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الشجرة الكنز
مقـدمة
شجرة النيم هي شـجرة معـروفة منذ قـدمي الزمان اسـمها العـلمي أزاديراشيتا انديكا
) (Azadirachta indicaتنتمـي هـذ الشـجرة ىل فيـيلة الزنزيتيـة ) (Meliaceaeو هـي شـجرة معمـرة
ييـ ممرهـا ىل ما ـة ونيـانم مامـاد وقـد ميتـد ممرهـا ي الغابـة ىل املـا تم سـنة .وهـي شـجرة سـريعة النمـ

كثيفــة ال ـ دا مــة ا تنـراك تنمـ بكثافــة و ثـ ي الغابــة م هـراد ك يســياد لل نــرة .كمــا تتميــز برــدك ا
ملى تنرية الرتبة من األمالح .وهي تعـر باسـتعما ا الطبيـة املتعـددة حيـ تسـتعم أجـزا الشـجرة
بالكام ي اللراحات البيطرية وي صنامة األدوية ومستحنرات التجمي .
وقد مرفت بامسا هـا امل تلفـة ي لالبيـة الشـع ث حيـ تسـمى ي دولـة ا مـاكات العربيـة املتحـدة ومُمـان
(الشـري) وي ىليـران نييـ ) (Neebونيـ ) (Nibو ي الـيمن مريمـر ) (Meraimarahوي
الباكسـتان نيميـا )  (Nimmiونيمـ ك ) (Nimuriو ليبمـ ) (Limboو ي سـري نكا والسـنغاف ك
تســمى ك ه مبــا ) (Kohumbaوي كينيــا م اكبــا ) (Muarubainiو ي أســبانيا ماكق ســا

) (Margosaو باكاسي د انديا ) (Parasio de indiaو ي ماليزيا بييب ) (Baypayو داوون مامب
) (dawoon-mambuوي اندونيسـيا ىلنتـاكان ) (Intaranو ميمفيـ ) (Mempheuhو ىلمبـا )(Imba
و م ينـد ) (Mindiو ميمبـ ) (Mimboويطلـ مليهـا ي اهلنـد أكثـر مـن مشـرين امسـاد منهـا النـيم و
النيند و ني و بال بيم و أويل و أدجي و فين  .و يطل ملى شجرة النيم ي أمريكيا الالتينية وأمركيا
ال سـطى و ي املانيـا و مدلشـرر و أسـرتاليا و بريطانيـا و بنرالدي)(النـيم( مـ احتمـال وجـ د اسـم آتـر
متعـاك مليـ كمـا هـ احلـال ي بريطانيـا حيـ تعـر بـالنيم كمـا تسـمى الليلـ اهلنـد .(Indian
)Lilac

كمـا مرفـت شـجرة النـيم بامسـا متعـددة نتيجـة دوكهـا العالجـي والطـيب فيطلـ مليهـا شـجرة العجا ـ
وشـجرة األلـ
األكبعم مالجاد.

مـال

و مـنجم الـذه

الغـي و املعافيـة مـن األمـرا

الموطن األصلي للنيم
1

وصـيدلية الرريـة و نبـات

امل طن األصلي هلا مناط الغابات واألتشاث ي اهلنـد وسـري نكا وأول مكـان وجـدت فيـ أشـجاك النهـيم هـ
مشال اهلند وتاصة منطرة تعر باسم كازناتاكا .وشجرة النـيم شـجرة مداكيـة تشـب أشـجاك املهـ قي .ويكثـر
انتشاكها ي الغابات اجلافة ي اهلند الباكستان سريالنكا وب كما وتنم ي مع م أجزا جن ث شرق آسيا
ولــرث أفريريــا .وقــد زكمــت أشــجاكها بةمــداد دــدودة ي البلــدان الكاكيبيــة وي أمريكــا ال ســطي .وت جــد ي
املن ــاط اجلن بي ــة لل ي ــات األمريكي ــة حي ـ تنتش ــر مل ــى ط ـ ل الس ـ اح الش ــرقية لكاليف كني ــا ح ـ س ــان
فرانسســك وا الشــمال حـ وسـ فل كيــدا .كمــا تنتشــر أشــجاك النــيم ي أفريريــا والشــرق األوسـ وتنمـ
بنجـاح ي املنـاط احلـاكة وتنتشـر زكامتـ ي مشـال السـ دان ووسـط وأدتلهـا املسـت طن ن اهلنـ د ىل ىلفريريـا ي
أواتــر الرــرن التاس ـ مشــر ولرــد ركــر مــاا النبــات األملــا د.كمش ـ تركك ي كتاب ـ مــن نبــات النهــيم أن هــذ
األشـجاك تُـزكيف ي السـ دان منـذ مـام  1221حيـ تنتشـر حـ ل رـر ـر النيـ األزكق والنيـ األبـي  .وي
الفرتة األترية ت زكامـة مـا يرـرث مـن  0444شـجرة نـيم ي ميـر وتاصـة ي منطرـة الـدلتا واينـاد جنحـت
زكامت ي جن ث احلجاز وأدت ىل منطرة مكة املكرمـة وجنحـت زكامتـ ي جبـ الرمحـة ومنطرـة مرفـات وي
منطرة جازان وتزكيف بكثرة ي دولة اإلماكات العربية املتحدة.

الوصف النباتي
تــد جــذوكها ىل مســاحات كبــرية

شــجرة النــيم مــن األشــجاك ايشــبية الــرب تتميــز بكــث حجــم جــذكها حيـ
بشك مرضي وليس ي العم .
يي اكتفايف الشـجرة ىل  11مـرتاد وأحيانـاد يبلـ  04مـرتاد منـد اكتمـال النمـ وييـ قطـر رم مهـا اينـر
ىل مشرة أمتاك .و تاز الشجرة جبذيف قاس صل بىن داكن يرتاوح قطر ما بم  174 -57سنتيمرتاد وهي
رات قشــرة بنيــة متشــررة تتجم ـ األوكاق منــد ايــات األليــان يي ـ ط ـ ل ال كقــة ىل ثالثــم ســنتمرتاد.
أوكاقها مركبة من مدد من ال كيرـات املترابلـة ييـ ىل سـب مشـرة وكيرـة .النـ كة جانبيـة مديـدة األزهـاك ييـ
ط هلا ىل مشرين سنتميرتاد والزهرة بينا مطرية أما الثمرة متطاولة يي ط هلا ىل سنتمرتين وهي تنـرا
تتح ل ىل الل ن األصفر مند ننجها رات بذكة واحدة ول حل يؤك .

شجرة النيم بعمر  3سنوات

البئية
واالحتياجات النيم
الزراعة ازهار شجرة
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ثمار واوراق شجرة النيم

يتكـاثر النـيم بالبـذوك الـرب حتتـا ىل معاملـة بـالنر ي املـا قبـ الزكامـة وتبـدأ شـجرة النـيم ي ىلنتـا الثمـاك
بعـد  0ـ 7سـن ات .وبعـد منـي  14سـن ات تكـ ن أكثـر ىلنتاجـاد .ومـ تـ فر ال ـرو املال مـة ييـ ىلنتـا

الثمــاك ملــى كميــة كبــرية مــن فيتــامم C

الثمــاك لكـ شــجرة ا ح ـ ايل  74كلي ـ جرام ي الســنة .وحتت ـ
الفعالـة وقـدميها كانـت تـزكيف شـجرة النهـيم مـن طريـ بـذوك الشـجرة
وتعتـث البـذوك امليـدك األساسـي للمـادة ه
اجلافـة ولكـن وجـد أن البـذوك تفرـد حي يتهـا ملـى اإلنبـات بعـد حـ ايل شـهر مـن تـاكيا اجلم .وقـد أمكـن
ال صـ ل إلحـدات تكـاثر هلـذ األشـجاك مـن طريـ التكـاثر اينـر  .ونسـبة متـداد جـذوك النـيم بشـك

مرضي فيج مند زكامت ترك مسافات بم ك شجرة وشجرة تر من  0أمتاك ملى األق .
معــدل ـ أشــجاك النــيم اليــغرية بعــد الفيـ األول يكـ ن سـريعاد .ويـرتاوح مت سـ معــدل النمـ مــا بــم
 2.0ا  0سم ي الي م .وميكن أن يك ن النم أسريف من رلـ  .يـرتاوح طـ ل األشـجاك مـن  5 -0أمتـاك
بعد الثالت سن ات األويل .مث يي ما بم 7ـ 11أمتاك بعد مـروك نيـا سـن ات مـن ممـر األشـجاك ويبـدأ
اإلزهاك للشجرة ي في الربي مـن السـنة الثالثـة لعمـر الشـجرة .وقـد أصـب النهـيم مـن األشـجاك الـربُ يربـ
الكثريون ملى زكامتها ي الفرتة األترية.
تنمـ أشـجاك النـيم بيـ كة جيـدة حتـت ال ـرو البيئيـة احملليـة ودكجـة حتملـ للع امـ البيئيـة الراسـية جيـد
حي ىل ا تنم ي الرتبة الفررية أل ا تستطي است الص املـ اد الغذا يـة مـن بـاطن األك .كمـا ميكـن أن
تنم ي األماكن الرب تن ف دكجة احلراكة فيها ىل التجمد او ترتف دكجة احلـراكة فيهـا ىل  46دكجـة
مئ ية ولكنها تتحم اليري وأنس دكجة حراكة لزكامة النهيم بـم  02-21دكجـة مئ يـة أينـا تنتشـر
أشجاك النيم ي املناط اجلافة حي تك ن األمطاك قليلة حي ان حتم النيم للجفـا والريـاح جيـد
لكن مت س التحم للمل حة وتنم هذ الشجرة ي أن ايف خمتلفة من الرتبة فهي ناجحة ي الرتبة اجلافة
والي رية والطينية ولكنها ت جد ي األكاضي الرملية ملى أن ترتاوح دكجة احلم ضة هبا بم .5- 1.2

فوائد شجرة النيم
تعتــث شــجرة النــيم مــن أكثــر األشــجاك الــرب ســيك ن هلــا مســترب وامــد ورلـ لنجــاح زكامتهــا ي البيئــات
اجلاف ــة واألكاض ــي الفر ــرية ي دت اه ــا م ــن العناص ــر الغذا ي ــة ولكث ــرة ف ا ــدها فر ــد كش ــحتها ىلح ــد
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الدكاســات العلمية لتيب شــجرة الرـرن احلـاد والعشـرين أو صـيدلية الطبيعـة ن دـرا سـت داما ا العديـدة
ومنها:
( )1االستعماالت الدوائية
منــذ الرــدم كــان النــيم مشــه كاد بف ا ــد اليــحية .فكتابــات السنســكريت األو

واألوكاق والثمـاك واجلـذوك واللحـا  .وكـان يطلـ ملـى شـجرة النـيم اسـم أكيشـثا

املل للر ك وقـ ــد نـ ــتا مـ ــن ا هتمـ ــام

تشــري ىل ف ا ــد البــذوك
Arishtha

وتعـي كمزيل

بـ ــالنيم ي الفـ ــرتة األتـ ــرية ىلج ـ ـرا دكاسـ ــات ملميـ ــة مكثفـ ــة لتريـ ــيم

ا سـت دامات الترليديـة هلـذا العشـ الطـيب اهلـام .وأشـاكت بعـ

الدكاسـات ىل بعـ

الطـرق لتحنـري

مست ليات من النيم تاصة حتنري تالصة أوكاق وزيت بذوك النيم.
ويطل ملى تل الشجرة ي اهلند اسم كصيدلية الرريةك وحتت بذوك النيم ملى زيـت طيـاك ووتـ ملـى
تربينات ثالثية ومن أمهها  Bو  A Gedunin Nimbin, nimbolinأما الرش ك واألوكاق فتحت مـ اد
مفيية وزيتاد طياكاد ومركباد  Meliacinsتربينات مرة ثالثية وفالف نيدات.

 .1عالج مر

االيدز :

ا ي ـ ـ ـ ـ ـدز وقـ ـ ـ ـ ــد اصددددددددددد

مـ ـ ـ ـ ــن افن ـ ـ ـ ـ ـ ا تبـ ـ ـ ـ ــاك ان النـ ـ ـ ـ ــيم يسـ ـ ـ ـ ــامد ي من ـ ـ ـ ـ ـ او مـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــر
املعاهــد ال طنيــة لليــحة باهلنــد ترــاكير مــن نتــا ا مشــجعة للتجــاكث امل تثيــة لل قايــة مــن ا يــدز ومالج ـ

حي اثبتت الدكاسات ا ولية هلذ املعاهد ان حلا واوكاق النيم هلا الردكة ملى قت فريوس ا يـدز وتعزيـز
جهــاز املنامــة .فرــد وجــد أن النيــيم منبـ لعم ـ اجلهــاز املنــامى باجلســم ومرـ لعمـ اياليــا الليمفاويــة
كمــا أن النيــيم ي قـ مــن تزايــد أمــداد فــريوس اإليــدز ورلـ بتثبــي جليـ الثوتــم الــذ ينتجـ الفــريوس
هبد زيادة أمداد هذا الفريوس ىف اجلسم ومن مث تر أمداد الفريوس دات اجلسم املياث.
 .2التهاب املفاص والروماتزم :

النيم لدي تاكيا ط ي ي جفي امرا التهاث املفاص وال منها أمرا الرومـاتزم كـ رلـ مـدم م
بدكاسـات ملميـة حديثـة فاملك نـات النشـطة ي أوكاقـ جفيـ األا دون ان يـؤثر سـلبا ملـى املعـدة .حيـ
ان مع ــم األدويــة املنــادة لتهاب ــات املفاص ـ مث ـ األس ـثين واإليب ـ بروفم ت ــؤثر ســلباد ملــى النس ــيا
املــبطن للمعــدة وىلمكانيــة حــدوت بع ـ التررحــات ىف املعــدة مــن ط ـ ل اســتعمال مث ـ هــذا الــدوا ودون
الرج ـ يف ل صــفة طبيــة .وي املنط ـ ا ســت ا ية يــتم اســت دام كــرمي مســت ر مــن زيــت النــيم لت في ـ ا م
املفاص والروماتزم.

 .3عالج امرا

اجللد :

تســت دم منتجــات الني ـيم امل تلفــة لعــال حــا ت األكزميــا اجللديــة واليــدفية ومــدو اجللــد الفطريــة

كمــر اجلــذام حي ـ ثبــت أن تنــاول جرمــة ي ميــة قــدكها مــن  14 – 74ج ـرام مــن صــم النيــيم م ـ
0

تــدلي اجلســم ىف نفــس ال قــت بعيــاكة حلــا أشــجاك النيــيم وملــدة تـرتاوح مــن  1 – 0أســابي فــذن هــذا
مــن شــةن أن يــذه مبــر اجلــذام .كمــا يعتــث النــيم مفيــد لعــال التررحــات اجللديــة والبثـ ك اليــديدية
والر ــروح املزمن ــة والطف ـ اجلل ــد الن ــاجم م ــن الع ــدو الفريوس ــية والر ــروح النا ــة م ــن اإلص ــابة مب ــر
الزهــر ولعــال أوكام الغــدد امل تلفــة ىف اجلســم واجلــروح املفت حــة واحلــروق الـ تيــي اجللــد كـ هــذا
يستجي بشك جيد أل من الكرميات ال حتت ملـى النيـيم.كمـا يعتـث النيـيم مـال لليـل وسـر
الشعر املستمر .ورل بغس الشعر مبغلى أوكاق النييم بعد أن يـثد احمللـ ل فـذن هـذا مـن شـةن لـيس منـ
بـ أينـا سـ

يسـامد مزيـد مـن بيـيالت الشــعر اياملـة ملـى أن تعـاود النمـ مــن

الشـعر مـن السـر
جديد.
ولس ل الشعر املستمر بالزيت املست ر من أوكاق النيـيم مـن شـةن أينـا أن يرنـى ملـى احلشـرات الـ

تعي) ملى فروة الـرأس كالرمـ كمـا أنـ مينـ الشـي املبكـر للشـعر ووسـن مـن ق امـ  .كمـا يعـا النيـيم
مشاك العدو اجللدية ومين التجاميد والرتهالت احلادثة باألماكن احلساسة من اجللد.
 .4حتديد النس :

يسـت دام النـيم كمـادة مانعـة للحمـ وقـد أجريـت دكاسـات ملـى زيـت البـذوك والـذ وتـ

ملـى مركـ

الكثيــت حي ـ جــرث هــذا الزيــت ملــى احلي انــات مث جــرث ملــى النســا ف جــد أن هــذا الزيــت يرت ـ
احلي انات املن ية تالل  04ثانية وملي فذن هذا الزيت يعطي فرصة للحي انات املن ية مـن ال صـ ل ىل
قن ــاة ف ــال ث .واس ــتعمال أنـ ـ ايف (اللب س ــات أو التحاميـ ـ الدوا ي ــة املي ــنعة م ــن زي ــت الني ــيم يعت ــث م ــان
للحم ىلرا ما وض ىف املهب .
ويست دم نبات النهيم ملن احلم ي قر كمدلشررك حيـ تسـت دم السـيدات أوكاق النهـيم مبنـغها ملنـ
ىلحدات احلم كما أ م ي لانا وجامبيا ير م ن بشرث أوكاق النهيم بعد لليهـا ي األشـهر الثالثـة األو
من احلم إلحدات اإلجهـا ولكـن اسـت دام تركيـزات ماليـة حتـدت بعـ اجلثـاك اجلانبيـة ملـى املـرأة.
وبالنسبة للحي انـات املن يـة الذكريـة فبعـد ىلجـرا ـاكث ملـى الـذك ك مـن الفئـران بعـد تغـذيتها ملـدة شـهر
ونيـ ملـى لـذا خملـ بكميـة 74سـم مـن مسـح ق أوكاق نـيم مذابـة ي  144مـ مـا لـ حع مـدم
تَةثُّرها بالنهيم.

 .5عالج االمرا

التناسية :

األدوي ـ ــة املي ـ ــنعة م ـ ــن زي ـ ــت الني ـ ــيم حتـ ـ ـ ل دون اإلص ـ ــابة ب ـ ــاألمرا

التناس ـ ــلية الش ـ ــا عة مثـ ـ ـ السـ ـ ـيالن

 .gonorrheaوالزهـ ـ ــر وفطريـ ـ ــات الرتيك م نـ ـ ــاس  .trichomonasوالكالميـ ـ ــديا  .chlamydiaوهنـ ـ ــاك
أمرا أتر جنسية ميكن ال قاية منها باستعمال تل املنتجات من أوكاق النييم.
كما ثبت أن أوكاق النييم تعتث رات فا دة كث للسيدات احل امـ منـد حـدوت الـ دات الطبيعيـة هلـم.
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فتنــاول ميــري أوكاق النيــيم للم ـرأة قبيـ حل ــات الـ دة يــؤد ىل حــدوت ترليــات منت مــة ىف الــرحم
ومين حدوت أ التهابات قد تنشة بسب ايطـ ات املتالحرـة أثنـا الـ دة كمـا أن ميـري أوكاق النيـيم
ييــح احلركــة الدوديــة لنمعــا ومين ـ حــدوت احلميــات ال ـ قــد تيــي الــبع مــن الســيدات مر ـ
ال دة وهذا ىف رمل يؤد ىل حدوت و دة سليمة تالية مـن املنـامفات احلرجـة .كمـا أن اسـتعمال
مغلــى أوكاق النيــيم وبعــد أن تيــب فــاترة مــن شــةن أن يعم ـ ملــى شــفا اجلــروح النا ــة مــن ال ـ دة أو
منامفا ا كما أ ا يعم ملى تطهري رر املهب من ك ما مل ب من مل ثات.
 .6عالج السرطان :

ي ي ـ أ ــا جن ـ ث شــرق آســيا اســت دم النــيم بنجــاح مــن قب ـ العشــابم ملئــات الســنم للحــد مــن
األوكام  .وجيــر البــاحث ن اجلن دمــم هــذ ا ســت دامات .وقــد خ اتتبــاك الن ــيم ملــى العديــد مــن أن ـ ايف

الســرطان مث ـ ســرطان اجللــد والســرطان اللمفــاو  .حي ـ وجــد العلمــا ي اهلنــد وأوكوبــا واليابــان أن
مرك السكريات املتعددة امل ج د ىف أشجاك النيـيم مثـ الليم ن يـدز  limonoidsوالـذ ي جـد ي حلـا
النيم واألوكاق وزي ت البـذوك قـد تفنـت األوكام والسـرطانات وكانـت يعهـا فعالـة ضـد سـرطان الـدم أو
مــا يعــر باللي كيميــا الليمفاويــة .وي دكاســة أتــر ثبــت أن ايالصــة املا يــة احلــاكة للحــا النيــيم هلــا أثــر
ق ىف معاجلة العديد من األوكام السرطانية .ولع حرن تالصة أوكاق النيم ح ل أوكام السـرطان اليـلبة
ت ـؤد ا من ـ التيــاق اياليــا الســرطانية ىل تاليــا اجلســم األتــر الســليمة الشــل الــذ يرل ـ مــن
خماطر انتشاك املر ي ي أ ا اجلسم وأينا ود من ؤ مما جيع السيطرة ملي أكثر سه لة.
وقد خ حتري جناح ملح ظ لعال سرطان اجللد من مست ليات النيم تـالل الترـاكير املردمـة مـن بعـ
املرضى امليابم بسرطان اجللد الذ اتتفى بعد مدة أشهر من است دام كرمي النيم ي مياد.

 .7العناية باألسنان :

لرــد امتــاد النــاس ي كـ مــن اهلنــد وأفريريــا اســت دام اليــان النــيم كفرشــاة لنســنان لعــدة قرون.حيـ ان
أليــان النــيم حتت ـ ملــى م ـ اد املطهــرة الالزمــة ليــحة األســنان .كمــا يســت دم مســح ق النــيم لفرشــاة
األسنان وتدلي اللثة .ويست دم ي اهلند لين معج ن األسنان.
وي أملاني ـ ــا أله ـ ــر العدي ـ ــد م ـ ــن الب ـ ــاحثم أن مست لي ـ ــات الن ـ ــيم ن ـ ـ تس ـ ـ س األس ـ ــنان وأم ـ ـرا اللث ـ ــة.
وميك ــن التعامـ ـ بنج ــاح مـ ـ ا س ــت دام اليـ ـ مي لش ــط الف ــم ب ــةوكاق الن ــيم املذاب ــة ي امل ــا للع ــال م ــن
تسـ س األســنان ونزيـ اللثــة واحللـ  .وللعنايــة الي ميــة باألســنان جيـ دلـ اللثــة بعـ د لـ مــن أليــان
النيــيم فــذن رل ـ مــن شــةن أن مينـ أم ـرا اللثــة وير يهــا كمــا أن ـ ير ـ األســنان النــعيفة ومين ـ وج ـ
األسنان ويزي الروا الكريهة من الفم ومين حدوت العدو املتكركة للفم.
 .8عالج مر

السكري :

نسبة حت ا النيم ملى مناصـر منشـطة ومنعشـة لـذا فانـ يعمـ بشـك فعـال ي مـال مـر السـكر
1

وقد وجد ان تناول شا النييم خيف من مست اجلل ك ز الزا د ىف الدم ورل ب ض حفنة مـن أوكاق
النييم وص مليها مل  2ك ث من املا املغلى وديف اجلمي ح يثد وأتركـ ملـدة  20سـامة ىف الـثاد
أو الثالجــة مث صــفى هــذا الشــا ومبــة ىف زجاجــة وأشــرث من ـ كلمــا كــان مســت الســكر ىف الــدم
لــدي مرتفعــا كمــا اوصــي البــاحث ن ي هــذا ا ــال املرضــى ال ـذين يعــان ن مــن الســكر ضــروكة أتــذ
واحدة ملعرة كبرية ( 7م من ميري أوكاق النيم ي ميـاد ملـى الريـ كـ صـباح ملـدة ثالثـة أشـهر .والبـدي
ا تــر هـ أن مينـ أو تت ــذ ي شــك مســح ق مشــرة أوكاق مــن النــيم ي ميــا ي اليــباح .وقــد ألهــرت
بع الدكاسات ان هذ الطريرة ادت ا تف احتياجات املرضي لطل ا نس لم بنسبة ترتاوح بـم
 04و  74ي املئــة وهلــذا الســب وافرــت احلك مــة اهلنديــة ملــى بيـ كبسـ ت وأقـراص النــيم مــن تــالل
الييدليات والعيادات الطبية هلذا الغر  .ويعتث دوا كـاكنيم ) (Karnimأحـد األدويـة الـرب حتتـ ملـى
النــيم ومــدد مــن األمشــاث األتــر وهــي متاحــة ي العديــد مــن البلــدان لعــال مــر الســكر وقــد
لـ حع أن املرضــى الــذين يتنــاول ن األدويــة املنــادة للســكر مــن رم مــات الســلف ني ي كيــا أو البي ج نيــد
ميكن هلم ا ستغنا تدكجييا من تلـ األنـ ايف مـن األدويـة منـد تنـاوهلم ألحـد مستحنـرات تالصـة النـيم.
حي وجـد أن هـؤ املرضـى ميكـنهم تفـ جرمـات األدويـة اياصـة بعـال مـر السـكر ىل % 74
مــن أص ـ اجلرمــات ال ـ كــان ا مليهــا .كمــا أن م ـري الســكر الــذ يســتعم زيــت النيــيم لعــال مــر
السكر قد أمكن تف الزيادة ىف مست اجلل ك ز ىف الدم بنسبة  % 21وهى شـ نسـبة جـديرة
بالتردير ملنتجات النييم التجاكية ال تست دم ىف هذا الشةن.
ولع منتجات النييم تعم ملى زيادة احلساسية لل اليا ملى استربال منيـر اجلل كـ ز املت اجـد ىف الـدم
ورل ـ بزيــادة مــدد مســتربالت اجلل ك ـ ز ملــى جــدكان تل ـ اياليــا منــد مرضــى الســكر .كــذل يشــعر
امل ـري امليــاث مبــر الســكر أن ـ كلمــا قلــت اجلرمــات الدوا يــة مــن األدويــة امل ييــة لعــال مــر
السكر كلما أمطا رل شع ك بالتحسن النفسى واجلسد .
 .9عالج امرا

القلب :

األسباث الر يسية حلدوت حا ت األزمـات الرلبيـة تشـم جلطـات الـدم واكتفـايف الك لسـرتول ومـدم
اتساق نبنات الرل واكتفايف ضغ الدم .وقد وجد ان تناول منتجات النييم هلا مردود صـحى ىلجيـا ي
هذ احلا ت.
وتالصــة أوكاق النيــيم تعمـ ملــى منـ جثــر الــدم وبالتــا منـ حــدوت اجللطــات داتـ األوميــة الدم يــة
كمـا أ ــا تعمـ ملــى تفـ ضـغ الــدم املرتفـ وأينــا تفـ مسـت الكل ســتريول ىف الـدم ووــد مــن
اضطراث ضربات الرل املتـ ترة حيـ وجـد أنـ مـن ضـمن املركبـات الـ حتتـ مليهـا أوكاق النيـيم مـ اد
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هلــا تاصــية مهــدأة للتـ تر النفســى والـ ىلرا مــا اضــطربت فذ ــا قــد تــؤد ىل حــدوت الزيــادة ىف ضـربات
الرل .
كما ت جد مركبات أتر من شـة ا ت سـي األوميـة الدم يـة والـ يعربهـا تفـ ىف ضـغ الـدم املرتفـ .
حيـ أن مركـ النيمبيــدين  nimbidinامل جـ دة ىف تالصــة أوكاق نبــات النيــيم تعتــث مــادة منــادة لتـ تر
الشرايم وهذا يؤد بالتا ملى اكجا باألومية الدم ية ومن مث تف ضغ الدم املرتف .
كمـا ت جــد ضــمن تالصــة النيـيم أينــا مركـ بيــدينات اليـ دي م  sodium nimbidinateوتلـ مــادة
الرل ـ

كمــا أ ــا تعم ـ كمــدك جيــد للب ـ ل وهــذا

هامــة ومفيــدة ملرضــى احترــان الرل ـ أو حلــا ت هب ـ
بدوك مفيد ملث هؤ املرضى.
واملــده) أين ـا أن تنــاول تالصــة أوكاق النيــيم مــن شــةن أن خيف ـ

مــن مســت

الكل ســتريول املرتف ـ ىف

الــدم بنســبة  % 04ورلـ بعــد ســامتم مــن تنــاول تلـ ايالصــة الدوا يــة ويســتمر ايفـ
الكل ستريول ملدة أكب سامات أتر بعد رل .
 .11عالج مر

املالريا :

املالكيــا مــر ييــي مئــات املاليـم مــن النــاس ي يـ أ ــا العــاا ويرتـ أكثــر مــن مليـ

ىف مســت

شـ

كـ

م ـ ـ ـ ـ ـ ــام .املالكي ـ ـ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ي اهلن ـ ـ ـ ـ ـ ــد وي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املن ـ ـ ـ ـ ـ ــاط املداكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
وقد ثبت أن النيم ل فعاليـ مـن تـالل ىلسـت دام بعـدة طـرق ملكافحـة هـذا املـر الفتـاك حيـ ان املـ اد
امل ج دة بةوكاق النيم تزيد كثريا من حالة األكسدة ي تاليـا الـدم احلمـرا ممـا وـ ل دون التطـ ك الطبيعـي
لفريوس املالكيا.
حي ـ ان منر ـ يف األوكاق الطازجــة يعتــث شــديد امل ـراكة ولكن ـ مر ـ مــام للجســم وقات ـ للمالكيــا ومــان
للحميــات امليــاحبة هلــا ن ـرا ألثــر الــدوا ى ملــى الكبــد .واجلرمــة ىف مثـ تلـ األحـ ال هــى وزن مــن 17
ىل  74جرام من األوكاق تنر أو تغلى ىف املا وتشرث ح ام الشفا .
 .11التهاب الكبد الفريوسى.

اإلصابة الفريوسية للكبد قد حتدت نتيجة حرن دما مل ثة أثنا ممليات نر الـدم أو مـن طريـ احلرـن
املل ثــة بالفريوســات أو نتيجــة ىلج ـرا جراحــى مبعــدات طبيــة ل ـري معرمــة كمــا وــدت ىف بع ـ ميــادات

األســنان أو ح ـ بعــد تنــاول طعــام أــر مل ـ ت أو ا ســتحمام ىف ميــا مل ثــة بالفنــالت اجلدميــة أو
الشرث من تل امليا املل ثة.
والتهاث الكبد ه من األمرا املميتة ال تفت باإلنسان و ي جد هنـاك مـال حاسـم بنسـبة 144
 %ولكــن الدكاســات العلميــة ملــى أثــر النيــيم ىف الت فيـ مــن وطــةة اإلصــابة بالتهــاث الكبــد الفريوســى
والـ ــت ىف اهلنــد قــد بينــت أن النيــيم يســامد كث ـريا ىف الت فيـ مــن أم ـرا رل ـ املــر أو حتســنت
مند  % 84من احلا ت امليابة بالتهاث الكبد ال با ى.
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 .12عالج االمرا

البكتريية والفريوسية واالمرا

املعوية :

هنــاك العديــد مــن أن ـ ايف البكرتيــا النــاكة ال ـ تســب تســمم الطعــام مث ـ بكرتيــا الســلم نيال

Salmonella

وال تعتث املتهم األول ىف حا ت التسمم الغذا ى.
والنييم يعتث دوا ناج وفعال للحد من اجلثاك السيئة لذل الن يف مـن البكرتيـا النـاكة باجلسـم حيـ أن
تنــاول الشــا امليــن يف مــن أوكاق النيــيم س ـ خيفـ مــن أم ـرا التســمم امليــاحبة ويرل ـ مــن ن بــات
الريـل واإلسـهال واألمـرا األتــر امليـاحبة للحالـة مثـ املغـ وفرـد الشــهية مـالوة ملـى الت فيـ
من أثر احلميات املياحبة للعدو .
تناول شا النييم ل الردكة ملى قت العديد مـن البكرتيـا النـاكة واملسـببة لنمـرا املعديـة ورلـ ل جـ د
بع امل اد الفاملـة ىف أوكاق النيـيم والـ مـن ضـمنها مـادة احملمـ دين  Mahmoodinوالـ هلـا تـةثري قـ
ملى أن ايف مـدة مـن البكرتيـا النـاكة باجلسـم سـ ا كانـت سـالبة أو م جبـة اجلـرام .كـذل شـا النيـيم لـ
الرـدكة ملـى قتـ البكرتيــا العنر ديـة مـن نـ يف  . staphylococcus aureusوالـ تسـب التهـاث الثيتـ ن
والتهاث املثانة والتهاث ألشية املا السحا ية والبكرتيا املسببة ملر التيف يد.كما ان يرت البكترييـا الـرب
تيي اجللد ووفز من ممليات الشفا .
النييم يعا حا ت األنفل نزا النا ة من اإلصابة الفريوسية ويسامد
ىف احلد من نز ت الثد ال يسببها أن ايف خمتلفة من الفريوسات املعدية.
كما تعتث نياك النيم من فة للر ل ن وضد الب اسري

األوراق

االغصان
الصغيرة

الشرجية ومنادة وطاكدة للديدان املع ية وضد
احلمى وقرحة ا ثي مشر .

األجزاء
المستعملة
من ن ات النيم

العصارة

القش ر

ال ذور

جدددددددددوك ر اددددددددف اليددددددددر المرل ددددددددات عاليددددددددة ددددددددو الندددددددديم وال ائددددددددد ال يددددددددة ل ددددددددا
ال ائدة ال ية

المرلب
نيمبني ()Nimbin

مضاد للحاالت االلتهابية واهليستامني والفطريات

نيمبيدين ()Nimbidin

مضاد للبكرتيا ومسكن ومضاد للفطريات

نيمبيدول ()Nimbdol

مضاد للبكرتيا املسببة للس ومضاد للحمى

نيمبينات الصوديوم ()Sodium nimbinate

مدر للبول وقات للحيوانات املنوية ومضاد اللتهابات املفاص

كويسرييتني ()Queceretin

مضاد للطفيليات وحيدة اخللية

جدونني ()Gedunin

مضاد للمالريا والفطريات

سالنني ()Salanin

مبيد وطارد للحشرات
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( )2تغذرة وصحة الحي ان :
حتت الثماك ملى كمية كبرية من فيتامم C.كذل حتت
ملى امل اد الكاكب هدكاتي وا مالح املعدنية والكالسي م
واحت ا ها ملى نسبة مالية من الثوتم لذا تست دم أوكاق
النيم ي آسيا كغذا للحي انات وقد اجريت التجاكث ح ل
ُمسهيــة النهــيم ملــي األكان ـ واي ـرا وحي انــات املزكمــة األتــر
ووجد مدم له ك أمرا ُمسهية مند تغذيتها ملى

لذا منا ىللي تركيزات خمتلفة من النهيم ح الرتكيزات
املرتفعــة ا تــؤثر مليهــا كــذل بالنســبة لفــةك احلرـ فلُـ حع مــدم
الس همية ملى الفةك املنزيل.
ُمسهية مست ل النهيم ملي وىلن كان ل بع
ُ

وبالنسبة للطي ك فرد ل حع مند تغذيتها ملى لذا دتـ ملـى  %7مـن مسـت ل النهـيم حـدت مـ ت
هلا بنسبة  %14ومند تركيز  %2.7ي حالة الدواجن ل حع تـةثُّر أجهز ـا الداتليـة بـدكجات متفاوتـة.
أينــا حي ـ ُوجـ َـد بعـ التــةثريات ملركـ النهــيم ملــى بعـ األن ـ ايف وتاصــة منــد
وقــد تــةثرت األمســاك د
تركيزات مرتفعة.
وىف كينيا تست دم ب دكة أوكاق النييم املينعة ىف مزاكيف األمن الغذا ى للحي انات الداجنـة للسـيطرة ملـى
األمـرا الفريوســية وامليكروبيــة الـ تيــي الــدواجن مث ـ الني كس ـ  .Newcastleواجلــامب كو واملريي ـ
وكذل خمتل أن ايف البكرتيا ال تيـي األجهـزة احلي يـة ىف مثـ تلـ الطيـ ك الداجنـة والـ منهـا مـر

الك كسيديا ايطري .coccidiosis
كمــا وجــد أن املســت ل املــا ي الــذ وت ـ ملــى  %14مــن األوكاق الغنــة ل ـ الرــدكة ملــى تك ـ ين
تفامالت ضد الفريوسات الرب تسب أمرا امل اشي الفريوسية كاجلدك والني كاس .
جدوك ر ين مك نات اوراق النيم
العنصر

العنصر

النس ة

النس ة

الربوتينات

%1.5

االلياف

الدهون

%2.1

احلديد

17 mg/100g

الكربوهيدرات

%22

الثاميني

0.04 mg/100g

االمالح املعدنية

%0.0

النياسني

1.4 mg/100g

الكالسيوم

%714

الكاروتينات

1998 mg/100g

الفسفور

%84

حامض اجللوتاميك

73.3 mg/100g

14

%1.2

فيتامني C

%218

األالنني

الربولني

%4.0

االسبارتيك

15.5 mg/100g

الفوتامني

%4.1

التريوسني

31.5 mg/100g

6.4 mg/100g

( )3مكا حة اآل ات الزراعية واالمراض :
و مجاك مكا حة اآل ات الزراعية :

ن درا حت ا مبيـد النـيم ملـى مـادة األزادككتـم ولريهـا مـن املـ اد الفعالـة فلهـا فعاليـة تاصـة ض ــد الـذباث
األبــي -والـرتبس -وحفــاكات األنفــاق -واينــافس -واملــن -وديــدان الــذكة -وآفــات احلبـ ث امل زونــة-
واحلاكوسات حلـم الغبـاك .فرـد اتنـ أن مبيـد النـيم فعـال ضـد أكثـر مـن  244نـ يف مـن انـ ايف احلشـرات.
و مجاك مكا حة الحشرات ومرض المالررا :

من ف ا د النهيم األساسية قدك ا ملى من خمتل أن ايف احلشرات وملى وجـ اييـ ص البعـ والـذباث
من الدت ل ىل املنزل .وجي حرق أوكاق النهيم ألن الب اك الناتا من ه الذ يعم ملى طـرد النـام س
والــذباث .حيـ أن تــةثري شــجرة النهــيم ي حــد را ـا ي طــرد البعـ ينحيــر ي النطــاق الــذ ح هلــا
فاحلش ـرات ترــرتث منهــا حي ـ تتميــز برا حــة يســتطي أن مييزهــا لــري احلش ـرات وطعمهــا تربل ـ
احلشرات.
وتــةثري شــجرة النهــيم الطــاكد للحشـرات وتاصــة البعـ واملــن يــة مــن قيــام هــذ احلشـرات بامتيــاص
مياكة أوكاق النهيم أو أزهاك الرب تسب العرم لذك ك البع كمـا وجـد هلـا تـةثري طـاكد للـذباث كما أن

هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن منفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة للحش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات.
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر
زهرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا
وحتتـ شــجرة النهــيم ملــى مــادة فعالــة هــي مــادة  azadizachtinوهــي ت جــد ي يـ أجـزا الشــجرة
كيزا ي البذوك والثماك .أما بالنسبة ألوكاق الشجرة فهي حتتـ ملـى
ولكن بنس خمتلفة وتك ن أكثر تر د
مـ اد فعالــة أتــر و حتت ـ ملــى املــادة الفعالــة الر يســية الســاب ركرهــا .وهــذ املـ اد الفعالــة املركــزة ي
األوكاق هي  triterpenoidsوهي رات تةثري سام ملى احلشرات وي مكافحـة اجلفـات الزكاميـة فهـي هلـا
تســتطي احلش ـرات أن تةك ـ أوكاق النهــيم أو األوكاق
تــةثري طــاكد للحش ـرات ومــان للتغذيــة حي ـ
املرش شة مبست ل النهيم كما أ ـا مانعـة لالنسـالت وتطـ ك احلشـرة فهـي تـؤثر ملـى هرمـ ن معـم ي دم

احلشرات ه هرم ن كالشباثك وحتدت تش هات ي األط اك امل تلفة للحشرات.
كمـا أن مسـت ل النهـيم لـ تـةثري ملـى ىلنتاجيـة اجليـ الثـا فتـن ف كميـة البـي ونسـبة اييـ بة بـ
ومن هذ احلشرات دودة الرطن وامل هن والذبابة البينا صانعة األنفاق.
َ
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من التجاكث الناجحة ي مكافحة البع ب اسطة مبيد النيم التجربـة الـرب قـام هبـا مـدد مـن البـاحثم ي
حرـ ل األكز باهلنــد حيـ قــام ا برطـ بعـ أليـان النــيم وىللرا هــا ي املســتنرعات الــرب يــزكيف هبــا األكز
وكانـت النتـا ا مدهشـة فرـد أد رلـ ىل ىلبـادة يرقـات البعـ

 .وتفـ

نسـبة اإلبـادة مبـر املالكيـا .

والبـا املتجـ ل ي اهلنـد يرـ م أـرق مـ د مـن تلـ الشـجرة وينـع حـ ل املـةك ت حـ ينـمن ىلبعـاد
البع والذباث منها.
( )4انتاج ال ق د الحي ي:
ي ل ـ ا هتم ــام الع ــاملي بالبح ـ م ــن مي ــادك بديل ــة لل ق ـ د ا حفـ ـ ك وال ــرب كان ــت دوامي ــة ا ساس ــية
التل ت البيئي والبح من ميدك مستدام وآمـن للطاقـة با ضـافة ا الزيـادات األتـرية ي أسـعاك الدفط
ومــن هــذا املنطل ـ أصــبحت الزي ـ ت النباتيــة ي الفــرتة األتــرية أكثــر جاربيــة ليــنامة ال ق ـ د احلي ـ ن ـرا
لف ا دها البيئية مالوة ملى ا ا م كد متجـددة وميـدك يننـ  .وتعتـث شـجرة النـيم احـد اهـم ا شـجاك
املرشــحة س ــت را ال ــديزل احلي ـ جنب ـاد ا ش ــجرة اجلاتروف ــا ولريه ــا م ــن النبات ــات ال ــرب تس ــت دم ي
الغذا .
واثبتــت العديــد مــن الدكاســات ي اهلنــد جــدو انتــا الــديزل احليـ مــن بــذوك النــيم .ومــن النتــا ا الــرب خ
احليـ ل مليهــا أن معــايري وق ـ د الــديزل احلي ـ املنــتا مــن النــيم كانــت ضــمن معــايري وقـ د الــديزل احلي ـ
امل صــى هبــا .وبــذوك النــيم لنيــة باألمحــا الدهنيــة حي ـ ث ـ  %74ترريبدــا مــن وزن البــذكة ورل ـ بعــد

في البـذوك وميـرها سـت را الزيـت منهـا وزيـت بـذوك النـيم طعمـ ريف وكا حتـ مثـ الكثيـت أو
الثـ م ووتـ الزيـت ملـى فيتـامم ) (Eوبعـ األمحـا األمينيـة األساسـية .كمـا ميكـن اسـت دام زيـت
النــيم ي أ مــن دركــات الــديزل دون احلاجــة ج ـرا ا تعــدي الشــل الــذ جيعلهــا بــديال جيــدا ل ق ـ د
الــديزل ا حف ـ ك  .وتفيــد الترــاكير ا و وف ـ الدكاس ـات والتجــاكث الــرب اجريــت ي اهلنــد إلنتــا الــديزل
اكياد من زيت النيم ان النتـا ا تلـ مزايـا مـدة متميـزة مـن (الـديزل النفطـي ي أتبـايف السـالمة
احلي
والتحل البي ل جي واجل ان البيئية.
جــــــدوك ر اـــــف النسب المختل ة لألحماض الدهنية و زرت النيم
النس ة المئ رة

الحامض الدهنو
حامض األوليك )(Oleic acid

%5225

حامض االسترييك )(Stearic acid

%2124

حامض البامليتيك )(Palmitic acid

%1226

امحا

%223

دهنية اخرى
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( )5تسميد التربة :
تســتعم امل ـ اد اليــلبة املتبريــة مــن بــذكة النــيم بعــد احلي ـ ل ملــى الزيــت كســماد من ـ

وت ـ

ملــى

 %7,5نرتوجــم  %8,1ف ســف ك  %7ي تاس ـ ــي م كم ــا ميكــن اس ـ ــت دام الن ـ ــيم كمــادة لتغلي ـ أو
تغطية سـ ــماد الي كيا لييب حترير النرتوجم بطيئدا ورل لتةثري النيم ملى البكترييا الـرب ترـ م بعمليـة حت يـ
النيرتوجم ىل نرتات وأم نيا يستفيد منها النبات
.
ك ـ ـ ــذل ت ـ ـ ــزكيف أش ـ ـ ــجاك الن ـ ـ ــيم باألكاض ـ ـ ــي املن فن ـ ـ ــة اييـ ـ ـ ـ بة بـه ـ ـ ـ ــد حتس ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـفسف ك
كم ـ ـ ـ ــا أ ـ ـ ـ ــا تفي ـ ـ ـ ــد ي زي ـ ـ ـ ــادة تيـ ـ ـ ـ ـ بة الرتب ـ ـ ـ ــة وتس ـ ـ ـ ــامد مل ـ ـ ـ ــى امتي ـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـ ــا هب ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن مل ح ـ ـ ـ ــة.
كــذل ميكــن اســت دام أوكاق النــيم كســماد أتنــر كمــا أن األوكاق اجلافــة واملتحللــة بالرتبــة تفيــد ي قتـ
الكا نات الناكة هبا.
( )6التظليل ومصدات الرراح:
بسب ف ا د هذ الشجرة املتعددة وطبيعة ها فذ ا ثـ الشـجرة النم رجيـة لزكامـة الغابـات ي املنـاط
اليـحراوية وشـب اليـحراوية و ثـ أحسـن ميـدات للريـاح الر يـة والسـريعة ي املنـاط الرليلـة ا مطـاك
وقد زكمت لابات من النيم ي تنزانيا وي واد املاجي ي النيجر زكمـت ملـى مسـافة أكثـر مـن 500
كـم ملـى صـفم حلمايـة احملاصـي الزكاميـة وي الـدول احملاريـة مـن اليـ مال ا م كيتانيـا زكمـت
أشجاكالنيم لتك ن ميدات لرمـال اليـحرا كمـا زكمـت ي ي منطرـة جبـ مرفـات ي املشـامر املردسـة
مبكـة املكرمـة فهنـاك حـ ايل  50000شـجرة زكمـت أللـرا الت ليـ  .وميكـن زكامـة أشـجاك النـيم بنجـاح
ي احلــدا املنزليــة والســاحات وكشــك ــايل وملــى ج انـ الطــرق وي املنتزهــات العامــة .كمــا ميكــن
استعماهلا ي أن مة التشجري امل تلفة بالزكامة جبان است دامها كميدات ق ية للرياح واألتربة.
( )7تنقية ال اء :
تعت ــث ش ــجرة الن ــيم ك ــة م ــن ك ــات احلي ــاة مل ــى س ــط األك  .ىلن ق ــدكة ه ــذ الش ــجرة كمرشـ ـ حيـ ـ
للغــازات النــاكة املل ثــة لله ـ ا شــل تيــا حرـاد  .فهــذا ك الفلــرت ك الطبيعــى لديــة كفــا ة ماليــة ملــى
امتياص مل ثات لازية مدة سيما أول أكسيد الكرب ن وأكاسيد النيرتوجم وأكاسيد الرصاص.
وقد اكتش البيئيـ ن أن ب سـ كـ شـجرة نـيم مزكومـة ملـى أكصـفة الشـ اكيف ىف املـدن الـ تعـاى مـن أزمـة
تلـ ت اجلـ واهلـ ا امتيــاص تلكــم الغــازات يعهــا مــن مســافة تـرتاوح مــا بــم ثالثــة وةســة أمتــاك .
واكتشــف ا أن حزامـاد مــن األشــجاك بعــر  04مـرتاد يســتطي تفـ تركيــز لــاز أول أكســيد الكربـ ن
بنســبة تيـ ىل  %14كمــا ميكــن لكيلـ مــرت مربـ مــن األشــجاك أن ــت ي ميـاد قــدكاد مــن الغــازات
يي ىل  124كيل جراماد  .وينبغى أ ننسى دوك األشجاك ىف تنرية اهلـ ا مـن اجلزيئـات العالرـة والغبـاك
فاألشــجاك الكثيفــة ىف الغابــة تســتطي تف ـ مــدد اجلزيئــات العالرــة مبعــدل ي ـرتاوح مــا بــم 144
 1444مرة كما حتتجز كميات من اجلزيئات العالرة ترتاوح ما بم  %84 04من كميتها امل ج دة
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باهل ا  .وألج أن تين األشجاك مـرتاد واحـداد مـن ماد ـا ايشـبية اجلافـة فذ ـا ـت
طن من لاز ثاى أكسيد الكرب ن وتطل بد د من  4.20طن من لاز األكسجم

مـن اهلـ ا 1.80

( )5مصدر جيد إلنتاج األخشاب :
ىلن أفنـ أنـ ايف األتشــاث هــي الــرب ويـ مليهــا مــن أشــجاك النــيم ورلـ ملتانتهــا وملراومتهــا لافــات
تاصة حشرة النم األبي

كذل

ها سري وما دها ا قتياد رد مراكنة باألشجاك األتر .

إقتصاديات النيم
تعتــث شــجرة النــيم مــن أكثــر األشــجاك الــرب ســيك ن هلــا مســترب وامــد ورل ـ لنجــاح زكامتهــا ي البيئــات
اجلافـ ــة واألكاض ـ ـي الفرـ ــرية ي دت اهـ ــا مـ ــن العناصـ ــر الغذا يـ ــة ولكثـ ــرة ف ا ـ ــدها فرـ ــد كشـ ــحتها ىلحـ ــد
الدكاســات العلمية لتيب شــجرة الررن احلاد والعشرين أو صيدلية الطبيعة ن دـرا سـت داما ا العديـدة.
وىلرا كانــت شــجرة النــيم (هنديــة األصـ واجلنســية فذ ــا لــذت مــؤتراد (مامليــة ا نتشــاك فاجــذت بــذل
صــفة امل اطنــة العامليــة فهــى تســتزكيف اليـ م فيمــا يزيــد ملــى  17دولــة و ســيما ىف املنــاط ا ســت ا ية وشــب
اكيــة ل مــا والنيجــر
ا ســت ا ية  .ومــن أبــرز الــدول ال ـ تعــىن بزكامتهــا ىف مســاحات شاســعة ألل ـرا
وكيني ــا ونيجريي ــا واملكس ــي والس ــنغال وجن ـ ـ ث أفريري ــا وال ــدومينكان ونيك ــاكاج ا واألكجنت ــم وب كم ــا
وسرييالنكا وباكستان والثازي واسرتاليا  .وىف ماملنا العرىب استزكمت مساحات كبرية نسبياد بشـجرة النـيم
ىف ك من الس دان واليمن ومساحات أق ىف بلدان ايليا العرىب وىف اململكة العربية السع دية.
ونســبة ييــا هــذ الشــجرة الطبيــة والعالجيــة .فرــد اصــبحت ميــدكا للماليــم مــن ان ـ ايف اليــنامات
املتعلرــة برمايــة صــحة ا نســان واحلي ـ ان والنبــات با ضــافة ليــنامة مستحن ـرات التجمي ـ واليــنامات
الرا مة ملى ا تشاث ولريها .
وب ـالرلم م ــن ىلنت ــا الن ــيم ي املن ــاط املناتي ــة ش ــب ا س ــت ا ية ا ان منتجات ـ الي ــنامية انتش ــرت بيـ ـ كة
اكية من تالل مدد كبري من املنتجـات بعـد أن ت افرـت مـ قنـايا السـالمة والفعاليـة وبـدأت الشـركات
ي است
ي رــا
ايــاك
ملى ا

دام النهيم لين مستحنرات ومستحلبات اكية خ السماح بتسجي مع مهـا وخ اسـت دامها
ت متعــددة وأمطــت نتــا ا ممتــازة .ولكــن لنس ـ مع ــم هــذ املســتحلبات يــتم اســتريادها مــن
وبالتــايل تكـ ن مرتفعــة الــثمن فــاللرت يكـ ن أـ ايل  84دو ك وقــد انعكســت صــنامة النــيم ىلجيابــا
تم احمللي اقتيادياد وبيئاد ي ك البلدان املنتجـة ترريبـاد .واجـذت زكامـة النـيم ي املشـاكي اإلنتاجيـة

من جان البلدان املتردمة والبلدان الناميـة لالسـتفادة الكاملـة مـن ىلمكاناتـ املتناميـة ي رـال اليـنامة مـ
مسترب صنامي وامد.
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فرص ومستقبل الصناعة من النيم
اس اق النيم تزال ي مرحلتها النامية و ر حاليا دكاسات اجلدو ا قتيادية والتجاكيـة وفرـا لترـاكير
خمتلفة وميكن است دام النيم وأجزا امل تلفة ي مدة اشكال وان ايف لتيني خمتلـ املنتجـات لعـدد مـن
اليـنامات ي خمتلـ ا ــا ت .وا ــا الطلـ املتزايــد ملــى هــذ املنتجـات الطبيعيــة ي يـ أ ــا العــاا
تري مؤشر لنجاح هذ الينامة مستربالد.
اس اب نم الصناعة من النيم :
 زيــادة الطلـ ملــى املنتجــات الطبيعيــة ي يـ ا ــا العــاا والــرب حتــدت ا اثــاك جانبيــة ادت
ا ا هتمــام مبنتجــات النــيم والــذ يعتــث مــن اهــم امليــادك الطبيعيــة نتــا الكثــري والعديــد مــن
هذ املنتجات الطبيعية.
 مــززت احلاجــة املتزايــدة والطلـ ملــى املنتجــات اليــديرة للبيئــة مزيــد مــن الطلـ ملــى املنتجــات
الطبيعية أو البي ل جية.


الينامة الرا مة ملى ا مشاث ادت ىل

منتجات النيم .

لذا بد من تع يم ا ستفادة من شجرة النيم مـن أوكاقهـا ونياكهـا وحـ حلا هـا وىلزهاكهـا ي صـنامات
جديدة ا تكن م ج دة ي الدولة من قب لتحري مدة أهدا وهي :
.1

احلد من اجلثاك ايطرية للتغريات املناتية العاملية واملسامهة ي براما ىلصحاح البيئة .
صنامة مبيد النيم الطبيعي األمن .

.0

الزكامة الن يفة ورل بذنتا داصي ونياك تالية من املبيدات وا مسدة الكيميا ية .
صنامة العديد من األدوية الرا مة ملي منتجات النيم .
ىلنتا ال ق د احلي (الديزل احلي .

.1

.8

صنامة مستحنرات التجمي .
محاية خمازن الغالل واحلب ث من اجلفات احلشرية وكذل محاية ال ثا األثرية من
ا فات احلشرية.
مكافحة املالكيا بالرنا ملى البع .

.2

احلد من البطالة وبالتايل مكافحة الفرر .

.2

.0
.7

.5
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 .14زيادة م اكد الدولة من صادكات املنتجات الغري برتولية.
اتجاهات الصناعة من النيم :
• االجتاه يف الصلناعات الدوائيلةل ي املاضـي كـان األطبـا يـرون أن العـال بـالنيم شـيئدا مـن امل كثـات
الشـعبية لكــن اجلن تغــري الفهــم دامــا وأمــاد العلمــا الن ـر ي ف ا ــد النــيم وأجريــت العديــد مــن الدكاســات
العلميــة والطبيــة ســت الص األدويــة والعرــاقري بســب فعاليت ـ ي مــال العديــد مــن األم ـرا وقــد خ
اسـت الص العديـد مـن املركبـات الـرب تـدت ي تكـ ين الكثـري مـن العرـاقري الطبيـة وكـذل مستحنـرات
ونادكا مـا
التجمي ومعاجم األسنان ومطهرات الفم واملن فات والياب ن والكرميات واملساحي امل تلفة
د
ت هر آثاك جانبية نا ة من است دامها لذل ا األطبا وامل تي ن ي العديد من الـدول املتردمـة ىل
كمحســن دوا ــي ممـا أد ىل ىلنشــا مـزاكيف للنــيم ملــى نطـاق واسـ مــن أجـ اســتغالل
ا هتمـام بــالنيم
ه
اكيـٌّـا ورل ـ ســت الص الزيــت واملركبــات الفعالــة مــن ك ـ أج ـزا الشــجرة وجعله ـا ي كبس ـ ت أو
ىلضافتها ىل الكثري من العراقري الطبية أو املستحنـرات التجميليـة لتحسـم ال ضـ اليـحي والترليـ مـن
اجلثاك اجلانبية لندوية الكيميا ية .والس ق العاملية للعراقري النباتية ي مطـرد وهـذا بـدوك يشـك فرصـة
مشـرقة مليــنعي وميــدك النــيم .كمــا ميكــن أينــا اســت دام منتجاتـ ك ســي لتيــني املـ اد ايــام الدوا يــة
تاصة ي ل اكتفايف تكالي الرماية اليحية.
.1

• االجتاه يف صناعة الطب التقليدي  :جند ان الن م الطبية الترليدية واحلديثة دا ماد تتعاي) ي

مدد كبري من الدول ح ل العاا .فاهلند لديها ن ام ا ي كفيدا والن ام الي نا من األدوية جنبا ىل جن
م شركات األدوية األساسية كما تفت ر اليم بالط الترليد الييي الشهري (TCM
) (Traditional Chinese medicineجنباد ىل جن م األدوية والعراقري.

مـ التحـ ل املتزايــد ـ ن ــام تفنــي املســتهل للمنتجــات الطبيــة الطبيعيــة وبعيــدا مــن املـ اد الرتكيبيــة
فنجد ان الشركات الييد نية الرا دة تست دم املنتجات الطبيعية كعنير نش ي تكـ ين مـدد لـري قليـ
من األدوية.
ونسبة ملا ترتكة املستحنرات الييد نية واملنتجات الينامية من اثاك سـلبية وجـدت املنتجـات الطبيعيـة
والعشبية كواجا كبريا ي ي أ ا العاا .وبدأت شـركات األدويـة العامليـة الرا ـدة الـدت ل ي شـراكات أو
مشـاكي مشــرتكة مـ الشـركات امليــنعة للــدوا الطبيعــي لالسـتفادة مــن تنــامي سـ ق األدويــة العشــبية .وبــذا
س يك ن للنيم كواجا كبريا ي املسترب الرريـ متيـاز بانـ منـتا متعـدد ال لـا ومتعـدد األلـرا
وليس لدي أ آثاك جانبية.
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• االجتللاه يف الصللناعة الزراعيللة :ي لـ ا ــا املتزايــد ســت دام األمســدة احلي يــة واملبيــدات احلشـرية
ـ ـر زكام ــة الن ــيم مل ــى ـ ـ متزاي ــد ي ي ـ ـ أ ــا الع ــاا للحي ـ ـ ل مل ــى العني ــر النش ـ ـ األزادككت ــم
( azadirachtinوهي املادة املسئ لة من وق دوكة احلشرات واجلفات والفطريات لذا فـان منتجـات
النــيم اســت دمت ي مــدد مــن ا ســت دامات الزكاميـة .ولــي مــن الرـ ل ىلن هــذ الشــجرة الســحرية ميكــن
است دام كام اجزا ها نتا ن مية مالية من ل
 املبيدات الطبيعية لافات الزكامية. املبيدات احلشرية. الزب املت مر. مام طال الي كيا.قصة التشاف الم يد الحشري من شجرة النيم :

ي منتيـ الرــرن املاضــي وحتديـ دـدا مــام 1272م مــاأ أحــد امل تيــم األملــان كاكثــة لــزو أس ـراث اجل ـراد
ي الس ـ دان و حــع أن شــجرة النــيم كانــت الشــي األتنــر ال حيــد الــذ برــي قا دمــا بــالرلم مــن أن
أسـراث اجلـراد حطـت ملـى هـذ الشـجرة ىل أ ـا لادك ـا مـن دون أن تتغـذ مليهـا فبـدأت األأـات ي
دكاسـة هـذ األسـباث والـرب قـادت ىل اسـت الص مبيـدات حشـرية آمنـة مـن بـذوك النـيم وكـذل ىلمـداد
مسح ق من أوكاق وأليان ونياك شجرة النيم للغر نفس .

تحضير الم يد الحشري من اشجار النيم :

مــا يكسـ مبيــد النــيم ميــزة نســبية تعــدد املـ اد الفعالــة فيـ حيـ انـ يرنــي ملــى أكثــر مــن آفــة ي آن
واحد وي ي أط اك حيا ا و تكتس منامة ضد ومسيت تكاد تكـ ن معدومـة ملـى الثـدييات كمـا
أن سري التحل .
الطريرة البسيطة لالستفادة من أشجاك النهيم تتمث ي البذوك والثماك هلذ الشجرة ويتم طحـن الثمـاك

واألوكاق ويـتم نرعهـا ي امليـا ملـدة تـرتاوح مـن 08 - 24سـامة مث يـرأ هبـا النبـات هبـد احلمايـة مـن
اجلفات واحلشرات و تثز أمهية زكامة أشجاك النيم للمسامدة ي مراومة احلشرات مث دودة الرطن.
وقـد وكد ي جريـدة الـرا العـام السـ دانية بتـاكيا 2442/1/11م أن أشـجاك النـيم امل جـ دة ي داف ـة
(اجلزيرة( كافية إلستغنا الس دان ا ياد مـن اسـترياد مبيـدات اجلفـات الزكاميـة و أشـاك نفـس امليـدك أن

هناك ملمـا سـ داني ن يعملـ ن اجلن ي تطـ ير" مبيـد النـيم "فهـ كتـي التكلفـة فعُـال ولـيس لـ آثـاك
صـحية ضـاكة ملـى البيئـة كمـا أن زكامـة أشـجاك النـيم حـ ل مـزاكيف الف اكـ واينـراوات يسـامد ملـى
ا سـتغنا مـن اسـتعمال املبيـدات احلشـرية واملـ اد الكيماويـة الـرب تشـك تطـراد كبـرياد ملـى اإلنسـان مـن

تالل تل يثها للمنتجات.
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ون ـرا لك ـ ن النــيم أكت ـ املنتجــات والــذ يعتــث وســيلة فعالــة ملكافحــة اجلفــات واحلش ـرات مــالوة ملــى
امتي ــاز أين ــا بع ــدم وج ـ د أ آث ــاك جانبي ــة مل ــى النبات ــات أو الكا ن ــات احلي ــة األت ــر فذن ـ ل ــيس م ــن
املس ــتغرث أن جي ــر تنفي ــذاد لنأ ــات مل ــى نط ــاق واسـ ـ إلنت ــا مبي ــدات اجلف ــات الطبيعي ــة واملبي ــدات
احلش ـرية .وه ــذ تعت ــث فرص ــة جي ــدة للمنتج ــم واملي ــدكين نت ــا وتي ــدير ن مي ــة م ــن املنتج ــات احلي ي ــة
ملكافحة اجلفات الزكامية وتلبية للطل العاملي.
• االجتاه يف صناعة الديزل احليوي  :بعد أن استشعر ا تم الدويل
ايطر من است دام الغذ ي ت ليد ال ق د احلي

بد د من تغذية البشر

بدأ التفكري اجلد ي ا ست دام والعناية ببع األشجاك لري الغذا ية
والرب تزكيف ي أكاضي هامشية و حتتا ىل امليا بشدة وميكنها
ت ليد الطاقة أو ىلنتا ال ق د احلي وكانت شجرية النيم و اجلاتروفا أهـم األشـجاك الـرب بـدأ
ا هتمام هبا يشتد بدكجة كبرية ورل ي ىلطاك فه م جديد اطل ملي مشرويف زكامة الطاقـة.
وقــد اجريــت العديــد مــن ا أــات والدكاســات تاصــة ي اهلنــد ســت را الــديزل احلي ـ مــن
زيــت النــيم وقــد اثبتــت جــدو انتــا الــديزل احلي ـ مــن النــيم وكانــت النتــا ا مشــجة نتــا
الديزل احلي من زيت النيم .

اجلدول ادناه يوضح خصائص زيت النيم اخلام
Weight %

Fatty Acid

Quantity

Properties

51.3

Oleic acid

0.4

)Moisture content (wt %

17.8

Palmitic acid

5.7

)Free Fatty Acid Content (wt %

14.7

Linoleic acid

1.47

Refractive Index

14.4

Steric acid

0

)Gum Content (wt %

1.6

Arachidic acid

80

Iodine Value

0.03

Myristic acid

1024

)Density(kg/m3

وقــد اثبتــت ا أــات مــن تــالل التجــاكث ان ـ ميكــن حتنــري وق ـ د الــديزل احلي ـ مــن زيــت الن ــيم ايــام
باست دام مح او قل كمادة دفزة حي يتم تلـ  144جـرام مـن زيـت النـيم املكـرك مـ  12جـرام
من الكح ل و 1جرام من هيدكوكسيد الي دي م الذ ير م بدوك احملفز.
وأجري ــت التج ــاكث بةت ــذ تل ــي م ــن زي ــت الن ــيم وامل ــادة الرل ي ــة (هيدكوكس ــيد اليـ ـ دي م وامليث ــان ل
وتلطهــا بشــك تــام باســت دام مغنــاطيس ومعــدات التدفئــة او تس ـ م منــد دكجــة ح ـراكة مــن 77-74
دكجـ ــة مئ يـ ــة ملـ ــدة سـ ــامتم ويـ ــرتك ايل ـ ـي ملـ ــدة  20سـ ــامة يـ ــتم بعـ ــدها احلي ـ ـ ل طبرتـ ــم منفيـ ــلتم
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مها الطبرة العليا والرب ث اسرت امليثي أ  .الديزل احلي كمنتا اساسي والطبرة السفلى هي اجلليسـرين
كمنتا ثان حي يتم فيلهما من بع بالترطري.
والطريرـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة إلنتـ ـ ــا الـ ـ ــديزل احلي ـ ـ ـ مـ ـ ــن زيـ ـ ــت النـ ـ ــيم تـ ـ ــتم باسـ ـ ــت دام حـ ـ ــام ويعتـ ـ ــث مح ـ ـ ـ
الكثيتي ـ ه ـ األكثــر اســت داما ن هــذا الن ـ يف مــن احملفــز يعطــي للــة ماليــة جــدا مــن ا س ـرتات ولكــن
بطي جدا و تتطل ترريبا أكثر من ي م للحي ل ملى املنتا النها ي.

فيما يلي مقارنة بني وقود الديزل احليوي اليت يتم احلصلول عليهلا ملن حلامضق القلويلات
ووقود الديزل
DIESEL
FUEL

(ACID
)CATALYST

(ALKALI
)CATALYST

PROPERTIES
0

6.8

4.9

5.3

0.8

0.81

0.78

)Density at 15 C (g/cc

44.5

39.4

39.1

)Heating value(Mj/kg

51.0

46.0

46.0

Cetane number

86.8

76.7

76.7

)Carbon mass (wt %

13.1

12.1

12.1

)Hydrogen (wt %

0.00

11.15

11.15

)Oxygen (wt %

6.63

6.33

6.33

C/H ratio

0.042

≤ 0.004

≤ 0.004

)Sulphur (wt %

-

0.03

0.027

)Total glycerin (%

-

0.00

0

Free glycerin

)Viscosity at 40 C (cP
0

• االجت للاه يف ص للناعة مستحض للرات التجميل ل  :شــهدت العر ـ د الرليلــة املاضــية طلبــا كب ـريا مل ــى
منتجــات التجمي ـ العشــبية والبعيــدة مــن امل ـ اد الرتكيبيــة أل ـا تعتــث مستحن ـرات با مشــاث طبيعيــة
وآمنة لالست دام وليس لديهم أ آثاك جانبية .وجير است دام مسـاحي شـجرة النـيم ملـى نطـاق واسـ
كمـ ـ اد ت ــام لتي ــني منتج ــات رات جـ ـ دة مالي ــة ي يـ ـ أ ــا الع ــاا كمرطب ــات ومن ف ــات للبش ــرة.
وبـذل وجــدت مستحنـرات التجميـ العشــبية كواجـاد كبـرياد لــيس فرـ ي البلـدان اجلســي ية مثـ
اهلنــد ولكــن أينــا بلــدان مث ـ ال يــات املتحــدة وبريطانيــا واس ـرتاليا .وقطــايف التجمي ـ با مشــاث ينم ـ
مبعدل  ٪ 17سن ياد وهذا بدوك يشك فرصة جيـدة ملنتجـي وميـدك النـيم نتـا مستحنـرات ميـ
طبيعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ورات ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دة مالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتلبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتزاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا.
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وهن ــاك حت ـ ـ ل ي ص ــنامة مستحن ـ ـرات التجمي ـ ـ م ــن الي ــنامية ا املنتج ــات الطبيعي ــة بس ــب الطل ـ ـ
وتفني املستهل للمنتجات الطبيعية أكثر من ن ريا ا ا صطنامية.
وبــذا سـ يكـ ن هنالـ طلبـاد هــا الد للنــيم لتيــني رم مــة واســعة مــن مستحن ـرات التجميـ ي الفــرتة
د هذ الشجرة العاملية مكانـا ي صـنامة مـدد كبـري مـن منتجـات العنايـة باجللـد والبشـرة.
املربلة .وس
وجيــر اســت دام مســح ق النــيم خمتلطــة مـ لريهــا مــن املك نــات الطبيعيــة ا تــر مثـ مســح ق تشـ
اليندل لعال كثري من مي ث البشرة ومن ح الشباث وي صنامة املساحي والكرميات.
• االجتاه يف صناعة املنتجات اخلشبية  :تعد اتشاث النيم من ا تشاث الراسـية والـرب ميكـن
حلشـرات األتشـاث ىلصـابتها ولـذل يعتمـد مليهـا ي صـنامة ا ثـات الفـاتر ,وي ا سـتعما ت الـرب
تتطلـ مراومـة الفطريـات وا فـات.وكمـا ركرنـا انفـاد ونسـبة ملتانـة وصـالبة اتشـاث اشـجاك النـيم مـالوة
ملي ا ا جل من كثري من ا فات واحلشـرات الـرب تنـر با تشـاث فـان هنالـ فرصـة كبـرية لتنميـة قطـايف
اليــنامات ايشــبية مــن هــذ الشــجرة واملنتشــرة ي ا ــا كثــرية مــن دول العــاا كمــا ا ــا تعتــث فرصــة جيــدة
ليغاك املنتجم واحلرفيم ي رال الينامات ايشبية اليدوية.

منتجات النيم التجارية
تعتث اهلند واحدة من أكث منتجي منتجات النيم الينامية كما شهد هذا ا ـا ـ اد ي بلـدان اتـر
مث ال يات املتحدة وبريطانيا واسـرتاليا حيـ تـدفرت منتجـات النـيم ىل دـالت البرالـة واملتـاجر احملليـة
وخمازن األدوية وصال نات التجمي ومراكز العال بالعط ك  ...اخل
وامل ق ا لكرتو ( ) www.neem-products.comوت ملى العديد من منتجات النيم .
بعض منتجات النيم الصناعية :

زيت

النيم Neem Oil

لالس ــت دامات الطبي ـ العالجي ـ والتجميلي ـ اثب ــت ه ــذا املن ــتا جناح ــا تس ـ يريا مالي ــا ىف
امريكا واسرتاليا.

بدره

النيم Neem Powder

منها ثالث ان ايف بدك اللحا والبذوك واليف

بدره حلاء النيم

Neem Bark Powder

مست دم ىف الزكام العن ي
وتدت كمنتا او لبع مستحنرات التجمي العاملي
تدت ىف مالجات املالكيا وجفي امرا احلمى وا مرا
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الباطني

وا مرا

اجللدي واجلرث

بدره بذور النيم

Neem Seed Powder

تست دم ىف التسميد
مال امرا الدواجن
تدت منتا او للينامات الدوا ي العشبي
ومنتا او لينامات الكرمي والل شن التجميلي

بدره اوراق النيم

Neem Leaf Powder

مبيد حشر ومساد من

منتجات

فعال ومناد للجراثيم والبكرتيا والفطريات

الشعر Neem Hair Products

ةسة ان ايف شامب وزيت ول شن وكندشنر وج

شامبو النيم

Neem Shampoo

مناد للرشر ومحاي من ددها و تط ي وتغذي وتر ي الشعر وي ق تساقط

زيت الشعر

Neem Hair Oil

يؤتر الشي ويرل من تساق الشعر واينا مناد للرشر وومى من ددها

لوشن النيم

Neem hair lotion

لليح العام للشعر ويغذ فرو الراس وير

كوندشنر النيم

الشعر وجيعل ينم بسرم

Neem Conditioner

يس ــت دم من ــذ ق ــرون ط يلـ ـ ويعمـ ـ ىف ج ــذوك الش ــعر ويس ــامد مل ــى تـ ـ ازن  phوتر يـ ـ
بييالت الشعر
ج الشعر Hair Gel Neem
فعال قيى دكج ىف ازال الرشر ومحاي فرو الشعر من ددها ويسامد ىف

املستحضرات الطبيه

الشعر

Neem Medicines

هذ حير هلا و مدد مما حد بالعلما بتسميتها شجر الدهش
السكر  -التهاث املفاص  -كوماتيزم  -املالكيا  -امرا الرل  -ا ضطرابات العيبي
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حبوب وكبسوالت النيم

Neem Capsules

مناد للفطريات وا لتهابات والفريوسات
وتسامد ملى تنري الدم
معاجل ان ايف من حا ت التسمم

اعشاب النيم

Neem Herbs

منتجات اولي للينامات الدوا ي والييد ني

كرمي النيم املطهر

Antiseptic-Cream

معاجل اجلروح واحلروق وا لتهابات
مين البث ك
ولليح العام

ج اجلروح واحلروق

Neem Antiseptic Gel

ملعاجل اجلروح واحلروق وا لتهابات وازال آثاكها

وسائ منع احلم

Neem Contraceptive

ي جد ن مم واحد لالنات وا تر للذك ك اثبتت فعالي مثبت ملميا ىف من احلم

منتجات صحه الفم واالسنان

Product Neem Oral Hygiene

وهى اكبعة ان ايف معج ن ا سنان  -لس ل ا سنان  -بدك ا سنان

صابون النيم الطىب

Neem soap

مناد للبكرتيا والفطريات ومناد لالكزميا وا مرا

طارد الذباب والناموس

طارد الصراصري املنزليه

اجللدي

Neem Repellent

م ــاد ص ــحي ل ــري س ــام ول ــيس هل ــا امـ ـرا
والنام س

الياف النيم

وج ا سنان

جانبيـ ـ تطلـ ـ ال ــررار ال ــذ يبع ــد ال ــذباث

الزاحفهRepellent Neem Cockroach

Neem Coir

للزكام العن ي وللبي ت احملمي
وقاي املزكومات من احلشرات والفطريات املؤري
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ت ازن الرتب وزياد تي بتها
لنباتات الزين تنا ا اصي

خبور ند النيم

املزكومات مباشر

Neem Incense Sticks

يكس صفا الذهن ويهد الت ترات العيبي

طرد اهل ام والنام س والذباث بطرير مطر

شاي النيم الطىب

Neem Tea

مناد البكرتيا وزياد منام اجلسم وتنري الدم ومناد للديدان

الخاتمة والتوصيات
ىلن التـةثري النـاج ملنتجـات النـيم ي ا سـت دامات الطبيـة والعالجيـة ومكافحـة احلشـرات والبعـ
وصنامة ال ق د احليـ و ـاكث بعـ الـدول مـن ح لنـا هلـي شـاهد ملـى أمهيـة هـذا النـ يف مـن ا شـجاك
مهـتم بالنباتـات العشـبية والطبيـة وكمايـة البيئـة وا هتمـام هبـا للتفكـري ي
ولعـ ي رلـ دافعـاد ق يـاد
ا هتمام بزكامة أشجاك النيم وىلتتياك منتجات ي مكافحة احلشرات وا مرا وصنامة الطاقة اينرا .
واجلدير بالذكر أن بع الشركات األمريكية استطامت أن تعـر ف ا ـد شـجرة النـيم ومنتجا ـا منـذ مـام
1985وسـجلت حـ ا  70بـرا ة ىلتـرتايف ملـى مسـت رجات النـيم ي اهلنـد و خ بيعهـا و أقامـت تلـ
الشركات مراكز هلا ي اهلند وط كت أدوية اهلن د واست داما م لشجرة النـيم حـ أصـبحت مع ـم ف ا ـد
هذ الشجرة الطبية منها والينامية مسجلة لتلـ الشـركات و ميلـ اهلنـ د اإلسـتفادة مـن الكثـري مـن
ف ا دها ومنتجا ا ىل بعد دف احلر ق الفكرية للشركة ا جنبية مما تسب ي م اجهات قان نيـة ي هـذا
ا مر  .وقد تنبهت حك مات أتر مث تايلند هلذ املشكلة فةمرت بتسجي األمشاث الرب يسـتعملها
التايلندي ن ي بالدهم ح تتمل حر قها شركات أجنبية فتـتحكم بتلـ األمشـاث و ي منتجـات
الط الشعيب التايلند .
لذا فإن هناك بعض التوصيات تتلخص يف االيت :

 .1ض ــروكة اإلهتم ــام بالت س ـ ـ ي زكام ــة ش ــجرة الن ــيم ي احل ــدا والغاب ــات ومل ــي اط ـ ـرا الط ــرق
وتشجي امل اطنم لزكامتها امام املنازل وي الساحات دات ا حيا السكنية.
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 .2ا هتمام هبذ الشجرة رات الدوك العالجي وا قتياد والينامي والزكامي والبيئي حي يرال
أ ـا كنـز حـري العلمـا ي كـ أ ـا العـاا فهـى ليسـت دكهـم ال قايـة الـذ يغـىن مـن قنطـاك
العال هلم م بيئتنا فحس ب ىل ا كذل من ان لليحة والبهجة وكنز ىف حياتنا يفىن.
 .0تشجي ىلجرا البح ت العلمية التطبيرية ملى املستحنرات الرب ميكن ىلست الصها من اشجاك
النيم احمللية حي ثبت ملميـاد أن مست ليـات أشـجاك النـيم جتلـ بـاتتال امل قـ اجلغـراي
وال ـرو البيئيـة حيـ تعـر شـجرة النـيم كـذل بةسـم" شـجرة األجيـال " وتاصـة أن
نبـات النهـيم ىلرا مـا تركـت منتجاتـ تت مـر ي ال ـرو اجل يـة احلـاكة والرطبـة حتـت ا شـجاك دون
ا سـتفادة منهـا قـد تسـب بعـ املشـاك البيئيـة وهـذا يـدم ا التعـاون سـت الص املـ اد
الفعالة من هذ الشجرة بالطرق الينامية احلديثة.
 .0ممـ الدكاسـات ملـى هـذ املست ليـات وال ـرو واحلـا ت الـرب تسـتعم هبـا وضـروكة م اكبـة
التط كات املستجدات العاملية وا ستفادة من اكث الدول الرا دة ي هذا ا ال.
 .7تشجي ا سـتثماك إلنشـا ميـان سـت الص املـ اد الفعالـة مـن شـجرة النهـيم وضـروكة تسـجيلها
حلمايــة حر قهــا الفكريــة وقــد بــدأت كثــريمن الشــركات ي اســت دام النهــيم ليــن مستحنـرات
مع مه ــا وخ اس ــت دامها ي ر ــا ت متع ــددة

ومس ــتحلبات اكي ــة خ الس ــماح بتس ــجي
وأمطت نتا ا ممتازة.
 .1تشــجي اليــنامات الرا مــة ملــى مست ليــات النــيم واملتمثلــة ي اليــنامات الدوا يــة واملبيــدات
احلشـ ـرية وا مس ــدة العنـ ـ ية ومنتج ــات التجميـ ـ والعناي ــة بالبش ــرة للترليـ ـ م ــن تط ــر اس ــت دام
املنتجات الرا مة ملي امل اد الكيميايئة.
 .5مبـا ان النـيم أحـد ميـادك ال قـ د احليـ فيجـ أن تكـ ن جـز اد مـن اسـرتاتيجية الدولـة نتـا
الطاقة املتجددة وأن تؤتذ تط لتشجي اجرا البح ت والتجاكث ح ل هذا امل ض يف.
 .8حـ املسـؤولم والرـا مم ملـى ا شـرا الزكامـي وي رـال محايـة املنتجـات الزكاميـة ا الت جـ
ا استعمال املبيـدات الطبيعيـة للترليـ مـن أتطـاك املبيـدات اليـنامية ملـى ا نسـان والنبـات
واحملي ل والرتبة.
 .2ضروكة ا مداد اجليد لندوة أو مؤ ر يدمى ىللي كافة املعنيم ملناقشة مسـترب اليـنامات الرا مـة
ملى مست ليات النيم رات ا ثر العالجي والزكامي والبيئي وا قتياد وملى كأس املدم يم
مت ذ الرراك ي املست يات العليا.
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المصادر

Neem Foundation 
Neem Products 
Novel Production of

Biofuels from Neem Oil

معلومات ومقاالت من االنرتنت



27

21

