перевищенням у 1–10 разів (а на деяких ділянках до 100) фонових 
концентрацій та ГДК вмісту низки металів: цинку, плюмбуму, барію, арґентуму, 
купруму, молібдену. 

На рекультивованих ділянках давніх свердловин виявлено перевищення 
ГДК токсичних речовин у ґрунтах, тобто категорія забрудненості ґрунтів є 
недопустимою. Досліджені ділянки можна використовувати для вирощування 



9 
 

 
 

сільськогосподарських культур після проведення ремедіації ґрунтів. 
Єдина спильна риса для майданчиків різного строку рекультивації – 

ущільнення ґрунту орного і підорного горизонтів у межах 0–20 % від фонового 
значення. 

Для більш повного розуміння процесів накопичення та міграції елементів, 
привнесених до ґрунтового покриву на свердловинах давнього строку 
рекультивації, додатково були проведені літолого-мінералогічні дослідження 
проб ґрунту орного й підорного шарів. Дослідження включали візуальний аналіз 
матеріалу ґрунту, визначення його мінерального складу, виявлення техногенних 
домішок і включень. 

Мінералогічний опис проб можна розділити на дві основні групи: проби 
орного та підорного шарів. Орний шар зазнає постійного механічного впливу 
сільськогосподарською технікою і постійно перемішується. Підорний – відносно 
стабільний і може містити більше інформації щодо промислової діяльності на 
ділянках в минулі роки. Групи, в свою чергу, потребували більш дрібного 
розділення для вдосконалення опису проб. Розділення зразків на підгрупи 
ґрунтується на літолого-мінералогічному складі ґрунтів та однорідності – 
текстурних особливостях, кількості, величині, кольору і складу домішок та 
включень. 

За даними признаками в обох групах було виділено по п’ять підгруп. В 
орному шарі перша підгрупа – це однорідні чорноземи; друга – майже однорідні 
чорноземи, світліші за кольором з рідкими включеннями суглинків; третя 
підгрупа складена техноземами, тобто неоднорідна з великою кількістю 
домішок; четверта підгрупа в основі свого складу має суглинок; до п’ятої 
підгрупи відносяться всі проби, які мають велику кількість включень різної 
розмірності, але основою проб є чорнозем. Підгрупи проб підорного шару 
виділялися за аналогією. 

У результаті літолого-мінералогічного вивчення ґрунтів навколо 
свердловин «давньої» рекультивації можна зробити висновки: 

- забруднення такими елементами, як барій і плюмбум закономірно 
просліджується у пробах третьої, четвертої і п’ятої підгруп, які навіть візуально 
відрізняються від «чистих» фонових і незабруднених ґрунтів першої та другої 
підгруп обох груп; 

- ступінь забруднення в цілому пропорційно залежить від ступеня 
неоднорідності ґрунтів та кількості механічних домішок в них; 

- всі незабруднені проби ґрунту мають силікатний тип, а забруднені проби – 
змішаний, силікатно-карбонатний або карбонатно-силікатний; 

- механічні домішки у пробах свідчать про забруднення не лише в результаті 
зберігання бариту, монтморилоніту та інших речовин на бурових майданчиках, 
а й через шлам пробурених порід, який потрапив до ґрунту в результаті буріння; 

- група кальцій, цинк, плюмбум, барій, арґентум проявляє сумісне 
перебування у ґрунтах, що пояснюється їхнім спільним джерелом надходження 
– з обважнювачів бурових розчинів. 

Таким чином співставлення хімічного аналізу та фототону рекультивованих 
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ґрунтів «старих» і «нових» свердловин показало наступне: 
- стан ґрунту на майданчиках рекультивації сучасних свердловин різко 

контрастує з ділянками давньої рекультивації; 
- яскравість аномалій фототону пропорційна перетвореності хімічного 

складу мінеральної частини ґрунтів;  
- максимальне відхилення яскравості спостерігається на ділянках 

максимального забруднення компонентами бурових розчинів; 
- мінімальні відхилення яскравості, що виявлені на ділянках сучасної 

рекультивації переважно пов’язані з ущільненням ґрунту, яке є наслідком 
технічної рекультивації та порушенням вимог біологічної рекультивації. 

У четвертому розділі в результаті аналізу даних дистанційних та 
контактних вимірювань сформовано комплексний напрям дослідження для 
вияснення генезису площинних аномалій.  

На основі вивчення контактними методами вмісту хімічних елементів у 
рекультивованих ґрунтах бурових майданчиків були створені факторні та 
кластерні моделі розподілу хімічних елементів у ґрунтах. Ці моделі 
демонструють суттєві зміни мінерального субстрату.  

Ґрунти (переважно чорноземи звичайні суглинкові), що формуються на 
суглинках різної глинистості наслідують їхній мінеральний склад. У 
мінеральному складі чорноземів звичайних сумарний вміст фракції розміром від 
1 до 0,01 мм складає від 60-70%. Частка вмісту глинистої фракції розмірами 
менше 0,005 мм складає близько 30%. 

Різнорідні компоненти мінеральної частини чорноземів можна об’єднати в 
такі групи: 

1. Механічні частинки мінералів і гірських порід. 
2. Високодисперсні мінерали глин. 
3. Мінеральні новоутворення. 
4. Органо-мінеральні комплекси. 
Кожна із цих груп має важливе значення в накопиченні макро- і 

мікроелементів в ґрунтах регіону. 
Використовуючи інструменти статистики здійснено аналіз фонового 

накопичення макро- і мікроелементів. Для моделювання фонового накопичення 
макро- і мікроелементів у ґрунтах району результати спектрального аналізу 
зразків були згруповані в матрицю. Параметри матриці включали 80 фонових 
зразків ґрунтів, де було визначено 21 хімічний елемент. Отримана матриця була 
оброблена за програмою факторного аналізу в моделі головних компонентів.  

Аналіз факторної моделі розподілу хімічних елементів у фонових ґрунтах 
показує багатовекторність процесів формування їхнього хімічного складу 
(більше 10 факторів), що підтверджує багатство мінеральних форм та 
різноманіття ґрунтових процесів. Найбільше значення мають фактори F1 та F2.  

В наведеній факторній структурі показується вага фактору в сумі варіацій 
компонентів матриці (28,7%, 16,1%), в чисельнику – компоненти, які мають 
статистично значущі величини накопичення в субстраті, а в знаменнику – 
компоненти, які взаємокорельовано зменшують свої концентрації. Перший 
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фактор моделі F1 інтерпретуємо як процес накопичення більшості 
мікроелементів у глинистій фракції ґрунтів та розподіл ґрунтів за вмістом різних 
гранулометричних фракцій: 

F128,7 
Li Mg Ti P Ni Zn Cu Ag Ba Pb 

Na Al Cr 
Крайніми проявами цього процесу можна визначити важкий суглинок – 

суглинок супіщаний. 
Другий по значимості фактор F2 описує розподіл уламкових силікатів, 

переважно кальцієвих в алевритовій фракції ґрунтів: 
F216,1 

Ca Na Al Si Zr Cr Fe Ag Ba 
Cu 

Розподіл демонструє диференціацію проб за ступенем вилугованості. 
Процес також яскраво проявляється в ґрунтах різної ступені змитості. Крайніми 
об’єктами цього процесу є вихід на поверхню змитих ґрунтів перехідних 
горизонтів та потужні гумусові горизонти з великим вмістом гумусу. 

Моделі розподілу елементів в фонових ґрунтах підтверджують основні 
закономірності хімізму чорноземів, що утворилися на суглинках: 

1. Накопичення більшості мікроелементів у глинистій фракції Li, Mg, Ti, P, 
Ni, Zn, Cu, Ag, Ba, Pb. 

2. Формування алевритової фракції за участю уламкових силікатів, 
новоутворених карбонатів і накопичення Ca, Na, Al, Su, Zr, Cr, Fe, Ag, Ba. 

3. Бідність макро- і мікроелементами піщаної фракції ґрунтів та 
вилугованих частин глибоких гумусових горизонтів. 

По території дослідження рівномірно проявляються всі процеси 
формування хімічного складу ґрунтів. Переважна частина проб має чітко 
виражений алевритовий склад із різною кількістю домішок глинистої або 
піщаної фракції. За ступенем вилугованості зразки рівномірно розподілені по 
площі дослідження. Накопичення важких металів чітко проявляється у пробах 
підорного шару, де відмічається підвищений вміст глинистої фракції. 

Як джерело хімічного забруднення ґрунтів проаналізовано компоненти 
бурових розчинів. При приготуванні бурових розчинів застосовуються великі 
об’єми природних мінеральних компонентів та штучних хімічних речовин. До 
них у першу чергу відносяться: глинопорошок (бентонітові глини), вапняки 
(СаСО3), барит (ВаSO4), галіт (NaCl). У залежності від глибини свердловини на 
буровий майданчик завозиться від 50 до 200 тон цих реагентів. Побудовані за 
результатами спектрального аналізу геохімічні спектри коефіцієнтів 
накопичення та розсіювання хімічних елементів для кожного мінерального 
компоненту бурових розчинів порівнювались з фоновими спектрами ґрунтів 
(рисунок 3). 

Майже всі показники глинопорошку близькі за вмістом хімічних елементів 
до показників фонових ґрунтів, що говорить про їхній близький мінеральний 
склад. Єдиний елемент, що має підвищений вміст в глинопорошку – це барій при 
незначному підвищенні концентрацій молібдену та натрію. 

Зразок вапняку (мармурова крихта) складається з CaCO3 із надзвичайно 
низьким рівнем важких металів на фоні підвищеного вмісту геохімічно 
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споріднених кальцію, барію та стронцію. Підвищений вміст кобальту та ітербію 
в зразках мармурової крихти може пояснюватись гідротермальною проробкою 
вапняків (специфіка регіону походження). 

За літературними даними галіт на 99 % складається з NaCl і 
характеризується надзвичайно низькими концентраціями важких металів.  

Зразки бариту дуже близькі за хімічним складом. На фоні переважаючого 
елементу барію (до 60 %) відмічається підвищений вміст стронцію та металів 
сульфідної групи: плюмбуму, ітербію, арґентуму. 

 

 
Рисунок 3 – Логарифми концентрацій хімічний елементів у компонентах  
бурових розчинів у порівнянні з фоновим складом чорноземів 
 
Таким чином, при попаданні мінеральних компонентів бурових розчинів на 

ґрунти бурових майданчиків, вони будуть мати наступні геохімічні ознаки: 
• Хлоридне засолення ґрунтів у місцях зберігання реагентів та протіканні 

бурових розчинів (вплив галіту). 
• Підвищення складової глинистої фракції в ґрунтах на фоні незначного 

збільшення вмісту барію (вплив глинопорошку). 
• Зміна мінерального складу ґрунтів з силікатного на карбонатний при 

суттєвому зменшенні вмісту всього комплексу важких металів (вплив вапняку). 
• Забруднення ґрунтів барієм та халькофільними елементами в містах 

зберігання бариту та протікання бурових розчинів в ореолах розсіяння бурових 
амбарів (вплив бариту). 

Постачання бариту в якості обважнювача в СРСР здійснювались 
централізовано. Майже весь барит, що використовувався в Україні поставлявся 
з Кавказу та Середньої Азії, де вироблявся з сульфідного бариту поліметалічних 
родовищ. Тому, в техноземах старих бурових майданчиків виявляються окрім 
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плюмбуму, також і стибій, арсен, цинк, молібден та інші розсіяні метали. 
Враховуючи отримані результати можна стверджувати, що процеси 

формування техноземів на майданчиках давнього періоду та на рекультивованих 
сучасних майданчиках абсолютно різні за хімізмом ґрунтів. Давні майданчики, 
що рекультивовані зі значними порушеннями, мають переважно кальцито-
баритовий тип техноземів з аномальним накопиченням важких металів. 
Рекультивовані сучасні майданчики характеризуються ґрунтами дуже 
близькими за хімізмом до фонових чорноземів.  

Переважаючим процесом формування техноземів на бурових майданчиках 
є накопичення в складі силікатної основи ґрунту значних об’ємів кальциту та 
бариту. З боку мікроелементів цей процес описується аномальним накопиченням 
халькофільних металів Pb, Ag, Mo, Zn на фоні зменшення вмісту елементів, 
характерних для акцесорних мінералів суглинків – Si, P, Ti. Групування 
кластерів різного типу забруднення корелюється з терміном рекультивації та 
показниками, що визначені дистанційними засобами (рисунок 4). 

 

 
 
Рисунок 4 – Факторні моделі типів техноземів на бурових майданчиках 
 
Вивчення особливостей зміни морфологічних ознак рекультивованих 

ґрунтів бурових майданчиків як давніх часів так і сучасного періоду показує, що 
причиною даних змін можуть бути як механічні, так і геохімічні впливи, 
відокремити кожен з яких неможливо, оскільки вони, як правило, діють 
одночасно. Механічні зміни істотні вже на етапі облаштування майданчику, 
прокладанні доріг і будівництві інших технічних об'єктів, а також при 
рекультивації. В результаті відбувається перемішування верхніх вихідних 
генетичних горизонтів, при незмінних нижніх, що призводить до укорочення 
ґрунтового профілю. При механічному порушенні перемішаний шар складається 
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з різних за кольором, розміром та структурою часток вихідних генетичних 
горизонтів. Набуті морфологічні зміни є стійкими протягом тривалого періоду 
післядії. Найбільш зумовлені геохімічними змінами такі морфологічні ознаки як 
колір ґрунтів (неоднорідність забарвлення та контрастність в межах 
трансформованого шару) та зміна їх структури.  

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
 

Дисертація є завершеною науковою працею, у якій розв’язана актуальна 
науково-практична задача по підвищенню екологічної безпеки шляхом 
застосування розробленого методу оцінки якості рекультивації ґрунтів за 
допомогою даних дистанційного зондування на прикладі родовищ Дніпровсько-
Донецької западини.  

У процесі виконання дисертаційних досліджень було отримано такі наукові 
і прикладні результати: 

1. Проаналізовано технології видобутку вуглеводнів та визначено характер 
проявів його екологічних впливів на ґрунти. Специфіка нафтогазовидобувних 
об’єктів, яка визначає особливості організації та проведення екологічного 
моніторингу на родовищах, характеризується такими аспектами: локальність 
ділянок можливого впливу за площею, динамічність розвитку інфраструктури 
родовища у часі та просторі, наявність технологічних споруд різного ступеня 
екологічної небезпеки, ризики аварійних викидів речовин-забрудників. 

2. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість 
оцінки якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних 
свердловин дистанційними засобами шляхом встановлення взаємозв’язку між 
альбедо та характеристичною функцією наявності забруднюючих речовин. 
Оскільки при аналізі зображень для подальшої побудови прогнозу можливого 
поширення виявленої і локалізованої аномалії розглядаються не лише дані 
дистанційного зондування Землі, але і дані контактних методів зондування, 
картографічні та інфологічні характеристики зони досліджень, то найбільш 
доцільним є використання оцінок, заснованих на зв'язності. Такий підхід до 
організації даних дозволяє отримувати швидкі способи доступу до просторових 
даних, виробляти операції обчислення площі, реалізовувати алгоритми 
визначення суміжності елементів з виділеними фрагментами. 

3. Розроблено метод оцінки якості рекультивації ґрунтів бурових 
майданчиків нафтогазовидобувних свердловин із застосуванням даних 
дистанційного зондування Землі, який на відміну від відомих дозволяє 
використовувати дистанційне зображення без жорстких вимог до спектрального 
діапазону, сталої повторюваності зйомки. Метод заснований на виділенні зони 
досліджень та класифікації елементів, що надає знімкам вимірювальних 
властивостей (розмір площ порушених ґрунтів, показники яскравості), 
необхідних для оцінки якості рекультивації. Відхилення яскравості зображення 
рекультивованих ґрунтів від фону становить у середньому по свердловинах 
сучасної рекультивації 3,3 %, по свердловинах давної рекультивації 5,0 %; 
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розміри площ порушених ґрунтів відповідно 0,1 та 0,5 га. Розроблено новий 
узагальнюючий показник якості рекультивації – «бал відхилення», який є 
пропорційним до потенційної втрати врожаю агрокультур внаслідок неякісної 
рекультивації. Середнє значення цього показника на свердловинах сучасної 
рекультивації складає 43, а на свердловинах давньої рекультивації – 260. 

4. Науково досліджено специфіку забруднення ґрунтового покриву за 
даними геохімічних аналізів ґрунту у межах визначених ореолів. Рекультивовані 
ділянки бурових майданчиків давніх свердловин (дати рекультивації – 1960-ті – 
1994 роки), характеризуються ущільненням ґрунту у межах 0–20 % від фонового 
значення, зниженням вмісту гумусу та поживних речовин більше ніж на 10%, 
формуванням техноземів переважно кальцито-баритового типу з аномальним 
накопиченням важких металів, насамперед свинцю, молібдену, цинку. Це 
свідчить про стійку зміну властивості ґрунту та можливість використання різних 
за часом космічних знімків для порівняння і відносної оцінки стану 
рекультивованих земель на різних просторових об’єктах. Розроблення єдиної 
шкали раціональності переваг при обробці різнорідних і різночасових даних 
дозволяє приймати оперативні рішення в умовах інформаційної невизначеності. 

5. Науково обґрунтовано, що забезпечення екологічної безпеки досягається 
за рахунок підвищення точності ідентифікації об’єктів рекультивації та 
оперативності прийняття рішень щодо попередження негативних наслідків 
процесів нафтогазовидобутку, здійснення інформаційної підтримки системи 
комплексного екологічного моніторингу, що забезпечує оптимізацію витрат при 
реалізації ґрунтових досліджень та виконання заходів з рекультивації. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Клочко Т.О. Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків 
нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі 
родовищ Дніпровсько-Донецької западини). – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
(доктора філософії) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Науково-
дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем» Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Харків, 2020. 
Спеціалізована вчена рада К 64.812.01. 

Дисертацію присвячено розробці методу оцінки якості рекультивації 
ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними 
методами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини) з метою 
підвищення екологічної безпеки нафтогазовидобувних регіонів України. 

Проаналізовано технології видобутку вуглеводнів та визначено характер 
проявів його екологічних впливів на ґрунти. Розроблено метод оцінки якості 
рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин із 
застосуванням даних дистанційного зондування Землі. Теоретично обґрунтовано 
та експериментально підтверджено можливість оцінки якості рекультивації 
ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними 
засобами шляхом встановлення взаємозв’язку між альбедо та характеристичною 
функцією наявності забруднюючих речовин. Науково досліджено специфіку 
забруднення ґрунтового покриву за даними геохімічних аналізів ґрунту у межах 
визначених ореолів. Забезпечення екологічної безпеки досягається за рахунок 
підвищення точності ідентифікації об’єктів рекультивації та оперативності 
прийняття рішень щодо попередження негативних наслідків, здійснення 
інформаційної підтримки системи екологічного моніторингу. 
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Ключові слова: екологічна безпека, родовища, видобування нафти і газу, 
довкілля, ґрунт, рекультивація, екологічний моніторинг, супутникові знімки, 
впровадження. 

 
ABSTRACT 

Klochko T. O. Quality assessment of soil reclamation on drilling pads of oil and 
gas wells by remote sensing (on the example of deposits of the Dnieper-Donets 
depression). – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 21.06.01–
ecological safety. – Research Organization "Ukrainian Scientific Research Institute of 
Ecological Problems", Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine, 
Kharkiv, 2020. 

The thesis focuses on the development of the method for assessing the quality of 
soil reclamation on drilling pads of oil-gas wells applying remote sensing techniques 
(on the example of oil- gas fields of the Dnieper-Donets depression) in order to enhance 
environmental safety of hydrocarbon production regions of Ukraine. 

Hydrocarbon production technologies have been analyzed and their 
environmental effects on soils have been determined. A method of soil reclamation 
quality assessment on oil-gas wells drilling sites using Earth remote sensing data has 
been developed. The use of relationship between albedo and characteristic function of 
pollutants presented in the reclaimed soil has been theoretically justified and 
experimentally confirmed as a technique for estimation of soil reclamation quality by 
means of remote sensing. Specificity of soil contamination has been scientifically 
investigated basing on soil geochemical analyzes within the reclaimed sites. Ensuring 
environmental safety is achieved by improving the accuracy of identification of 
reclamation objects and efficiency of decision-making to prevent the negative effects 
of oil and gas production processes, providing information support for integrated 
environmental monitoring system. 

Key words: ecological safety, fields, oil and gas production, environment, soil, 
reclamation, environmental monitoring, satellite imagery, implementation. 
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