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The paper aims to study of the parameters of the maize yield trend parameters in the 

territory of 10 administrative regions of Polissya and Forest-steppe zones of Ukraine and 

to find out the influence of landscape diversity factors on them. State Statistics Service of 

Ukraine provided the maize yields data by the administrative districts. The calculations of 

the yield model parameters were performed in R Project for Statistical Computing. 

Landscape diversity was estimated based on the Shannon index. Spatial images are made 

using ArcGIS 10.1. It was found that during the study period maize yield dynamics 

described by a sigmoid curve (log-logistic model). The parameters of the yield model are 

the following indicators: lower limit of yield; upper limit of yield; slope that showing the 

rate of change in yield over time and ED50 – the time it takes to achieve half of the 

maximum yield level. The lowest yields during the study period were observed in the early 

and mid-1990s. Areas with higher value of minimum yields are characterized by a more 

rapid increase in yield over time. The spatial variation map of the ED50 is, in turn, a 

complete reflection of the yield rate map. The upper limit of productivity, at which at a 

given level of agrotechnology, the yield is determined precisely by the biotic potential of 

the territory occur in the current time period. Analyzing the map of the location of different 

environmental protected objects and the average distance to them, we concluded that the 

northern regions of Ukraine is characterized by the highest density of the Nature Preserve 

Fund (NPF) objects. Regression analysis revealed a statistically significant correlation 

between the upper limit of maize yield (maximum productivity) and the Shannon index. 

There is also a correlation between the distance to the environmental objects and the upper 

yield limit, which is described by the second-order equation. Therefore, there is an 

optimum value of landscape and ecological diversity, under which the maize production 

potential reaches the highest level.  

Key words: yield, parameters, model, maize, biodiversity, landscape diversity, 

Shannon index. 

ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ 

 ТА ПОКАЗНИКАМИ ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ  

А. А. Зимароєва, Т. В. Пінкіна, Т. М. Іванюк, В. В. Тишковський 

Житомирський національний агроекологічний університет 

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна 

Робота присвячена дослідженню параметрів тренду урожайності кукурудзи на території 10 

областей Поліської та Лісостепової зон України та з’ясуванню впливу факторів різноманіття 

ландшафтного покриву на них. Дані з урожайності кукурудзи по районах брали в Державній службі 

статистики України. Всі обрахунки параметрів моделі урожайності виконували в середовищі 

статистичних калькуляцій R. Оцінку різноманіття ландшафтного покриву проведено на основі 
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індексу Шеннона. Просторові зображення виконані за допомогою ArcGIS 10.1. Встановили, що 

упродовж досліджуваного періоду врожайність кукурудзи може бути описана сигмоїдною кривою 

(лог-логістична модель). Параметрами моделі урожайності виступають наступні показники: 

мінімальний рівень урожайності; максимальний рівень урожайності; ухил моделі, що показує 

швидкість змін урожайності в часі; ED50 – час, який потрібний для досягнення половинного, від 

максимального рівня, зростання урожайності. Найменший рівень врожайності за період досліджень 

спостерігався на початку та у середині 90-х років минулого століття. Для територій з більшими 

показниками «мінімальної урожайності» характерне і більш стрімке нарощення урожайності з 

часом. Просторова карта варіювання показника ED50, в свою чергу, є повним віддзеркаленням карти 

показника швидкості зростання урожайності. Найвищий рівень врожайності, за якого, при даному 

рівні агротехнологій, врожайність визначається саме біотичним потенціалом території, припадає 

на поточний часовий період. Аналізуючи карту розміщення природоохоронних об’єктів різного рівня 

та середню відстань до них, прийшли до висновку, що найбільшою щільністю об’єктів природо-

заповідного фонду (ПЗФ) характеризуються північні області України. За допомогою регресійного 

аналізу виявлено статистично значиму кореляцію між верхньою границею урожайності кукурудзи 

(максимальною урожайністю) та індексом Шеннона. Між відстанню до природоохоронних об’єктів 

та верхньою границею урожайності є також є регресійна залежність, що описується рівнянням 

другого порядку. Тобто, існує оптимальне значення ландшафтно-екологічного різноманіття, за умов 

якого продукційний потенціал кукурудзи сягає найбільшого рівня.  

Ключові слова: урожайність, параметри, модель, кукурудза, біорізноманіття, ландшафтне 

різноманіття, індекс Шеннона. 
 

Вступ 

 Пошук компромісу між задоволенням 

зростаючих продовольчих потреб людства та 

збереженням біорізноманіття є одним з найбільш 

актуальних питань сьогодення, оскільки, 

інтенсифікація сільського господарства та 

розширення орних площ спричинили великі 

втрати світового біорізноманіття (Mattison, 

Norris, 2005). З іншого боку, стратегії, що 

скеровані на збереження неоднорідності 

ландшафту, зменшують інтенсивність 

використання сільськогосподарських земель 

(Cunningham et al., 2015). Останні дослідження 

свідчать про те, що сільськогосподарське 

виробництво повинно стрімко збільшуватися, 

щоб прогодувати глобально зростаючу людську 

популяцію у поєднанні з очікуваними змінами в 

харчуванні (Valin et al., 2014; Phalan et al., 2014). 

Менш інтенсивна сільськогосподарська практика, 

така як органічне землеробство, що менш згубно 

впливає на біорізноманіття, часто асоціюється зі 

зниженою врожайністю (Ponisio et al., 2015; 

Ekroos et al., 2016) і, крім того, не зрозуміло, як 

впливає цей вид землеробства на сукупне 

біорізноманіття у великих просторових 

масштабах (Kleijn et al., 2011; Birkhofer et al., 

2014; Schneider et al., 2014).  

У всьому світі, ландшафти модифікуються 

людською діяльністю, особливо для користі 

сільського господарства (Foley et al. 2005). 

Внаслідок руйнування природних ареалів, 

відбувається обмеження надання екосистемних 

послуг, тобто регульованих природою процесів, 

які є корисними та безкоштовними для людини 

(Dainese et al, 2019). Екосистемі послуги 

необхідні для сільського господарства, особливо 

такі як біологічна боротьба з шкідниками, яка 

полягає у здатності середовища використовувати 

хижих членистоногих, присутніх в екосистемі, 

для захисту від шкідників та запилення рослин 

дикими комахами (Foley et al., 2005; Tscharntke et 

al., 2012). Природні вороги, за оцінками, 

забезпечують 50–90 % боротьби зі шкідниками у 

посівах сільськогосподарських культур і можуть 

являти собою стійку та ефективну альтернативу 

використанню хімічних пестицидів для захисту 

сільськогосподарських культур (Pimentel, 2005). 

Тому різноманіття ландшафтів у локальному 

аспекті позитивно впливає на чисельність 

природних ворогів і комах-запилювачів і, як 

наслідок, на врожайність (Bianchi et al., 2006; 

Chaplin-Kramer et al., 2011; Martin et al., 2016).  

Птахи, зокрема, птахи сільськогосподарських 

угідь, також сприяють низці необхідних 

екосистемних послуг, таких як боротьба зі 

шкідниками, видалення насіння бур’янів (Mäntylä 

et al., 2011; Boesing et al., 2017; Redlich et al., 2018) 
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та кругообіг поживних речовин (Whelan et al., 

2008). З’ясовано, що різноманітність птахів 

агроландшафтів обумовлена саме ландшафтним 

різноманіттям, а не структурою посівів, як 

вважалося раніше (Zimaroeva et al., 2016; Redlich 

et al., 2018). Також, існує думка, що більш 

різноманітний ландшафт із різноманітними 

елементами екосистеми, як правило, більш 

стійкий до різноманітних екологічних змін, 

зокрема, кліматичних, ніж однорідний і 

рівномірний ландшафт (Schippers, 2015).  

Є вагомі докази сильного та стійкого впливу 

біорізноманіття на урожайність культур як у 

природних умовах (Hooper et al., 2005), так і в 

агроекосистемах (Picasso et al., 2008; Frankow-

Lindberg et al., 2009). Дослідження Poveda et al. 

(2012) виявили позитивний вплив ландшафтного 

різноманіття на урожайність картоплі. Доведено, 

що збереження природних місць існування в 

агроландшафтах корисне у зв’язку з наданням 

таких «екосистемних послуг», як зменшення 

шкоди від шкідників, підвищення врожайності та 

збільшення функціонального біорізноманіття 

(Poveda et al., 2012). Продуктивність кукурудзи 

також залежить від екосистемних послуг, а, отже, 

і від ландшафтного різноманіття (CONABIO, 

2017). Проте, подібні дослідження не 

проводилися в Україні, тому, на нашу думку, є 

досить актуальними. 

Метою роботи було з’ясування 

взаємозв’язків між параметрами просторово-

часової динаміки урожайності кукурудзи на 

території 10 областей Поліської та Лісостепової 

зон України протягом 1991–2017 рр. та 

показниками ландшафтного різноманіття на даній 

території.  

Матеріали та методи  

Дані по урожайності кукурудзи (зерна) у 

Поліський та Лісостеповій зонах України були 

надані Державною службою статистики України 

(http://www.ukrstat.gov.ua/). Період досліджень – з 

1991 по 2017 рр. Дані мають характер середньої 

врожайності культури (кукурудзи) по 

адміністративному району. Територія охоплює 

206 адміністративних районів з десяти областей 

України (Вінницька, Волинська, Житомирська, 

Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська). 

Розрахунки параметрів моделі виконані за 

допомогою бібліотеки drc (Ritz et al., 2015). Карту 

типів ландшафтного покриву GlobCover з 

роздільною здатністю 300 м, яку було створено на 

основі двомісячних результатів вимірювань 

MEdium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) 

(Arino et al., 2012), застосовано у якості основи 

для створення карти різноманіття типів 

ландшафтного покриву. Оцінку ландшафтного 

різноманіття покриву проведено на основі двох 

класичних показників – індексу Шеннона та 

відстані до природоохоронних об’єктів. 

Розрахунки виконані за допомогою The Corridor 

Designer toolbox works в ArcGIS 10.1. 

Результати досліджень та обговорення 

Упродовж досліджуваного періоду 

врожайність кукурудзи демонструвала тренд до 

збільшення, за винятком початкового етапу 

досліджень (1991–1997 рр.), коли спостерігалося 

стрімке зниження врожайності культури 

(Zymaroieva et al., 2019). Якщо брати до уваги 

динаміку зміни цього показника з середини 90-х 

років до теперішнього періоду часу, то вона може 

бути описана сигмоїдною кривою. Ця крива 

інтерпретує характерні етапи спостережуваної 

динаміки, а саме: повільну швидкість зростання 

на початковому етапі, різке зростання у середній 

частині періоду досліджень та стабілізацію 

зростання в останній третині періоду досліджень 

та у деяких випадках – вихід на плато. 

Логарифмічна модель найкращим чином описує 

динаміку урожайності в дослідженому регіоні 

впродовж 1991–2017 рр. Цей вид тренду 

неоднарозово застосовувався відносно даних 

урожайності (Johansson, 2012). Для описання 

сигмоїдної кривої застосована симетрична лог-

логістична модель (рис. 1): 

𝑦 = 𝑐 +
𝑑 − 𝑐

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑏(log(𝑥) + log(𝐸𝐷50)))
, 

де: y – відгук (врожайність культури);  

с ‒ позначає нижній ліміт відгуку (найменший 

рівень врожайності – Lower Limit), коли x 

наближається до нуля;  

d – верхній ліміт (найвищий рівень 

врожайності – Upper Limit), коли x 

наближається до нескінченності;  

b ‒ позначає нахил кривої відгуку у близькості 

до точки перегину, коли x набуває значення 

ED50 (час, який потрібний для досягнення 

половинного від максимального рівня 

зростання урожайності).  
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Вказані характеристики динаміки урожай-
ності кукурудзи розраховано для кожного 
адміністративного регіону та застосовано як 

інтегральний кількісний показник варіювання 
урожайності кукурудзи у даній точці простору в 
часі (рис. 1).  

 
Рис. 1. Типова модель динаміки урожайності кукурудзи за період 1991–2017 рр.  

Вісь абсцис – порядок років (1 – 1991, 2 – 1992, …), вісь ординат – урожайність кукурудзи, ц/га 

Отже, найменший рівень врожайності за 
період досліджень спостерігався на початку та у 
середині 90-х років минулого століття. Цей 
параметр моделі урожайності кукурудзи є 
просторово детермінованим. Території з 

підвищеними значеннями цього показника 
знаходяться на південному сході, а з найнижчими 
– на північному заході регіону досліджень 
(рис. 2).  

 

Рис. 2. Просторове варіювання нижньої межі урожайності кукурудзи (ц/га, період 1991–2017 рр.) 

Ухил кривої тренду (Slope) показує швидкість 

змін урожайності в часі: наскільки швидко 

відбувається зростання врожайності за настання 

сприятливих умов. Території з найвищою 

швидкістю зростання урожайності знаходяться на 

сході дослідженого регіону, а з більш низькою 

швидкістю зростання – на заході регіону 

досліджень (рис. 3). Можна відмітити, що для 

територій з більшими показниками «мінімальної 

урожайності» характерне і більш стрімке 

нарощення урожайності з часом. 
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Рис. 3. Просторове варіювання кута ухилу кривої тренду урожайності кукурудзи 

(період 1991–2017 рр.) 

Параметр моделі урожайності кукурудзи 
ED50 визначає час від початку досліджень до 
моменту досягнення половинного від 
максимального рівня зростання урожайності та 
одночасно точку найбільшої швидкості зростання 
урожайності. Цей показник також просторово 

детермінований і є повною протилежністю 
швидкості нарощення продукційного потенціалу. 
Просторова карта варіювання показника ED50 
(рис. 4) є відзеркаленням карти показника 
швидкості зростання урожайності (рис. 3). 

 
Рис. 4. Просторове варіювання показника ED50 кривої тренду урожайності кукурудзи  

(період 1991–2017 рр.) 

Найвищий рівень врожайності (Upper Limit), 
за якого при даному рівні агротехнологій 
врожайність визначається саме біотичним 
потенціалом території, припадає на поточний 
часовий період. Оскільки дані розглядаються в 
ретроспективі, нам не відомо як надалі поведе 
себе тренд: чи відбудеться зростання 
врожайності, чи вийде вона на плато. Території, 
які наразі характеризуються найбільшою 
урожайністю кукурудзи знаходяться у більшості 
на півдні регіону досліджень, територіально 
співпадаючи із районами Вінницької та 

Хмельницької областей (рис. 5). Примітно, що 
райони, які в 90-х роках характеризувалися 
більшою врожайністю відносно інших районів, як 
правило, наразі відзначаються також високими 
показниками урожайності. За період досліджень 
(1991–2017 рр.) рівень агротехнологій змінився 
досить значно, проте відносно незмінними 
залишилися ґрунтово-кліматичні умови. Тому 
високий рівень урожайності кукурудзи у 
конкретному районі визначається саме 
екологічними (ґрунтовими умовами). 
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Рис. 5. Просторове варіювання верхньої межі урожайності кукурудзи  

(ц/га, період 1991–2017 рр.) 

Аналізуючи карту розміщення природо-
охоронних об’єктів різного рівня (рис. 6) та 
середню відстань до них, дійшли висновку, що 
найбільшою щільністю об’єктів природо-
заповідного фонду (ПЗФ) характеризуються 

північні області України. Найбільшими середніми 
відстанями від адміністративних районів до 
об’єктів ПЗФ характеризуються східні області 
(Чернігівська, Черкаська) та центральні області 
регіону досліджень (Хмельницька). 

 
Рис. 6. Розміщення природоохоронних територій різного рівня та середня,  

у межах адміністративного району, відстань до них 

Загальна карта ландшафтного покриву 

подана на рис. 7. Найбільш поширеними типами 

цього покриву є орні землі.  

Території з найвищими індексами 

різноманіття ландшафтного покриву за 

Шенноном знаходяться на півночі та сході 

дослідженого регіону (рис. 8). 

Для з’ясування взаємозв’язку між 

показниками різноманітності ландшафтного 

покриву (індексом Шеннона, відстанню до 

природоохоронних об’єктів) та урожайністю 

кукурудзи нами був проведений регресійний 

аналіз. Виявлено статистично значиму залежність 

між верхньою границею урожайності кукурудзи 

(максимальною урожайністю) та індексом 

Шеннона, а також відстанню до 

природоохоронних об’єктів. Ці залежності не є 

лінійними, так як статистично вірогідними є 

предиктори другого порядку (H2, D2), (табл. 2). 

Тобто, існує оптимальне значення ландшафтно-

екологічного різноманіття, за умов якого 

продукційний потенціал кукурудзи сягає 

найбільшого рівня. 
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Рис. 7. Просторове розміщення типів ландшафтного покриву GlobCover 

 

 
Рис. 8. Просторове варіювання індексу різноманіття типів ландшафтного покриву за Шенноном 

(вікно пропускання – 10 пікселів, біт/піксель) 

Питання про звʼязок між просторовою 
структурою ландшафту і врожайністю становить 
практичний інтерес для сільськогосподарської 
науки (Khoroshev et al., 2018).  
У сільськогосподарській літературі детально 
висвітлюється вплив рельєфу на врожайність. Як 
правило, основна увага приділяється або 
варіюванню врожайності залежно від 

приналежності поля до форми мезорельєфа і її 
солярної експозиції (Sharyj et al, 2011; Abdulvaleev 
& Troc, 2015), або варіюванню врожайності 
всередині поля, неоднорідного за мікрорельєфом, 
(зокрема, у дослідженнях, які пов’язані з точним 
землеробством), (Foley et al. 2005; Kapustjanchik, 
2014; Khoroshev et al., 2018).
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Таблиця 1. Регресійна залежність параметрів урожайності кукурудзи від предикторів, 

 що характеризують різноманіття ландшафтного покриву* 

Предиктори 

Кількісні характеристики тренду варіювання кукурудзи  

протягом періоду досліджень 

ухил (slope)  

нижня 

границя 

(Lower Limit) 

верхня границя  

(Upper Limit) 
ED50 

Індекс Шеннона (H) – – 0,88±0.30 – 

H2 – – –0,72±0.31 – 

Середня відстань до 

об’єктів ПЗФ (D) 
– – 0,44±0.20 – 

D2 – – –0,52±0.19 – 

Примітка *– наведені стандартизовані регресійні коефіцієнти, статистично вірогідні для р<0,05. 

Робіт, де б оцінювався вплив індексів 

ландшафтного різноманіття у великих 

просторових масштабах на урожайність культур, 

не знайдено. Отже, урожайність кукурудзи не 

визначається факторами ландшафтного 

різноманіття, але, в певній мірі, лімітується ними. 

Вплив агротехнологічних та агроекономічних, а 

також кліматичних та ґрунтових факторів на 

урожайність кукурудзи висвітлено в попередніх 

наших роботах (Zymaroieva et al., 2019, 

Zymaroieva, 2019). Ці дослідження присвячені 

встановленню взаємозв’язку між урожайністю 

культури та ландшафтним різноманіттям. Є 

роботи, в яких вказано, що у випадку, коли всі 

агротехнологічні фактори знаходяться в 

оптимумі, а кліматичні і ґрунтові фактори 

відповідають обраному гібриду культури, 

варіювання урожайності визначається факторами 

ландшафтного біорізноманіття, що пов’язано з їх 

здатністю надавати «екосистемні послуги» 

(Martin et al., 2018). Нами був виявлений вплив 

ландшафтного різноманіття та відстані до 

природоохоронних територій на варіювання 

верхнього рівня урожайності кукурудзи. 

Закономірність має нелінійний характер, що 

виражається наявністю оптимального 

співвідношення ландшафтного різноманіття, за 

якого спостерігається найвищий рівень 

максимальної урожайності. Очевидно, що за 

низького рівня різноманіття та щільності об’єктів 

ПЗФ зростання цих показників позитивно 

позначається на врожайності: вона збільшується. 

Але дуже високий рівень різноманіття, 

обумовлений переважанням у структурі 

ландшафтного покриву типів, які є 

несприятливими для сільського господарства 

внаслідок незначної родючості земель, 

призводить до того, що врожайність, за умов 

високого різноманіття ландшафту та щільності 

об’єктів ПЗФ, зменшується. Варіювання рівня 

максимальної урожайності, що по суті є 

продукційним потенціалом даної культури, на 

49% визначається екологічним факторами, а саме 

кліматичними і ґрунтовими, та ландшафтно-

екологічним різноманіттям територій.  

Висновки 

Проаналізувавши параметри моделі 

урожайності кукурудзи, встановили, що 

найменший рівень врожайності за період 

досліджень припадає на початок та середину 90-х 

років минулого століття. Для територій з 

більшими показниками мінімальної урожайності 

характерне і більш стрімке нарощення 

урожайності з часом. Встановлено обернений 

кореляційний зв’язок між параметрами моделі 

урожайності кукурудзи, а саме «швидкістю 

нарощення врожайності» та «часом, необхідним 

для досягнення половинного, від максимального 

рівня, зростання урожайності». Показово, що 

райони, які в 90-х роках ХХ століття 

характеризувалися найбільшою врожайністю, 

також, як правило, наразі відзначаються високою 

урожайністю. Таку стабільність відносної 

урожайності у конкретних районах можна 

пов’язати із сприятливими ґрунтово-

кліматичними умовами, які, насамперед, і 

визначають високі показники урожайності 

культури. Найбільшими середніми відстанями від 

адміністративних районів до об’єктів ПЗФ 
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характеризуються східні та центральні області 

регіону досліджень. Території з найвищими 

індексами різноманіття ландшафтного покриву за 

Шенноном знаходяться на півночі та сході 

дослідженого регіону. Регресійний аналіз виявив 

наявність квадратичної залежності між 

параметром урожайності «верхня межа 

урожайності» та індексом Шеннона, а також 

відстанню до природоохоронних об’єктів, що 

свідчить про наявність оптимального 

ландшафтного різноманіття, за якого 

спостерігається найвищий рівень максимальної 

урожайності культури. Тобто, продукційний 

потенціал кукурудзи обумовлений на 51% 

розвитком агротехнології та на 49% впливом 

екологічних факторів.  

Майбутні дослідження будуть присвячені 

розробці методичних підходів до розрахунку 

вартості «екосистемних послуг» та дослідженню 

впливу екологічного біорізноманіття на 

урожайність кукурудзи на різних просторових 

рівнях.  
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