
 Nerium Oleander دفلة  الشجیرة 

ھي نبات شدید السمیة موطنھ حوض   (Nerium Oleander ):الدفلة أو الورد الكاذب (باإلنجلیزیة      
شجیرة أو شجرة صغیرة یصل لھا  تكون بشكل  الوصف النباتي .البحر األبیض المتوسط امتداداً إلى الصین

األوراق بسیطة ترتیبھا . ومقوسة قائم التفریع وأفرعھا غزیرة متر، وھي ذات شكل ٦-۲.٥ارتفاعھا إلى 
سمیكة، سطحھا العلوي  ةالقاعدة، جلدی عند طاولة ضیقة ذات قمة حادة تستدقتأوراق رمحیھ م ۳سواري من 

األزھار كبیرة ذات لون أبیض أو قرنفلي أو احمر أو  .أخضر داكن والسفلي اخضر باھت، مستدیمة الخضرة
جد في مجامیع متفرقة طرفیة تظھر في المدة من نیسان/ابریل إلى تشرین األول/أكتوبر. والثمرة أرجواني، تو

 .جرابیھ مطاولة

وان كان لكثیر  تعتبر الفصیلة الدفلیة كقاعدة عامة من النباتات السامة والخطرة جدا على اإلنسان والحیوان،    
نوع من األعشاب والشجیرات أو األشجار ۱۳۰۰وتحتوي على حوالي  .من ھذه النباتات قیمة عالجیة ایضا

 (Catharanthus) جنس اغلبھا من المناطق االستوائیة وتحت االستوائیة مثل الجنس۳۰۰التي تتبع حوالي 
      عالنوأو الكارندا،  (Plumeria) وبلومریا  (Thevetia) منھا النوع بفتھ أو ثیفیتیا (Vinca) أو الجنس

Nerium  oleander في معظم األماكن  الشائع والمعروف باسم دفلة أو سم الحمار وھو نبات للزینة شائع
  .الدافئة حول العالم حیث یوجد كنبات بري في مجاري الودیان و على ضفاف األنھار

سموم  فھي تحتوي على ترجع سمیة ھذ النبات الحتوائھ على مادة األولیندرین ومادة والنیندرین السامتین   
وأوقف تشجیع زراعتھا في األماكن العامة و في  لھا تأثیر على القلب . ولھذا السبب تم منع زراعة الدفلة

 والدفلة الصفراء ویسمى ثیفیتیا .األماكن اآلھلة بالسكان أو التي تكون معرضة لوصول األطفال إلیھا
(Thevetia) ،األصلي أمریكا الجنوبیة وھو شجیرة موطنھ  أو بفتھ في اللغة العربیة و ھي أكثرھا سمیة

صغیرة ویعتبر اآلن نباتا للزینة شائعا في المناخ الدافئ حول العالم، األزھار صفراء بوقیة الشكل بھا تویج ممتد 
وخطر على اإلنسان والحیوان، وأكل ثمرة واحدة من ھذا  منحن شدید الجاذبیة والجمال ولكنھا نبات سام جداً 

 نسان،النبات كافیة لقتل إ

 تحذیر
النبات فعال سام بجمیع أنواعھ وألوانھ، حیث أن ابتالع اي جزء منھ یؤدي إلى أعراض متفاوتة من التسمم    
من إسھال وغثیان ومغص واضطراب وخلل ضربات القلب والتھاب شدید في العین بالتعرض المباشر أو إلى 

.الموت خاصة األطفال  
-۷۰األوراق الجافة سامة، وألجل ذلك یجب الحذر من اختالط ھذه األوراق مع علف الحیوانات، فكمیة  حتى

.جرام كافیة لقتل الحیوانات من الماشیة ۱۰۰  
أو استخدامات الشوي أو الطھي وذلك النتقال  النار  شعالالكذلك ال یجب حرق االوراق الطریة أو الجافة 

.شاقالسموم إلى الجسم عبر االستن  
 

          

 م. م. علیاء محمد علي                        دفلة ثبفیتا                         دفلة سم الحمار بلومیریا  دفلة نوع

 

https://barhoumadel.files.wordpress.com/2009/12/d8a8d984d988d985d8b1d98ad8a7-plumeria.jpg
https://barhoumadel.files.wordpress.com/2009/12/d8afd981d984d8a9-d8b3d985-d8a7d984d8add985d8a7d8b1.jpg

	تحذير

