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структури пустотного простору порід, а також виділити 
окремі групи порід, що корелюються за певними акус-
тичними, ємнісними та петрографічними параметрами. 
Загалом, виділено 3 групи теригенних порід регіону з 
міжзерновою, тріщинною та складною пористістю. 

Результати даних досліджень добре корелюються з 
теоретичними відомостями, які були отримані, при опра-
цюванні попередніх робіт присвячених даній проблемі. 
Але по деяких площах спостерігається невідповідність 
кривих зворотного ходу з кривими прямого ходу. Дана 
особливість потребує більш детального вивчення.  

Матеріали, що отримано на основі аналізу резуль-
татів петрографічних і петрофізичних досліджень в 
умовах змінних тисків можуть бути використані для ви-
рішення ряду прикладних задач, зокрема, для кількісно-
го аналізу структури пустотного простору теригенних 
порід регіону, а також при використанні результатів 

акустичного каротажу та коефіцієнтів пористості порід в 
умовах природного залягання з подальшим прогнозу-
вання продуктивних товщ. та, відповідно, оцінки перс-
пектив нафтогазоносності порід-колекторів. 
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УЛЬТРАДЕТАЛЬНА МАГНІТОМЕТРІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ.  

ЕКОНОМІЧНІ ТА АГРАРНІ АСПЕКТИ 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук І.М. Корчагіним) 
 
Розглянуто теоретичні та прикладні питання ультрадетальної магнітометрії, зокрема її аграрного розділу. Проаналізо-

вано економічний аспект використання ультрадетальної магнітометрії у сільському господарстві та ґрунтознавстві. Наве-
дено приклади ультрадетальних магнітних досліджень з метою оцінки ерозії, деградації та родючості ґрунтових покривів.  

Theoretical and applied issues of the ultradetailed magnetometry and its agricultural section are considered. The economic aspect 
of using ultradetailed magnetometry for agriculture and pedology is analyzed. The examples of the ultradetailed magnetic investigations 
for estimation of soil erosion, degradation and fertility are presented 

 
Вступ. Вступ до СОТ, подальша міжнародна інтег-

рація внесли певні корективи у роботу всіх галузей віт-
чизняної економіки. Не залишили осторонь вони і гео-
логорозвідувальні підприємства. Їм доводиться прово-
дити господарську діяльність в умовах гострої конкуре-
нції з транснаціональними компаніями, що мають кра-
ще технічне та кадрове (часто саме за рахунок вітчиз-
няних виробників) забезпечення, користуються підтри-
мкою потужного фінансово-політичного лобі. У резуль-
таті – втрата об'ємів робіт, часткове згортання вироб-
ничих потужностей, занепад. 

Загальний стан економіки України, що хоч і демон-
струє останнім часом певні позитивні тенденції, наразі 
не дає надію на скоре одужання, швидке вирішення 
господарських негараздів.  

Одним з шляхів виходу із ситуації, що склалася, є 
диверсифікація ринку збуту геологічних послуг, тобто їх 
просування на ті ринки, де традиційно вони не були 
представлені. Мова йде про застосування методів гео-
логорозвідки для потреб охорони природи, аграрного 
комплексу, археології, ґрунтознавства. Приклади такої 
співпраці відомі вже кілька десятиліть, проте її рівень 
не зріс далі наукових розробок та поодиноких випадків 
впровадження на виробництві. Цього явно недостатньо, 
щоб вважати ці ринки перспективними, тому перед гео-
логічною наукою слід поставити завдання: сформувати 
перелік послуг та поставити серію дослідів для їх дове-
дення до споживчих вимог перелічених галузей. 

Серед ймовірних ринків, на нашу думку, одним із пе-
рспективних виглядає аграрний сектор. Поміж проблем 
цієї провідної галузі економіки держави, для вирішення 
яких можна застосовувати методи геофізики є картуван-
ня деградаційних процесів, питання ерозії ґрунтового 
покриву, визначення відносної родючості ділянок. У зв'я-
зку зі майбутньою зміною земельних відносин (перехід 
до повної приватної власності на землю за умов функці-

онування земельного ринку) попит на вирішення цих 
завдань надалі тільки збільшуватиметься. 

Для вирішення деяких проблемних питань сільсько-
го господарства методами геології (точніше – геофізи-
ки) найбільш широко застосовують магнітні методи, 
причому історія такого застосування налічує понад 
40 років. Враховуючи вимоги та потреби сучасної агра-
рної науки, що включають і високу точність визначень (у 
рамках концепції "точного землеробства" [8]), можна 
визначити і найбільш перспективний напрямок – ульт-
радетальна магнітометрія. 

Результати та їх обговорення. Під ультрадета-
льною магнітометрією ми розуміємо комплексні магні-
тометричні дослідження геологічного середовища, які 
включають магнітну зйомку з необмеженою детальніс-
тю та вивчення петро- і педомагнітних характеристик, 
зокрема ефективної намагніченості природних об'єктів. 

Ультрадетальна магнітна зйомка дозволяє отриму-
вати інформацію про існуюче магнітне поле, яке із ви-
соким ступенем наближення відповідає теоретичній 
ідеальній моделі (поле відоме у кожній точці простору з 
абсолютною точністю). Принциповою відмінністю ульт-
радетальної магнітної зйомки порівняно з мікромагніт-
ною зйомкою професора Лаутербаха є розповсюдже-
ність її на значні території. У такий спосіб ультрадета-
льна магнітна зйомка дозволяю отримувати матеріали, 
які можуть бути використані при усіх видах досліджень 
– від вивчення ґрунтового покриву до пошуків нафти і 
газу. Крім того, результати такої зйомки не потребують 
періодичного оновлення, включаючи зміну масштабу 
спостережень. 

Справді, жоден з інших методів не зрівняється з магні-
тометрією за оперативністю, точністю визначення, проду-
ктивністю, відсутністю впливу на зразок та довкілля та, 
головне, відносною дешевизною послуг [1, 2]. Можливості 
сучасної апаратурної на навігаційної бази дозволяють 
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поєднувати процес агротехнічного обробітку земель та 
процедуру магнітної зйомки. Роботи у цьому напрямку 
проводились і на території нашої країни [9]. 

У результаті такого поєднання отримуються не лише 
детальні карти магнітних властивостей ґрунтів, що можуть 
використовуватися аграріями, а і цінний матеріал, який 
буде корисним і для геологів. Свого часу це отримало 
назву "геофізика подвійного призначення" [10, 11]. 

З появою на вітчизняних землях великої кількості 
(особливо після реформування КСП у 1999 році) дріб-
них господарств зріс попит на детальне картування 
властивостей земельних ділянок (включно до виявлен-
ня "проблемних" ділянок площею у кілька арів). Вар-
тість традиційного агрохімічного обстеження, проведе-
ного з необхідною для таких випадків детальністю, буде 
наближатися до вартості самих землеволодінь. У той 
же час геофізики досить давно звернули увагу на коре-
ляцію магнітних властивостей ґрунтів і такого важливо-
го інтегрального показника якості ґрунтів як родючість. 
Детальні роботи з цього питання публікуються у науко-
вій пресі, у тому числі вітчизняній, ще з 80-х років мину-
лого століття [3, 4]. Так, зокрема, нашими дослідження-
ми було показано різке падіння величини значень пи-
томої магнітної сприйнятливості верхнього горизонту 
грунтового покриву на гідроморфних та галоморфних 
ділянках, тобто у фацій з пониженим рівнем актуальної 
родючості, навіть якщо це не виражено морфологічни-
ми характеристиками [12].  

Повертаючись до питання пошуків нових, економіч-
но доцільних технологій у сільському господарстві слід 
відзначити, що особливий інтерес до нових підходів 
досліджень проявляють ерозієзнавці. Серед проблем, 
що постали перед ними є відсутність методів швидкого 
визначення ступеню проявів дії водної ерозії. У свою 
чергу досліди по вивченню ерозійних процесів магніт-
ними методами проводились як в Україні так і на тери-
торії інших країн, досягнуто певних результатів – вклю-
чно до патентування відповідної технології [6, 7]. Роз-
виток цих досліджень та адаптація до реалій АПК були 
б взаємовигідними.  

Виходячи із зазначеного вище стає очевидним, що 
науковий та практичний інтерес викликає можливість 
застосування результатів ультрадетальної магнітної 
зйомки для вимірювання ерозійних параметрів ґрунтів, 
моніторингу ерозійних процесів, калібрування та апроба-
ції моделей ерозії – основи стратегії планування прове-
дення протиерозійних заходів. Розглянемо декілька при-
кладів використання магнітних методів при картуванні 
ґрунтових покривів для вирішення зазначених аграрних 
задач. На рис.1. представлено результати вивчення маг-
нітної сприйнятливості вздовж ландшафтного перетину 
(катени). Зональний ґрунтовий покрив даної ділянки – 
чорнозем, який являється одним із основних багатств 
нашої країни. В той же час відповідні сільськогосподар-
ські угіддя потребують контролю за своєю кондиційністю. 
Даний приклад ілюструє вплив сольових процесів на 
кондиційність ґрунту та відбиття даних ознак у магнітних 
характеристиках. Мінімуми магнітної сприйнятливості 
відповідають проявам сольових процесів. 

Наступний приклад ілюструє зміну магнітної сприй-
нятливості при перетині основних форм рельєфу в ме-
жах прохідної долини. Відповідні матеріали представ-
лені на рис. 2. У межах дослідної ділянки чітко виділя-
ється частина катени гідроморфного походження. Міні-
мум магнітної сприйнятливості відповідає саме цій час-
тині. Слід зауважити, що гідроморфність власне ніяким 
чином не проявляється на стані поверхні грунту, тобто 
вона не підлягає позірній ідентифікації. В той же час у 
межах гідроморфної ділянки значно понижується родю-
чість ґрунтового покриву. 

 
Рис 1. Магнітна сприйнятливість чорнозему глибоко  

залишково-солонцюватого  
(Лохвицький район Полтавської області):  

1 – графік значень магнітної сприйнятливості профілю,  
2 – схема рельєфу профілю 

 

Ще одним прикладом інформативності ультрадета-
льних магнітометричних досліджень в контексті вирішен-
ня завдань сільськогосподарського контролю за продук-
тивністю земель стало дослідження магнітної сприйнят-
ливості в межах ґрунтового перетину, що включає ділян-
ки ландшафту, на яких відмічаються ерозійні процеси. 
Вивчався зв'язок між даними процесами у ґрунтовому 
покриві та магнітною сприйнятливістю ґрунтів. Результа-
ти даного досліду наводяться на рис. 3. Магнітна сприй-
нятливість понижується на ерозійно-небезпечних ділян-
ках ландшафтів. При чому головним чином мова йде про 
водну ерозію, яка у даному випадку проявляється у зми-
ванні верхнього шару ґрунту та розмиванні його у глиби-
ну під впливом талих і дощових і вод. 

 

 
Рис 2. Магнітна сприйнятливість ґрунтів прохідної долини 

з гідроморфною ділянкою 
(Лохвицький район Полтавської області):  

1 – графік значень магнітної сприйнятливості профілю,  
2 – схема рельєфу профілю 

 

 
Рис 3. Магнітна сприйнятливість ґрунтів профілю 7 П 

(Балаклійський район Харківської області).  
Чорноземи звичайні: 1 – графік значень магнітної  

сприйнятливості профілю, 2 – схема рельєфу профілю 
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Для розробки єдиної схеми ідентифікації ерозійно 
несприятливих ландшафтів, в структуру якої нами про-
понується ввести методи ультрадетальних магнітних 
досліджень, використовують ряд нормативних докумен-
тів. Однією з найбільш широко вживаних у світі моде-
лей площинного змиву є Універсальне рівняння втрат 
ґрунту (USLE), розроблене американськими дослідни-
ками на основі детальних експериментальних дослі-
джень кількісного впливу чинників ерозії, яке успішно 
застосовується при великомасштабному картографу-
ванні у США (1:60 000) [13]. Воно призначене для мо-
делювання ефектів площинного змивання та мікро-
струмкової ерозії без урахування процесів лінійного 
розмивання. Це рівняння стало загальновизнаним ін-
струментом ерозійного аналізу у США (де є офіційним 
інструментом у природоохоронному плануванні) та ба-
гатьох інших країнах. Наразі і регламентована норма-
тивними документами USLE [5] і поширювана у Європі 
та США WEPP потребують серйозних доопрацювань 
для введення у повсякденний вжиток землевпорядних 
організацій та господарюючих суб'єктів. 

Висновки. Таким чином, зйомка майбутнього – це 
прогнозна геологічна зйомка, де від віртуальних об'єк-
тів, типу формацій, свит, горизонтів, комплексів, пере-
ходять до окремих елементів (так звані тектонодомени) 
– рудоносних, родючих, забруднених, що представлені 
реально існуючими природними об'єктами. Лише в та-
кому випадку з'являється можливість для підвищення 
ефективності зйомки, а конкретні геологічні об'єкти не 
провалюються крізь сітку спостережень. Однією із за-
дач, що вирішуються при ультрадетальних магнітомет-
ричних досліджень є вирішення проблем аграрного 
комплексу. Магнітні методи при цьому є економічно 
доцільними за рахунок своєї експресності та головне 
дешевизни. При цьому результати, що отримані нами 
вже на даному етапі демонструють високу ефективність 

ультрадетальної магнітометрії при контролі родючості 
аграрно-виробничих ділянок, визначенні ступеня еро-
зійності та деградації ландшафтів. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РУДОНОСНОСТИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ЛОКАЛЬНОМ ЭТАПАХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) 
 
Описываются особенности и возможности мобильной геофизической технологии включающей специальный метод обра-

ботки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, площадное картирование методом становления 
короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП), метод вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), 
компьютеризированные измерительные приборы, программное обеспечение регистрации, обработки и интерпретации 
данных измерений, методику проведения полевых наблюдений. Включение такой технологии в традиционный комплекс 
поисковых геолого-геофизических методов будет способствовать как минимизации финансовых затрат на решение не-
фтегазопоисковых задач, так и существенному сокращению времени на их практическую реализацию. 

The particularities and possibility of mobile geophysical technology are described. Technology include a special method of the 
remote sensing data processing and interpreting, aerial mapping method of the forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF), 
method of vertical electric-resonance sounding (VERS), computerized measuring instruments, software of the measurement data 
registrations, processing and interpretation, methods of the field observations conducting. Inclusion of such technologies in traditional 
complex of exploration geological-geophysical methods will promote both minimization of the financial expenses on the oil-and-gas 
exploration problems solving, and essential reduction of time for their practical realization. 

 
Введение. Невысокая подтверждаемость вводимых 

в бурение объектов, а также низкая эффективность про-
дуктивных скважин при разбуривании перспективных 
ловушек углеводородов (УВ), связывается многими исс-
ледователями с широким распространением малораз-
мерных залежей, сложным структурно-тектоническим 
строением исследуемых объектов, нетрадиционными 
коллекторами в кристаллических породах. Это обстоя-
тельство ставит на повестку дня вопрос о целесообраз-

ности дополнительной оценки выдаваемых на бурение 
рекомендаций. Специалистами также акцентируется 
внимание на необходимость разработки новых геофизи-
ческих технологий, обеспечивающих повышение дета-
льности и достоверности обнаружения малоразмерных и 
слабоконтрастных залежей УВ на различных (в том чис-
ле и глубинных) структурных этажах. 

Применение мобильных технологий в процессе гео-
логоразведочных работ на нефть и газ, рудных полез-
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