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У статті на прикладі типових аграрних підпри-
ємств зони Лісостепу здійснено комплексний аналіз 
кліматичних факторів і продуктивності агроекоси-
стем. У результаті досліджень встановлено кореля-
ційну залежність урожайності озимої пшениці від 
окремих кліматичних чинників за 20-річний період 
(1997–2016 рр.). За визначеними математичними 
моделями були побудовані графіки функцій, які да-
ють змогу прогнозувати рівень урожайності куль-
тури за різного впливу кліматичних факторів. Уста-
новлено, що для пшениці озимої найвагомішими ме-
теорологічними факторами є кількість опадів  трав-
ня і червня, а також запаси продуктивної вологи в  
20 см шарі ґрунту у квітні та травні. 

Ключові слова: кліматичні фактори, урожай-
ність, озима пшениця, кореляційно-регресійний 
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Постановка проблеми. Серед комплексних 
груп факторів, кліматичні займають особливе 
місце, оскільки безпосереднім чином визначають 
всі процеси в екосистемі, умови та межі життя 
організмів, їх поширення, активність, відтворен-
ня. Для кліматичних умов Лісостепової зони ха-
рактерними є порівняно м'яка зима,  помірно во-
логе й тепле літо, що є досить сприятливим для 
одержання високих і сталих урожаїв озимих 
культур [6, 7].  
Температура навколишнього середовища 

впливає на всі процеси життєдіяльності сільсь-
когосподарських культур: інтенсивність фотоси-
нтезу й дихання, поглинання води й мінеральних 
речовин, транспірацію, і, відповідно, познача-
ється на особливостях формування врожаю. У 
свою чергу, атмосферні опади виступають важ-
ливим кліматичним ресурсом, завдяки якому 
утворюються запаси води в ґрунті, що вплива-
ють на ріст рослин. Саме тому запаси ґрунтової 
вологи, які можуть використовуватись рослиною 
впродовж вегетаційного періоду (продуктивна 
волога) є важливим показником і фактором під-
вищення урожайності [1, 2]. Оскільки, озима 
пшениця, навіть за достатнього забезпечення 
поживними речовинами і дотримання агротехні-

чних вимог її вирощування, дуже вибаглива до 
запасів ґрунтової вологи. Це пов’язано із тим, 
що строки сівби озимої пшениці співпадають із 
найбільш сухим періодом року. Запаси вологи в 
ґрунті визначають своєчасність появи сходів, 
розвиток рослин, що й впливає головним чином 
на рівень майбутнього врожаю [4]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідження впливу кліматичних факторів на 
урожайність культур розглянуто В. Л. Дмитрен-
ком [2], Л. М. Попитченком [4], Ю. О. Тараріко 
[1] та іншими. Зокрема, вченими відзначається, 
що в Україні в останні роки проводяться роботи 
по оцінці реакції зернових культур на зміну клі-
мату та умов вирощування сільськогосподарсь-
ких культур [4]. Водночас достовірним є той 
факт, що для забезпечення стабільного розвитку 
сільськогосподарського виробництва, визнача-
льним фактором виступає можливість прогнозу-
вання продуктивності окремих культур. Опти-
мум значення кліматичних параметрів колива-
ється в широких межах для схожих ґрунтово-
кліматичних умов. Питання залежності біологіч-
ної продуктивності агроекосистеми від комплек-
сного впливу метеорологічних чинників наразі є 
досить актуальним та потребує додаткового ви-
вчення. 
Мета дослідження полягає у виявленні зале-

жності урожайності озимої пшениці  від впливу 
метеорологічних факторів в умовах зони Лісо-
степу.  
Головним завданням виступає встановлення 

кореляційної взаємозалежності урожайності 
озимої пшениці від впливу середньої місячної 
температури повітря, кількості опадів, а також 
запасів продуктивної вологи ґрунту. 
Матеріали та методи дослідження. Було до-

сліджено залежність показників урожайності 
пшениці озимої від таких метеорологічних па-
раметрів, як середньомісячні показники темпе-
ратури повітря, кількості опадів та запасів про-
дуктивної вологи ґрунту за допомогою кореля-
ційно-регресійного аналізу. Дані по врожайності 
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сільськогосподарських культур зібрані за мате-
ріалами облікових щорічних звітів у Райдержад-
міністрації міста Лубни. Спостережні ділянки 
знаходилися на базі дослідного сільськогоспо-
дарського господарства Лубенської метеорологі-
чної станції СФГ «Роксолана» (сівозміна вось-
мипільна, повторюваність чотириразова). Ме-
теорологічні дані були отримані із архівів Лу-
бенської метеорологічної станції (найближчій до 
господарств) за період з 1997 по 2016 роки. 
Результати досліджень. Для визначення за-

лежності продуктивності зернових культур від 
погодних умов було розглянуто статистичні ря-
ди з урожайності пшениці озимої Лубенського 
району Полтавської області за період з 1997 по 
2016 роки (рис. 1); річної, середньомісячної кі-
лькості опадів, температури, а також запасів 
продуктивної вологи впродовж даного періоду. 
За період аналізу зміни урожайності озимої 

пшениці було відмічено, що її показники коли-
валися в межах від 0,8 т/га до 4,9 т/га. Для вияв-
лення закономірності даної зміни було прорахо-
вано значення коефіцієнта кореляції для уро-
жайності озимої пшениці метеорологічних пара-
метрів за 20-річний період. Водночас встановле-
но, що опади мають більш вагомий вплив на 

продуктивність зернових, ніж температура. Для 
досліджуваної культури – це кількість опадів 
травня і червня.  
Про наявність прямого кореляційного зв’язку 

свідчить значення коефіцієнта кореляції – 0,8.  
Параметри рівнянь окремих функцій математич-
ної моделі по даному фактору  наведені в табли-
ці 1. 
Дані потреби у волозі, насамперед, пов’язані із 

нерівномірністю її поглинання озимою пшени-
цею впродовж періоду веґетації [3]. Найбільша її 
необхідність пов’язана із фазою трубкування, 
коли рослина перебуває у стані інтенсивного 
росту (формування квіток та колосків) і пері-
одом від колосіння до повної стиглості зерна 
(травень – червень). Нестача вологи в цей час є 
вкрай несприятливою для культури та призво-
дить до зниження врожаю. Зокрема, наявність 
прямого кореляційного зв’язку вказує на те, що 
кількість опадів травня та червня є найбільш ва-
гомим фактором впливу на урожайність пшениці 
озимої. 
За визначеними математичними моделями ко-

реляційної залежності врожайності культури від 
метеорологічних показників були побудовані 
графіки функцій (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Урожайність озимої пшениці за період 1997–2016 рр. 

1. Математико-статистична модель урожайності пшениці озимої  
залежно від кількості опадів 

Фактор Рівняння парної  
регресії 

Коефіцієнт парної  
кореляції 

Кількість опадів травня у=0,02х+1,89  0,8 
Кількість опадів червня  у=0,03х+0,88 0,8 
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Згідно з графіком (рис. 2) прослідковується 
пряма кореляційна залежність між збільшенням 
урожайності пшениці озимої відповідно до зрос-
тання кількості опадів травня. Максимальне зна-
чення показника урожайності травня та червня 
(3,89 т/га та 4,18 т/га)  прогнозується в разі кіль-
кості опадів 100 мм та 110 мм відповідно. 
Аналізуючи вибірку даних по врожайності 

пшениці озимої в Лубенському районі та власні 
дослідження за 2016-й рік, визначено, що кіль-
кість опадів вище середнього значення по кліма-
тичній зоні Лісостепу за роки дослідження 
(53 мм) забезпечує підвищення даного показни-
ка. Відносно високий урожай (3,8 т/га) був фік-
сований у 2002 р., коли  кількість опадів травня, 
червня відповідала 58,7 мм та 78,0 мм; 4,4 т/га у 
2008 р. за 57,5 мм і 78,6 мм;  а також у 2014 р. – 
4,9 т/га за 66,1 і 76,2 мм опадів.   
Однією із визначальних умов отримання ви-

сокого урожаю сільськогосподарських культур є 
ступінь забезпечення продуктивною вологою, 
яка засвоюється внаслідок ґрунтового живлення 
[5]. Саме тому даний параметр (запаси продук-
тивної вологи) виступає важливим фактором 
підвищення урожайності культур.  
Упродовж періоду від посіву до фази кущіння 

стан зернових визначається вологістю верхнього 

шару ґрунту (0–20 см). Для аналітичного обґрун-
тування характеру впливу визначеного чинника 
на процес веґетації озимої пшениці були засто-
совані методи математичної статистики. У ре-
зультаті досліджень встановлено наявність пря-
мої кореляційної залежності урожайності пше-
ниці озимої від запасів продуктивної вологи в 
20-ти сантиметровому шарі ґрунту в окремі мі-
сяці за 20-ти річний період. Водночас найбіль-
ший вплив на урожайність мають квітневі та 
травневі запаси продуктивної вологи, про що 
свідчить значення коефіцієнта кореляції – 0,8 і 
0,9 відповідно.  
Параметри рівнянь функцій математичної мо-

делі по факторах, які впливають на урожайність 
пшениці озимої, наведені в таблиці 2.  
Дана закономірність пов’язана із біологічними 

потребами найбільшої чутливості озимої пше-
ниці в період від початку весняної веґетації до 
колосіння. В разі оптимального вологозабезпе-
чення рослин, насамперед у період від виходу в 
трубку до колосіння, є вірогідність отримання 
високого урожаю. 
За визначеними математичними моделями ко-

реляційної залежності урожайності культури від 
запасів продуктивної вологи було побудовано 
графіки функцій (рис. 3). 

 

 
А       Б 

Рис. 2. Функціональна залежність урожайності пшениці озимої від кількості 
опадів травня (А) та червня (Б) 

2. Математико-статистична модель урожайності пшениці озимої 

Фактор Рівняння парної регресії Коефіцієнт парної кореляції 
Запаси продуктивної вологи 
квітня у=0,15х-1,73 0,8 

Запаси продуктивної вологи 
травня у=0,21х-1,73 0,9 
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Рис. 3. Графіки функціональної залежності урожайності пшениці озимої від запасів 
 продуктивної вологи квітня (А), травня (Б) 

Згідно із графіком (рис. 3), збільшення запасів 
продуктивної вологи квітня та травня відобража-
ється на зростанні показника урожайності пше-
ниці озимої. Її максимальні значення (близько 
4,57 т/га) відповідно прогнозуються в разі запа-
сів 42 мм у квітні та близько 5 т/га у випадку  
32 мм у травні. 
Висновок. Під час комплексного аналізу за-

лежності продуктивності агроекосистеми від 
впливу кліматичних факторів було встановлено, 
що на урожайність пшениці озимої передусім 
впливає кількість опадів травня та червня (про-
слідковується тісний кореляційний зв'язок за 
якого коефіцієнт кореляції становить 0,8), а та-
кож запаси продуктивної вологи квітня та травня 

(коефіцієнт кореляції 0,8 і 0,9 відповідно). За 
побудованими математико-статистичними моде-
лями, розрахунковий максимум урожайності 
пшениці у травні та червні (4 т/га та 4,24 т/га)  
прогнозується за кількості опадів 100 мм та  
110 мм відповідно. Тоді як у випадку запасів 
продуктивної вологи у квітні (44 мм) і травні 
(32 мм) прогнозований максимум урожайності 
становить близько 4,6 т/га та 5 т/га відповідно. 
Розраховані рівняння дають змогу визначити 
продуктивність агроекосистеми відповідно до 
конкретного метеорологічного параметру, що, у 
свою чергу, дає змогу прогнозувати рівень уро-
жайності культури за різного впливу кліматич-
них факторів.  
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