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 النباتات الضارة والسامة
مقبولوة اسستسوا ة    نوواع ممتوا  تستسٌغها الحٌوانات بصووة  جٌود  وأنواع المختلفة أ عشابمجموعة األضمن ٌصادف 

خل كثٌوة مون دوٌو قطعا   تأكلهاال تقبل علٌها الحٌوانات وال ٌة حشائش ضاة  فجانب هذه النباتات ذات قٌمة العل ىلوٌوجد إ

  .واقتصادٌا   النباتات الضاة  والسامة فً تصنٌف هذه المجموعة نباتٌا  

 

 النباتات الضارة :
الحٌوانوات  تأكلهوانواع التً ال تحتوي فً تةكٌبها مواد سامة   وٌمكن اعتباةها ذات قٌمة  ذائٌة ولكون عنودما هً تلك األ

 ) لحم   صوف   حلٌب ( وتضة بصحة الحٌوان. فً المنتجات الحٌوانٌةو تلفا أ تسبب فسادا  

 Cirsium vulgare قصوانوالSetaria setosum  ونبات Setaria viridis العلٌق ونبات الل ٌق أ ونالحظ عند ةعً

 لى موتها .ؤدي فً بعض الحاالت إتسبب عسة هضم ت ( Asteraceae العائلة النجمٌة)

فوً الجلود والمعود   مٌكانٌكٌوا   بةٌوة قاسوٌة توؤذي الحٌووان وتحودض لو  ضوةةا  إ تحووي بوذوةا   بأشوواك ا وهناك نباتوات مغطو

  Aegilops ovate  (القمح البةي)الحنٌطة  معاء  وٌنتمً الى هذه المجموعة النباتات التالٌة :واأل

 نام حٌض تلتصق بذوةها الشائكة كبٌةا  لأل بصوة  خاصة ضةةا   Stipa tortilis العذم مثل الصمعة  نواعتسبب بعض أ

 .فً الصوف ثم تنفذ الى النسٌج العضلً مسببة التهابات 



  Medicago minimaفهووً الفصووة القصووٌة    تووالف الصوووف وخفووض قٌمتوو  الشووةائٌةإ لووىالنباتووات التووً تووؤدي إامووا 

 .و ٌةها

ولكنها تكسب الحلٌب ةائحة  ٌة مستحبة وتغٌة  لكنها ال تؤثة على صحتها عاد    ومن النباتات الةعوٌة التً تأكلها االبقاة

 مةا   الحلٌب طعما   Ranunculus. spp نواع الحوذان  هذا وتكسب أ  Allium. sppنواع البةٌة من البصلاألمن طعم  

 و ةائحة  ٌة مستحبة .أ

كوووأنواع  صوووفةالفووواتح أو األحموووة أو األ ةق مثووول األلوان مختلفوووة الوووى تلووووٌن الحلٌوووب بوووأتوووؤدي  خوووة وتوجووود نباتوووات أ

 الحمحمٌوة العائلوة مونMyosotis. spp  ذن الفأة أ Euphorbiaceae العائلة اللبنٌةمن   Mercurialis.  sppالحلبلوب

Boraginaceae , البصلAllium. spp .    

  

 النباتات السامة : 

لوى نفوقهوا عنود التسومم الحاالت تؤدي إنباتات تسبب عند ةعٌها من قبل الحٌوانات اختالل وظائف الجسم وفً بعض هً 

 وهذه الخاصة الوقائٌة صفة  ةٌ ٌة.  وتتحاشى الحٌوانات كثٌة منها بسبب ةائحتها وطعمها  ٌة المحبب الشدٌد

كو ٌودات وال ٌووت الطٌواة  على مةكبوات كٌمٌائٌوة خاصوة حٌوض تعتبوة القلوٌودات والغلو حتوائهابا وتفسة سمٌة النباتات 

 ساسٌة.موض العضوٌة من المواد السمٌة األوالح

 

   alkaloidsالقلويدات  -1

و لها تأثٌة فٌ ٌولوجً قوي أ قوٌا   القلوٌدات سموما   وتعتبةعباة  عن مةكبات عضوٌة معقد  تصادف فً النباتات السامة 

  هاة والثماة.بذوة واألفً ال ٌضا  ٌة ممٌت   تتةك  القلوٌدات فً األوةاق والجذوة والسوق وأتأث

وال نبقٌوة والخشخاشوٌة .  فً العوائالت التالٌوة : الباذنجانٌوة والحوذانٌوة اكتشفت انواع نباتٌة كثٌة  تحوي قلوٌدات وخاصة

  وقلوٌود لوتٌنٌودٌن   Solanaceaeمون العائلوة الباذنجانٌوة   Datura stramoniumفقلوٌد االتةوبٌن ٌوجود فوً الوداتوة  

 .spp.Papaverوقلوٌد الموةفٌن فً الخشخاش   Lupinus.sppٌوجد فً التةمس 

 

   Glycosidesالغلوكوسيدات او السكريدات 

ج اء مةكبة عنود الغلٌوان لى أسمً قوي. تتحلل الغلوسٌدات إ ج اء المختلفة من النباتات ومعظمها ل  تأثٌةتصادف فً األ

تووات التووً تحوووي   تنتمووً النباو حموووض خاصووةعنوود تسووخٌنها موود قلوٌوودات منحلووة أ  لكوون تفقوود خواصووها السوومٌة البسووٌط 

ات السامة المحتوٌة على سكةٌدات إلى   وتؤدي النباتلى العائالت الصلٌبٌة والخنا ٌةٌة والوةدٌةبشكل خاص إسكةٌدات 

 Citrullus  الحنظوول Liliaceae, ل نبقٌووةا العائلووة (Convallaria majalisدياصووابة القلووب )ادونووٌس   نبووق الوووإ

colocynthis  من العائلوة القةعٌوة ,Cucurbitaceae  بوةي الفجول كالجهوا ي التونفس والهضوم   ٌضوا  وأRaphanus  

raphanistrum   من العائلةBrassicaceae. 
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) كوافوة   ٌوت  وتستخدم بشكل واسد فً الطوب البا    ةائحة ذكٌة ذات فً تةكٌب نباتات كثٌة  وهً سوائل طٌاة تدخل 

  وصووناعة الصووابون والصووناعات العطوووةودوات ال ٌنووة والتجمٌوول فووً صووناعة أ ٌضووا  ( وتسووتخدم أالٌانسووون   مةٌمٌووة 

نواع كثٌة  تتبد العائالت المةكبة والخٌمٌة  وتصٌب النباتات السامة المحتوٌة على تصادف ال ٌوت الطٌاة  فً أ .الغذائٌة

مون  Ledum palustreكواذب )اكلٌل الجبول ال ٌوت طٌاة  الجها  العصبً المةك ي والقلب وجها  الهضم بوقت واحد 

ف هوذه النباتوات تفقود معظمهوا سومٌتها لتطواٌة ال ٌووت وعنود تجفٌو(   Artemisia tauricaوالشوٌح  Ericaceaeالعائلوة 

 .الطٌاة  منها
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مالح حمضٌة  ومن أوفة فً العصٌة الخلوي بصوة  حة  أو على شكل وهً تت  وت تنتمً إلى المةكبات الخالٌة من اآل

 : السامة العضوٌة الحموض 

 .Polygonaceaeالعائلة  من Rumex.spp: ٌوجد بكمٌات كبٌة  فً نبات الحماض  حمض الحماض -

ٌنتموً الٌهوا النباتوات ذات النووا  كوالكة  والخوو   : لو  خوواص سومٌة قوٌوة حمضض البروسضيا او الهيدروسضيانيا -

وحشٌشووة السووودان    Sorghum andropagonوالوودةق والمشوومش وموون المحاصووٌل الم وعووة السوووة وم 

Sorghum sudanense. 

 

 المنتشرة في سورية :هم النباتات السامة أ

 Rununculaceae  انٌةذالحومن   Adonis vernalis دونٌس ةبٌعً أ

 Caryophyllaceae القةنفلٌةالعائلة  من   Agrostemma githago ة طخةمة الحن

 Amaranthaceaeالعائلة من  Anabasis articulata المفصلً شناناآل

 Ranunculaceae  حوذانٌةالالعائلة من  Anemone coronaria نشقائق النعما

  Asteraceae النجمٌة   Anthemis cotulaقحوان أ

 Brassicaceae الصلٌبٌة  من العائلة  Sinapis arvensisو صفٌة  خةدل بةي أ

 

 

 انتهت احملاضرة

https://www.google.com/search?q=Polygonaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MC3JzQAAQMGQjgwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjProT4lOveAhVIrxoKHXzRBz8QmxMoATAVegQIAxAK
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9

