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فهرست سموم مجاز كشور 
)براساس كتاب فهرست سموم مجاز كشور چاپ 1386 سازمان حفظ نباتات(

نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی سمردیف
حشره كشنیمازالEC1%آزادیراختین1
حشره كشاتیولEC47%اتیون2
حشره كشاُبرونSC24%اسپیرومسیفن3
حشره كشتریسرSC24%اسپینوزاد4
حشره كشموسپیالنSP20%استامی پراید5
حشره كشمتاسیستوكسEC25%اكسی دیمتون متیل6
حشره كشكنفیدورSC35%ایمیداكلوپراید7
حشره كشگاچوWS70%ایمیداكلوپراید8
حشره كشآوانتSC15%ایندوكساكارب9

حشره كشام وی پیWG90%باسیلوس تورینجینسیس10
حشره كشآپالودSC40%بوپروفزین11
حشره كشآمبوشEC25%پرمترین12
حشره كشكوراكرونEC40%پروفنفوس13
حشره كشاكتیلیکEC50%پریمفوس متیل14
حشره كشپریمورDF50%پریمیکارب15
حشره كشپریمورWP50%پریمیکارب16
حشره كشدرای سایدP80%پودر سیلیس17
حشره كشچسWG50%پی متروزین18
حشره كشچسWP25%پی متروزین19
حشره كشآگروترینWP.1%پیرتروم20
حشره كشآدمیرالEC10%پیری پروكسی فن21
حشره كشسومی پِلوEC50%پیریدالیل22
حشره كشدیپتركسEC50%تری كلروفن23
حشره كشدیپتركسWP80%تری كلروفن24
حشره كشدیپتركسSP80%تری كلروفن25
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حشره كشكالیپسوSC48%تیاكلوپراید26
حشره كشپروتئوسOD11%تیاكلوپراید + دلتامترین27
حشره كشآكتاراWG25%تیامتوكسام28
حشره كشكروزرFS35%تیامتوكسام29
حشره كشدسیسEC2/5%دلتامترین30
حشره كشروغن نارگیلWSC65%دی اتانول آمید31
حشره كشبازودینEC60%دیازینون32
حشره كشبازودینWP40%دیازینون33
حشره كشبازودینGR10%دیازینون34
حشره كشبازودینGR5%دیازینون35
حشره كشدیمیلینODC45%دیفلوبنزورون36
حشره كشدیمیلینWP25%دیفلوبنزورون37
حشره كشددواپEC50%دیکلرووس38
حشره كشروكسیونEC40%دیمتوات39
حشره كشریپکوردEC40%سایپرمترین40
حشره كشتریگرادWP75%سیرومازین41
حشره كشكاسکیدDC5%فلوفنکسورون42
حشره كشسومیسیدینEC20%فن والریت43
حشره كشسیدیالEC50%فنتوات44
حشره كشلبایسیدEC50%فنتیون45
حشره كشسومیتیونEC50%فنیتروتیون46
حشره كشزولونEC35%فوزالون47
حشره كشریجنتGR0/2%فیپرونیل48
حشره كشپادانGR4%كارتاپ49
حشره كشدورسبانEC40/8%كلروپیریفوس50
حشره كشنگزالوتGR5%كلروپیریفوس51
حشره كشرلدانEC40%كلروپیریفوس متیل52
حشره كشگالدیاتور 5 تی سیEC50%كلروپیریفوس+ كلریفوس متیل53
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حشره كشَمچEC5%لوفنورون54
حشره كشلوفوكسEC10/5%لوفنورون+فنوكسی كارب55
حشره كشماالتیونEC57%ماالتیون56
حشره كشهوستاكوئیکEC50%هپتنفوس57
حشره كشكنسالتEC10%هگزافلومورون58
كنه كشورتی مکEC1/8%آبامکتین59
كنه كشپروپالWP25%آزوسیکلوتین60
كنه كشنئورونEC25%بروموپروپیالت61
كنه كشسیترازونEC20%بنزوكسی میت62
كنه كشامایتEC57%پروپارژیت63
كنه كشامایتEW57%پروپارژیت64
كنه كشسان مایتWP20%پیریدابن65
كنه كشتدیون وی EC7/52%18تترادیفون66
كنه كشاكاتینEC25%تیومتون67
كنه كشكلتانEC18/5%دیکوفول68
كنه كشدانیتولEC10%فن پروپاترین69
كنه كشارتوسSC5%فن پیروكسی میت70
كنه كشپرایدSC20%فنازاكوئین71
كنه كشآپولوSC50%كلوفنتزین72
كنه كشنیسورونEC10%هگزی تیازوكس73
قارچ كشاُرتیوا تاپSC32.5%آزوكسی استوربین74
قارچ كشاپوسSC12/5%اپوكسی كونازول75
قارچ كشهینوزانEC50%ادیفنفوس76
قارچ كشرورالWP50%ایپرودیون77
قارچ كشرورال تی اسWP52/5%ایپرودیون+كاربندازیم78
قارچ كشفنگافلورSL5%ایمازالیل79
قارچ كشبرودوفیکسSC18%برودوفیکس80
قارچ كشبنلیتWP50%بنومیل81
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قارچ كشبلیسWG38%بوسکالید+پیراكلواستروبین82
قارچ كشُكلیسSC30%بوسکالید+كروزوكسیم متیل83
قارچ كشبایکورWP25%بی ترتانول84
قارچ كشتیلتEC25%پروپیکونازول85
قارچ كشالماردورFS40%پروتیوكونازول+تبوكونازول86
قارچ كشاسپورگونWP50%پروكلراز87
قارچ كشمون ِسِرنWP25%پنسیکرون88
قارچ كشتوپازEW20%پنکونازول89
قارچ كشراكسیلDS2%تبوكونازول90
قارچ كشفولیکورEW25%تبوكونازول91
قارچ كشراكسیلFS6%تبوكونازول92
قارچ كشلوسِپلEC10%تتراكونازول93
قارچ كشرئالFS20%تری تیکونازول94
قارچ كشكالیکسینEC75%تری دمورف95
قارچ كشبیمWP75%تری سیکالزول96
قارچ كشفلینتWG50%تری فلوكسی استروبین97
قارچ كشانووکWG75%تری فلوكسی سولفورون98
قارچ كشتریفمینEC15%تری فلومیزول99

قارچ كشتریفمینWP15%تری فلومیزول100
قارچ كشبایلتونWP25%تریادیمفون101
قارچ كشبایتانDS7/5%تریادیمنول102
قارچ كشتکتوWP60%تیابندازول103
قارچ كشواكس سیترازول%0.70تیابندازول+ایمازالیل104
قارچ كشوینسنت پیDS5%تیابندازول+فلوتریافول105
قارچ كشتوپسین امWP70%تیوفانیت متیل106
قارچ كشهومایWP80%تیوفانیت متیل + تیرام107
قارچ كشملپركسWP65%دودین108
قارچ كشدیویدندDS3%دیفنوكونازول109
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قارچ كشدیویدندFS3%دیفنوكونازول110
قارچ كشكاراتانEC35%دینوكاپ111
قارچ كشكاراتانWP18/5%دینوكاپ112
قارچ كشدیتان زد WP80%78زینب113
قارچ كشآلتوSL10%سایپروكونازول114
قارچ كشآرتئاEC33%سایپروكونازول + پروپیکونازول115
قارچ كشدیویدند استارFS3/63%سایپروكونازول+دیفنوكونازول116
قارچ كشاكویشن پروWG52/5%سایموكسینیل+فاموكسادون117
قارچ كشتركیب بردوEW25%سولفات مس+آهک118
قارچ كشالوزال ـکوزانDF80%سولفور119
قارچ كشالوزال ـکوزانWG80%سولفور120
قارچ كشالوزال ـکوزان%90ـ WP80سولفور121
قارچ كشگل گوگرد سولفور122
قارچ كشایمپکتSC12/5%فلوتریافول123
قارچ كشسلستFS2/5%فلودیوكسینل124
قارچ كشاورتوسایدWP50%كاپتان125
قارچ كشدروزالWP50%كاربندازیم126
قارچ كشباویستینWP60%كاربندازیم127
قارچ كشآلتوكمبیSC46%كاربندازیم+سایپروكونازول128
قارچ كشآلرتWP37/5%كاربندازیم+فلوزیالزول129
قارچ كشویتاواكسWP75%كاربوكسین130
قارچ كشویتاواكسL40%كاربوكسین تیرام131
قارچ كشویتاواكس تیرامWP75%كاربوكسین تیرام132
قارچ كشوینSC30%كارپروپامید133
قارچ كشاستروبیWG50%كروزاكسیم متیل134
قارچ كشداكونیلWP75%كلرتالونیل135
قارچ كشداكونیلSC72%كلرتالونیل136
قارچ كشكوپراویتWP35%كوپراوكسی كلراید137
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قارچ كشدیتان ام WP80%22مانب138
قارچ كشدیتان ام WP80%45مانکوزب139
قارچ كشسولفور پَد متابی سولفیت سدیم140
قارچ كشریدومیلGR5%متاالكسیل141
قارچ كشریدومیل مانکوزبWP72%متاالكسیل مانکوزب142
قارچ كشواپامL32/7%متام سدیم143
قارچ كشتریمیدالEC9%نوآریمل144
قارچ كشانویلSC5%هگزاكونازول145
علف كشگزاپریمWP80%آترازین146
علف كشگزاپاكسWP80%آمترین147

آمترین+تری فلوكسی 148
سولفورون سدیم

WG75%علف كشكریسَمت

علف كشسان رایس پالسSC31/5%آنیلوفوس+اتوكسی سولفورون149
علف كشسوناالنEC33/3%اتال فلورالین150
علف كشاسنیتEC50%استوكلر151
علف كشسورپاسEC76%استوكلر+دیکلرآمید152
علف كشتاپ استارEC3%اكسادیارژیل153
علف كشتاپ استارWG80%اكسادیارژیل154
علف كشگل ای EC24%2اكسی فلورفن155
علف كشرونستارSL12%اگزادیازون156
علف كشارادیکانEC82%ای پی تی سی+دی كلرامید157
علف كشپنترSC55%ایزوپروترون + دیفلوفنکان158
علف كشپرسوئیتSL10%ایمازتاپیر159
علف كشتوتریلEC22/5%ایوكسینیل160
علف كشبرومینال ـپاردنرSL22/5%بروموكسینیل161
علف كشبرومیسید ام آEC40%بروموكسینیل +ام ث پ آ162
علف كشلونداكسDF60%بن سولفورون متیل163
علف كشبازاگرانSL48%بنتازون164
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علف كشماچتیEC60%بوتاكلر165
علف كشماچتیEW60%بوتاكلر166
علف كشگراماكسونSL20%پاراكوات167
علف كشریفیتEC50%پرتیال كلر168
علف كشآژیلEC10%پروپاكوئیزافوپ پی اتیل169
علف كشاستام افEC36%پروپانیل170
علف كشگزاگاردWP80%پرومترین171
علف كشُكن ُویDF88%پرومترین+فلومتورون172
علف كشاستامپEC33%پندیمتالین173
علف كشریلوف اچEC35%پی پروفوس+توفوردی174
علف كشلنتاگرانEC60%پیریدات175
علف كشلنتاگرانWP45%پیریدات176
علف كشتوردون كا L21/6%22پیکلورام177

پینوكسادن+ایمن كننده 178
كلوكینتوست ـمکسیل

EC10%100علف كشآكسیال

پینوكسادن+ایمن كننده 179
كلوكینتوست ـمکسیل

EC4.5%045علف كشآكسیال

پینوكسادن+كلودینافوپ 180
پروپارژیل

EC4.5%علف كشتراكُسس

علف كشتبوسانSC50%تبوتیورون181
علف كشسیمبارWP80%ترباسیل182
علف كشلوگران اكستراWG64%تربوترین+تریاسولفورون183
علف كشآوادكسEC46%تری آالت184
علف كشبی دبلیوG10%تری آالت185
علف كشگرانستارDF75%تری بنورون متیل186
علف كشسافاریDF50%تری فلوسولفورون متیل187
علف كشاربیتوكسCR95%تری كلرو استات سدیم188
علف كشترفالنEC48%تریفلورالین189
علف كشیو46 دیفلوئیدSL72%توفوردی190



214

علف كشیو46 كمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+ام ث پ آ191
علف كشباسفاپونSP80%داالپون192
علف كشلین تورWG70%دای كامبا+تریاسولفورون193
علف كشدیالِن سوپرSL46.4%دای كامبا+توفوردی194
علف كشبتانال آ امEC15/7%دس مدیفام195
علف كشكوبکسEC25%دی نیترامین196
علف كشآونجSL25%دیفنزوكوات197

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث 198
پ آ

SL60%علف كشدوپلوسان سوپر

علف كشایلوكسانEC36%دیکلوفوپ متیل199
علف كشكارمکسWP80%دیورون200
علف كشبَِریجDF60%دیورون+هگزازینون201
علف كشتیتوسDF25%ریم سولفورون202
علف كشنابواسOEC12/5%ستوكسیدیم203
علف كشآپیروسWDG75%سولفوسولفورون204
علف كشرونیتEC72/7%سیکلوات205
علف كشفوكوسEC10%سیکلوكسیدیم206
علف كشستوفWG20%سینوسولفورون207
علف كشسافیکس بی دبلیوEC20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل208
علف كشفوزیلیدسوپرEC12/5%فلوآزیفوپ پی بوتیل209
علف كشبتانال معمولیEC15/7%فن مدیفام210

فن مدیفام+دس 211
مدیفام+اتوفومازیت

EC18%علف كشبتانال پروگرس آ ام

فن مدیفام+دس 212
مدیفام+اتوفومازیت

EC27.4%علف كشبتانال پروگرس

علف كشپوماسوپرEW7/5%فنوكساپروپ پی اتیل213
علف كشسلکت سوپرEC12%كلتودیم214
علف كشداكتالWP75%كلرتال دی متیل215
علف كشپیرامینDF65%كلریدازون216
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علف كشپیرامینSC50%كلریدازون217
علف كشپیرامین WP65%كلریدازون 218
علف كشپیرامین WP80%كلریدازون 219
علف كشلونترلSL30%كلوپرالید220
علف كشتاپیکEC8%كلودینافوپ پروپارژیل221
علف كشتارگاسوپرEC5%كوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف كشپنتراEC40%كوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف كشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
علف كشرانداپSL41%گلیفوزیت225
علف كشوید َمسترSL36%گلیفوزیت با امالح دوگانه226
علف كشآفالونSC45%لینورون227
علف كشبوتیسان استارSC41.6%متازاكلر+كوئین مراک228
علف كشگلتیکسWG70%متامیترون229
علف كشگلتیکسWP70%متامیترون230
علف كشلکسونDF45%متری بوزین231
علف كشسنکورWP70%متری بوزین232

مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ 233
ایمن كننده

OD1.2%علف كشآتالنتیس

علف كشاردرامEC71%مولینیت234
علف كشاردرام سوپرEC71%مولینیت235
علف كشگاالنت سوپرEC10/8%هالوكسی فوپ ار متیل236
علف كشگاالنتEC12/5%هالوكسی فوپ اتوكسی اتیل237

یدوسولفورون 238
متیل+مزوسولفورون متیل

WDG6%علف كششوالیه

فومیگانتفستوكسینTB56%آلومینیوم فسفاید239
فومیگانتبرومور دو متیلGS98%متیل بروماید240
فومیگانتدگش پلتP56%منیزیم فسفاید241
موش كشكلرتB0/005%برودیفاكوم242
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موش كشالنی رتB0/005%برومادیولون243

دیفناكوم244
 Bait

Pellete.005%موش كشبونی َرت

نماتد كشنماكورGR10%فنامیفوس245
نماتد كشراگبیGR10%كادوزوفوس246
حلزون كشفریکولBait1%فسفات آهن247
حلزون كشمتاالنجیB6%متالدهاید248
حلزون كش  نوار مسی249
سایرآتپالس آتپالس250
سایردفL72%تری بوتیل فسفرو تری تیوآت251
سایردراپWP50%تیدیازورون252
سایرولکEC80%روغن امولسیون شونده253
سایرفسفر دو زنکP2%زینک فسفاید254
سایربرلکس )Tb 10gr)Berelexژیبرلیک اسید255
سایربرلکس )EC100%)Berelexژیبرلیک اسید256
سایربرلکس )L13/5%)Berelexژیبرلیک اسید257
سایرمویانL100سیتوگیت258
سایرمویانL100%سیتووت259
سایرسیتووتL100%سیتووت260
سایرمویانL81/2%فری گیت261
سایرمویانSL41%فري گیت262

كلروفاسینون+ 263
سولفاكینوكسالین

B0/025%سایراكتو سین سی

سایرپرایم پالسEC12.5%فلومترالین264
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8 ـ16 4 ـ8 2 ـ4 كمتر از 2

سیر چغندر آرتیشو مارچوبه

پیاز هویج لوبیا سبز كلم بروكلی

سیب زمینی  تربچه كلم بروكسل كلم گل

كدو تنبل كرفس پیازچه

كدو حلوایی بادمجان كاهوی برگی

كاهو پیچ نخودفرنگی

خربزه اسفناج

بامیه ذرت شیرین

فلفل قطعات بریدۀ سبزیها

كدو مسمایی

گوجه فرنگی نارس

جدول قابلیت ماندگاری و پتانسیل نگهداری سبزی ها و صیفی های تازه در دما و رطوبت  
نسبی مطلوب )هفته(

یا تغییر یافته در طول حمل و نقل یا  جدول شرایط توصیه شدۀ اتمسفر کنترل شده 
سبزی ها انبار  در  نگهداری 

میزان 
کاربرد

اتمسفر کنترل شده )%( دما )سانتیگراد(
نام سبزی

Co2 O2 دامنۀ تغییر مطلوب

متوسط 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ5 صفر آرتیشو

زیاد 10 ـ14 هوا 1 ـ5 7.8 مارچوبه

كم 4 ـ7 2 ـ3 5 ـ10 7.8 لوبیا سبز

متوسط 20 ـ30 8 ـ10 5 ـ10 2.8 لوبیای 
كنسروی

زیاد 5 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكلی

كم 5 ـ7 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكسل

زیاد 3 ـ6 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم پیچ

متوسط 10 ـ20 3 ـ5 2 ـ5 12 طالبی
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كم 3 ـ4 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم گل

كم 3 ـ5 1 ـ4 0 ـ5 صفر كرفس

كم 0 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم چینی

كم 0 1 ـ4 7.8 ـ12 4 خیار سبز

كم 3 ـ5 3 ـ5 1 ـ12 1 خیار ترشی

كم 2 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر تره فرنگی

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو پیچ

زیاد 5 ـ20 1 ـ5 0 ـ5 صفر كاهو 

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو برگی

كم 4 ـ10 هوا 1.7 ـ12 7.8 بامیه

كم 0 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر پیاز 

كم 0 ـ5 2 ـ3 0 ـ5 صفر پیازچه

كم 8 ـ10 8 ـ10 0 ـ5 صفر جعفری

كم 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ10 صفر نخودفرنگی

كم 2 ـ5 2 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل دلمه ای

كم 0 ـ5 3 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل تند

كم 2 ـ3 1 ـ2 0 ـ5 صفر تربچه

كم 5 ـ10 7 ـ10 0 ـ5 صفر اسفناج

كم 5 ـ10 2 ـ4 0 ـ5 صفر ذرت شیرین

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 12 ـ15 12 گوجه فرنگی 
نارس

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 10 ـ15 10 گوجه فرنگی 
رسیده

كم 4 ـ5 3 ـ4 0 ـ5 صفر شیکورۀ 
ویتلوف
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پیشگام  انتشارات  صنعتی،  كشاورزی  تا  منزل  باغچه  از  سبزی كاری  منصور،  تصدیقی،  1ـ 
1374

2ـ اشرفی، مرتضی، فرهنگ اوزان و مقادیر علمی و عملی بین المللی انتشارات شركت سینما 
آهنگ 1394

3ـ مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر شایستگی و چارچوب ملی صالحیت حرفه ای 18  اردیبهشت 
1393، مركز تربیت مربی، كرج، ایران

4ـ آیین نامة مشتمل بر 4 فصل و 51 ماده تهیه و به استناد مواد 85 و 91 قانون كار در 
1387 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1387/12/27 به تصویب وزیر كار و امور 

اجتماعی رسیده است.
آیین نامة ایمنی ماشین ها و ادوات كشاورزی = آیین نامة حفاظتی كار با سموم دفع آفات در 

كارگاه ها ـ آیین نامة حفاظتی حمل دستی بار
5ـ راسخ جهرمی، عرفانه، عابدی، فریبا، فصلنامة علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعة 
اقتصادی، سال اول، شمارۀ دوم، بهار1390، بررسی رابطة بخش كشاورزی و رشد و توسعة 

اقتصادی )1388 ـ 1355(
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