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Проведено моделювання та визначено території поширення забруднюючих речовин уздовж автомобільних 

доріг шляхом програмування та використання геоінформаційної системи екологічного аудиту, екологічного 
моніторингу та екологічної безпеки.  В результаті отримано шкалу забруднення вздовж автомобільних шляхів на 
обраній ділянці з урахуванням різних показників. Запропонована система дозволяє в короткі терміни 
проаналізувати реальний стан лісозахисних смуг (не лише вздовж автомобільних доріг) довільного регіону 
України як чинник захисту земель від забруднення викидами автотранспорту та для забезпечення ефективного 
землекористування. 
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Проведено моделирование и определены территории распространения загрязняющих веществ вдоль 

автомобильных дорог путем программирования и использования геоинформационной системы экологического 
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вдоль автомобильных дорог на выбранном участке с учетом различных показателей. Предлагаемая система 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з форм 

деградації земельних ресурсів України є її 
техногенне забруднення осадженням техногенного 
пилу з атмосфери,  до якого він надходить з 
викидами джерел різної природи. Науковцями 
запропонована ДЗЗ/ГІС технологія моніторингу 
забруднення земель техногенним пилом з викидів 
точкових та просторово розподілених джерел, де 
вона адаптована для лінійних джерел забруднення, 
яким є автомобільний транспорт з використанням 
сучасних геоінформаційних систем (ГІС), за 
допомогою якого можливо змоделювати поширення 
забруднення від автомобільних доріг та побудувати 
карту оцінки просторового розподілення значень 
функції.  

Метою роботи є дослідження впливу 
забруднення земель вздовж автомобільних доріг з 
допомогою коп'ютерно-картографічного 
моделювання та побудуви поелементних 
еколого-техногеохімічніих карт. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Проблеми моделювання забруднення земель вздовж 
автомобільних доріг, на якій ґрунтуються 
екологічний аудит, екологічний моніторинг та 
екологічна безпека, розглянуті в багатьох 
опублікованих роботах. Для України суттєве 

значення щодо висвітлення проблем екологічної 
оцінки мають праці Трофимчука О.М. [1],   
Волошина І.М. [2],  Адаменка О.М. [3], Гуцуляка 
В.М. [4] та багатьох інших дослідників. 

Обсяги викидів автотранспорту в атмосферу 
щороку зростає. Склад та кількість викидів 
автотранспорту залежать від різних факторів: 
загального стану та режимів роботи двигуна; палива 
і мастил; умов й інтенсивності руху та ін. Ситуація 
зі сталим забрудненням довкілля,  що склалася у 
великих містах, має загрозливий стан. Найбільш 
забрудненими є ділянки вздовж автомагістралей та 
на великих перехрестях, де спостерігається 
перевищення ГДК двоокису азоту, бенз(а)пірену, 
свинцю та інших речовин. Внаслідок кількісного 
зростання автомобільного транспорту екологічна 
ситуація з кожним роком значно погіршується, 
лише за останні 10  років їх кількість зросла у 
декілька разів. У карбюраторному двигуні у складі 
викидів переважають оксид вуглецю та оксид азоту, 
а у дизельному – оксид азоту та сажі. Особливо 
піддаються забрудненню викидами автотранспорту 
(свинцем, хромом, нікелем та іншими) землі вздовж 
доріг.  За різними даними їх вміст у пробах ґрунту,  
відібраних на відстані 50 – 200 м від осі автошляху 
може перевищувати ГДК у кілька разів [5]. 
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У реальних умовах на ширину придорожньої 
смуги забруднення впливає низка динамічних і 
стаціонарних чинників. До перших з них відносять: 
погодно-кліматичні умови відповідної території 
(вологість повітря, характеристики опадів, 
повторюваність та сила вітру); інтенсивність руху, 
співвідношення основних видів транспортних 
засобів. Стаціонарними чинниками є лісові 
насадження вздовж доріг, які екранують поширення 
газопилових сумішей, утворених 
автотранспортними засобами [4]. Рослини, 
уловлюючи частину викидів,  локалізують їх у 
вузькій смузі, розсіюють неабсорбовану частину 
забруднень на велику площу, що запобігає 
накопиченню забруднюючих речовин у 
небезпечних концентраціях безпосередньо над 
полотном доріг. Ефективність зелених насаджень 
залежить від багатьох факторів: виду рослин, 
кількості дерев та рядів, висоти насаджень тощо. 
Навіть неширокі лісосмуги є ефективними. 

У цих умовах особливої актуальності набуває 
проблема інвентаризації лісових насаджень уздовж 
доріг з високою інтенсивністю руху.  Її можна 
виконати візуальними обстеженнями із 
застосуванням традиційних геодезичних методів, 
але це дорогі й трудомісткі роботи. Суттєво знизити 
ці показники можна застосуванням ДЗЗ/ГІС 
технологій, залучивши наступні інформаційні 
ресурси: космічні знімки і програмні засоби їх 
тематичного дешифрування; електронні векторні 
топографічні карти відповідних ділянок місцевості; 
сучасну ГІС – оболонку. 

Найбільш інформативними для завдань 
інвентаризації лісосмуг, безумовно, є космічні 
знімки з надвисокою просторовою роздільною 
здатністю, порядку одного метру типу – ICONOS 
або QUICKBIRD.  Однак,  залучення їх у реальні 
проекти часом ускладнено через високу вартість. Це 
обмеження можна обійти, скориставшись 
дешевшими або, навіть, безкоштовними космічними 
знімками із супутників TERRA, SPOT, LANDSAT, 
МЕТЕОР – ЗМ, отриманих у період заключних фаз 
сходу снігового покриву. На цих знімках 
локалізацію лісосмуг можна ідентифікувати 
засобами програмного комплексу ERDAS IMAGINE 
від Leica Geosystems GIS & Mapping, або 
спеціалізованих програм тематичної обробки 
космічних знімків за яскравісними та текстурними 
дешифрувальними ознаками, природа яких 
обумовлена різницею в темпах танення снігу на 
відкритих ділянках місцевості і акумульованого, 
власне, лісосмугами. 

При цьому топографічні параметри лісосмуг 
зручно визначати в середовищі таких ГІС –  
оболонок, як MAP/INFO, ARC/INFO, ARC/VIEW. 

 На першому етапі інвентаризації придорожніх 
лісосмуг виконується класифікація окремих ділянок 
автомобільних шляхів за трьома ознаками: Л1 – 
наявність лісосмуги з одного боку; Л2 – наявність 
лісосмуг з двох боків;  ЛЗ –  відсутність лісосмуг.  
Завдання наступних етапів зводяться до визначення 
індивідуальних ознак кожного класифікаційного 

елементу, які обумовлюють його ефективність з 
точки зору охорони прилеглих до автодоріг земель 
від забруднення викидами автотранспорту. 
Аналізуючи текстурні ознаки снігових смуг уздовж 
доріг із залученням тематичного шару 
«автомобільні дороги» з векторної топографічної 
карти відповідної місцевості, визначають ділянки з 
характерними ознаками лісосмуг (послідовність 
точок по узбіччю дороги). Для наочності отриману 
картографічну модель можна, як у даному випадку, 
доповнити деякими тематичними шарами на тлі 
космічного знімку, що суттєво підвищує її 
наочність. Із залученням даних про параметри вітрів 
у місцевості, де знаходиться розглянута ділянка 
автомобільної дороги, синтезуються картографічні 
моделі меж можливого забруднення прилеглих 
земель викидами автомобільного транспорту. 

Інформативність запропонованих моделей 
можна суттєво підвищити, якщо визначити 
(наприклад, атомно – адсорбційним методом) вміст 
складових викидів у декількох пробах ґрунтів і 
фітоценозів, відібраних з шагом 10–20 м від полотна 
дороги. Апроксимуючи отриману послідовність 
вимірів, наприклад, нормальним законом розподілу 
випадкових величин, можна визначити межі земель 
із вмістом забруднюючих речовин, перевищуючих 
відповідні ГДК [7]. 

Коефіцієнт концентрації (Кс), або аномальності 
хімічних елементів – це показник ступеня 
накопичення того чи іншого елемента на його 
фоновому вмісті. Кс визначається відношенням 
реального вмісту в даній точці кожного компонента 
довкілля до його фонового вмісту (Гуцуляк В.М.) 
[4]: 

Сф
СіК сі =                              (1) 

де Сі – вміст і-го елемента в досліджуваному 
ландшафтному компоненті, мг/кг. 

Сф- його природний фон, мг/кг; 
Ксі – коефіцієнт концентрації (аномальності) 

елемента. 
Коефіцієнти концентрації елементів  сумарного 

показника забруднення (Zс або СПЗ) компонента 
екосистеми (в нашому прикладі, ґрунтів) 
розраховується за формулою [4]: 
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де п – загальна кількість врахованих хімічних 
елементів (підсумовуються значення Кс). 

Сумарні показники забруднення того чи іншого 
компонента ландшафту характеризують його 
стійкість по відношенню до антропогенного 
навантаження. 

Якщо останнє не перевищує здатність 
ландшафту до самоочищення, то виникають 
екологічні ситуації різної складності, які ми й 
будемо оцінювати кількісно нижче. 

Користуючись базою даних з коефіцієнтів 
концентрації (Кс) елементів і сумарних показників 
забруднення (Zс), можна побудувати карти 
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розподілу цих параметрів на території 
досліджуваної території. При цьому, як і раніше, 
такі карти можна будувати як шляхом інтерполяції 
від точки до точки,  тобто "вручну",  так і в 
автоматизованому режимі за допомогою ПЕОМ, 
користуючись програми SURFER, COREL DRAW 
та ін. 

Аналіз таких карт показує, як розповсюджені по 
території досліджуваного району аномальні вмісти 
хімічних елементів у компонентах придорожних 
смуг. Це наближає нас до оцінки екологічного стану 
того чи іншого компонента ландшафту. 

Сумарний показник забруднення ландшафту 
придорожних смуг враховує кількість ландшафтних 

компонентів (від 1  до 9,  в нашому прикладі їх 3:  
ґрунт, повітря, рослинність). 

Екологічна карта повинна відображати 
екологічний стан усіх компонентів довкілля 
(геологічного середовища, геофізичних полів, 
рельєфу, гідросфери, атмосферного повітря, 
ґрунтового покриву, рослинності, тваринного світу, 
техногенного навантаження) та екологічного стану 
придорожних смуг, тобто для побудови екологічної 
карти необхідно інтегрувати всі названі вище 
параметри на ландшафтній основі. 

Оцінка екологічного стану кожного компонента 
довкілля виконується окремо, а потім усе це 
інтегрується на одній карті  (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Еколого-техногеохімічна карта вмісту нікелю (Ni) у грунтах Чортківського району 

 
Аналіз отриманих результатів показав, що 

перевищення фонових концентрацій забруднюючих 
речовин виявлені в 32 % [5]. 

Хімічне забруднення ґрунтів вздовж 
автомобільних доріг,  в результаті чого будується 
карта інтегральних показників екологічної 
небезпечності ландшафтів, з якої на екологічну 
карту виносяться контури ландшафтних одиниць з 

різним екологічним станом – геоекологічні смуги, 
зони і т.д. [6]. Ці контури можна отримати й іншим 
методом – шляхом накладання за допомогою 
комп'ютерних програм поелементних і 
покомпонентних електронних еколого-техно- 
геохімічних карт одна на одну та отримання таким 
шляхом інтегральної карти сумарного забруднення 
ландшафтів. Є й ще один шлях побудови карти 
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екологічного стану ґрунтів вздовж автомобільних 
доріг – шляхом накладання електронних карт 
сумарних показників забруднення ландшафтних 
компонентів. Після побудови контурів 
ландшафтних одиниць із різним екологічним 
станом вони (контури) виносяться на екологічну 
карту. Остання дає можливість установити 
кореляційні залежності захворюваності населення 
від екологічних чинників. 

ВИСНОВКИ Геоінформаційні моделі можуть 
бути корисними при екологічних експертизах 
проектів модернізації транспортних мереж або 
об'єктів цивільного будівництва в зонах впливу 
викидів автомобільного транспорту, плануванні 
заходів по мінімізації їх негативного впливу на 
довкілля. Запропонована технологія дозволяє в 
короткі терміни проаналізувати реальний стан 
лісозахисних смуг (не лише уздовж автомобільних 
доріг) довільного регіону України як чинника 
захисту земель від забруднення викидами 
автотранспорту та для забезпечення ефективного 
землекористування. 
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Modeling and defined area of distribution of pollutants along the road by programming and use of geographic 

information system environmental audits, environmental monitoring and environmental safety. The result returned the 
scale of pollution along roads in the selected area according to different parameters. The proposed system allows a short 
time to analyze the real state of greenbelts bands (not just along roads) arbitrary region of Ukraine, as a factor to protect 
land from pollution emission vehicles and to ensure efficient land use. 
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	МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми моделювання забруднення земель вздовж автомобільних доріг, на якій ґрунтуються екологічний аудит, екологічний моніторинг та екологічна безпека, розглянуті в багатьох опублікованих роботах. Для України суттєве значення щодо висвітлення проблем екологічної оцінки мають праці Трофимчука О.М. [1],   Волошина І.М. [2],  Адаменка О.М. [3], Гуцуляка В.М. [4] та багатьох інших дослідників.

