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 اآلفاتة التآزر والتقویة في المواد المنشطة لمبیدات حساب نسبجدیدة ل طریقة
 نزار مصطفى المالح                                  یونس الجبوري قعبد الرزا           

  كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل                           المعھد التقني بالموصل             
  

  لخالصة ا
 نب))ات نت))ائج تطبی))ق الطریق))ة الجدی))دè لحس))اب نس))بة الت))آزر والتقوی))ة ف))ي م))ادتي زی))ت أظھ))رت

%  ٢.٥لزیادè فاعلیة مبی)د دلت)امثرین   Piperonyl butoxideوالـ  .Silybum mariamum L الكلغان
  Tribolium confusum (Duval)ف)ي مكافح)ة خنفس)اء الطح)ین المتش)ابھة  )مركز قابل لالستحالب(

وان ھ))ذا  ٢.٠٨ف))ي ال))دلتامثرین بلغ))ت   Piperonyl butoxideنس))بة التنش))یط الت))ي أح))دثتھا م))ادè  أن
 الكلغ)ان ف)ي المبی)دنب)ات زی)ت  أح)دثھاالتنشیط كان بالمؤازرè فقط ، فیما بلغت نسبة التنش)یط الكل)ي الت)ي 

 الم)ؤازرè ، وبلغ)ت نس)بة س)میتھ منف)ردا  أض)عافیزید على ثالثة بما  تھأي انھ زاد من فاعلی ٣.١٢ نفسھ
 ت)أثیراالتنش)یطي لزی)ت الكلغ)ان ك)ان  الت)أثیر ف)ان وعلی)ھ ٠.٢٧ونس)بة التقوی)ة  ٢.٨٥الكلغان  نبات لزیت

للم))واد المنش))طة الس))امة باس))تخدام معادل))ة  الت))آزرتقوی))ة ، وان حس))اب نس))بة  ت))أثیرمن))ھ  أكث))رم))ؤازرا 
Metcalf   وبذلك فھي تحسب نسبة التنش)یط الكل)ي  التآزر نسبة إلىتضیف نسبة التقویة  ألنھاغیر دقیقة
  . التآزرولیس نسبة 

  
  المقدمة

ف)ي البیئ)ة والمتمثل)ة بزی)ادè مس)تویات التل)وث البیئ)ي  اآلف)اتالسلبیة الس)تخدام مبی)دات  اآلثار إن
دف))ع الب))احثین ) ٢٠٠١ Chen،  ٢٠٠٣ Walter (للمبی))دات   اآلف))اتوظھ))ور الس))الالت المقاوم))ة م))ن 

المبیدات في البیئ)ة وذل)ك م)ن خ)الل  تحدثھمحاولة تخفیف الضغط الذي  إلىنتجة للمبیدات والشركات الم
تعم))ل عل))ى زی))ادè فاعلی))ة المبی))دات وب))ذلك تس))مح باس))تخدام تل))ك    Activatorsم))واد منش))طة  أیج))اد

 Hondالمبی))دات بتراكی))ز منخفض))ة ، وق))د اس))تخدمت العدی))د م))ن الم))واد ف))ي ھ))ذا المج))ال بنج))اح ومنھ))ا 
كم)ا تق)وم الش)ركات الی)وم بعملی)ات . )١٩٧٢ ( Voyelو  )٢٠٠٤(  Stenersonو ) ٢٠٠٣( نوآخ)رو

فاعلی))ة مم))ا ل))و اس))تخدمت مكون))ات المخل))وط منف))ردè ،  أكث))رمبی))د  إلنت))اج أكث))ر أوخل))ط م))ادتین فع))التین 
د الم)وا إن. )  ٢٠٠٩،و الم)الح والط)ائي   ٢٠١٠،  Meister( وتتوفر الیوم العدی)د م)ن ھ)ذه المبی)دات 

وتس)لك    Synergism الت)آزرم)ن خ)الل عملی)ة  إماالمنشطة للمبیدات تعمل على زیادè فاعلیة المبیدات 
ف)ي التف)اعالت الكیمیائی)ة فھ)ي إم)ا أن ) ل)یس لھ)ا ت)أثیر س)ام ( المس)اعد المادè المنشطة ھنا سلوك العامل 

ی)د م)ن نش)اط وحرك)ة الك)ائن تعمل على تسھیل عملی)ة نف)اذ المبی)د ووص)ولھ إل)ى موق)ع الت)أثیر أو أنھ)ا تز
المس))تھدف وب))ذلك تزی))د م))ن فاعلی))ة الك))ائن عل))ى التق))اط المبی))د أو أنھ))ا ت))رتبط م))ع المنظوم))ات الدفاعی))ة 

، أو أن المواد المنشطة تعمل على زیادè فاعلی)ة ) ١٩٩٣،  نزارشعبان و(المؤیضة للسموم وتثبط عملھا 
الم)ادè المنش)طة م)ادè س)امة ، وعلی)ھ  الحال)ة تك)ون وفي ھ)ذه Potentiationالمبید من خالل آلیة التقویة 

فان التقویة تنتج عن خلط مركبین كل منھما سام بطبیعتھ وتصبح قوè المخلوط الناتجة اكبر م)ن ق)وè ك)ل 
  :معادلة المنھما على انفراد ، ویتم عادè حساب نسبة التآزر باستخدام 

  ).è(  ،Metcalf  )١٩٧٢ المؤازرè الماد+ للمبید (  LD50/  للمبید   LD50=  التآزرنسبة 
س))))ام ، كم))))ا ی))))تم حس))))اب التقوی))))ة  ت))))أثیریك))))ون للم))))ادè الم))))ؤازرè أي  ال أنویش))))ترط ھن))))ا 

Potentiation   المنشطة èالمقوی)ة عن)د تركی)ز مع)ین وم)ن حس)اب  أوعن طریق تحدید نسبة القتل للماد
كی)ز وبع)د خل)ط المبی)د م)ع الم)ادè المقوی)ة المستھدفة عن)د ذل)ك التر اآلفةفي نسبة القتل التي یحدثھا المبید 

بنس)بة معین)ة ی)تم حس)اب نس)بة القت)ل الت)ي یح)دثھا المخل)وط وان الزی)ادè الحاص)لة ف)ي نس)بة ) مادè سامة(
 أنوالتقوی)ة ترتك)ز عل)ى  الت)آزرالطرائق المستعملة في حس)اب  إن. القتل نتیجة الخلط تمثل قیمة التقویة 

والتقوی)ة ف)ي  الت)آزرتس)تطیع حس)اب نس)بة  مقوی)ة ولكنھ)ا ال أوè مؤازرè تكون ماد أن إماالمادè المنشطة 
 إل)ىالمواد المنشطة التي تكون مؤازرè ومقویة للمبید ف)ي نف)س الوق)ت ، ل)ذا ف)ان الدراس)ة الحالی)ة تھ)دف 

م)واد منش)طة كوالتقوی)ة ف)ي بع)ض الزی)وت النباتی)ة المس)تخدمة  الت)آزرطریقة جدیدè لحساب نس)بة  أیجاد
  .من مجموعة البایرثروید المحضرè صناعیا  Deltamethrinلتامثرین للمبید د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٢١/٢/٢٠١١وقبولھ في   ٣٠/١١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

  ھوطرائق البحث مواد
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م))ن عائل))ة زھ))رè ( .Silybum mariamum L الكلغ))ان نب))ات التنش))یطي لزی))ت الت))أثیرلدراس)ة 
مركز قابل لالس)تحالب بالمقارن)ة م)ع الم)ادè المنش)طة % ٢.٥في مبید الدلتامثرین ) Asteraceae الربیع

( تراكی)ز لك)ل م)ن المبی)د والم)واد المنش)طة  خمس)ةفق)د ت)م تجھی)ز     Piperonyl butoxideالمعروف)ة 
وذل)ك %  ٠.٥و  ٠.٤و  ٠.٣و  ٠.٢و   ٠.١ھ)ي )  Piperonyl butoxideالكلغ)ان وال)ـ نب)ات زی)ت 

 Triboliumمعامل))ة ك))امالت خنفس))اء الطح))ین المتش))ابھة تم))ت ، ث))م بع))د ذل))ك  األس))یتوني ف)) بإذابتھم))ا
confusum (Duval)   م))ل م))ن محل))ول ك))ل تركی))ز للمبی))د والمنش))طات وبواق))ع ث))الث  ١وذل))ك ب))رش
ملغم من طحین الحنطة ، أما معاملة المقارنة فقد عومل)ت باألس)یتون فق)ط ،  ٢مكررات لكل تركیز على 

أیام ثم وضعت األطباق بعد التغطیة في حض)ان  ٤ – ٣حشرè كاملة وبعمر  ٢٥كل طبق  وقد وضع في
أعی)دت نف)س التجرب)ة الس)ابقة وذل)ك بخل)ط .  % ٥ + ٧٠م ورطوبة نسبیة  ْ ٥ + ٢٥ حرارè على درجة

مبی)د ال)دلتامثرین م)ع ثالث)ة تراكی)ز م)ن %  ٠.٣،   ٠.٢،  ٠.١الكلغان ھي  نبات ثالثة تراكیز من زیت
نف)س العملی)ة ك)ررت ) م)ادè م)ؤازرè: مبی)د (  ١>١أي بنس)بة كال على انفراد %  ٠.٣،  ٠.٢،  ٠.١ھي 

س)اعة م)ن المعامل)ة وت)م تص)حیح نس)بة  ٢٤أخ)ذت النت)ائج بع)د .   Piperonyl butoxideم)ع م)ادè ال)ـ  
یم كما تم رس)م خط)وط الس)میة لحس)اب ق).١٩٩٣ نزارالقتل باستخدام معادلة ابوت المذكورè في شعبان و

LC50 والتقوی))ة لك))ل م))ن زی))ت èنب))ات للمبی))د منف))ردا وللخل))یط وذل))ك لحس))اب نس))بة التنش))یط ب))المؤازر 
  : یأتيثرین وكما مفي المبید دلتا Piperonyl butoxideالكلغان و 

(  Metcalfمعادل))ة ذل))ك باس))تخدام وی))تم :  فȲȲي مȲȲادة منشȲȲطة غیȲȲر سȲȲامة   زرآالتȲȲحسȲȲاب نسȲȲبة  :أوال
١٩٧٢ (.  

  ) .المادè المنشطة + للمبید (  LC50قیمة  /للمبید   LC50قیمة = نسبة التنشیط 
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اس)تبعاد نس)بة التقوی)ة  ھ)ذه الخط)وè ی)تم وف)ي  : السȲامةالمنشȲطة مȲواد فȲي الزر آالتȲ نسȲبة حساب :ثانیا

والتي تمثل نسبة القتل التي تحدثھا الم)ادè المنش)طة ف)ي حیوان)ات االختب)ار ویمك)ن تلخ)یص ھ)ذه الطریق)ة 
  :بالخطوات التالیة 

ك)ل  ال)دلتامثرین الكلغ)ان  و زی)ت نب)ات نس)بة القت)ل المص)ححة للتراكی)ز المس)تخدمة لك)ل م)ن إیجاد  )١
  .على انفراد 

 .الكلغان والدلتامثرین  نبات من خلیطي زیت حة  للتراكیز المستخدمة نسبة القتل المصح أیجاد )٢
)  ٢٠١١( عب))دالرزاقاب))وت الم))ذكورè ف))ي الم))الح وتص))حیح نس))بة القت))ل للخل))یط باس))تخدام معادل))ة  )٣

عل)ى  اإلبق)اءوالت)ي تمث)ل نس)بة التقوی)ة وب)ذلك ی)تم نش)طة القات)ل للم)ادè الم الت)أثیروذلك للتخلص م)ن 
   : اآلتیةكما في المعادلة و ألتآزري تأثیرھا

  
رسم خطوط السمیة للخلیط والمبید كال على انفراد من النسب المئوی)ة المص)ححة للقت)ل لحس)اب ق)یم  )٤

LC50 أو LD50   لكل من المبید والخلیط.  
  )١٩٧٢(  Metcalfمعادلة باستخدام  ألتآزري التأثیرحساب نسبة  )٥

  للخلیط المصحح LC50قیمة   / للمبید LC50قیمة = نسبة التاثیر التآزري     
ف)ي نف)س الوق)ت ف)ان  وت)آزرتقوی)ة  ت)أثیرلھ)ا منشطة المواد ال أنما ب:نشیط  الكلي حساب نسبة الت :ثالثا

   أیضا) ١٩٧٢(  Metcalfمعادلةیتم باستخدام  أنحساب نسبة التنشیط الكلي یمكن 
  للخلیط LC50قیمة   /للمبید  LC50قیمة = نسبة التنشیط الكلي 

 الت)آزرنس)بة التنش)یط الكل)ي ونس)بة  ت)م حس)اب أنبعد  :في المواد  المنشطة حساب نسبة التقویة :عاراب
  : اآلتیةفانھ یمكن حساب نسبة التقویة باستخدام المعادلة 

  زرآنسبة الت - نشیط الكلينسبة الت= نسبة التقویة 
  

  النتائج والمناقشة
ة القت)ل م)ع زی)ادè تركی)ز ك)ل م)ن المبی)د وال)دلتامثرین ھناك زیادè ف)ي نس)ب أنیتبین ) ١(من الجدول      

 èوزی))ت الكلغ))ان ف))ي الحش))رات الكامل))ة لخنفس))اء الطح))ین المتش))ابھة ، فیم))ا ل))م یك))ن لم))ادPiperonyl 
butoxide  وعند التراكیز ال تأثیرأي èإل)ىالمستخدمة في الدراسة ، ویرج)ع ذل)ك  خمسةقاتل في الحشر 

 وآخ))رونوج))ده داود  وھ))ذا یتف))ق م))ع م))ام))ادè م))ؤازرè معروف))ة  ھ))ي Piperonyl butoxideم))ادè  أن
)١٩٨٧ (.  
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خنفس)اء الطح)ین  ف)يالقاتل لمبید دلتامثرین وزیت الكلغان والبایبیرونیل بیوتوكسید  التأثیر: ) ١(الجدول 

  .المتشابھة  
  كیزاالتر                  

  المعامالت
  )%(حشرة بالتراكیز ساعة من معاملة ال ٢٤النسبة المئویة للقتل بعد 

٠.٥  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٢  ٠.١  
  ٢٦.٠  ٢١.٥  ١٥.٠  ٩.٠  ٢.٥  دلتامثرین

  ١٧.٠  ١٥.٥  ٩.٠  ٥.٥  ٠.٢  زیت الكلغان
  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  بیبیرونیل بیوتوكسید

  
 Piperonyl butoxideلمخ)الیط المبی)د دلت)امثرین م)ع زی)ت الكلغ)ان وال)ـ  أنیتض)ح ) ٢(ومن الج)دول 

واض))ح ف))ي زی))ادè نس))بة القت))ل م))ع زی))ادè التراكی))ز  ت))أثیر) م))ادè منش))طة : مبی))د  ( ١>١بنس))بة خل))ط و
تنش)یطي لك)ل م)ن الم)ادتین ف)ي المبی)د دلت)امثرین ، وھ)ذا  ت)أثیرالمستخدمة من المخالیط مم)ا یؤك)د وج)ود 

 األعش)ابالتنشیطي لزیوت ب)ذور بع)ض  للتأثیرفي دراستھم ) ١٩٨٧b( وآخرونوجده داود  یتفق مع ما
الضارè في عدد من مبیدات البایرثروید المحضرè صناعیا ومبیدات الفسفور العض)ویة حی)ث ك)ان لزی)ت 

  .لبعض مبیدات البایرثروید  اتنشیطی تأثیراالكلغان 
  

  قیم التراكیز الموحدè لمخالیط المواد المنشطة مع المبید دلتامثرین :  )٢(الجدول 

  الخلیط
  %تركیز الخلیط 

  للقتل %
  التركیز الموحد  بیدم  مؤازر

  مبید الدلتامثرین +زیت الكلغان 
٣٠.٠ ٠.٢  ٠.١  ٠.١  

٦٠.٠  ٠.٤  ٠.٢  ٠.٢  
٧٨.٠  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  

  مبید الدلتامثرین+ بیبیرونیل بیوتوكسید 
  
  
  

١٧.٠ ٠.٢  ٠.١  ٠.١  

٤٣.٠  ٠.٤  ٠.٢  ٠.٢  

٥٦.٠  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  

  
ك)ل  ھ م)عقد تغیر من حیث الموقع والمیل عند خلطخط السمیة للمبید دلتامثرین  أنیتبین ) ١(من الشكل 

مقارنة بمی)ل خ)ط الس)میة وموقع)ھ عن)د اس)تخدامھ بش)كل   Piperonyl butoxideمن زیت الكلغان والـ 
في درج)ة اس)تجابة الحش)رات للمبی)د ،  تأثیراللمواد المنشطة المخلوطة مع المبید  أنمنفرد مما یدل على 

  :والتقویة للمواد المنشطة للمبیدات وكما یلي  التآزرجدیدè لحساب نسبة بعد ذلك یتم استخدام الطریقة ال
للمبی)د م)ن خ)ط   LC50وذل)ك بحس)اب قیم)ة : في مȲادة منشȲطة غیȲر سȲامة  التآزرحساب نسبة :  أوال

) ٢-١الش))كل ،(  Piperonyl butoxideلخل))یط ال))دلتامثرین م))ع LC50 وال))ـ ) ٤-١الش))كل ،(الس))میة 
 Piperonyl butoxide وی))تم حس))اب نس))بة الت))آزر لل))ـ . للخل))یط  ٠.٤٤و  للمبی))د ٠.٦حی))ث كان))ت  

  ) :١٩٧٢( Metcalfباستخدام معادلة 
 èقیمة = نسبة التنشیط بالمؤازرLC50  قیمة   /للمبیدLC50 للخلیط  

 إذافھ)و ) ١الج)دول ( غی)ر س)ام  Piperonyl butoxideال)ـ  أنوبم)ا    ٢.٠٨ =  ٠.٤٨/  ١.٠=      
èم))ؤازر èوغی))ر مقوی))ة وعلی))ھ ف))ان الفع))ل التنش))یطي ال))ذي تظھ))ره عملی))ة خل))ط ال))ـ  م))ادPiperonyl 

butoxide  فقط èھو تنشیط بالمؤازر.  
ق)یم إلى  )٣(تشیر النتائج الموضحة في الجدول : في المواد المنشطة السامة التآزرحساب نسبة : ثانیا 

معادل)ة اب)وت الم)ذكورè ف)ي ثانی)ا ف)ي  بع)د تطبی)ق) ٢(نسب القتل المصححة للق)یم الم)ذكورè ف)ي الج)دول 
  .مواد وطرائق البحث 

-٣٠% = ( ٠.١ففي حالة مخلوط زیت الكلغان مع الدلتامثرین فان نسبة القت)ل المص)ححة عن)د التركی)ز
٢ (x ١٠٠ / )٣الجدول ، ( وھكذا بالنسبة لبقیة التراكیز و المخالیط    ٢٨.٥) = ٢-١٠٠. (  
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 ف))ي خنفس))اء الطح))یننش))طة واد المم))منف))ردا ومخلوط))ا م))ع الخ))ط الس))میة لمبی))د ال))دلتامثرین ) :١(لش))كل ا

  المتشابھة
  

 LC50ت)م حس)اب ق))یم ) ١ ، الش)كل(ب القت)ل المص))ححة وبع)د رس)م خ)ط الس)میة للمخ))الیط باس)تخدام نس)
  ) .٦،٥،٤ -١الشكل ، ) (القاتل للمادè المنشطة التأثیر( التقویة  تأثیرللمخالیط التي استبعد منھا 

  
  .تأثیر المبید مخلوطا ببعض المنشطات في خنفساء الطحین المتشابھة ) : ٣(الجدول 

  
  الخلیط

  للقتل %  %تركیز الخلیط
  مبید  منشط  المصححة

  مبید الدلتامثرین +زیت الكلغان  
٢٨.٢  ٠.١  ٠.١  
٥٦.٤  ٠.٢  ٠.٢  
٧٤.١  ٠.٣  ٠.٣  

  
لخلیط ال)دلتامثرین م)ع زی)ت الكلغ)ان   ٢.٨٥ التآزرحیث بلغت نسبة ) ١٩٧٢(Metcalfوبتطبیق معادلة 

  ).٤،الجدول (
كی)ز المبی)د لنحص)ل عل)ى نرسم خط)وط الس)میة للمخ)الیط م)ن النس)ب المئوی)ة للقت)ل المص)ححة م)ع تر  -
(  ادè الم))ؤازرèالقات))ل للم)) الت))أثیرللمخ))الیط المس))تثنى منھ))ا  LC50ال))ذي نس))تخرج من))ھ ق))یم ) ١الش))كل (

  ) .التركیز للمبید فقط ولیس للمجموع 
للمبی)د ض)من   LC50قیم)ة ال)ـ/ للمبی)د   LC50قیم)ة ال)ـ= نسبة التآزر:نحسب نسبة التآزر من العالقة  -

  ).٤جدول ( ضح في وكما مو.  الخلیط
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بیوتوكسید مع مبید الدلتامثرین ضد خنفس)اء  لألتنشیطي لزیت الكلغان و البایبیرونی التأثیر: ) ٤(جدول ال
  . جدیدèالطحین المتشابھة طبقا للطریقة ال

 التآزرنسبة   للمبید المنشط  LC50قیمة   المخلوط
 - ١.٠ دلتامثرین

 ٢.٨٥ ٠.٣٥ زیت الكلغان+دلتامثرین 
 ٢.٠٨ ٠.٤٨ بیبیرونیل بیوتوكسید +امثرین دلت

  
والتقویة لمبید الدلتامثرین مع زی)ت  التآزرأي حساب مجموع نسبة : حساب نسبة التنشیط الكلي -:ثالثا 

  ):١٩٧٢(  Metcalfالكلغان باستخدام معادلة 
  للخلیط LC50قیمة   /للمبید  LC50قیمة = نسبة التنشیط الكلي 

  .لزیت الكلغان مع مبید الدلتامثرین والتآزروھي نسبة التقویة  ٣.١٢= ٠.٣٢/  ١.٠=    
  : اآلتیةوتتم بتطبیق المعادلة :  )الكلغان(حساب نسبة التقویة في المادة المنشطة -:رابعا 

  زر آنسبة الت –نشیط الكلي نسبة الت=  )السام للمادè المؤازرè التأثیر(نسبة التقویة
  .نسبة التقویة  ٠.٢٧=  ٢.٨٥ -  ٣.١٢=                 

من)ھ  أكث)رم)ؤازرا  ت)أثیرازی)ت الكلغ)ان كم)ادè منش)طة لل)دلتامثرین ك)ان  تأثیر أنسبق یتبین  من خالل ما
 الت)آزرلحساب نس)بة ) ١٩٧٢(  Metcalfمعادلة  أن، كذلك یتضح ) ٤ ، جدول(مادè سامة مقویة للمبید 

أم)ا .نس)بة الم)ؤازرè إل)ىتض)یف نس)بة التقوی)ة  ھ)األنتكون نتائجھا غیر دقیقة م)ع الم)واد المنش)طة الس)امة 
فان)ھ یلخ)ص ق)یم مكون)ات التنش)یط لك)ل م)ن البیبیرونای)ل بیوتوكس)اید م)ع مبی)د ال)دلتامثرین ) ٥الجدول ، (

  .وكذلك زیت الكلغان مع المبید المذكور
  

  .الدلتامثرین  قیم مكونات التنشیط لكل من البیبیرونایل بیوتوكساید وزیت الكلغان مع مبید): ٥(جدول ال
  لتقویةانسبة   لمؤزرèانسبة   لتنشیط الكلياقیمة   الخلیط

  صفر  ٢.٠٨  ٢.٠٨ Piperonyl butoxide+ مبید الدلتامثرین 
  ٠.٢٧  ٢.٨٥  ٣.١٢  زیت الكلغان+ مبید الدلتامثرین  

 

A NEW METHOD FOR CALCULATING THE SYNERGISM 
AND POTENTIATION PERCENTAGE OF PESTICIDES  

ACTIVATOR COMPOUNDS 
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ABSTRACT 

The application of the new method for calculating the synergism and 
potentiation percentage of Milkthistle plant oil (Silybum mariamum L.) and Piperonyl 
butoxide which used as an activator to increase the toxicity of  deltamethrin 2.5% EC. 
against Tribolium confusum Duval, showed that the activation percentage piperonyl 
butoxide to Deltamethrin reached 2.8, and this activation was by synergism only 
because piperonyl butoxide is not toxic, while the total activation percentage to 
deltamethrin produced by Milkthistle oil reached 3.12, and the synergism percentage 
from total activation percentage reached 2.85 and the potentiation reached 0.27. The 
previous results proved that calculating the synergism of toxic activator compound by 
using Metcalf equation is not correct because it calculate the total activation instead of 
synergism percentage . 

  

  المصادر
تخدام زی)وت نباتی)ة اس). )a ١٩٨٧(داؤد ، عواد ش)عبان ، ن)زار مص)طفى الم)الح وس)ھل كوك)ب الجمی)ل 

مجل))ة . لتنش))یط بع))ض مبی))دات البیرثروی))دات المحض))رè ص))ناعیا ض))د خنفس))اء الطح))ین الص))دئیة 
  .٢٥٣-٢٤٧) : ١(١٩، زراعة الرافدین 

. )b ١٩٨٧( داؤد ، ع))واد ش))عبان ، ن))زار مص))طفى الم))الح ، م))روان الش))اروك وس))ھل كوك))ب الجمی))ل
è عل))ى ع))دد م))ن البایرثوی))دات المحض))رè الض))ار األعش))ابب))ذور بع))ض  لزی))وتالتنش))یطي  الت))أثیر

 .٦٢-٥٩: ٥صناعیا ومبیدات الفسفور العضویة ، مجلة وقایة النبات العربیة 



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٢٤٩

دار الكت)))ب للطباع))ة والنش))ر ،جامع)))ة . المبی))دات .) ١٩٩٣(ن))زار مص)))طفى الم))الح  و، ع))واد ش))عبان 
  .الموصل

نظری))ة والعملی))ة لمبی))دات االس))س ال) .٢٠١١(الم))الح ، ن))زار مص))طفى و عب))دالرزاق ی))ونس الجب))وري 
 .االفات ، دار طویق للطباعة والنشر

الس)ام ل))بعض المبی)دات الكیمیائی))ة  الت)أثیر) . ٢٠٠٩(الم)الح ، ن)زار مص))طفى و ف)ائز عبدالش)ھید الط))ائي 
مجل))ة جامع))ة تكری))ت . والمایكروبی))ة ومخالیطھ))ا ف))ي یرق))ات العم))ر الثال))ث لعث))ة درن))ات البطاط))ا 
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