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في  ا  بري   المنتشر .Trifolium L من جنس النفل لعدة أنواعي تصنيفإنشاء مفتاح 
 نموذج شجرة القرارباستخدام  سورية

 (3)خالد الشمعةو  (2)علي شحادةو  (1)ناصح علبيو  (1)*آية قنواتي

  .قسم علم الحياة النباتية، كلية العلوم، جامعة حلب، حلب، سورية(. 1)
 . مناطق الجافة )إيكاردا(، حلب، سوريةحوث الزراعية في الالمركز الدولي للب .(2)
 .مصر، القاهرةالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(،  .(3)

 (.aya.kanawaty87@gmail.comد اإللكتروني: آية قنواتي. البريد. )*للمراسلة: 

 20/02/2018تاريخ القبول:    01/08/2017تاريخ االستالم: 
 الملخص

باالعتماد  .Trifolium Lمن جنس النفل ( اً وراثي مدخالً  260)نوعاً  60 حواليتم إنشاء المفتاح التصنيفي ل
صفة شكلية تمت دراستها لعينات بذرية ُزرعت تحت ظروف البيت البالستيكي وتم توصيفها  85على 

نها بذور، وتم التأكد من عينات معشبية لبعض األنواع التي لم يتوفر ماعتمادًا على الفلورات المحلية، و 
 والنورة، واألذينة، والورقةكان منها صفات عامة للنبات، والساق،  ت المدروسة،ومن الصفا ،تصنيفها

. تّم إدخال كافة القراءات والبذرة، وعنق الزهرة، والكأس، والتويج، والرأس المثمر، والقنابةالزهرية، والشمراخ، 
القرار وإنشاء  بهدف بناء أشجار اتخاذ C4.5واستخدمت الخوارزمية   Orangeوالنتائج إلى برنامج 

أمكن الوصول  Decision treeنموذج أشجار اتخاذ القرار أظهرت النتائج أنه باستخدام  التصنيفي. المفتاح
أسئلة عن  7)تسلسل اليتجاوز  نوعًا من جنس النفل من خالل عدد قليل من الصفات 60إلى تصنيف 

اء النباتية التي تتطلب توفر كافة األجز ، خالفًا للفلورات المحلية األنواع( صفات تصنيفية تفريقية بين
م مفتاح تصنيفي مبّسط وحديث للنفل يستخدمه الباحثون في مجال علو  وتم وضعللوصول إلى النوع، 

 .النبات
 .، سوريةشجرة اتخاذ القرار، مفتاح تصنيفي، Trifolium، النفل البرية األنواع :الكلمات المفتاحية

 المقدمة:
 على الشكل التالي: (APG III, 2009)لـِ يصّنف جنس النفل وفقًا 

- Angiosperms 
-Eudicots 
-Rosids 
- Fabids (Eurosids I) 
Order:Fabales  
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Family:Fabaceae 
Subfamily: Faboideae 
Tribe: Trifolieae 

القيمة الغذائية حيث من  لخصائصها الجيدةنوعًا منه كمحصول علفي  16يعد هذا الجنس من أهم األجناس اقتصاديًا، حيث يستخدم 
 .(Gillet and Taylor, 2001) للعديد من الحيوانات المستأنسة االستساغةوعامل 

وتلعب دورًا كبيرًا في استمرارية  والمخصباتكما تتمتع العديد من أنواع النفل الحولية بخاصية تثبيت التربة وإغنائها بالمواد العضوية 
الحد ، وهي تسهم بدورها في للبروتينوتشكل مصدرًا جيدًا ، األخرى  مع األعشاب معدنية مقارنةً لا غنية بالعناصروهي  المراعي الطبيعية

 .(Schltze-Kraft et al., 2001) قر والحفاظ على الموارد الطبيعيةالف من
 الوريقات ةثالثيأوراقها  رض،سوقها قائمة أو منحنية أو زاحفة على سطح األ ،ةأو معمر  ة، حوليةعشبي اتنبات اجنس النفل بأنه تتميز أنواع

، األذينة متحدة األجزاء وتلتحم مع عنق entireأو تامة على األغلب  denticulate مسّننةذات حواف  ، ونادرًا خماسية أو سباعية
بشكل إبطي أو وتكون حوافها مستوية على األغلب ونادرًا ما تكون مسّننة، النورات الزهرية تكون بشكل عناقيد تتوضع  Petioleالورقة 

زهار فتكون معّنقة أو الطئة وتكون ذات قنابات أو عديمة القنابات الزهرية جانبي و تأخذ أشكااًل مختلفة وغالبًا عديمة القنابات، أما األ
 بحسب النوع.

ج من خمس يتألف التوي ،يتألف كأس الزهرة من خمس سبالت ملتحمة على شكل أنبوب يختلف من حيث الشكل والبناء من نوع آلخر
الزورق يمكن أن ، و ن تحيطان باألعضاء التناسليةلتين ملتحمتيوهو عبارة عن بت keelوالزورق  ،wingsالجناحان و  العلم ، :هي تبتال
 يسقط مبكرًا. ويبقى ملتصقًا حتى بعد النضج أو يذبل و  يذبل

على عنق  إما أن يكون الطئًا أو محموالً  Ovaryض المبي ،10عددها  dimorphicتكون ثنائية المجموعة السدائية  Stamensاألسدية 
 عبارة عن قرون غشائية صغيرة ونادرًا ما تكون جلديةبويضات، الثمار  8-2 يحوي يتكون من خباء واحد  قاعدة،يسمى بالقصير 

(Zohary, 1972). 
ويوجد في ( GRS, ICARDA database, 2015)( اً نوع 70) يعد النفل من األجناس التي تتوزع معظم أنواعها طبيعيًا في سورية

 Bisby) يرتبط توزعه بدرجات الحرارة حيث ينتشر في المناطق المعتدلة، وبدرجة أقل في المناطق شبه االستوائية  العديد من بلدان العالم،
et al., 1994) ،عات شمالية، ومرتفغرب أمريكا الو ، يوجد أكبر نسبة لتوزع األنواع في ثالث مناطق جغرافية: حوض البحر المتوسط

فلسطين، وو األردن، و لبنان، و قبرص، و سورية، و منطقة غرب آسيا )تركيا،  تعد، (Elci, 2005; Ellison et al., 2006) شرق أفريقيا
ي نوعًا من النفل، ويبلغ عدد األنواع المنتشرة ف 94فيها  يوجدالعراق( هي الموطن األصلي لنشوء وتطور بعض أنواع النفل حيث و إيران، 

 .(GRS, ICARDA database, 2015) أنواع 108منطقة حوض البحر المتوسط 
ع جنس النفل بمدى واسع من الظروف المناخية وتنتشر معظم األنواع في المناطق الرطبة، وبشكل واسع في المروج والمراعي تنمو أنوا 

نادر في الصحاري، حيث تتميز جميع هذه المناطق المذكورة الطبيعية والغابات والمناطق الجبلية، وبشكل أقل في البوادي الرعوية وبشكل 
، تنتشر كذلك أنواع جنس (Ellison et al., 2006)وهناك عدد قليل من أنواع النفل تتحمل األماكن الظليلة  ،بارتفاع اإلشعاع الشمسي

الرملية والحبيبية، ويكون النمو بشكل أفضل  النفل في الترب المختلفة، وبشكل عام تفضل الترب المتوسطة وناعمة الملمس أكثر من التربة
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 ,Acar and Erac, 1999; Acikgoz, 2001; Basak and Savas, 2001; Keskin) أكثر وأ PH=7في الترب المعتدلة القلوية 
2001  .) 

 فلوراالذي كتب  Boiss درس جنس النفل ضمن الفلورا السورية من قبل العديد من االختصاصيين في التصنيف النباتي، كالعالم بواسسيه
والتي  الفلورا النباتية لسورية وفلسطين وشبه جزيرة سيناء Postفي أواخر القرن التاسع عشر، وأصدر العالم  Flora orientalis المشرق 
اتية ا النبالفلور    Mouterdeأصدر العالم  أخيراً و  ،نوعاً  32 لجنس التفل كان عدد األنواع السوريةو   (Post, 1932) 1932  عام نشرت

 نوعًا.  63وكان عدد األنواع السورية المذكورة  Mouterde, 19)86) 1986عام  الجزء الثاني ونشر لكل من سورية ولبنان
ة ويتطلب استخدامها توفر عينة معشبيّ على استخدام مفاتيح ثنائية أو ثالثية  نفًا اعتمدتآن المفاتيح التصنيفية في كل لفلورات المذكورة إ

مازالت دون الحد المطلوب من  المفاتيحال أن معظم هذه إفي المفاتيح.  المذكورةيتم استخدامها إلجراء المقارنة مع المعلومات  خضراءأو 
نظرًا لقلة المعلومات واألجزاء النباتية المدروسة  العمليات الصعبة والمعقدة منتعد النفل  أنواع عملية تصنيف أنالدقة والشمولية، حيث 

يمكن استخدام مفاتيح التصنيف التقليدية في حال عدم توفر المواد المدروسة  وال .في التصنيف والتعريف ألنواع النفل المذكورة والمستخدمة
 بشكل كامل. 

طلب تي والبذرية، والجراء التعريف والتصنيف وذلك باالعتماد على القراءات المتوفرة للعينات المعشبية إن هذه الدراسة تقوم على مبدأ إلذا ف
 .لبناء أشجار اتخاذ القرار C4.5وإنشاء مفتاح تصنيفي سهل ومبسط باستخدام خوارزمية  ذلك توفر عينات نباتية كاملة

جزء من النبات، األمر الذي تأتي أهمية البحث من خالل قصور المفاتيح التصنيفية التقليدية في الوصول للنوع النباتي في حال غياب 
 هدف هذا البحث إلى:يا المورفولوجي الكامل للنبات المذكور في الفلورات. لذيتطلب العودة إلى الوصف 

وباالعتماد على  ،أشجار اتخاذ القرارونموذج  Orangeباستخدام برنامج   .Trifolium Lألنواع جنس النفل حديث إنشاء مفتاح تصنيفي 
  .صفاتالنوع بأقل عدد ممكن من التعريف لوصول إلى ل ،الصفات الشكلية

 :مواد البحث وطرائقه
  :المادة النباتية .1

نوعًا  58سة استخدم في هذه الدراو تم الحصول على المادة النباتية من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(، 
نات لنوعية ومقارنتها مع العيدراسة صفاتها الشكلية وا تنوعًا تمت زراعتها في أصص وتم 36 منها ،T. purpureumوصنفين للنوع 

. وأخذت كافة (1الجدول )، فقد تم تصنيفها باالعتماد على العينات المعشبية 22المعشبية، أما األنواع التي لم يتوفر منها بذور وعددها 
 (.1الشكل )، سبالقياسات الكمية والنوعية باستخدام مكبرة بحثية مزودة بكاميرا رقمية موصولة بالحا
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 المدروسة Trifoliumأنواع جنس النفل  .1جدول ال

species species species 

Trifolium affine C. Presl T. eriosphaerum Boiss.  T. phleoides Pourr. ex Willd. 

T. aintabense Boiss. & Hausskn  T. erubescens Fenzl. T. physodes Stev. ex M.Bieb. 

T. alexandrinum L. T. glanduliferum  Boiss. T. pilulare Boiss. 

T.angustifolium L. T. globosum L. T. plebeium Boiss. 

T. argutum Sol.  T. glomeratum L. T. purpureum Loisel. 

T. arvense L. T. grandiflorum Schreb. Var. pamphylicum 

T. aureum Pollich. T. haussknechtii Boiss. Var. purpureum 

T. boissieri Guss. ex Boiss. T. hirtum All., Auct. T. repens L. 

T. brutium Ten. T. hybridum L. T. resupinatum L. 

T.bullatum Boiss. & Hausskn  T. ishmocarpum Brot. T. scabrum L. 

T. campestre Schreb. T. lappaceum L. T. scutatum Boiss. 

T. caucasicum Tausch. T. latinum Sebast. T. speciosum Willd. 

T. cherleri L. T. leucanthum Bieb. T. spumosum L. 

T. clusii Godr. & Gren. T. medium L. T. stellatum L. 

T. clypeatum L. T. mechelianum Savi. T. striatum L. 

T.constantinopolitanium Ser. T. micranthum Viv. T.subterraneum L. 

T. dasyurum C. Presl. T. nigrescens Viv. T. sylvaticum Gerard ex Loisel. 

T. dichroanthum Boiss. T. pallidum Waldst. & Kit. T. strictum L. 

T. dubium Sibth. T. patens Schreb. T. tomentosum L. 

T. echinatum  M. Bieb. T. pauciflorum d,Urv. T. trichocephalum Panc. 

 

 
 المجهر التشريحي المستخدم في التوصيف الشكلي .1الشكل 

 :التوصيف الشكلي .2
 ( صفة شكلية منها:84تمت دراسة )

أو مفترش،  ،decumbentأو منبطح  ،erectقائم  ،Plant type، نمط النبات Life spanالحياتيصفات عامة للنبات: الشكل  .1
 ارتفاع النبات )سم(.و 
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(، نمط نمو أشعار الساق )مهدبة hairyأو ذات أشعار  ،glabrous(: نمط الساق )مجردة من األشعار Stemصفات الساق ) .2
ciliate،  أو أشعار كثيفةdensely hairy أو الطئة ،adpressed أو زغبية ،pubescent،  أو خشنةhirsute برية ، أو وvillous). 

طول و (، oppositeأو متقابلة ، alternateصفاته"، منشأ األوراق )متبادلة  –طوله  –"وجوده  petiole: عنق األوراق الورقةصفات  .3
أو  ،obovateشكل الوريقات )بيضاوية مقلوبة و أو الطئة على الساق(،  ،stalkedمحمولة على عنق نمط األوراق )و األوراق )سم(، 

شكل و  ،(cordate قلبيةأو  ،cuneatأو وتدية  ،ellipticهليلجية إ أو  ،lanceolateأو رمحية  ،linearأو خطية  ،oblongمتطاولة 
، retuseذات ثلم  وأ، acuteحادة شكل قمة الوريقات )و (، serrate، أو منشارية dentateأو مسننة  ،entireحواف الوريقات )تامة 

شكل قمة الوريقات و ل الوريقات العلوية، كشو طبيعة سطح الوريقات )مجردة من األشعار أو ذات أشعار(، و (، roundedمستديرة أو 
 الطرفية.نمط الوريقات و (، acute, cuneateشكل قاعدة الوريقات )و شكل قمة الوريقات السفلية، و شكل الوريقات السفلية، و العلوية، 

شكل و هليلجي(، إ ، أو subulateشكل الجزء الحر من األذينة )رمحي، أو ملعقلي و : طول األذينة )سم(، stipulesصفات األذينة  .4
طبيعة سطح األذينة )ذات عروق طولية أو ذات عروق عرضية مع وجود و شكل األذينة، و (، aristateشوكية أو قمة األذينة )مسننة، 
 أو غياب األشعار(.

طئة ال أو pedunculate)محمولة على سويقة  inflorescence formationصفات النورات الزهرية: تشكل النورات الزهرية  .5
sessile ،) شكل النورات الزهرية )بيضاوية و قطر النورات الزهرية )سم(، وovoid  أو مخروطيةconical أو جرسية ،campanulate ،
 طول النورات الزهرية )سم(. و نورة زهرية، عدد األزهار في كل و (، globoseأو كروية 

طول الشمراخ بالمقارنة و طول الشمراخ )سم(، و (، recurvingنحني ، أو مerect: شكل الشمراخ )قائم peduncleصفات الشمراخ  .6
 نمط توضع األشعار على الشمراخ.و طبيعة الشمراخ )ذو أشعار أو مجرد من األشعار(، و مع األوراق الطرفية، 

 شكل القنابات.و  طول القنابة بالمقارنة مع عنق الزهرة،و طول القنابة )مم(، و : وجودها أو غيابها، Bractsالقنابات صفات  .7
شكل عنق الزهرة )قائم أو و طول عنق الزهرة بالمقارنة مع أنبوب الكأس، و : طول عنق الزهرة )مم(، Pedicelصفات عنق الزهرة  .8

 أشعار، أو مجرد(.طبيعة عنق الزهرة )ذو و منحني(، 
شكل أنبوب الكأس )أنبوبي و مصفر(، لون أنبوب الكأس )أخضر أو أبيض أو بني و : طول الكأس )مم(، Calyxصفات الكأس  .9

tubular ،)سطح أنبوب الكأس )ذو عروق طولية أو ذو عروق عرضية أو االثنين و ، أو جرسي، أو أسطواني، أو مخروطي مقلوب
س شكل أنبوب الكأو شكل أنبوب الكأس في األزهار، و ذو أشعار وطريقة توضعها، أو مجرد من األشعار(، طبيعة أنبوب الكأس )و معًا(، 

طول و (، 5أو  1عدد العروق في أسنان الكأس )و بنية قاعدة أنبوب الكأس )ذات أشعار أو مجردة من األشعار(، و ثمر، في الرأس الم
لون أسنان الكأس و (، thickenedأو ثخينة  narrowedالكأس )ضيقة نمط قاعدة أسنان و أسنان الكأس بالمقارنة مع أنبوب الكأس، 

، أو مغلق openشكل فم الكأس )مفتوح و (، unqualأو غير متساوية  equalكأس )متساوية سنان الطبيعة أو )أخضر أو وردي(، 
closed ،) نمط أسنان و (، 20أو  10أو  5عدد العروق على أنبوب الكأس )و بنية فم الكأس )ذات أشعار أو مجرد من األشعار(، و

، أو غير حادة acuteنان الكأس )حادة ان الكأس نمط قمة أسنمط األشعار على أسنو  الكأس )ذات أشعار أو مجردة من األشعار(،
blunt ،) خطية، ملعقية، مثلثية  شكل أسنان الكأسو شكل السن السفلي، و(traingular ،)طول أسنان و طول السن السفلي، و ، رمحية

 الكأس )مم(.
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هليلجي، أو ملعقي، أو إ يج )رمحي، أو التو شكل و : لون التويج )أبيض أو وردي، أو أصفر أو كريمي(، Corollaصفات التويج  .10
شكل و (، resupinate، أو ذات أثر persistentالتويج )مستديم  وجودو طول التويج بالمقارنة مع الكأس، و طول التويج )مم(، و قلبي(، 

عديمة األشعار(،  شعار أو)ذات أ الجناحينبنية و ، الجناحينطول العلم بالمقارنة مع و متطاول(، أو ملعقي،  أو خطي،أو العلم )رمحي، 
 طول العلم بالمقارنة مع الزورق.و 

ر الرأس طبيعة أشعاو لون الرأس المثمر، و شكل الرأس المثمر، و : طول الرأس المثمر )مم(، Fruiting headصفات الرأس المثمر  .11
 المثمر.

 ر.بنية البذو و قياس البذور، و شكل البذور، و : لون البذور، Seedsصفات البذور  .12
 . Mouterde (Mouterde, 1986)وفلورا  Davis (Davis, 1970)النباتات وتصنيفها اعتمادًا على فلورا  تحديد هويةتم 
 تحليل النتائج ووضع المفتاح التصنيفي: .3

 في تحليل هذه البيانات وتوليد شجرة اتخاذ القرار C4.5لتطبيق خوارزمية  Orange (Demsar et al., 2013)استخدم برنامج 
 Fload Cross-Validation-10لتصنيف الذي تم الحصول عليه باستخدام طريقة لتصنيف أنواع النفل، وتم قياس دقة نتائج نموذج ا

(Kohavi, 1995.) 
على أنها نسبة العينات التي تم تصنيفها بشكل ف وتعرّ  Precisionتم تقييم نموذج التصنيف باستخدام معيارين مختلفين أولهما الدقة 

% لنموذج 84.5مصنفة على أنها تنتمي لذلك النوع وبلغت نسبتها مقسومة على العدد الكلي للعينات ال ،ضمن نوع معين صحيح
عّرف على أنها وت Sensitivityأو الحساسية  Recallالتصنيف الذي حصلنا عليه في هذه الدراسة. أما المعيار الثاني فهو اإلرجاع 

 لذلك النوع  عينات التي تنتمي حقيقةً صحيح ضمن نوع معين مقسومة على العدد الكلي من ال نسبة العينات التي تم تصنيفها بشكل
(Powers, 2011) لذات نموذج التصنيف.82.7، وبلغت نسبتها % 

حيث يقوم بتجزئتها إلى سلسلة  ،بأنه يبسط عملية التصنيف Decision Trees أشجار اتخاذ القرارنموذج يتميز التصنيف باستخدام 
، ولها أفرع بعدد اإلجابات واحداً  القرارات البسيطة عبارة عن إجابات ألسئلة حول صفات العينة. تتضمن كل عقدة ضمن الشجرة سؤاالً من 

 ندعوه بالشجرة.  المحتملة لذلك السؤال، إن توالي العقد وارتباطاتها باألفرع ضمن بنية هرمية يشكل ما
لتصنيف و  ،فقط فرعانبحيث يتفرع عن كل عقدة  ئلة إجاباتها تكون إما باإليجاب أو النفيأبسط أشكال األشجار هي تلك التي تتضمن أس

 ،إلى عقدة ال ينتج عنها أي تفريعات تدعى ورقة من العقدة الجذر وصوالً  أي عينة يجب اتباع  مسار اإلجابات المالئم لصفاتها بدءاً 
وأثبتت طريقة التصنيف باستخدام هذا النموذج . (Kingsford and Salzberg, 2008) العينةبل ترتبط بتصنيف  وهي ال تتضمن سؤاالً 

 (.Wu et al., 2009) جدواها في التعامل مع البيانات الزراعية
للتصنيف John Ross Quinlan (Kohavi, 1995 )طورها العالم  C4.5الخوارزمية التي استخدمت لتوليد شجرة اتخاذ القرار تدعى 

. (Wu et al., 2008) المستخدمة على نطاق واسع في مجال التصنيفد من بين أكثر الخوارزميات على أساس إحصائي، وهي تع
 بقدرتها على التعامل مع الصفات الكمية والشكلية إضافة إلى التعامل مع بيانات تدريب تتضمن قيم مفقودة. C4.5تمتاز خوارزمية 
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 النتائج والمناقشة:
وأدخلت القراءات  ،ورسم شجرة تصنيفية ،إنشاء المفتاح التصنيفي والكمية لجنس النفل بهدف الشكليةنتائج دراسة الصفات  تبويبتم 

 %.13صفة شكلية، وكانت نسبة البيانات المفقودة  84، ُأخذ لكل منها اً نوع 60من النفل صنفت إلى  عّينة 260 حواليلـ
باستخدام تقنية  ،عة من القطر العربي السوري أنواع النفل المجمّ لتصنيف  ،على نموذج يعتد به ذو دقة عالية الحصولأظهرت النتائج 

 اً نوع 39أسئلة لتصنيفها، و 5أنواع تحتاج إلى  9أسئلة ) 7عينة النفل من خالل تسلسل ال يتجاوز نوع  ، وتم تحديدأشجار اتخاذ القرار
 123ألف شجرة اتخاذ القرار التي تم الحصول عليها من تتو  .أسئلة لتصنيفها( 7بحاجة إلى  اً نوع 14أسئلة لتصنيفها، و 6بحاجة إلى 

 ،( جذر الشجرة2إلى تسعة أشكال يوضح أولها الشكل ) تقسيمها تمض هذه الشجرة ورقة واحدة لكل نوع. لسهولة عر  61عقدة سؤال ولها 
باألشكال من  لتعرض تباعاً  VIIIحتى  Iمن  الذي ينتج عنه ثمانية أفرع رئيسية تم ترقيمها ،وامتداد عقدها وأفرعها حتى المستوى الرابع

 (.10( وحتى )3)
ضمن مجموعة  بصندوق يوضح في قسمه األعلى النوع األكثر شيوعاً تمثيل كل عقدة ضمن الشجرة  تم( 2كما هو واضح من الشكل )

كما هو واضح فإن و المجموعة، ونسبتها إلى العدد الكلي من العينات ضمن هذه  ،وعدد عيناته ،اسمهمن خالل ذكر  ،العينات الحالية
حتى الوصول  نزوالً ابعة مسار األسئلة ، ويجب متمنخفضة جداً نسبة التجانس ضمن المجموعات التي تتبع المستويات األولى من األسئلة 

 .% حين تكون عناصر المجموعة في تلك الورقة هي عبارة عن عينات تصنف ضمن ذات النوع100حيث تصل النسبة إلى  إلى األوراق
 

 .اقإلى األور . شجرة اتخاذ القرار لتصنيف أنواع النفل حتى المستوى الرابع مع ترقيم بقية أفرع الشجرة غير الظاهرة في الشكل وصولا 2الشكل 

سم هذا السؤال عن صفة شكل البذور إن كان كرويا أم ال ليكون جذر شجرة اتخاذ القرار للتصنيف، حيث ق C4.5اختارت خوارزمية 
عينة بذورها كروية الشكل )أي الفرع ذي القيمة أكبر من  123يمنى تتضمن  ،إلى مجموعتين فرعيتين 260وع العينات السؤال مجم

 (.0.5عينة بذورها غير كروية الشكل )أي الفرع ذي قيمة اإلجابة أصغر أو تساوي من  137(، ويسرى فيها 0.5
السؤال السابق، فإن كانت إجابة السؤال األول على سبيل المثال هي نعم  تلف باختالف إجابةالسؤال التالي ضمن شجرة اتخاذ القرار يخ

كان شكل بخصوص صفة شكل البذرة الكروي، فعلينا المتابعة ضمن الشق األيمن من الشجرة ويكون السؤال التالي الواجب طرحه هو إن 
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إحداهما  ،عينة إلى مجموعتين 123موعة الفرعية ذات يقسم المج والذي C4.5نبوبي، وهو السؤال األمثل بحسب خوارزمية أأنبوب الكأس 
عينة، أما المجموعة األخرى فهي تضم جميع أنواع  61نبوبي وفيها أأنبوب الكأس شكل تضم جميع أنواع النفل ذات البذور الكروية و 

 عينة.  62نبوبي الشكل وفيها أنبوب الكأس فيها غير أ شكل لكن ،النفل ذات البذور الكروية
ول، أي تلك األنواع من النفل التي بذارها غير كروية الشكل، األيصح على الطرف األيسر من شجرة اتخاذ القرار بعد السؤال اته  ذ السياق

باستخدام هذا السؤال  ؟ ة الحجمذور متوسطفهنا يكون السؤال هل الب  فالسؤال التالي في هذه الحالة مختلف كما هو موضح بالشكل،
عينة بذورها متوسطة  58إحداهما تضم  ،عينة ذات بذور غير كروية الشكل إلى مجموعتين 137سيم ما مجموعه تستطيع الخوارزمية تق

 ،اي الشجرة تباعً عينة بذورها غير متوسطة الحجم وكذلك غير كروية الشكل. وهكذا نسير ف 79واألخرى فيها  ،كروية الشكل الحجم غير
 (.10وحتى  3لكنه ظاهر في تتمة األشكال من  3ير موضح في الشكل إلى مستوى األوراق )غ عقب آخر نزوالً  سؤاالً 

 
 .إلى أوراق التصنيفات . يوضح بقية الفرع األول من شجرة اتخاذ القرار وصولا 3الشكل 

أو ال )أي  ،(0.5نبوب الكأس بنعم )أي أكبر من أوعية مثل شكل البذرة أو حجمها أو حتى شكل يتم تمثيل اإلجابة عن الصفات الن
يتم المحافظة  بحيث يقوم بعملية التقسيم األكثر فعالية حتى C4.5من خالل انتقاء خيار إجابة تحدده خوارزمية  ،(0.5أصغر أو تساوي 
يخص اإلجابة بالنفي. أما أحدهما يخص اإلجابة باإليجاب واآلخر  فرعانعن كل عقدة سؤال فيها  يتفرع  ،بسيطةعلى بنية الشجرة 

وهو السؤال الثالث الذي سيتم طرحه بحسب شجرة اتخاذ القرار الموضحة )ية مثل صفة طول أسنان الكأس )مم( بالنسبة للصفات الكم
لدينا العتبة المثلى لتقسيم العينات التي  C4.5خوارزمية  فقد حددت، (نبوبيأأعاله إن كان شكل البذور كروي وكان شكل أنبوب الكأس 

مم، فإن كانت العينة التي يراد تصنيفها تملك أسنان كأس يقل طولها عن  1.75 هذه تبلغ إلى مجموعتين متجانستين وهي في حالتنا
(، أما إن كان طول أسنان الكأس في 9للشجرة وهو الموضح في الشكل ) VIIساويها فعلينا المتابعة ضمن الفرع السابع تمم أو  1.75

 (.10للشجرة وهو الموضح في الشكل ) VIIIالفرع الثامن مم فعلينا متابعة األسئلة الموضحة ضمن  1.75 تلك العينة يفوق 
 وبذلك يمكن للباحث أن يصل إلى تصنيف النوع من خالل تتبع مسار األسئلة أي بمعنى آخر تتبع الصفات المذكورة في الشجرة.

الصفات وباإلضافة إلى وجود يتميز المفتاح التصنيفي المنشأ بواسطة هذا البرنامج بأنه يساعد في الوصول إلى النوع بعدد أقل من 
 .Tتصنيف النوعين الفرع األول من الشجرة و فمثاًل إذا اتبعنا  ،وذلك على خالف الفلورات المحلية ،صفات تفريقية رئيسية بين األنواع
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tomentosum و T. hybridum. ريق صفات تصنيفية( والتف 6أسئلة ) ةمن خالل ست كن في الدراسة الحالية الوصول إلى تصنيفهماأم
 بينهما بصفة واحدة هي الشكل الحياتي للنبات: 

 شكل البذور كروي  ✓
 حجم البذور متوسط ✓
 لون البذور أصفر  ✓
 لون أنبوب الكأس أصفر شاحب ✓
 شكل قاعدة الورقة حادة  ✓

 T. tomentosumالشكل الحياتي للنبات حولي فالنوع هو  ✓
  T. hybridum الشكل الحياتي للنبات معمر فالنوع هو ✓

بأول أربع صفات مع النوعين السابقين فهما يتشابهان  T. erubescens و T. haussknechtii إذا اتبعنا تصنيف النوعين وكذلك أيضاً 
 ولكن يختلفان بـ: 

 شكل قاعدة الورقة غير حادة ✓
  T. haussknechtiiأسنان الكأس قليلة األشعار فالنوع  ✓
 T. erubescensالكأس غير قليلة األشعار أسنان  ✓

 :T. hybridumتصنيف النوع  ه للوصول إلى نجد بأن Davisاتبعنا تصنيف ذات األنواع في فلورا أما إذا 
 النورات الزهرية محمولة على سويقة. .1
 عنق الزهرة أقصر من أنبوب الكأس. .2
 معمر والوريقات إهليلجية. .3
 الساق قائمة  .4
 10عدد العروق على أنبوب الكأس  .5
  :T. tomentosumتصنيف النوع  اتبعنا أما إذا
 النورات الزهرية عديمة القالفات. .1
 مم. 15-10التويج ذو لون وردي وبطول  .2
 حولي والتويج مستديم. .3
 مم. 10-7الرأس المثمر غير نجمي وطول الوريقات  .4
 قمة الوريقات مثلمة .5
 مم.  3-2ن السفلي للكأس مم، عديدة األزهار، طول الس 7-5طول النورات الزهرية  .6
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قي األنواع استطاع المفتاح التصنيفي المنشأ بواسطة نموذج أشجار اتخاذ القرار الوصول إلى تصنيف النوع بالنسبة لتصنيف با وكذلك
  من خالل صفات محدودة وتفريقية أساسية بين األنواع.

.. يوضح بقية الفرع الثاني من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات4الشكل   

 

 
.من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات الثالثيوضح بقية الفرع  .5الشكل   
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.من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات الرابع. يوضح بقية الفرع 6الشكل   

 

 
.من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات الخامس. يوضح بقية الفرع 7الشكل   
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.صولا إلى أوراق التصنيفاتمن شجرة اتخاذ القرار و السادس. يوضح بقية الفرع 8الشكل   

 
 

 
 

.من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات السابع. يوضح بقية الفرع 9الشكل   
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.من شجرة اتخاذ القرار وصولا إلى أوراق التصنيفات الثامن. يوضح بقية الفرع 10الشكل   

 ات:االستنتاج
وذلك بتثقيل الصفات األكثر أهمية  ،يتطلب وجود جميع األجزاء النباتية يمكن الوصول إلى تصنيف أنواع النفل من خالل تسلسل ال

مما يساعد الباحث في مجال التصنيف النباتي على  ،فقطخمس صفات  الوصول إلى النوع منأحيانًا حيث يمكن  ،والمميزة لهذه األنواع
 .فلورات المحليةالوصول للنوع بشكل دقيق بحسب األجزاء النباتية المتوفرة لديه بعكس متطلبات ال
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Abstract 

Identification key of 60 species of Trifolium L. were made by using 84 

morphological characters for seeds, which planted under greenhouse conditions 

and then when they were grown, and were compared with local floras for 

identifying, or as herbarium specimen. The 84 morphological characters studied 

were concern about habit, stem, leaf, stipule, inflorescence, peduncle, bracts, 

pedicel, calyx, corolla, fruiting head and seeds. All data was entered to Orange 

program (C4.5) to make decision tree. Results showed that 60 species of 

Trifolium L. could be identified with a limited number of characters (7 specific 

characters) compared with local floras, which require whole plant material to be 

identified, so that, there were selective character could separate species from each 

other, which could help researcher in plant taxonomy. 
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