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لتأكید أو نفي معلومة  ریاضیةیحتاج الكثیر من العاملین باألمراض النباتیة إلى توضیف معاییر      
ففي دراسات مكافحة األمراض النباتیة  وعلى . علمیة یتعرض لدراسة حقیقتھا بین الفینة واألخرى

وجود أو   یرلدراسة تأثوطرائق المكافحة المستخدمة ، البد من وجود معاییر ثابتة أإختالف أنواعھا 
عدم وجود إجراء محدد أو  لتحدید إختالفات قد تكون غیر واضحة المعالم في مظاھرھا الخارجیة 

 معدالت تطور اإلصابةلقد تحدثنا في مقالة سابقة عن أحد تلك المعاییر المھمة وھي حساب . المرئیة 
إن توضیف  ومن الجدیر بالذكر. بین مجموعة من األصناف (Infection Rate) أو المرض

معاییرمحددة لقیاس اإلختالفات ما كان یأخذ ھذا اإلھتمام لو كان لدینا حدودا واضحة المعالم في 
أي توفر  بین األصناف المدروسة  (Disease Response)وك المرضي أو اإلستجابة المرضیةلالس

فعند .  العام  بمعناھا(Specific or Vertical Resistance)  أو العمودیة فرص المقاومة الخاصة
تقییم كفاءة أداء أحد اشكال المقاومة العامة في إختزال كمیة المرض  البد من توضیف عاملي معدل 

  AUDPCیقصد بالمصطلح . تطور المرض وعامل المساحة الواقعة تحت منحنى تطور المرض 
المریضة تحدید أو قیاس إفتراضي لكمیة األنسجة   A  (A-value)المعروف أیضا بـ عامل 

لذلك یستوجب أن تكون لدینا عوامل  ،المتسببة عن فعالیة الفطر الممرض خالل فترة زمنیة محددة
لكي یتم حساب ھذا العامل والذي غالبا ما یلجأ إلیھ المختصین لتأكید أشیاء كثیرة في  محددة سلفا

في نفي أو تأكید وجود ... كما تسعفھ تلك الحسابات...... أوآل....  المادة الوراثیة التي یتعامل معھا
... أي مدیات إستقاللیة مورثات المقاومة.... وبین اإلستجابة المرضیة.... تداخل بین الظروف البیئیة 

... . كإرتفاع درجات الحرارة... من التكشف في ظروف بیئیة مختلفة... تلك المورثات... بل قوة 
 .... یة العامل وبسبب أھم

إبتدأ اإلھتمام بھذا المعیار من خالل المنحنیات التي یعبر من خاللھا الكثیر من المختصین عندما       
  :في المثال التالي یدرس تطور اإلصابة على عدة أصناف عبر فترة زمنیة كما 
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یات عالیة من نقلت شتالت ثالثة أصناف من الفلفل إلى تربة حقل سبق وإن حدثت بھ مستو: مثال
سجلت النسب . بعد أن غمرت جذورھا بمعلق مائي لمبید فطري محددالذبول في الموسم الماضي 

  . المئویة لإلصابة إسبوعیا

  :یمكن تلخیص النتائج في الجدول التالي

في ثالثة أصناف من الفلفل مزروعة في ..... في مكافحة الذبول...... كفاءة المبید الفطري. 1جدول 
  1وثة  طبیعیا بممرض الذبول تربة مل

مواعید   2النسب المئویة للنباتات المصابة بالذبول
 الصنف األول  الصنف الثاني  الصنف الثالث  القراءات 

   المقارنة  المعاملة   المقارنة  المعاملة  المقارنة  المعاملة
              

0  0  0  5  0  10 1/4 
6  15  2  18  5  30  8/4  
11  35  6  29  12  50  15/4  
16  69  6  40  20  75  22/4  
20  80  16  69  21  95  29/4  

نقلت شتالت بعمر إسبوعین إلى تربة حقل كان مزروعا بالفلفل في الموسم الماضي حیث  .1
 . حدثت مستویات عالیة من الذبول

حسبت أعداد النباتات الذابلة على خمسة  فترات بفاصلة زمنیة إسبوع واحد بین كل  .2
 ..قرائتین

  
النسب المئویة للذبول ) عمودیا( عند تحویل مفردات الجدول المذكور إلى منحنى طرفیھ 

سیتكون لدینا لكل صنف شكلین یختلفان في البدایة .... مواعید القراءات أفقیابینما تسجل 
بدون (أحدھما لمعاملة المقارنة....... ویختلفان  عند كل موعد قراءة وصوال للقراءة األخیرة

على الذراع العمودي لشكل وعند النظر للنسب المئویة المسجلة ... واآلخر للمعاملة ) مبید
 .ینا تصور واضح عن الفرق الكبیر بین المقارنة والمعاملة في أخر قراءةالمنحنى یبرز لد

بلغت النسبة المئویة للنباتات المصابة . لتكون لدینا وضوح في المقارنة فلنأخذ الصنف األول
 .... عند إستخدام المبید%  21الفطري ، بینما بلغت النسبة  عند عدم إستخدام المبید %  95

فإن ..شاملة ومتماثلة لجمیع  مفردات التجربة  دة المنحنى غالبا ماتكون ولما كانت قاع.... 
لنسب المئویة لإلصابة ھي العامل المتحكم في مساحة ا..ھي ..المصدر الرئیسي لإلختالف 

  .... الشكل المتكون تحت خطوط المنحنى
تكون لھما نفس القاعدة ولكنھم لذلك عند رسم المنحنیین سیتكون لدینا شكلین مختلفین قد 

ومن النظر للشكلین وتصور حجم منطقة ..... حتما مختلفین بذراع النسب المئویة لإلصابة
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وھو ما أطلق علیھ ... تبدو لنا وبشكل واضح إختالف كبیر بین المنطقتین.... كل منحنى
 AREAتحت منحنى المرض بالمساحة الواقعة   Maddenو  Campbellالعالمان 

UNDER DISEASE PROGRESS CURVE (AUDPC)   ...  
فالبعض یستخدم المعادلة ... تمیز ھذا العامل بوجود أفكار عدیدة حول كیفیة حساب كمیتھ

   :المعادلة األولى التالیة ولنطلق علیھا
AUDPC (A-value) = (2S1+S0+2S2+2S3+2S4+S5)/2  

  ... تمثل النسب المئویة لإلصابة في المواعید الخمسة  S1----S5حیث 
 

 وھناك رأي آخر  یدعو إلى إدخال  الفترة الزمنیة التي تطورت خاللھا  مستویات اإلصابة
   :على الوجھ التالي المعادلة الثانیةوبذلك تكون ... 

AUDPC (A-value): ∑yi +y+1)/2 (t i+1 – ti)  
، أما الفترة الزمنیة فقد تكون   (ti)تمثل النسبة المئویة لإلصابة خالل  المواعید   yحیث 

للفترة الواقعة بین موعد القراءة األولى والقراءة األخیرة أو الفترة الزمنیة بین قرائتین 
  .... خاصة إذا كانت الفترات الزمنیة متماثلة

 ب المئویة لإلصابة أو القیم الریاضیةوقد یستخدم البعض إسلوب بسیط عبارة عن تجمیع النس
   :كما في المعادلة الثالثة.... المستخدمة في تقییم مستویات اإلصابة

AUDPC = (S1+S2+S3+S4+S5) 

وقد تدخل الفترة الزمنیة سواء عدد األیام بین كل قرائتین أو الفترة الواقعة بین القراءة األولى  
  ... واألخیرة

AUDPC= (S1+S2+S3+S4+S5) X 7days>>>  

Or  

AUDPC= (S1+S2+S3+S4+S5) X 28 Days>>> 

 

لغرض معرفة كفاءة المبید المستخدم في الصنف األول  لو طبقنا المعادالت الخمسة على نتائج
إختزال اإلصابة وبالتالي ستكون النسبة المئویة إلختزال كمیة اإلصابة  ھي بنفس الوقت  الحجم 

  .. حة الواقعة تحت منحنى تطور اإلصابة عبر فترة زمنیة محددةال من المسالمختز
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في ... في مكافحة مرض الذبول ....یعكس الجدول التالي نتائج حسابات كفاءة المبید الفطري
  .  A  (A-value)من خالل معامل  الصنف األول

  
  
  

في حساب المساحة   المعادالت المستخدمة
  الواقعة تحت منحنى المرض 

قیم المساحة الواقعة تحت منحنى المرض 
AUDPC 

النسب المئویة   بوجود مبید   بدون مبید 
إلختزال 
المساحة 

إختزال كمیة  (
) اإلصابة

بسبب المبید 
%  

2S1+S0+2S2+2S3+2S4+S5 /2 212.5  47.5  77.6  
S1+S2+S3+S4+S5/2) X 28 days(  3640  812  77.6  

S1+S2+S3+S4+S5  260  58  77.6  
(S1+S2+S3+S4+S5) X 7days  1820  406  77.6  

S1+S2+S3+S4+S5 ) X 28  (  7280  1624  77.6  
 

     

  

حسبت النسب المئویة للمساحات المشغولة ببثرات الفطر المسبب لمرض الصدأ األصفر : مثال أخر
في خمسة   )1969-1968(وخالل موسمین متتالیین  Omarفي الحنطة على الصنف الحساس 

لوثت النباتات بأألبواغ  . مناطق جغرافیة ، لدراسة تأثیر الظروف البیئیة على تطور اإلصابة
 Xمتر 45الیوریدینیة للفطر المسبب التي وضعت على نباتات حساسة في وسط كل لوح حقلي بأبعاد 

قراءات كل عشر أیام بعد التلویث من خالل جمع نماذج أخذت ال... ھكتار 0.2متر أي ما یعادل   45
نموذج في اللوح  40لخطوط شعاعیة تمتد من مركز اللوح  النباتات المصابة للخارج بما یعادل 

  :عكست نتائج القراءات في الجدول التالي.... الواحد
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صدأ األصفر في النسب المئویة للمساحات المشغولة ببثرات الفطر المسبب لمرض ال. 2جدول 
  . في خمسة مناطق جغرافیة 1969و  1968خالل موسمي  Omarصنف الحنطة 

  

یوم بعد (مواعید القراءات 
التلویث اإلصطناعي 
  )لمراكز األلواح الحقلیة

لخمسة %  معدالت  النسب المئویة لشدة  اإلصابة 
  مواقع جغرافیة خالل موسمي

1968  1969  
0 0  0  
10 0  0  
20  0  0  
30  0  0  
40  3.0  0  
50  20.0  0  
60  50.0  0  
70  80.0  3.0  
80  90.0  6.0  
90  100.0  30.0  

100  100.0  70.0  
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ومع   1969و   1968وعلى الرغم من إن رسم المنحنى یوضح الفرق الكبیر بین موسمي 
  :موسمین ستلخص الفرق بشكل واضح وبسیط وكما یليلل AUDPCذلك فقیم 

AUDPC 1968= 0+3+20+50+80+90+100+100= 443 

 ِ ◌AUDPC 1969 = 0+3+6+30+70 = 109                         

 1969خالل موسم ) المرض(لذلك یمكن حساب كمیة اإلختزال الحاصل في كمیة اإلصابة 
  :من خالل المعادلة التالیة

75.391 X100=-value) of 1968 -(Aof 1969 /  value)-(A  

یمكن مالحظة الفرق الكبیر بین المساحة الواقعة تحت الخط األزرق مع تلك الواقعة تحت 
من مساحة اإلصابة التي % 25أكثر من  1969في عام   حیث التتعدى نسبتھا ..الخط األصفر

 .... بسبب مالئمة الظروف البیئیة لتطور المرض) الخط األزرق( 1968حدثت في موسم 

الخاصة بمعدل تطور اإلصابة  (r-value)القیم الحسابیة لمعامل آر  یمكن توضیف وبھذا
كثیر من الدراسات الخاصة بالمساحة الواقعة تحت منحنى تطور المرض  (A-value)ومعامل أي 

  .  المتعلقة باألمراض النباتیة سواء أمراض الدورات البسیطة أو أمراض الدورات المضاعفة

 

  محمد عبد الخالق الحمداني. د

 2012أیلول 


