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З використанням кластерного аналізу модифікованим методом 
“k-середні” для вибірки обсягом 125 зразків ріпаку озимого утворено 
чотири кластери за господарськоцінними ознаками і два за 
жирнокислотним складом олії. З кластерів, які містять зразки з 
оптимальними господарськоцінними показниками і максимальним 
вмістом олеїнової кислоти, відібрано 15 зразків, що входять в обидва 
кластери. Із них для подальших селекційних досліджень з метою 
отримання високого вмісту олеїнової кислоти в олії також методом 
кластеризації “k–середні” відібрано п’ять зразків з вмістом олеїнової 
кислоти 69.4 – 70.6 % при досить високому вмісті олії 49.0 -– 52.1 %. Для 
отримання високого вмісту олії в насінні відібрано три зразки, які 
характеризуються високим вмістом олії (51.1 – 51.8 %) з вмістом у ній 
олеїнової кислоти  68.2 – 68.7%. 
 

Ключові слова: господарськоцінні ознаки, жирнокислотний склад олії,  

кластерний аналіз, метод “k - середні”, ріпак озимий, селекційний зразок. 
 

Вступ. Сорти і гібриди сільськогосподарських культур характеризуються 

великою кількістю показників — морфологічних, господарськоцінних, 

біохімічних. Зазвичай при проведенні порівняльного аналізу селекційних зразків 

на початковій стадії досліджень використовуються лише декілька ознак, які 

оцінюються за допомогою одномірних критеріїв. Але при цьому не враховуються 

взаємозв’язки між ознаками, тому для отримання достовірних даних слід 

виконувати багатомірний аналіз. 

У дослідженнях з селекції ріпаку також важливим є комплексний підхід 

при оцінюванні та доборі перспективних зразків з урахуванням морфологічних 

ознак, які є складовими продуктивності; вмісту олії та її якості, а також вмісту 

глюкозинолатів у насінні. Для цього найбільш придатний кластерний аналіз. Він є 

багатомірним методом для визначення оптимальних значень оцінюваних 

показників (Kiselyov et al. 2017) і використовується у дослідженнях з біології, 

медицини, антропології, соціології (Savchenko 2010; Dubrovin, Fokin 2009; 

Kostenko, Kraevsky 2015; Dzyubanovska 2016), а також при селекційних 

дослідженнях (Yvanyshchev 2018; Kilchsvskiy, Khotyleva 1989; Komarova et al. 

2018; Melnyk et al. 2017; Paulauskas et al. 2013; Dymytrov 2017). 

При дослідженнях для аналізу і відбору перспективних селекційних 

зразків на початковій стадії досліджень застосовують усі методи кластеризації — 

деревоподібний, подвійного групування і групування “k–середні”. Але при 

цьому прийняття дослідником кінцевої кількості кластерів завжди виконується 

на основі набутого власного досвіду, що суттєво впливає на достовірність 

отриманих результатів. 

Метою досліджень є аналіз і відбір на початковій стадії досліджень 

перспективних селекційних зразків озимого ріпаку, придатних для проведення 
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подальшої роботи. Даний процес виконаний за допомогою модифікованого 

метода кластеризації “k–середні”, з використанням аналізу даних Data Mining.  

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом проведених досліджень 

є 125 селекційних зразків ріпаку озимого. Визначено кількість стручків на 

центральній гілці, вміст олії і глюкозинолатів у насінні, а також проаналізований  

жирнокислотний склад олії (вміст в ній пальмітинової, стеаринової, олеїнової, 

лінолевої, ліноленової та ерукової кислот). Дослідження виконані упродовж 

2018–2019 рр. в умовах південного Степу України. Статистична обробка і оцінка 

результатів досліджень проведена за допомогою модифікованого метода 

кластеризації “k–середні”, який здійснюється з використанням інтелектуального 

аналізу даних Data Mining (Shumeyko, Sotnik 2012). Його відмінність від 

класичного методу кластеризації полягає у підборі оптимального числа кластерів 

моделі, який виконується програмно пакетом Statistica (Borovikov 2003). 

Обговорення результатів. Статистична характеристика селекційних 

зразків ріпаку озимого за господарськоцінними ознаками та за жирнокислотним 

складом олії подана в табл. 1. 

Таблиця 1 

Статистична характеристика селекційних зразків озимого ріпаку за 

господарськоцінними ознаками та за жирнокислотним складом олії 

(2018-2019 рр.) 

Показник 
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Мінімальне значення xmin 11.0  42.7  7.5  3.3  0 .5 61.8  11.4 6.8  0.00  

Середнє арифметичне xmid 43.8  47.4  16.8  4.3  1.0  66.7  17.8  10.1  0.08  

Максимальне значення xmax 70.0  52.1  29.7  5.3  1.7  71.6  23.6  13.4  0.59 

Середньоквадрат. відхил s 11.7 2.15 4.80 0.38 0.20 2.13 1.92 1.34 0.12 

Коефіцієнт варіації V, % 26.7 4.5 28.5 8.9 18.9 15.3 29.6 13.2 141.8 

Обробка і аналіз дослідного матеріалу виконаний у два етапи: на 

першому за допомогою кластерного аналізу методом “k–середні” окремо для  

господарськоцінних ознак та жирнокислотного складу олії визначено кластери 

зразків з кращим співвідношенням відповідних показників. Далі, на другому 

етапі, відбиралися кращі зразки із цих кластерів лише за вмістом олії і олеїнової 

кислоти і знову кластеризацією знаходилася група зразків із максимальним 

значенням цих показників.  

Для проведення кластерного аналізу висуваються такі вимоги до 

оцінюваних даних: 

— розподілення показників у вибірках близьке до нормального; 

— оцінювані показники не повинні корелювати між собою; 

— показники повинні бути наведені у безрозмірному вигляді. 

Хоч вимога щодо нормального розподілу вибірок при кластерному аналізі 
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не є надто строгою (Leonchik 2011), проте величини коефіцієнтів варіації, наведені 

у табл. 1, не перевищують 33.3 % (окрім ерукової кислоти), що свідчить про їх 

близькість до нормального розподілу. 

Виконаний кореляційний аналіз Пірсона для господарськоцінних ознак 

показав, що статистично значущою (менше за прийнятий рівнень  = 0.05) є 

кореляція між вмістом олії і глюкозинолатів у насінні, яка становить r = -0.431 

при p = 0.0001, тобто є лише помірною за шкалою Чеддока. 

Кореляційний аналіз жирнокислотного складу олії свідчить, що 

кореляція між вмістом олеїнової і лінолевої кислот в олії сягає r = -0.954 при 

p = 0.001, тобто є високою, у той час як усі інші статистично значущі кореляції 

не перевищують r = -0.289 при p = 0.001, тобто вони є лише слабкими. 

Таким чином, із кластерного аналізу олії за жирнокислотним складом 

слід вилучити ознаку вмісту лінолевої кислоти через її високу кореляцію з 

олеїновою та ерукову кислоту через невідповідність її вибірки нормальному 

розподілу. Приведення вибірок зразків до безрозмірного вигляду, яке передує 

кластерному аналізу, здійснюється нормалізацією за z–шкалою. 

За результатами кластерного аналізу отримано розподіл зразків за 

господарськоцінними ознаками на чотири кластери, а за жирнокислотним 

складом олії – на два кластери (рис. 1). При цьому також визначені зразки, які 

утворюють ці кластери. Перший кластер за господарськоцінними ознаками 

об’єднує 26 зразків, другий — 33, третій — 39 і четвертий — 27. Перший 

кластер за жирнокислотним складом олії містить 72 зразки, другий — 53.  

З рис. 1 видно, що найбільший вміст олії у насінні і кількість стручків на 

центральній гілці при найменшому вмісті глюкозинолатів у насінні притаманні 

третьому кластеру (рис. 1 а), а максимальний вміст олеїнової кислоти в олії –

зразкам, які утворюють другий кластер (рис. 1 б). 

Дані дисперсійного аналізу результатів кластеризації показали, що 

середні значення господарськоцінних ознак і жирнокислотного складу олії 

кластерів статистично значуще відрізняються між собою. Таким чином, 

кластеризація методом “k–середні” сформувала кластери зразків статистично 

значуще відмінних між собою за дослідженими ознаками. 

Лише 15 зразків одночасно входять у третій кластер, сформований за гос-

подарськоцінними ознаками, і у другий кластер за жирнокислотним складом олії. 

  
а) б) 

Рисунок 1. Середні значення ознак у кластерах:  

а) – господарськоцінні ознаки; б) – жирнокислотний склад олії. 
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Другим етапом є відбір із цієї групи кращих зразків за ознаками вмісту 

олії в насінні та вмісту олеїнової кислоти у ній (табл. 2) для подальшої 

селекційною роботи. При цьому вимоги до проведення кластернрго аналізу 

також виконуються: обидва показники розподілені нормально (їх коефіцієнти 

варіації відповідно становлять 3.2 і 2.6 %), а лінійна парна кореляція між 

ознаками статистично незначуща. 

За результатами кластерного аналізу 15 відібраних зразків методом “k–

середні” отримано їх розподіл за аналізованими ознаками на чотири кластери, 

перелік яких  подано в табл. 2. 

Таблиця 2 

Господарськоцінні ознаки та жирнокислотний склад олії зразків 

озимого ріпаку 

З
р

аз
о

к
 

Господарськоцінні ознаки Жирнокислотний склад олії, % К і л ь к і с т ь  с т р у ч к і в ,  ш т . У м і с т  о л і ї ,  %
 

У м і с т   г л ю к о з и н о л а т і в ,  %
 

П а л ь м і т и н о в а С т е а р и н о в а О л е ї н о в а Л і н о л е н о в а Е р у к о в а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

тр
у

ч
к
ів

, 

ш
т.

 

В
м

іс
т 

о
л
ії

, 
%

 

В
м

іс
т 

гл
ю

к
о

зи
н

о
л
ат

ів
, 

м
к
м

о
л
ь/

г 

П
ал

ь
м

іт
и

н
о

в
а 

С
те

ар
и

н
о

в
а 

О
л
еї

н
о

в
а 

Л
ін

о
л
ен

о
в
а 

Е
р

у
к
о

в
а 

Перший кластер 

ЛР-128 46 49.0 12.9 4.6 1.1 70.6 16.9 0 

ЛР-161 52 49.6 18.7 4.0 0.9 69.8 15.4 0 

ЛР-165 54 52.1 8.8 3.7 1.2 70.4 16.3 0 

ЛР-197 52 51.0 12.7 3.3 0.8 70.3 17.0 0.15 

ЛР-283 44 50.5 15.6 4.4 0.7 69.4 16.1 0 

Другий кластер 

ЛР-59 66 51.1 10.4 4.3 1.0 68.7 15.9 0 

ЛР-61 64 51.4 11.2 4.2 1.0 68.5 18.5 0 

ЛР-195 42 51.8 15.1 3.9 1.0 68.2 16.5 0 

Третій кластер 

ЛР-65 42 50.1 12.5 4.0 1.1 66.5 18.9 0.16 

ЛР-72 54 48.0 13.9 3.9 1.2 65.7 20.2 0.26 

ЛР-193 58 48.9 11.9 3.7 1.0 65.3 20.7 0.18 

Четвертий кластер 

ЛР-71 62 48.0 9.2 4.0 1.3 66.9 18.8 0 

ЛР-152 52 47.9 15.1 3.8 0.9 67.8 17.4 0 

ЛР-201 56 47.1 15.1 3.9 1.1 67.6 19.3 0.10 

ЛР-282 34 45.8 19.8 4.2 1.1 68.1 16.2 0 

 

Оцінка відмінності середніх між отриманими кластерами, виконана 

методом дисперсійного аналізу, показує що за ознаками вмісту олії в насінні і 

вмісту олеїнової кислоти в олії кластери статистично значуще відрізняються. За 
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даними табл. 2 побудована двовимірна діаграма, де представлений розподіл 

залежності вмісту олеїнової кислоти від вмісту олії у насінні (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Двовимірна діаграма розподілу залежності вмісту 

олеїнової кислоти від вмісту олії у насінні: 

 – перший кластер;  – другий кластер. 

 – третій кластер;      – четвертий кластер. 

З табл. 2 і рис. 2 видно, що остаточно для подальших селекційних 

досліджень з метою отримання високого вмісту олеїнової кислоти в олії слід 

відібрати п’ять зразків, які утворюють перший кластер — ЛР-128, ЛР-161, 

ЛР-165, ЛР-197, ЛР-283. Вміст олеїнової кислоти в олії відповідно становить 

70.6, 69.8, 70.4, 70.3 і 69.4 % при досить високому вмісті олії в насінні, який 

відповідно дорівнює 49.0, 49.6, 52.1, 51.0 і 50.5 %. 

Для отримання високого вмісту олії в насінні необхідно використовувати 

також три зразки, об’єднані у другий кластер — ЛР-59, ЛР-61 і ЛР-195, які 

характеризуються високим вмістом олії — 51.1, 51.4 і 51.8 % з досить високим 

вмістом у ній олеїнової кислоти — 68.7, 68.5 і 68.2 %. 

Зразкам, які формують третій і четвертий кластери, притаманні як 

відносно низький вміст олії в насінні, так і малий вміст олеїнової кислоти в ній. 

Тому до подальшого використання у селекційному процесі їх використовувати 

не варто.  

Таким чином, доведено ефективність застосування модифікованого 

метода кластеризації “k–середні” для аналізу великої кількості зразків озимого 

ріпаку за декількома ознаками одночасно з метою добору генотипів з 

оптимальним співвідношенням господарськоцінних показників. 
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Висновки. З використанням кластерного аналізу модифікованим методом 

“k–середні” із 125 селекційних зразків озимого ріпаку сформовано чотири 

кластери за господарськоцінними ознаками і два за жирнокислотним складом олії. 

Визначена група зразків з оптимальними господарськоцінними показниками та 

жирнокислотним складом олії.  

Для отримання сортів з високим вмістом олії в насінні рекомендовано 

використовувати три зразки другого кластеру — ЛР-59, ЛР-61 і ЛР-195, які 

характеризуються високим вмістом олії — 51.1, 51.4 і 51.8 % з досить високим 

вмістом у ній олеїнової кислоти — 68.7, 68.5 і 68.2 %. Для одержання високого 

вмісту олеїнової кислоти в олії відібрано п’ять зразків, які утворюють перший 

кластер — ЛР-128, ЛР-161, ЛР-165, ЛР-197, ЛР-283. Середній вміст олеїнової 

кислоти в їхній олії відповідно становить 70.6, 69.8, 70.4, 70.3 і 69.4 % при 

досить високому вмісті олії в насінні, який відповідно становить 49.0, 49.6, 52.1, 

51.0 і 50.5 %. 

Доведено ефективність застосування модифікованого метода 

кластеризації “k–середні” для аналізу великої кількості зразків озимого ріпаку за 

декількома ознаками одночасно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

И. Б. Комарова 

Институт масличных культур НААН 

 
Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур характеризуются 
большим количеством показателей: морфологических, 
хозяйственноценных, биохимических. Обычно при проведении 
сравнительного анализа селекционных образцов на начальной стадии 
исследований используются только несколько признаков, которые 
оцениваются с помощью одномерных критериев. 
В исследованиях по селекции рапса также важным является 
комплексный подход при оценке и отборе перспективных образцов с 
учетом морфологических признаков, которые являются составными 
продуктивности; содержания масла и его качества, а также содержания 
глюкозинолатов в семенах. Многомерным методом для определения 
оптимальных значений оцениваемых показателей является 
кластерный анализ. 
Целью исследований является анализ и отбор на начальной стадии 
исследований перспективных селекционных образцов озимого рапса, 
пригодных для проведения дальнейшей работы, с использованием 
метода кластеризации "k-средние". 
Материалом проведенных исследований являются 125 селекционных 
образцов рапса озимого. Определено количество стручков на 
центральной ветви, содержание масла и глюкозинолатов в семенах, а 
также проанализирован жирнокислотный состав масла (содержание в 
нем пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, 
линоленовой и эруковой кислот). Исследования выполнены в течение 
2018-2019 гг. в условиях южной Степи Украины. Статистическая 
обработка и оценка результатов исследований проведена с помощью 
модифицированного метода кластеризации "k-средние", который 
осуществляется с использованием интеллектуального анализа 
данных Data Mining. Его отличие от классического метода 
кластеризации заключается в подборе оптимального числа кластеров 
модели, который выполняется программно пакетом Statistica. 
Обработка и анализ исследуемого материала выполнен в два этапа. 
На первом с помощью кластерного анализа методом "k-средние" 
отдельно для хозяйственноценных признаков и жирнокислотного 
состава масла определены кластеры образцов с лучшим 
соотношением соответствующих показателей. На втором этапе 
отобраны лучшие образцы из этих кластеров только по содержанию 
масла и олеиновой кислоты и снова кластеризацией выделена группа 
образцов с максимальным значением этих показателей. 
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Из кластерного анализа по жирнокислотному составу масла исключен 
признак содержания линолевой кислоты из-за его высокой 
корреляции с олеиновой, а также  эруковой кислоты из-за 
несоответствия ее выборки нормальному распределению. Приведение 
выборок образцов к безразмерному виду, предшествующее 
кластерному анализу, осуществляется нормализацией по z-шкале. 
В результате кластерного анализа получено распределение образцов 
по хозяйственноценным признакам на четыре кластера, а по 
жирнокислотному составу масла - на два кластера. При этом также 
определены образцы, которые образуют эти кластеры. Первый 
кластер по хозяйственноценным признакам объединяет 26 образцов, 
второй 33, третий 39 и четвертый 27. Первый кластер по 
жирнокислотному составу масла содержит 72 образца, второй 53. 
Наибольшее содержание масла в семенах и количество стручков на 
центральной ветке при минимальном содержании глюкозинолатов в 
семенах присущи третьему кластеру, а максимальное содержание 
олеиновой кислоты в масле - образцам, которые образуют второй 
кластер. 
Данные дисперсионного анализа результатов кластеризации показали, 
что средние значения хозяйственноценных признаков и 
жирнокислотного состава масла кластеров статистически значимо 
отличаются между собой. Таким образом, кластеризация методом "k-
средние" сформировала кластеры образцов, статистически значимо 
отличающихся между собой по исследованным признакам. 
Только 15 образцов одновременно входят в третий кластер, 
сформированный по хозяйственноценным признакам, и во второй 
кластер по жирнокислотному составу масла. Вторым этапом является 
отбор из этой группы лучших образцов по признакам содержания 
масла в семенах и содержания олеиновой кислоты в ней для 
дальнейшей селекционной работы. По результатам кластерного 
анализа получено распределение на четыре кластера. 
Окончательно для дальнейших селекционных исследований с целью 
получения высокого содержания олеиновой кислоты в масле 
отобраны пять образцов первого кластера (содержание олеиновой 
кислоты в масле составляет 69.4-70.6%, содержание масла 49.0-52.1%). 
А также три образца, объединенные во второй кластер с содержанием 
масла - 51.1-51.8%. 
Таким образом, доказана эффективность применения 
модифицированного метода кластеризации "k-средние" для анализа 
большого количества образцов озимого рапса по нескольким 
признакам одновременно с целью отбора генотипов с оптимальным 
соотношением хозяйственноценных показателей. 

 

Ключевые слова: жирнокислотный состав масла, кластерный анализ, метод “k - 

средние”, рапс озимый, селекционный образец, хозяйственно ценные признаки. 

 

 

APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN BREEDING RESEARCH 
 

I. Komarova 

Institute of Oilseed Crops NAAS 

 
Varieties and hybrids of agricultural crops are characterized by a large 
number of indicators: morphological, economically valuable, biochemical. 
Usually, when conducting a comparative analysis of selection samples at 
the initial stage of research, only a few traits are used, which are assessed 
using one-dimensional criteria. 
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In research on rapeseed breeding, an integrated approach is also important 
in the assessment and selection of promising samples, taking into account 
the morphological characteristics that are components of productivity; oil 
content and quality, as well as the glucosinolate content of the seeds. 
Cluster analysis is a multivariate method for determining the optimal values 
of the estimated indicators. 
The aim of the research is the analysis and selection at the initial stage of 
research of promising breeding samples of winter rape, suitable for further 
work, using the "k-means" clustering method. 
The material of the research is 125 breeding samples of winter rapeseed. 
The number of pods on the central branch, the content of oil and 
glucosinolates in the seeds was determined, and the fatty acid composition 
of the oil was analyzed (the content of palmitic, stearic, oleic, linoleic, 
linolenic and erucic acids in it). The studies were carried out during 2018-
2019. in the conditions of the southern Steppe of Ukraine. Statistical 
processing and evaluation of research results was carried out using a 
modified "k-means" clustering method, which is carried out using Data 
Mining. It differs from the classical clustering method in the selection of the 
optimal number of model clusters, which is performed by the Statistica 
software package. 
The processing and analysis of the material under study was carried out in 
two stages. At the first stage, using cluster analysis by the "k-means" 
method, separately for economically valuable traits and fatty acid 
composition of the oil, clusters of samples with the best ratio of the 
corresponding indicators were determined. At the second stage, the best 
samples from these clusters were selected only by the content of oil and 
oleic acid, and again by clustering the group of samples with the maximum 
value of these indicators was selected. 
From the cluster analysis for the fatty acid composition of the oil, the sign 
of the content of linoleic acid was excluded due to its high correlation with 
oleic acid, as well as erucic acid due to the discrepancy between its sample 
and the normal distribution. Reduction of samples to dimensionless form, 
preceding cluster analysis, is carried out by normalization on the z-scale. 
As a result of cluster analysis, we obtained the distribution of samples 
according to economically valuable characteristics into four clusters, and 
according to the fatty acid composition of oil into two clusters. The samples 
that form these clusters were also identified. The first cluster for 
economically valuable characteristics unites 26 samples, the second 33, the 
third 39 and the fourth 27. The first cluster for the fatty acid composition of 
the oil contains 72 samples, the second 53. 
The highest content of oil in the seeds and the number of pods on the 
central branch with the minimum content of glucosinolates in the seeds are 
inherent in the third cluster, and the maximum content of oleic acid in the oil 
- in the samples that form the second cluster. 
Analysis of variance of the clustering results showed that the average 
values of the economically valuable traits and the fatty acid composition of 
the oil in the clusters differ statistically significantly. Thus, clustering by the 
"k-means" method formed clusters of samples that statistically significantly 
differ from each other in the studied characteristics. 
Only 15 samples are simultaneously included in the third cluster, formed 
according to economically valuable characteristics, and in the second 
cluster according to the fatty acid composition of the oil. The second stage 
is the selection of the best samples from this group based on the oil content 
in the seeds and the oleic acid content in it for further breeding work. Based 
on the results of cluster analysis, a distribution into four clusters was 
obtained. 
Finally, for further selection studies in order to obtain a high content of oleic 
acid in the oil, five samples of the first cluster were selected (the content of 
oleic acid in the oil is 69.4-70.6%, the oil content is 49.0-52.1%). And also 
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three samples combined into the second cluster with an oil content of 51.1-
51.8%. 
Thus, the effectiveness of the application of the modified clustering method 
"k-means" for the analysis of a large number of samples of winter rapeseed 
for several characteristics simultaneously with the aim of selecting 
genotypes with an optimal ratio of economically valuable indicators has 
been proved. 
 

Key words: breeding sample, cluster analysis, economically valuable traits, fatty acid 

composition of oil, “k-average” method, winter rapeseed. 

 
 


