
 ٥٤دانشكده منابع طبيعي    گياهان صنعتي، دارويي و سمي     - گياهان سمي      محمد رضا وهابي : پنجمفصل      
                                                                                                                    

 
                                                

  

 
 
 
 
 

   گياهان سمي:  5فصل
 

 
 
 

 حقيقت گياهان سمي چيست؟
 گفته    ) Poisonous Plant( به آن گياه سمي ،وقتي گياه بواسطه وجود عامل سمي به سالمتي دام صدمه بزند      
در مكانيسم  توانندميشود كه اين مواد خاصي توليد ميدر حقيقت در برخي از گياهان تركيبات شيميايي  شود.مي
  .كنندمي اثر بصورت مستقيم و غير مستقيم  . اين مواد بر روي متابوليسمندنكتداخل و ايجاد اختالل د زنده وموج

 برداري بيش ازامروزه در اثر عوامل طبيعي از جمله خشكسالي و همچنين مداخالت انسان از جمله شخم مرتع، بهره
شاهد هستيم كه  ...ظرفيت مراتع، افزايش جمعيت دام، استفاده از دام نامناسب براي چرا، رعايت نكردن فصل چرا و 

هاي نا مرغوب و مهاجم كه برخي از ش يافته و گونهههاي مرغوب مرتعي از تركيب گياهي مراتع كاروز به روز گونه
مرتعي كشور به وفور يافت  هايعرصهدر آينده گياهان سمي در رسد شوند. لذا بنظر ميجايگزين مي هستند آنها سمي

  شوند و در برخي از مناطق غالب گردند.
گياهان سمي قرار دارند كه حاوي حداقل  فهرستدر  گياهي در سطح جهان، گونه 1000طور كلي در حدود ه ب     
ولي بايد گفت كه اثرات  ،ظاهر كم باشددر  گياهان سمي تعدادرسد اگر چه بنظر مي نوع ماده مهار كننده هستند. 750

   .دهنددر سه گروه قرار مي اغلب. گياهان سمي را است مهم و اين گياهان بر روي انسان و حيوانات بسيار مشخص، بارز
  كوچك هستند. سمي كند. اين گروه از گياهانها مسموميت جدي ايجاد ميمقدار كمي از آن خوردنگروهي كه  -1
شناخته گياهان سمي  جزو با اينحال ؛ها امكان مسموميت و خطرزايي نسبتا كمي را داردمواد مترشحه آن گروهي كه -2

  هاي اين گروه نسبتا زياد است.تعداد گونه .شوندمي
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ولي تحت شرايط محيطي معين سمي هستند و  ،ها در حد قابل قبول و غير خطرناك استگروهي كه مواد سمي آن -3
  .در نظر گرفتگياهان سمي  وها را جزآن هميشه تواننمي

طوريكه ه آن در علوفه و همچنين مقدار علوفه مصرفي دارد. ب ميزاناثر گذاري ماده سمي موجود در گياهان بستگي به 
 ؛ها مصرف شود، اثرات مسموميت شديدي را برجاي خواهند گذاشتبرخي از گياهان چناچه به مقدار كمي علوفه آن

  كند.مياثرات مسموميت بروز  ،مصرف شودبه مقدار زياد ديگر از گياهان در صورتيكه علوفه آنها  ضيبع در حاليكه در
ند براي نتواد كه اين گياهان هم مينشوها نگهداري ميبه عنوان گياه زينتي در منازل و پارك نيز از گياهان سمي تعدادي 

سال  يك كودك مسموم شده درهزار   60 تا  30ي كه بر روي اخطرناك باشند. در مطالعه و بويژه كودكان دام و انسان
  اند.درصد كودكان از طريق گياهان سمي مسموم شده 5/3انجام گرفته است، مشاهده شده كه 

    
  هاي سمي گياهان كدامند؟اندام
  ده است كه: مشاهده ش ،گياهان سمي خوردنمورد  1051 بينساله از در يك بررسي انجام شده در يك دوره يك      
   ،هاو غالف لگوم هادانهمورد  81، فندق (نات) مانند هاي آجيليمورد ميوه 60، هاي سته رنگين براقمورد ميوه 454
  بوده است.ريشه  وشامل برگ، ساقه هم مورد باقيمانده  168و  مورد قارچ 288

درصد  74 دهد كهها نشان ميار مسموميتآماست  انجام گرفتهدر وين در طول يك دوره دو ساله  ديگري كهدر بررسي 
مصرف سوزني برگان  مربوط به نيز درصد پياز و يك درصد 3درصد برگ،  12درصد گل،  10مربوط به ميوه،  موارد
  .باشدمي

  .اندهاي مختلف طبقه بندي كردهرا از جنبهگياهان  موجود در تاكنون سموم
  خانواده گياهي از نظربندي طبقه -الف 

بندي از اين بندي اهميت دارد. كاربرد اين طبقهاين طبقه ،سايي گياهان سمي يك خانوادهشناشناسي و از نظر گياه       
ولي از نظر معالجه و شناسايي عاليم و تطبيق آن با  ؛توان نوع گياه را در جيره دام مشخص كردجنبه مهم است كه مي

  عاليم درمانگاهي ارزش زيادي ندارد.
  
  گيرد. كه تحت تاثير سم قرار مي حيواناعضاي بدن  از نظرندي طبقه ب -ب

توان به بندي از نظر درمانگاهي حايز اهميت است و از روي عاليم بيماري گاهي اوقات به سادگي مياين نوع طبقه     
و همزماني را  پيچي ،گذارند و اثرات توامها بر روي چند عضو تاثير مينوع گياه سمي و نوع سم پي برد. البته اغلب سم

گوارشي، بر روي  هايناراحتيطوريكه سم ممكن است عالوه بر تاثير روي دستگاه گوارش و ايجاد ه ب دهند.نشان مي
سيستم عصبي هم تا ثير كند. حتي برخي از اختالالت عصبي مانند اختالل در حركات ارادي و غير ارادي، كاهش يا 

هاي با عوارض ناشي از بيماري يعاليم چنين .كندآيد و بروز ميسم پيش ميافزايش درجه حرارت بدن هم در اثر 
بر  تواندمي شود. يا سم پس از ورود به جريان خون مسموميتتشخيص  اشتباه در تواند باعثو مي استعفوني مشابه 

و حتي تاثير نامطلوب روي كبد و كليه اثر كرده و باعث ايجاد زردي و يرقان، عوارض كبدي، مشكالتي در دفع ادرار 
  . گرددهاي قلبي بر روي اعضاي خون ساز و ناراحتي
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  تركيب شيميايي سماز نظر بندي طبقه -ج
  .كنندگياهان سمي را از نظر تركيب شيميايي سم به سه دسته زير تقسيم مي     

  هستند.)  phytotoxine ( ياهيگسم  گياهاني كه داراي -1       
  توليد هستند و اسيد هيدروسيانيك )Cyanogenic Compounds( داراي تركيبات سيانوژنيك گياهاني كه -2       

   كنند.مي           
   باال هستند.گياهاني كه داراي تركيبات سمي غير از دو گروه  -3       

  
  آسا)، پروانه  Euphorbiaceaeكنند اغلب به خانواده هاي فرفيون (گياهاني كه فيتوتوكسين توليد مي

 )  Papilionaceae) و خانواده ارغوان (Cesalpinaceae  كرچك معمولي گياه ) تعلق دارند. به عنوان مثال         
) Ricinus communis  (اين گياه حاوي ماده سمي ريسين است. خانواده فرفيون) كه ازRicine   (ريسين  .است

 1ريسين باعث آگلوتينه شدنتركيبات  .استفيتوتكسين  وهاز گباشد و مي)  Toxalbumine(  يك نوع توكس آلبومين
  گذارد. شود و روي سيستم عصبي و بصل النخاع نيز اثر ميدر مهره داران مي

  
  ) Purging croton ( كرچك هندي

 باشد. اين ماده سمي هم باعثاست كه نوعي توكس آلبومين مي)  Crotine ( هاي اين گياه داراي تركيبات كروتيندانه
گراد درجه سانتي 75شود. البته در دماي بيش از هاي قرمز در برخي از پستانداران ميگلبول آگلوتينه شدن و متراكم شدن

 گردد. اين سم بي اثر مي
 
 

 
 ) Purging croton ( كرچك هندي                         

 

                                                 
1 Agglutination  ( متراكم شدن – لخته شدن-  بهم چسبيدن )  
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  ) Abrus precatorius(  وسچشم خر
شود، داراي يافت مي مناطقكه در ايران هم در بعضي از  چشم خروساست.  خانواده پروانه آسا جزو گياهاناين گياه  

بيان آمريكايي معروف بيان دارد و به همين دليل به شيرينهاي گياه شيرينهايي است كه طعم شيرين همانند ريشهريشه
اي است باشد. اما ماده سمي مهم در اين گياه تركيبات ازتههاي چشم خروس، گليسيريزين مياست. ماده شيميايي ريشه

) نام دارد. اين ماده سمي مشابه ريسين است و باعث مسموميت اسب Abrineهاي آن وجود دارد و ابرين (كه در دانه
 توان به اسهال شديد، عدم تطابق حركات و فلج اشاره كرد. مي شود. از عاليم مسموميت آنمي
 

 
 

 
  ) Abrus precatorius(  چشم خروس                     

 
  )  Robinia pseudoacacia( اقاقيا

روبين بيشتر در پوست درخت اقاقيا وجود دارد. اين سم ) است. ماده Robineاين گياه داراي فيتوتوكسين روبين (
ضربات قلب، ضعيف شدن و نا منظم شدن  افزايشباعث ازدياد بزاق و اسهال آبكي، گوسفند  و اغلب در اسب، گاو

هاي قرمز جمع شدن گلبولآگوتينه شدن و شود. روبين همچنين باعث پذيري بيش از حد و فلج دام مينبض، تحريك
  گردد.از حيوانات ميدر بعضي 
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  :گياهان محتوي تركيبات سيانوژنيك
تبديل شده و باعث  (اسيد هيدروسيانيك) در اين گياهان تركيبات سيانوژنيك تحت شرايطي به اسيد سيانيدريك     

و  شود. اسيد سيانيدريك باعث از بين رفتن اكسيداسيونمسموميت و حتي مرگ حيوانات تغذيه كننده ار اين گياهان مي
توانند اكسيژن خون شرياني را جذب شود و چون نسوج نميها ميمانع ثابت گشتن اكسيژن و جذب آن به وسيله سلول

شود. در واقع اسيد سيانيدريك كنند و خون وريدي هم حاوي مقدار زيادي اكسي هموگلوبين است، باعث خفگي مي
   .سازدمتوقف ميرا  ) Oxygenation (ها در بافت زايياكسيژن نزيم فعال كننده عملآفعاليت 

سازد و سپس در ابتدا اين مراكز را تحريك مي به طوري كه ،شودمي شناختهاين اسيد به عنوان سم مراكز عصبي هم 
 پس از آننامنظم گشته و  و تنفس سطحي ،از يك اسپاسم شديد و تشنج پس .كندرا فلج مي يبويژه مركز تنفس

  .افتداتفاق ميدائمي حركات قلبي  تنفسي و توقف (ايست)سنكوب
 حيوانطوريكه در ابتدا ه ب ؛گرددتلف مي حيواندقيقه  2تا  1اگر مقدار اسيد سيانيدريك در علوفه زياد باشد ظرف مدت 

ايست قلبي و توقف در تنفس  در اثركند و پس از آن به سختي تنفس كرده و استفراغ مي ،افتدفرياد زده و به زمين مي
  . ميردمي
  

  :)Photosensibilityحساسيت نوري ( كننده گياهان توليد
  پيدايش حساسيت نوري در حيوانات ممكن است به سه دليل باشد:

  شود.ميحساسيت نوري  باعثماده خارجي موجود در گياه  -1
  اده جديد توليدسازد كه اين م، بدن عكس العمل نشان داده و ماده ديگري ميحيوانپس از ورود ماده اوليه به بدن  -2

  كند.حساسيت نوري مي     
  ممكن است علت مادرزادي و ژنتيكي داشته باشد. حيوان،حساسيت به نور در بدن  -3
  

، ) Hypericum perforatum(  راعي گلگياه ) موجود در Hypericine هيپرسين ( شيميايي تركيبات       
ند نتوامي ديگر تركيباتوجود دارد و )  Fagopyron esculentum(كه درگياه گندم سياه)   Fagopyrin(فاگوپيرين

 د.نشو حيوانيجاد حساسيت به نور در بدن اباعث 
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 ) Hypericum perforatum(  راعي گل           

 
 مبتال وريحساسيت ن به عارضهشوند، كه دور از نور خورشيد نگهداري مي حيواناتيحيوانات سياه رنگ و يا اغلب 
كه بيشتر در معرض تابش نور قرار دارد و فاقد  حيوان هايي از پوستولي حيوانات سفيد رنگ و يا قسمت گردند،نمي
) Dermatiteعالئم تورم پوستي( ،هاي سفيد)، چناچه در برابر نور خورشيد قرار گيرددانه و يا پوشش است (لكرنگ

  .شوددر آن مشاهده مي
شود. در پس از آن پوست متورم مي و است نشانهاولين  ،پوست شدن قرمزه حساسيت نوري در حيوانات مبتال ب

گيرد. مايع آبكي زير جلدي ترشح و خارج و صورت تحت تاثير قرار مي ها، بيني، چشمهاگوش به خصوص گوسفند
هاي سفيد رنگ لكهموهاي ا هگردد. در گوسالهمي وسپس متورم ابتدا نكروزهدر حيوانات بيمار ها نوك گوش ؛شودمي

ها به شود و لكهروئيده نميها مو لكهدر اين  هاگوساله از بهبودي پس ؛شودريزش كرده و زخم مي حيوان پوست
  گردد.اگر دام به تعليف از گياه سمي ادامه دهد سرانجام تلف ميآيند. صورت لخت در مي

اين مواد باعث  به طوري كه .كندبروز مي حيوان بر روي كبديه اولحساسيت به نور در حالت دوم به دليل تاثير مواد 
كند كه اين ماده در جريان اي ترشح مي. كبد مسموم مادهشونداختالل در فعاليت كبد و مسدود شدن مجراي كلدوك مي

  گردد.مي در حيوان خون وارد شده و باعث بروز حساسيت به نور
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آيد كه بهار اين وضعيت در شرايطي پيش مي .شودگوسفند و بز مشاهده مي حساسيت به نور درعارضه  اغلب در ايران
اتفاقي  دكنند( ماننهاي هرز به سرعت در مرتع رويش ميعلف روزهاي باراني) و گياهان سمي ووجود زودرس بوده (

  ). رخ داد دره پلور دماونددر ، 1347سال  كه در
توان در گوسفندان مي ها راديگر نشانهها، و ها، لب، چشمصورت و اد سرتورم زي ي كه به آن اشاره شد،عالوه بر عاليم

  حساسيت به نور برشمرد.ابتالي به كرده در اثر  بروزبه عنوان عاليم 
  
  

  
  حساسيت به نور در گوسفند                                                       
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