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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 Neem  مـيـنـال

 
 ج

 كنزشجرة الال

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

        دمةـمق
 انديكا أزاديراشيتا لميـمها العـاس ـدمي الزمانقروفة منذ ـجرة معـهي ش شجرة النيم       

(Azadirachta indica)  الشـجرة ىل  فيـيلة الزنزيتيـة تنتمـي هـذ (Meliaceae)  و هـي شـجرة معمـرة
شـجرة سـريعة النمـ  وهـي  .ىل  املـا تم سـنة الغابـة ميتـد ممرهـا ي ييـ  ممرهـا ىل  ما ـة ونيـانم مامـاد  وقـد

تتميــز برــدك ا  .كمــا  كثيفــة ال ــ  دا مــة ا تنــراك تنمــ  بكثافــة  و ثــ  ي الغابــة م هــراد ك يســياد لل نــرة
الشـجرة  أجـزا   تسـتعم  حيـ    املتعـددة الطبيـة باسـتعما  ا تعـر  وهي .الرتبة من األمالح ملى تنرية
   .التجمي  ومستحنرات األدوية صنامة وي البيطرية اللراحات ي بالكام 

 وُممـان املتحـدة العربيـة ا مـاكات دولـة ي تسـمىبامسا هـا امل تلفـة ي لالبيـة الشـع ث حيـ   تمرفقد و 

 وي (Meraimarah)مريمـر   الـيمن ي و (Nib)ونيـ   (Neeb) نييـ   ىليـران وي )الشـري(   

 والسـنغاف ك سـري نكا ي و (Limbo)ليبمـ   و (Nimuri)   ونيمـ ك    ( Nimmi)نيميـا  سـتانكالبا 

ماكق ســا  أســبانيا ي و (Muarubaini)م اكبــا   كينيــا وي (Kohumba)   ك ه مبــا تســمى
(Margosa) انديا  د  باكاسي  و(Parasio de india) بييب  ماليزيا ي و(Baypay) مامب   داوون و 

(dawoon-mambu) ىلنتـاكان  ااندونيسـي وي(Intaran) ميمفيـ    و(Mempheuh) ىلمبـا  و(Imba) 
 و النـيم منهـا امسـاد  مشـرين مـن ثـركأ اهلنـد ي مليهـا ويطلـ  (Mimbo)ميمبـ   و (Mindi)ينـد    م و

 الالتينية وأمركيا أمريكيا ي النيم شجرة ملى يطل  و .فين  و أدجي و أويل و بيم  بال و ني  النيند و

 آتـر اسـم احتمـال وجـ د مـ ) بنرالدي()النـيم و بريطانيـا و أسـرتاليا و مدلشـرر و نيـااملا ي و ال سـطى

 Indian).الليلـ  اهلنـد   تسـمى كمـا  بـالنيم تعـر  حيـ  بريطانيـا ي احلـال هـ  مـاك   مليـ  متعـاك 

Lilac) 
   مليهـا شـجرة العجا ـ  فيطلـ  والطـيب العالجـي دوكهـا نتيجـة متعـددة بامسـا  النـيم شـجرة مرفـت كمـا

 نبـات و  الرريـة وصـيدلية  األمـرا  مـن املعافيـة و  الغـي الـذه  مـنجم و   مـال  األلـ  شـجرةو 

 .مالجاد  األكبعم
 
 
 
 
 
 
 

 الموطن األصلي للنيم

http://www.ksa-teachers.com/forums/f274/t-8401.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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وأول مكـان وجـدت فيـ  أشـجاك الن هـيم هـ   وسـري نكا امل طن األصلي هلا مناط  الغابات واألتشاث ي اهلنـد
النـيم شـجرة مداكيـة تشـب  أشـجاك املهـ قي. ويكثـر  شجرةو  .مشال اهلند  وتاصة منطرة تعر  باسم كازناتاكا

 ي اهلند  الباكستان  سريالنكا وب كما  وتنم  ي مع م أجزا  جن ث شرق آسيا افةانتشاكها ي الغابات اجل

أمريكــا ال ســطي. وت جــد ي  ولــرث أفريريــا. وقــد زكمــت أشــجاكها بةمــداد دــدودة ي البلــدان الكاكيبيــة وي
ســـان ملـــى طـــ ل الســـ اح  الشـــرقية لكاليف كنيـــا حـــ   املنـــاط  اجلن بيـــة لل  يـــات األمريكيـــة حيـــ  تنتشـــر

وتنمــ    فل كيــدا. كمــا تنتشــر أشــجاك النــيم ي أفريريــا والشــرق األوســ فرانسســك  وا  الشــمال حــ  وســ 
ي  ىلفريريـا وأدتلهـا املسـت طن ن اهلنـ د ىل  بنجـاح ي املنـاط  احلـاكة وتنتشـر زكامتـ  ي مشـال السـ دان ووسـط 

نبــات الن هــيم أن هــذ     ولرــد ركــر مــاا النبــات األملــا  د.كمشــ تركك ي كتابــ  مــنالتاســ  مشــرأواتــر الرــرن 
والنيـ  األبـي . وي  النيـ  األزكق حـ ل رـر   ـر حيـ  تنتشـر 1221األشـجاك تُـزكيف ي السـ دان منـذ مـام 

جنحـت  واينـاد تا   وتاصـة ي منطرـة الـدلميـر شـجرة نـيم ي 0444الفرتة األترية  ت زكامـة مـا يرـرث مـن 
جبـ  الرمحـة ومنطرـة مرفـات وي  زكامت  ي جن ث احلجاز وأدت  ىل  منطرة مكة املكرمـة وجنحـت زكامتـ  ي

 .دولة اإلماكات العربية املتحدة وتزكيف بكثرة ي منطرة جازان
 

 الوصف النباتي
 

ت كبــرية   مســاحاىل النــيم مــن األشــجاك ايشــبية الــرب تتميــز بكــث حجــم جــذكها حيــ   تــد جــذوكها شــجرة
   .بشك  مرضي وليس ي العم 

  وييـ  قطـر رم مهـا اينـر   النمـ  اكتمـال منـد مـرتاد  04مـرتاد وأحيانـاد يبلـ   11ىل   الشـجرة يي  اكتفايف
 سنتيمرتاد وهي 174 -57الشجرة جبذيف قاس صل   بىن داكن  يرتاوح قطر  ما بم  أمتاك. و تاز ىل  مشرة

ىل  ثالثــم ســنتمرتاد.  تتجمــ  األوكاق منــد  ايــات األليــان  ييــ  طــ ل ال كقــةرات قشــرة بنيــة متشــررة  
سـب  مشـرة وكيرـة. النـ كة جانبيـة مديـدة األزهـاك ييـ   أوكاقها مركبة من مدد من ال كيرـات املترابلـة ييـ  ىل 

وهي تنـرا   ينسنتمرت  سنتميرتاد  والزهرة بينا   مطرية  أما الثمرة متطاولة يي  ط هلا ىل  ط هلا ىل  مشرين
   .مند ننجها  رات بذكة واحدة ول  حل  يؤك  األصفر تتح ل ىل  الل ن

 
 
 
 
 

 واالحتياجات البئية زراعةال
    

 
 

 سنوات 3 بعمر النيم شجرة النيم ازهار شجرة  النيم ثمار واوراق شجرة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
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تبـدأ شـجرة النـيم ي ىلنتـا  الثمـاك و  الزكامـة قبـ  املـا  ي النر بـ معاملـة ىل  حتتـا  الـرب بالبـذوك النـيم يتكـاثر
أكثـر ىلنتاجـاد. ومـ  تـ فر ال ـرو  املال مـة ييـ  ىلنتـا   سـن ات تكـ ن 14سـن ات. وبعـد منـي  7ــ0بعـد 

 C كليــ جرام ي الســنة. وحتتــ   الثمــاك ملــى كميــة كبــرية مــن فيتــامم  74حــ ايل  الثمــاك لكــ  شــجرة ا 
الشـجرة  األساسـي للمـادة الفعهالـة  وقـدميها كانـت تـزكيف شـجرة الن هـيم مـن طريـ  بـذوك كامليـد البـذوك وتعتـث

مـن تـاكيا اجلم .وقـد أمكـن  اجلافـة  ولكـن وجـد أن البـذوك تفرـد حي يتهـا ملـى اإلنبـات بعـد حـ ايل شـهر
نسـبة  متـداد جـذوك النـيم بشـك  و  .التكـاثر اينـر  ال صـ ل إلحـدات تكـاثر هلـذ  األشـجاك مـن طريـ 

   .أمتاك ملى األق  0ترك مسافات بم ك  شجرة وشجرة   تر  من  ت مند زكام رضي فيج م
معــدل النمــ  مــا بــم  معــدل  ــ  أشــجاك النــيم اليــغرية بعــد الفيــ  األول يكــ ن ســريعاد. ويــرتاوح مت ســ 

ك أمتـا 5 -0رلـ . يـرتاوح طـ ل األشـجاك مـن  سم ي الي م. وميكن أن يك ن النم  أسريف من 0ا   2.0
يبـدأ و  ممـر األشـجاك أمتاك بعد مـروك نيـا  سـن ات مـن 11ـ7الثالت سن ات األويل. مث يي  ما بم  بعد

الن هـيم مـن األشـجاك الـربُ يربـ   وقـد أصـب . شجرة ي في  الربي  مـن السـنة الثالثـة لعمـر الشـجرةلاإلزهاك ل
  .زكامتها ي الفرتة األترية الكثريون ملى

 الراسـية جيـد  البيئيـة للع امـ  حتملـ  احملليـة ودكجـة البيئيـة ال ـرو  حتـت جيـدة بيـ كة النـيم شـجاكتنمـ  أ
كمـا ميكـن أن  .ي الرتبة الفررية أل ا تستطي  است الص املـ اد الغذا يـة مـن بـاطن األك  ىل ا تنم حي  

 دكجـة 46  ىل فيهـا   احلـراكة دكجة ترتف او  تنم  ي األماكن الرب تن ف  دكجة احلراكة فيها ىل  التجمد

أينـا تنتشـر   دكجـة مئ يـة 02-21حراكة لزكامة الن هيم بـم  وأنس  دكجة اليري  تتحم    ولكنها مئ ية
  جيـد  والريـاح للجفـا  النيم حتم   حي  ان أشجاك النيم ي املناط  اجلافة حي  تك ن األمطاك قليلة

 اجلافة الرتبة ي ناجحة فهي الرتبة من خمتلفة أن ايف ي وتنم هذ  الشجرة   للمل حة التحم  مت س  لكن 

 .5- 1.2األكاضي الرملية  ملى أن ترتاوح دكجة احلم ضة هبا بم  ولكنها ت جد يوالطينية  والي رية

 
 شجرة النيم فوائد

 

زكامتهــا ي البيئــات  شــجاك الــرب ســيك ن هلــا مســترب  وامــد ورلــ  لنجــاحعتــث شــجرة النــيم مــن أكثــر األت
الغذا يــــة  ولكثــــرة ف ا ــــدها  فرــــد كشــــحتها ىلحــــد   اجلافـــة  واألكاضــــي الفرــــرية ي دت اهــــا مــــن العناصــــر
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العديـدة  شــجرة الرـرن احلـاد  والعشـرين أو صـيدلية الطبيعـة ن ـردا  سـت داما ا الدكاســات العلمية لتيب 
 :ومنها

 

 االستعماالت الدوائية( 1)
 

تشــري ىل  ف ا ــد البـــذوك  منــذ الرــدم كــان النـــيم مشــه كاد بف ا ــد  اليـــحية. فكتابــات السنســكريت األو 
مزيل  وتعـي ك Arishtha شـجرة النـيم اسـم أكيشـثا واألوكاق والثمـاك واجلـذوك واللحـا . وكـان يطلـ  ملـى

ألتــــرية ىلجـــــرا  دكاســـــات ملميــــة مكثفـــــة لتريـــــيم بـــــالنيم ي الفـــــرتة ا ك وقـــــد نـــــتا مــــن ا هتمـــــاماملللللر 
لتحنـري  الترليديـة هلـذا العشـ  الطـيب اهلـام. وأشـاكت بعـ  الدكاسـات ىل  بعـ  الطـرق ا سـت دامات

  .مست ليات من النيم تاصة حتنري تالصة أوكاق وزيت بذوك النيم

زيـت طيـاك ووتـ   ملـى  حتت   بذوك النيم ملىو  يطل  ملى تل  الشجرة ي اهلند اسم كصيدلية الرريةكو 
 أما الرش ك واألوكاق فتحت   مـ اد   A Gedunin  Nimbin, nimbolin و B أمهها تربينات ثالثية ومن

 وفالف نيدات. تربينات مرة ثالثية  Meliacins ومركباد مفيية وزيتاد طياكاد 
 :   عالج مر  االيدز .1

 اصددددددددددد   وقــــــــــد دز مــــــــــن افنــــــــــ  ا تبــــــــــاك ان النـــــــــــيم يســــــــــامد ي منــــــــــ  او مــــــــــال  مـــــــــــر  ا يــــــــــ

 املعاهــد ال طنيــة لليــحة باهلنــد ترــاكير مــن نتــا ا مشــجعة للتجــاكث امل تثيــة لل قايــة مــن ا يــدز ومالجــ 
وتعزيـز الردكة ملى قت  فريوس ا يـدز  االنيم هل واوكاق ان حلا  هلذ  املعاهد حي  اثبتت الدكاسات ا ولية

املنــامى باجلســم  ومرــ   لعمــ  اياليــا الليمفاويــة   وجــد أن النيــيم منبــ  لعمــ  اجلهــاز فرــد  جهــاز املنامــة.
كمــا أن النيــيم ي قــ  مــن تزايــد أمــداد فــريوس اإليــدز ورلــ  بتثبــي  جليــ  الثوتــم الــذ  ينتجــ  الفــريوس 

  هبد  زيادة أمداد هذا الفريوس ىف اجلسم  ومن مث تر  أمداد الفريوس دات  اجلسم املياث.
 :والروماتزم التهاب املفاص   .2

 كـ  رلـ  مـدم م وال  منها أمرا  الرومـاتزم التهاث املفاص   امرا   جفي  ط ي  يتاكيا  لدي م الني
حيـ  . يـؤثر سـلبا ملـى املعـدة دون ان املك نـات النشـطة ي أوكاقـ  جفيـ  األاف بدكاسـات ملميـة حديثـة

ملـــى النســـيا ثر ســـلباد تـــؤ   مثـــ  األســـثين واإليبـــ بروفم  املفاصـــ   لتهابـــاتاملنـــادة  دويـــة األمع ـــم ان 
ودون  ة مـــن طـــ ل اســتعمال مثـــ  هـــذا الـــدوا املــبطن للمعـــدة وىلمكانيـــة حــدوت بعـــ  التررحـــات ىف املعــد

وي املنطـــ  ا ســـت ا ية يــتم اســـت دام كــرمي مســـت ر  مـــن زيــت النـــيم لت فيـــ  ا م  صـــفة طبيــة. الرجــ يف ل
 املفاص  والروماتزم. 

 

 عالج امرا  اجللد :  .3

 يم امل تلفـــة لعـــال  حـــا ت األكزميـــا اجللديـــة  واليـــدفية  ومـــدو  اجللـــد الفطريـــةتســـت دم منتجـــات النيـــ
جــرام مــن صــم  النيــيم  مــ   14 – 74ثبــت أن تنــاول جرمــة ي ميــة قــدكها مــن حيــ    كمــر  اجلــذام
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أســابي   فــذن هــذا  1 – 0مــن تــرتاوح تــدلي  اجلســم ىف نفــس ال قــت بعيــاكة حلــا  أشــجاك النيــيم  وملــدة 
تررحــات اجللديــة  والبثــ ك اليــديدية  عــال  المفيــد لكمــا يعتــث النــيم  .  مبــر  اجلــذاممــن شــةن  أن يــذه

ـــة  والطفـــ  اجللـــد  النـــاجم مـــن العـــدو  الفريوســـية  والرـــروح النا ـــة مـــن اإلصـــابة مبـــر   والرـــروح املزمن
كــ  هــذا  واحلــروق الــ  تيــي  اجللــد  الزهــر   ولعــال  أوكام الغــدد امل تلفــة ىف اجلســم  واجلــروح املفت حــة

النيـيم مـال  لليـل  وسـر    كمـا يعتـث.ستجي  بشك  جيد أل  من الكرميات ال  حتت   ملـى النيـيمي
ورل  بغس  الشعر مبغلى أوكاق النييم بعد أن يـثد احمللـ ل  فـذن هـذا مـن شـةن  لـيس منـ   الشعر املستمر.

لـى أن تعـاود النمـ  مــن الشـعر مـن السـر    بـ  أينـا ســ   يسـامد مزيـد مـن بيـيالت الشــعر اياملـة م
  جديد. 

ولس ل الشعر املستمر بالزيت املست ر  من أوكاق النيـيم  مـن شـةن  أينـا أن يرنـى ملـى احلشـرات الـ  
يعـا  النيـيم كمـا     كمـا أنـ  مينـ  الشـي  املبكـر للشـعر  ووسـن مـن ق امـ .كالرمـ   تعي( ملى فروة الـرأس

 الت احلادثة باألماكن احلساسة من اجللد.مشاك  العدو  اجللدية ومين  التجاميد والرته

 : حتديد النس  .4

وتـ   ملـى مركـ   قـد أجريـت دكاسـات ملـى زيـت البـذوك والـذ و سـت دام النـيم كمـادة مانعـة للحمـ  ي
ف جـــد أن هـــذا الزيـــت يرتـــ   الكثيـــت حيـــ  جـــرث هـــذا الزيـــت ملـــى احلي انـــات مث جـــرث ملـــى النســـا 

الزيت   يعطي فرصة للحي انات املن ية مـن ال صـ ل ىل   فذن هذا ثانية وملي  04احلي انات املن ية تالل 
ـــاة فـــال ث واســـتعمال أنـــ ايف )اللب ســـات أو التحاميـــ   الدوا يـــة امليـــنعة مـــن زيـــت النيـــيم يعتـــث مـــان   .قن

 .للحم  ىلرا ما وض  ىف املهب 
ن هـيم مبنـغها ملنـ  ال حيـ  تسـت دم السـيدات أوكاق  يست دم نبات الن هيم ملن  احلم  ي قر  كمدلشرركو 

أوكاق الن هيم بعد لليهـا ي األشـهر الثالثـة األو   ىلحدات احلم   كما أ م ي لانا وجامبيا ير م ن بشرث
.ولكـن اسـت دام تركيـزات ماليـة حتـدت بعـ  اجلثـاك اجلانبيـة ملـى املـرأة  اإلجهـا  إلحدات  من احلم 

  

الفئـران  بعـد تغـذيتها ملـدة شـهر  اكث ملـى الـذك ك مـنوبالنسبة للحي انـات املن يـة الذكريـة  فبعـد ىلجـرا   ـ
مـا   لـ حع مـدم  مـ  144أوكاق نـ يم مذابـة ي  سـم مـن مسـح ق74ونيـ  ملـى لـذا  خملـ   بكميـة 

 .تَةثُّرها بالن هيم

 عالج االمرا  التناسية :  .5

يالن حتــــــ ل دون اإلصــــــابة بــــــاألمرا  التناســــــلية الشــــــا عة مثــــــ  الســــــم األدويــــــة امليــــــنعة مــــــن زيــــــت النيــــــي
gonorrhea والزهـــــــر   وفطريـــــــات الرتيك م نـــــــاس .trichomonas والكالميـــــــديا .chlamydia وهنـــــــاك .

  باستعمال تل  املنتجات من أوكاق النييم. ال قاية منها أمرا  أتر  جنسية ميكن 
 منـد حـدوت الـ  دات الطبيعيـة هلـم.رات فا دة كث  للسيدات احل امـ   تعتث أوكاق النييم كما ثبت أن
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فتنــاول ميــري أوكاق النيــيم للمــرأة قبيــ  حل ــات الــ  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 

لســـيدات مرـــ  ييـــح  احلركـــة الدوديـــة لنمعـــا   ومينـــ  حـــدوت احلميـــات الـــ  قـــد تيـــي  الـــبع  مـــن ا
كمـا أن اسـتعمال  ال  دة  وهذا ىف رمل  يؤد  ىل  حدوت و دة سليمة تالية مـن املنـامفات احلرجـة.

مغلــى أوكاق النيــيم  وبعــد أن تيــب  فــاترة  مــن شــةن  أن يعمــ  ملــى شــفا  اجلــروح النا ــة مــن الــ  دة أو 
   من مل ثات.منامفا ا  كما أ ا يعم  ملى تطهري رر  املهب  من ك  ما مل  ب

 عالج السرطان :  .6

ي  يـــ  أ ـــا  جنـــ ث شـــرق آســـيا  اســـت دم النـــيم بنجـــاح مـــن قبـــ  العشـــابم ملئـــات الســـنم للحـــد مـــن  
وقـــد خ اتتبـــاك النـــيم ملـــى العديـــد مـــن أنـــ ايف  جيـــر  البـــاحث ن اجلن دمـــم هـــذ  ا ســـت دامات.و .  األوكام

 ي اهلنـــد وأوكوبـــا واليابـــان أنوجـــد العلمـــا  حيـــ  الســـرطان   مثـــ  ســـرطان اجللـــد  والســـرطان اللمفـــاو . 

حلـا  ي والـذ  ي جـد  limonoidsمرك  السكريات املتعددة امل ج د ىف أشجاك النيـيم  مثـ  الليم ن يـدز 
أو فعالـة ضـد سـرطان الـدم   يعهـا تفنـت األوكام والسـرطانات وكانـتقـد البـذوك زي ت واألوكاق و النيم 

أثــر  هلــا أن ايالصــة املا يــة احلــاكة للحــا  النيــيمثبــت  وي دكاســة أتــر   .مــا يعــر  باللي كيميــا الليمفاويــة
 يم ح ل أوكام السـرطان اليـلبةطانية. ولع  حرن تالصة أوكاق النق   ىف معاجلة العديد من األوكام السر 

يرلـــ  مـــن  الشـــل الـــذ   الســـليمة  منـــ  التيـــاق اياليـــا الســـرطانية ىل  تاليـــا اجلســـم األتـــر ؤد  ا  تـــ
 أكثر سه لة.مما جيع  السيطرة ملي     ؤ   وأينا ود من   ي  ي  أ ا  اجلسم ر انتشاك املر خماط

تـالل الترـاكير املردمـة مـن بعـ   مست ليات النيم سرطان اجللد من ح ظ لعال وقد خ حتري  جناح مل
 .اد ميبعد مدة أشهر من است دام كرمي النيم ي  اتتفى الذ  املرضى امليابم بسرطان اجللد 

 : العناية باألسنان  .7

 حيــ  اننســنان لعــدة قرون.كفرشــاة لاليــان النــيم   اســت دام لرــد امتــاد النــاس ي كــ  مــن اهلنــد وأفريريــا
طهـــرة الالزمـــة ليـــحة األســـنان. كمـــا يســـت دم مســـح ق النـــيم لفرشـــاة املأليـــان النـــيم حتتـــ   ملـــى مـــ اد 

  .ألسنانيست دم ي اهلند لين  معج ن او  األسنان وتدلي  اللثة.
ـــــد مـــــن البـــــاحثم أن مست ليـــــات النـــــيم و  ـــــة ي أملانيـــــا ألهـــــر العدي ـــــ  تســـــ س األســـــنان وأمـــــرا  اللث  .ن

وميكـــن التعامـــ  بنجـــاح مـــ  ا ســـت دام اليـــ مي لشـــط  الفـــم بـــةوكاق النـــيم املذابـــة ي املـــا  للعـــال  مـــن  
ثــة بعــ د لــ  مــن أليــان دلــ  الل  وللعنايــة الي ميــة باألســنان جيــ .تســ س األســنان ونزيــ  اللثــة واحللــ 

النيــيم  فــذن رلــ  مــن شــةن  أن مينــ  أمــرا  اللثــة وير يهــا  كمــا أنــ  يرــ   األســنان النــعيفة  ومينــ  وجــ  
 األسنان  ويزي  الروا   الكريهة من الفم  ومين  حدوت العدو  املتكركة للفم.

          عالج مر  السكري : .8
 يعمـ  بشـك  فعـال ي مـال  مـر  السـكر  ذا فانـ لـ ومنعشـة  ةنسبة  حت ا  النيم ملى مناصـر منشـط
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تناول شا  النييم خيف  من مست   اجلل ك ز الزا د ىف الدم  ورل  ب ض  حفنة مـن أوكاق وقد وجد ان 
سـامة ىف الـثاد  20ك ث من املا  املغلى  وديف اجلمي  ح  يثد  وأتركـ  ملـدة   2النييم  وص  مليها مل  

   ومبـــة  ىف زجاجـــة  وأشـــرث منـــ  كلمـــا كـــان مســـت   الســـكر ىف الـــدم أو الثالجـــة  مث صـــفى هـــذا الشـــا
 ضـــروكة  أتـــذ  ذين يعـــان ن مـــن الســـكر ملرضـــى الـــا ي هـــذا ا ـــال اوصـــي البـــاحث نكمـــا   لـــدي  مرتفعـــا

 ملـى الريـ  كـ  صـباح ملـدة ثالثـة أشـهر. والبـدي    من ميري أوكاق النيم ي ميـاد م  7واحدة ملعرة كبرية )
النــيم ي ميــا ي اليــباح. وقــد ألهــرت مــن أو تت ــذ ي شــك  مســح ق مشــرة  أوكاق  هــ  أن مينــ  ا تــر

ا نس لم بنسبة ترتاوح بـم لطل  ا  تف  احتياجات املرضي   ان هذ  الطريرة ادتبع  الدكاسات 
افرــت احلك مــة اهلنديــة ملــى بيــ  كبســ  ت وأقــراص النــيم مــن تــالل هلــذا الســب  و ي املئــة  و  74و  04

  أحـد األدويـة الـرب حتتـ   ملـى (Karnim)ويعتث دوا  كـاكنيم ت والعيادات الطبية هلذا الغر . الييدليا
وقـــد النـــيم ومـــدد مـــن األمشـــاث األتـــر   وهـــي متاحـــة ي العديـــد مـــن البلـــدان لعـــال  مـــر  الســـكر   

 ج نيــد  لــ حع أن املرضــى الــذين يتنــاول ن األدويــة املنــادة للســكر مــن رم مــات الســلف ني  ي كيــا أو البي
م.نـاوهلم ألحـد مستحنـرات تالصـة النـيميكن هلم ا ستغنا  تدكجييا من تلـ  األنـ ايف مـن األدويـة منـد ت

  
 % 74حي  وجـد أن هـؤ   املرضـى ميكـنهم تفـ  جرمـات األدويـة اياصـة بعـال  مـر  السـكر ىل  

لعــال  مـــر  مــن أصــ  اجلرمـــات الــ  كـــان ا مليهــا. كمـــا أن مــري  الســـكر الــذ  يســـتعم  زيــت النيـــيم 
  وهى   شـ  نسـبة جـديرة % 21السكر  قد أمكن  تف  الزيادة ىف مست   اجلل ك ز ىف الدم بنسبة 

  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  

يشــعر كــذل    بزيــادة مــدد مســتربالت اجلل كــ ز ملــى جــدكان تلــ  اياليــا منــد مرضــى الســكر. ورلــ 
املـــري  امليـــاث مبـــر  الســـكر  أنـــ  كلمـــا قلـــت اجلرمـــات الدوا يـــة مـــن األدويـــة امل ييـــة لعـــال  مـــر  

   السكر  كلما أمطا  رل  شع ك بالتحسن النفسى واجلسد .

 

   : عالج امرا  القلب .9

رلبيـة تشـم  جلطـات الـدم   واكتفـايف الك لسـرتول   ومـدم ال اتألزمـدوت حا ت احلاألسباث الر يسية  
 يتناول منتجات النييم هلا مردود صـحى ىلجيـا   وجد ان اتساق نبنات الرل  واكتفايف ضغ  الدم. وقد

 .هذ  احلا ت
الدم يــة    وتالصــة أوكاق النيــيم تعمــ  ملــى منــ  جثــر الــدم وبالتــا  منــ  حــدوت اجللطــات داتــ  األوميــة

كمـا أ ــا تعمـ  ملــى تفــ  ضـغ  الــدم املرتفـ   وأينــا تفــ  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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حــدوت الزيــادة ىف ضــربات  هلــا تاصــية مهــدأة للتــ تر النفســى   والــ  ىلرا مــا اضــطربت فذ ــا قــد تــؤد  ىل 
  الرل .

كما ت جد مركبات أتر  من شـة ا ت سـي  األوميـة الدم يـة  والـ  يعربهـا تفـ  ىف ضـغ  الـدم املرتفـ . 
امل جــ دة ىف تالصــة أوكاق نبــات النيــيم تعتــث مــادة منــادة لتــ تر  nimbidinحيــ  أن مركــ  النيمبيــدين 

  ومية الدم ية ومن مث تف  ضغ  الدم املرتف .الشرايم  وهذا يؤد  بالتا  ملى اكجا  باأل
وتلــ  مــادة  sodium nimbidinateكمـا ت جــد ضــمن تالصــة النيـيم أينــا مركــ   بيــدينات اليـ دي م 

هامــة ومفيــدة ملرضــى احترــان الرلــ  أو حلــا ت هبــ   الرلــ   كمــا أ ــا تعمــ  كمــدك جيــد للبــ ل وهــذا 
  بدوك  مفيد ملث  هؤ   املرضى.

ا أن تنــاول تالصــة أوكاق النيــيم مــن شــةن  أن خيفــ  مــن مســت   الكل ســتريول املرتفــ  ىف واملــده( أينــ
ورلــ  بعــد ســامتم مــن تنــاول تلــ  ايالصــة الدوا يــة  ويســتمر ايفــ  ىف مســت    % 04الــدم بنســبة 

 الكل ستريول ملدة أكب  سامات أتر  بعد رل .
   ملالريا : ا مر  عالج .11

م مــن النــاس ي  يــ  أ ــا  العــاا ويرتــ  أكثــر مــن مليــ   شــ   كــ  املالكيــا مــر  ييــي  مئــات املاليــ
 مـــــــــــــام. املالكيـــــــــــــا وهـــــــــــــي مـــــــــــــر  شـــــــــــــا   جـــــــــــــدا ي اهلنـــــــــــــد وي  يـــــــــــــ  أ ـــــــــــــا  املنـــــــــــــاط  املداكيـــــــــــــة.

حيـ  ان املـ اد  طـرق ملكافحـة هـذا املـر  الفتـاكسـت دام  بعـدة تـالل ىل مـن  وقد ثبت أن النيم ل  فعاليـ
ا من حالة األكسدة ي تاليـا الـدم احلمـرا   ممـا وـ ل دون التطـ ك الطبيعـي امل ج دة بةوكاق النيم تزيد كثري 

 .فريوس املالكيال
منرــ يف األوكاق الطازجــة يعتــث شــديد املــراكة  ولكنــ  مرــ   مــام للجســم  وقاتــ  للمالكيــا ومــان  حيــ  ان 

 17هــى وزن مــن  للحميــات امليــاحبة هلــا ن ــرا ألثــر  الــدوا ى ملــى الكبــد. واجلرمــة ىف مثــ  تلــ  األحــ ال
 جرام من األوكاق  تنر  أو تغلى ىف املا   وتشرث ح   ام الشفا . 74ىل  

   التهاب الكبد الفريوسى. .11
اإلصابة الفريوسية للكبد قد حتدت نتيجة حرن دما  مل ثة أثنا  ممليات نر  الـدم  أو مـن طريـ  احلرـن 

ري معرمـــة كمـــا وـــدت ىف بعـــ  ميـــادات املل ثـــة بالفريوســـات  أو نتيجـــة ىلجـــرا  جراحـــى مبعـــدات طبيـــة لـــ
األســنان  أو حــ  بعــد تنــاول طعــام أــر  ملــ ت  أو ا ســتحمام ىف ميــا  مل ثــة بالفنــالت اجلدميــة  أو 

   الشرث من تل  امليا  املل ثة.
 144والتهاث الكبد ه  من األمرا  املميتة ال  تفت  باإلنسان  و  ي جد هنـاك مـال  حاسـم بنسـبة 

ســات العلميــة ملــى أثــر النيــيم ىف الت فيــ  مــن وطــةة اإلصــابة بالتهــاث الكبــد الفريوســى   ولكــن الدكا%
والــ   ــت ىف اهلنــد  قــد بينــت أن النيــيم يســامد كثــريا ىف الت فيــ  مــن أمــرا  رلــ  املــر  أو حتســنت 

 .من احلا ت امليابة بالتهاث الكبد ال با ى % 84مند 
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 : را  املعوية واالم والفريوسية عالج االمرا  البكتريية .12

 Salmonellaهنــاك العديــد مــن أنــ ايف البكرتيــا النــاكة الــ  تســب  تســمم الطعــام مثــ  بكرتيــا الســلم نيال 
   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 ســ   خيفــ  مــن أمــرا  التســمم امليــاحبة  ويرلــ  مــن ن بــات 
الريـل واإلسـهال  واألمـرا  األتــر  امليـاحبة للحالـة  مثــ  املغـ  وفرـد الشــهية  مـالوة ملـى الت فيــ  

 من أثر احلميات املياحبة للعدو . 
لبكرتيـا النـاكة واملسـببة لنمـرا  املعديـة  ورلـ  ل جـ د تناول شا  النييم ل  الردكة ملى قت  العديد مـن ا

والـ  هلـا تـةثري قـ    Mahmoodinبع  امل اد الفاملـة ىف أوكاق النيـيم  والـ  مـن ضـمنها مـادة احملمـ دين 
شـا  النيـيم لـ  كـذل   .ملى أن ايف مـدة مـن البكرتيـا النـاكة باجلسـم  سـ ا  كانـت سـالبة أو م جبـة اجلـرام

. والــ  تسـب  التهـاث الثيتــ ن   staphylococcus aureusالبكرتيــا العنر ديـة مـن نـ يف الرـدكة ملـى قتـ  
الـرب  بكترييـااليرت   .كما ان البكرتيا املسببة ملر  التيف يدو والتهاث املثانة  والتهاث ألشية املا السحا ية 

 .جللد ووفز من ممليات الشفا ا تيي 
 يسامدو  من اإلصابة الفريوسيةالنييم يعا  حا ت األنفل نزا النا ة 

   ىف احلد من نز ت الثد ال  يسببها أن ايف خمتلفة من الفريوسات املعدية. 
 من فة للر ل ن  وضد الب اسري منياك الني كما تعتث

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

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

 ال ائدة ال  ية المرلب

 مضاد للحاالت االلتهابية واهليستامني والفطريات  (Nimbin)   نيمبني 
 مضاد للبكرتيا ومسكن ومضاد للفطريات  (Nimbidinنيمبيدين )
 مضاد للبكرتيا املسببة للس  ومضاد للحمى  (Nimbdolنيمبيدول )

 مدر للبول وقات  للحيوانات املنوية ومضاد اللتهابات املفاص   (Sodium nimbinate)  نيمبينات الصوديوم
 مضاد للطفيليات وحيدة اخللية  (Queceretinكويسرييتني )
 مضاد للمالريا والفطريات  (Geduninجدونني )
 مبيد وطارد للحشرات  (Salaninسالنني )

 

األجزاء 

المستعملة 

 من ن ات النيم

 

 القش ر

 

 األوراق

االغصان 

 الصغيرة 

 
 

 ال ذور
 

 العصارة 
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 الحي ان : وصحة تغذرة( 2)

 كذل  حتت  .C ملى كمية كبرية من فيتاممحتت   الثماك 
 ملى امل اد الكاكب هدكاتي  وا مالح املعدنية والكالسي م 
 تست دم أوكاق لذا نسبة مالية من الثوتم احت ا ها ملىو   
  وقد اجريت التجاكث ح لي آسيا كغذا  للحي انات النيم  

األتــر     ألكانــ  وايــرا  وحي انــات املزكمــةاملــي  مُسهيــة الن هــيم 
 مُسهية مند تغذيتها ملى وجد مدم له ك أمرا و 
 الرتكيزات لذا  منا  ىللي  تركيزات خمتلفة من الن هيم ح  
بالنســبة لفــةك احلرــ  فلُــ حع مــدم كــذل  ا تــؤثر مليهــا   املرتفعــة 

  .الن هيم ملي   وىلن كان ل  بع  الُسمهية ملى الفةك املنزيل مُسهية مست ل 

حـدت مـ ت  مـن مسـت ل  الن هـيم  %7مند تغذيتها ملى لذا  دتـ   ملـى رد ل حع ف  وبالنسبة للطي ك
أجهز ـا الداتليـة بـدكجات متفاوتـة.  ي حالة الدواجن ل حع تـةثُّر %2.7  ومند تركيز %14هلا بنسبة 

ــا ــَد بعــ   وقــد تــةثرت األمســاك أيند نــ ايف  وتاصــة منــد التــةثريات ملركــ  الن هــيم ملــى بعــ  األ حيــ  ُوج 
   كيزات مرتفعة.تر 

وىف كينيا  تست دم ب دكة أوكاق النييم املينعة ىف مزاكيف األمن الغذا ى للحي انات الداجنـة  للسـيطرة ملـى 
. واجلــامب كو  واملرييــ   Newcastleاألمــرا  الفريوســية وامليكروبيــة الــ  تيــي  الــدواجن  مثــ  الني كســ 

ي يـة ىف مثـ  تلـ  الطيـ ك الداجنـة  والـ  منهـا مـر  وكذل  خمتل  أن ايف البكرتيا ال  تيـي  األجهـزة احل
  .coccidiosisالك كسيديا ايطري 

مـــن األوكاق الغنـــة لـــ  الرـــدكة ملـــى تكـــ ين  %14وجـــد أن املســـت ل  املـــا ي الـــذ  وتـــ   ملـــى كمـــا 
  تفامالت ضد الفريوسات الرب تسب  أمرا  امل اشي الفريوسية كاجلدك  والني كاس . 

 

 اوراق النيم ر ين مك نات جدوك
 
 

 النس ة العنصر النس ة العنصر

 %1.2 االلياف  %1.5 الربوتينات 

 mg/100g 17 احلديد %2.1 الدهون

 mg/100g 0.04 الثاميني %22 الكربوهيدرات

 mg/100g 1.4 النياسني %0.0 االمالح املعدنية 

 mg/100g 1998 الكاروتينات %714 الكالسيوم 

 mg/100g 73.3 تاميكحامض اجللو  %84 الفسفور

 



 11 

 mg/100g 6.4 األالنني C 218%فيتامني  

 mg/100g 15.5 االسبارتيك %4.0 الربولني

 mg/100g 31.5 التريوسني  %4.1 الفوتامني

 
 

   :واالمراض مكا حة اآل ات الزراعية( 3)
 

   :اآل ات الزراعية  و مجاك مكا حة
فلهـا فعاليـة تاصـة ضـــد الـذباث  م  ولريهـا مـن املـ اد الفعالـةن ردا  حت ا  مبيـد النـيم ملـى مـادة األزادككتـ

 -وآفــات احلبــ ث امل زونــة -وديــدان الــذكة -واملــن -واينــافس -وحفــاكات األنفــاق -والــرتبس-األبــي  
.احلشـرات انـ ايف نـ يف مـن 244اتنـ  أن مبيـد النـيم فعـال ضـد أكثـر مـن  واحلاكوسات حلـم الغبـاك. فرـد

   
 

 

   :شرات ومرض المالررا و مجاك مكا حة الح
 

قدك ا ملى من  خمتل  أن ايف احلشرات  وملى وجـ  اييـ ص البعـ   والـذباث   د الن هيم األساسية افمن 
الب اك الناتا من  ه  الذ  يعم  ملى طـرد النـام س  جي  حرق أوكاق الن هيم ألنو  .من الدت ل ىل  املنزل

 ا ي طــرد البعــ   ينحيــر ي النطــاق الــذ  ح هلــاشــجرة الن هــيم ي حــد را ــ والــذباث. حيــ  أن تــةثري

احلشــرات  وطعمهــا   تربلــ   فاحلشــرات   ترــرتث منهــا حيــ  تتميــز برا حــة   يســتطي  أن مييزهــا لــري
  .احلشرات

احلشــرات بامتيــاص  وتــةثري شــجرة الن هــيم الطــاكد للحشــرات  وتاصــة البعــ   واملــن  يــة  مــن قيــام هــذ 
 كما أن   كمـا وجـد هلـا تـةثري طـاكد للـذباثالبع   زهاك  الرب تسب  العرم لذك كمياكة أوكاق الن هيم أو أ

 .هبـــــــــــــــا البشـــــــــــــــر وتكـــــــــــــــ ن منفـــــــــــــــرة للحشـــــــــــــــرات زهرتـــــــــــــــ  تبعـــــــــــــــ  بـــــــــــــــروا     يشـــــــــــــــعر

 يــ  أجــزا  الشــجرة  وهــي ت جــد ي  azadizachtin وحتتــ   شــجرة الن هــيم ملــى مــادة فعالــة  هــي مــادة
والثماك. أما بالنسبة ألوكاق الشجرة  فهي حتتـ   ملـى   البذوكولكن بنس  خمتلفة  وتك ن أكثر تركيزدا ي

املركــزة ي  حتتــ   ملــى املــادة الفعالــة الر يســية الســاب  ركرهــا. وهــذ  املــ اد الفعالــة مــ اد فعالــة أتــر  و 
فهـي هلـا   مكافحـة اجلفـات الزكاميـة   وهي رات تةثري سام ملى احلشرات ويtriterpenoids هياألوكاق 
أو األوكاق  تســـتطي  احلشـــرات أن تةكـــ  أوكاق الن هـــيم حيــ     طـــاكد للحشـــرات ومـــان  للتغذيـــةتــةثري 

ي دم  الن هيم  كما أ ـا مانعـة لالنسـالت وتطـ ك احلشـرة  فهـي تـؤثر ملـى هرمـ ن معـم املرش شة مبست ل 
  .للحشرات احلشرات ه  هرم ن كالشباثك  وحتدت تش هات ي األط اك امل تلفة

البـي  ونسـبة اييـ بة بـ    ت ل  الن هـيم لـ  تـةثري ملـى ىلنتاجيـة اجليـ  الثـا   فتـن ف  كميـةكمـا أن مسـ
َنه والذبابة

 .البينا  صانعة األنفاق ومن هذ  احلشرات دودة الرطن وامل
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هبـا مـدد مـن البـاحثم ي  من التجاكث الناجحة ي مكافحة البع   ب اسطة مبيد النيم  التجربـة الـرب قـام
وىللرا هــا ي املســتنرعات الــرب يــزكيف هبــا األكز   باهلنــد  حيــ  قــام ا برطــ  بعــ  أليـان النــيم حرـ ل األكز

 .أد  رلـ  ىل  ىلبـادة يرقـات البعـ  . وتفـ  نسـبة اإلبـادة مبـر  املالكيـا وكانـت النتـا ا مدهشـة  فرـد

  

 من ىلبعـاداهلنـد يرـ م أـرق مـ د مـن تلـ  الشـجرة وينـع  حـ ل املـةك  ت  حـ  ينـ والبـا   املتجـ ل ي

 .البع   والذباث منها
  

 

 انتاج ال ق د الحي ي:  (4)

ـــة لل قـــ د ا حفـــ ك  العـــاملي ي لـــ  ا هتمـــام  ـــةبالبحـــ  مـــن ميـــادك بديل ـــرب كانـــت دوامي  ا ساســـية  وال
  الدفط  الزيـادات األتـرية ي أسـعاك التل ت البيئي والبح  من ميدك مستدام وآمـن للطاقـة با ضـافة ا  

ن ـــرا ليـــنامة ال قــ د احليـــ   أصـــبحت الزيـــ ت النباتيــة ي الفـــرتة األتـــرية أكثــر جاربيـــة لــ  ومــن هـــذا املنط
وتعتـث شـجرة النـيم احـد اهـم ا شـجاك  .كد متجـددة وميـدك   يننـ مالوة ملى ا ا م  لف ا دها البيئية 

تســـت دم ي  ولريهـــا مـــن النباتـــات الـــرب   ا  شـــجرة اجلاتروفـــا املرشـــحة  ســـت را  الـــديزل احليـــ   جنبـــاد 
   .الغذا 

ومــن النتــا ا الــرب خ  واثبتــت العديــد مــن الدكاســات ي اهلنــد جــدو  انتــا  الــديزل احليــ   مــن بــذوك النــيم.
معــايري وقــ د الــديزل احليــ   ضــمن كانــت   مــن النــيم وقــ د الــديزل احليــ   املنــتامعــايري احليــ ل مليهــا أن 

ورلــ  بعــد  ترريبدــا مــن وزن البــذكة %74   ثــ  بــذوك النــيم لنيــة باألمحــا  الدهنيــة حيــو  .امل صــى هبــا
وزيـت بـذوك النـيم طعمـ   ريف وكا حتـ  مثـ  الكثيـت أو     في  البـذوك وميـرها  سـت را  الزيـت منهـا

كمـا ميكـن اسـت دام زيـت  .وبعـ  األمحـا  األمينيـة األساسـية (E) فيتـامم الثـ م  ووتـ   الزيـت ملـى
الشــل الــذ  جيعلهــا بــديال جيــدا ل قــ د  تعــدي جــرا  ا  الــديزل دون احلاجــة   النــيم  ي أ  مــن دركــات

ات والتجــاكث الــرب اجريــت ي اهلنــد إلنتــا  الــديزل ســوتفيــد الترــاكير ا و  وفــ  الدكا .ا حفــ ك  الــديزل
المة   )الـديزل النفطـي  ي أتبـايف السـ مـن احلي    اكياد من زيت النيم ان النتـا ا  تلـ  مزايـا مـدة متميـزة

  والتحل  البي ل جي واجل ان  البيئية.
 
 ف النسب المختل ة لألحماض الدهنية  و زرت النيمـــــدوك ر اــــــج
 

 النس ة المئ رة  الحامض الدهنو 

 5225% (Oleic acid)حامض األوليك  
 2124% (Stearic acid)حامض االسترييك 
 1226% (Palmitic acid)حامض البامليتيك 

 %223 ا  دهنية اخرى امح
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    :تسميد التربة ( 5)

منـــ   وتـــ   ملـــى  تســتعم  املـــ اد اليـــلبة املتبريـــة مـــن بـــذكة النـــيم بعـــد احليـــ ل ملـــى الزيـــت كســـماد
ـــا ميكــن %7ف ســف ك   %8,1نرتوجــم   7,5% ـــي م  كمـ   أو يــتغللاســـــت دام النـــــيم كمــادة  ي تاســـ
ترـ م بعمليـة حت يـ   ورل  لتةثري النيم ملى البكترييا الـرب النرتوجم بطيئدا ســــماد الي كيا لييب  حترير ةتغطي

  النيرتوجم ىل  نرتات وأم نيا يستفيد منها النبات

  .فسف ككــــــــذل  تــــــــزكيف أشــــــــجاك النــــــــيم باألكاضــــــــي املن فنــــــــة اييــــــــ بة بـهــــــــــد  حتســــــــــــم الـــــــــ

 .هبــــــــــا مــــــــــن مل حــــــــــةكمــــــــــا أ ــــــــــا تفيــــــــــد ي زيــــــــــادة تيــــــــــ بة الرتبــــــــــة وتســــــــــامد ملــــــــــى امتيــــــــــاص مــــــــــا 

كــذل  ميكــن اســت دام أوكاق النــيم كســماد أتنــر  كمــا أن األوكاق اجلافــة واملتحللــة بالرتبــة تفيــد ي قتــ  
 .الكا نات الناكة هبا

 
 

 :التظليل ومصدات الرراح( 6)

 املنـاط  ي الغابـات لزكامـة النم رجيـة الشـجرة  ثـ  فذ ا   ها وطبيعة املتعددة الشجرة هذ  ف ا د بسب 

 ا مطـاك  الرليلـة املنـاط  ي والسـريعة الر يـة للريـاح ميـدات أحسـن و ثـ  اليـحراوية وشـب  اليـحراوية

 500 مـن ثـركأ مسـافة ملـى زكمـت النيجر ي املاجي واد  وي   تنزانيا ي النيم من لابات زكمت وقد

 زكمـت  كيتانيـام ا  اليـ مال مـن احملاريـة الـدول وي الزكاميـة  احملاصـي  حلمايـة صـفم ملـى مكـ

 املردسـة املشـامر ي مرفـات جبـ  منطرـة يي  زكمـت كمـا اليـحرا  لرمـال ميدات لتك ن أشجاكالنيم

مـة أشـجاك النـيم بنجـاح ميكـن زكاو  .أللـرا  الت ليـ زكمـت  شـجرة 50000 حـ ايل  فهنـاك املكرمـة مبكـة
ميكــن  نتزهــات العامــة. كمــاامل شــك   ــايل  وملــى ج انــ  الطــرق وي  وكاملنزليــة والســاحات ي احلــدا  

 .واألتربة كميدات ق ية للرياحجبان  است دامها  استعماهلا ي أن مة التشجري امل تلفة بالزكامة  

 :  ال  اء ( تنقية7)

ك ــــة مـــن ك ــــات احليــــاة ملـــى ســــط  األك  . ىلن قـــدكة هــــذ  الشـــجرة كمرشــــ  حيــــ   تعتـــث شــــجرة النـــيم 
  حرــاد . فهــذا ك الفلــرت ك الطبيعــى لديــة كفــا ة ماليــة ملــىاملل ثــة للهــ ا    شــل تيــا  للغــازات النــاكة

   . الرصاص امتياص مل ثات لازية مدة   سيما أول أكسيد الكرب ن وأكاسيد النيرتوجم وأكاسيد
مـن أزمـة  اكتش  البيئيـ ن أن ب سـ  كـ  شـجرة نـيم مزكومـة ملـى أكصـفة الشـ اكيف ىف املـدن الـ  تعـاى وقد

ثالثــة وةســة أمتــاك .  يــاص تلكــم الغــازات  يعهــا   مــن مســافة تــرتاوح مــا بــمتلــ ت اجلــ  واهلــ ا    امت
تركيــز لــاز أول أكســيد الكربــ ن    مــرتاد   يســتطي  تفــ  04واكتشــف ا أن حزامــاد مــن األشــجاك بعــر  

األشــجاك أن  ــت  ي ميــاد قــدكاد مــن الغــازات      كمــا ميكــن لكيلــ  مــرت مربــ  مــن %14بنســبة تيــ  ىل  
ننسى دوك األشجاك ىف تنرية اهلـ ا  مـن اجلزيئـات العالرـة والغبـاك  كيل  جراماد . وينبغى أ   124يي  ىل  

   144ىف الغابـــة تســـتطي  تفـــ  مـــدد اجلزيئـــات العالرـــة مبعـــدل يـــرتاوح مـــا بـــم    فاألشـــجاك الكثيفـــة
  ج دةمن كميتها امل %84   04كما حتتجز كميات من اجلزيئات العالرة ترتاوح ما بم  مرة   1444
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 1.80 ـت  مـن اهلـ ا   باهل ا  . وألج  أن تين  األشجاك مـرتاد واحـداد مـن ماد ـا ايشـبية اجلافـة   فذ ـا
  من لاز األكسجم طن 4.20وتطل  بد د من    طن   من لاز ثاى أكسيد الكرب ن

 

   :مصدر جيد إلنتاج األخشاب( 5)
 

وملراومتهــا لافــات   شــجاك النــيم  ورلــ  ملتانتهــاىلن أفنــ  أنــ ايف األتشــاث هــي الــرب ويــ  مليهــا مــن أ
 .ا قتياد  رد  مراكنة باألشجاك األتر  تاصة حشرة النم  األبي   كذل    ها سري  وما دها

 

 قتصاديات النيمإ
  

تعتــث شــجرة النــيم مــن أكثــر األشــجاك الــرب ســيك ن هلــا مســترب  وامــد ورلــ  لنجــاح زكامتهــا ي البيئــات 
ي الفرـــــرية ي دت اهـــــا مـــــن العناصـــــر الغذا يـــــة  ولكثـــــرة ف ا ـــــدها  فرـــــد كشـــــحتها ىلحـــــد  اجلافـــــة  واألكاضـــــ

 .الدكاســات العلمية لتيب  شــجرة الررن احلاد  والعشرين أو صيدلية الطبيعة ن ـردا  سـت داما ا العديـدة
  

اجــذت بــذل  ف ىلرا كانــت شــجرة النــيم )هنديــة  األصــ  واجلنســية فذ ــا لــذت مــؤتراد )مامليــة  ا نتشــاكو 
ســيما ىف املنــاط  ا ســت ا ية وشــب   دولــة و  17صــفة امل اطنــة العامليــة فهــى تســتزكيف اليــ م فيمــا يزيــد ملــى 

ىف مســاحات شاســعة أللــرا   اكيــة ل مــا  والنيجــر  ا ســت ا ية . ومــن أبــرز الــدول الــ  تعــىن بزكامتهــا
ــــدومين وكينيــــا ونيجرييــــا واملكســــي  والســــنغال كان ونيكــــاكاج ا واألكجنتــــم وب كمــــا وجنــــ ث أفريريــــا وال

 والثازي  واسرتاليا . وىف ماملنا العرىب استزكمت مساحات كبرية نسبياد بشـجرة النـيم وسرييالنكا وباكستان

 . السع دية   ىف ك  من الس دان واليمن ومساحات أق  ىف بلدان ايليا العرىب وىف اململكة العربية

فرــد اصــبحت ميــدكا للماليــم مــن انــ ايف اليــنامات عالجيــة. الو  طبيــةال هــذ  الشــجرة  يــا  ونســبة ي
واليــنامات  مستحنــرات التجميــ  ةليــنامبا ضــافة   والنبــات  احليــ انو  ا نســان ةاملتعلرــة برمايــة صــح

  .الرا مة ملى ا تشاث ولريها  
ـــة شـــب  ا ســـت ا ية  ي الرلم مـــن ىلنتـــا  النـــيم وبـــ ية انتشـــرت بيـــ كة ا  ان منتجاتـــ  اليـــناماملنـــاط  املناتي

بـدأت الشـركات و  قنـايا السـالمة والفعاليـة  افرـت مـ  بعـد أن ت مدد كبري من املنتجـات اكية من تالل 
السماح بتسجي  مع مهـا  وخ اسـت دامها  ي است دام الن هيم لين  مستحنرات ومستحلبات  اكية  خ

املســتحلبات يــتم اســتريادها مــن ممتــازة. ولكــن لنســ  مع ــم هــذ   ي رــا ت متعــددة  وأمطــت نتــا ا
وقــد انعكســت صــنامة النــيم ىلجيابــا دو ك  84تكــ ن مرتفعــة الــثمن فــاللرت يكــ ن أــ ايل  ايــاك   وبالتــايل

املشـاكي  اإلنتاجيـة ي  النـيم اجـذت زكامـةو . ان املنتجـة ترريبـاد بلدالملى ا تم  احمللي اقتيادياد وبيئاد ي ك  
مـ   ي رـال اليـنامة تناميـة  املىلمكاناتـالسـتفادة الكاملـة مـن للبلدان الناميـة من جان  البلدان املتردمة وا

  وامد. صنامي  مسترب 
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 نيمال الصناعة من مستقبلفرص و
  

اجلدو  ا قتيادية والتجاكيـة وفرـا لترـاكير  اتق النيم   تزال ي مرحلتها النامية   و ر  حاليا دكاساس  ا
نتجـات لعـدد مـن خمتلـ  امللتيني  وان ايف ل اشكمدة اي امل تلفة وأجزا    خمتلفة   وميكن است دام النيم

 ي  يــ  أ ــا  العــاا الطبيعيــة  وا ــا  الطلـ  املتزايــد ملــى هــذ  املنتجـات.ي خمتلــ  ا ــا ت  اليـنامات
 .مستربالد  نجاح هذ  الينامةلمؤشر تري 

 

  : نيممن الاس اب نم  الصناعة  

 جــات الطبيعيــة ي  يــ  ا ــا  العــاا والــرب   حتــدت ا  اثــاك جانبيــة ادت زيــادة الطلــ  ملــى املنت
لعديــد مــن ا  ا هتمــام مبنتجــات النــيم والــذ  يعتــث مــن اهــم امليــادك الطبيعيــة  نتــا  الكثــري وا

 .هذ  املنتجات الطبيعية

 نتجــات مــززت احلاجــة املتزايــدة والطلــ  ملــى املنتجــات اليــديرة للبيئــة مزيــد مــن الطلــ  ملــى امل
 الطبيعية أو البي ل جية.

 ىل     منتجات النيم ادتا مشاث الرا مة ملى     الينامة  . 

 
 
 
 

ونياكهـا وحـ  حلا هـا وىلزهاكهـا ي صـنامات  تع يم ا ستفادة من شجرة النيم مـن أوكاقهـالذا  بد من 
   :وهيقب  لتحري  مدة أهدا   جديدة ا تكن م ج دة ي الدولة من

  .صحاح البيئةواملسامهة ي براما ىل جلثاك ايطرية للتغريات املناتية العامليةاحلد من ا .1

  .صنامة مبيد النيم الطبيعي األمن .2

  .الكيميا ية وا مسدة تالية من املبيداتداصي  ونياك ذنتا  ب ورل  الزكامة الن يفة .0

  .الرا مة ملي منتجات النيم العديد من األدويةصنامة  .0

  .)الديزل احلي    ي  ىلنتا  ال ق د احل .7

  مستحنرات التجمي  .صنامة  .1
من  محاية ال ثا   األثريةوكذل   من اجلفات احلشريةمحاية خمازن الغالل واحلب ث  .5

  .ا فات احلشرية

  .الرنا  ملى البع  ب مكافحة املالكيا .8

 .الفرر من البطالة وبالتايل مكافحة  احلد .2
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 .الغري برتوليةاملنتجات  صادكات زيادة م اكد الدولة من .14

  اتجاهات الصناعة من النيم :

ي املاضـي كـان األطبـا  يـرون أن العـال  بـالنيم شـيئدا مـن امل كثـات  لالدوائيلة االجتاه يف الصلناعات• 
العديــد مــن الدكاســات  لكــن اجلن تغــري الفهــم  امدــا وأمــاد العلمــا  الن ـر ي ف ا ــد النــيم وأجريــت الشـعبية

فعاليتــ  ي مـــال  العديــد مـــن األمــرا   وقـــد خ  ص األدويــة والعرـــاقري بســب العلميــة والطبيــة  ســـت ال
الـرب تـدت  ي تكـ ين الكثـري مـن العرـاقري الطبيـة  وكـذل  مستحنـرات  اسـت الص العديـد مـن املركبـات

امل تلفة  ونادكدا مـا  ومعاجم األسنان ومطهرات الفم واملن فات والياب ن والكرميات واملساحي  التجمي 
األطبا  وامل تي ن ي العديد من الـدول املتردمـة ىل   آثاك جانبية نا ة من است دامها  لذل  ا   ت هر

ــن دوا ــي  ممـا أد  ىل  ىلنشــا  مــزاكيف للنــيم ملــى نطـاق واســ  مــن أجــ  ا هتمـام بــالنيم اســتغالل   كمحسه 
ا ي كبســـ  ت أو الشـــجرة وجعلهـــ  اكيٌّـــا  ورلـــ   ســـت الص الزيـــت واملركبـــات الفعالـــة مـــن كـــ  أجـــزا 

املستحنـرات التجميليـة لتحسـم ال ضـ  اليـحي والترليـ  مـن  ىلضافتها ىل  الكثري من العراقري الطبية  أو
  وهـذا بـدوك  يشـك  فرصـة ي    مطـردالس ق العاملية للعراقري النباتية و . لندوية الكيميا ية اجلثاك اجلانبية

 ك ســي  لتيــني  املــ اد ايــام الدوا يــة  منتجاتــ  ســت دامميكــن أينــا اكمــا  .مشـرقة مليــنعي وميــدك  النــيم
   .اليحية اكتفايف تكالي  الرماية تاصة ي ل 

 
1.  

تتعاي( ي  الترليدية واحلديثة دا ماد جند ان الن م الطبية  : االجتاه يف صناعة الطب التقليدي• 
نا  من األدوية جنبا ىل  جن  الي  الن ام اهلند لديها ن ام ا ي كفيدا و فمدد كبري من الدول ح ل العاا. 

  TCM)الط  الترليد  الييي الشهري ب ر اليم تم  شركات األدوية األساسية   كما تف
(Traditional Chinese medicine)   والعراقري ىل  جن  م  األدوية جنباد . 

  املــ اد الرتكيبيــة الطبيــة الطبيعيــة   وبعيــدا مــن للمنتجــات مــ  التحــ ل املتزايــد  ــ  ن ــام تفنــي  املســتهل 
الشركات الييد نية الرا دة تست دم املنتجات الطبيعية كعنير نش  ي تكـ ين مـدد لـري قليـ  فنجد ان 

  من األدوية.
املنتجـات الطبيعيـة وجـدت    من اثاك سـلبية املستحنرات الييد نية واملنتجات اليناميةنسبة ملا ترتكة و 

وبدأت شـركات األدويـة العامليـة الرا ـدة الـدت ل ي شـراكات أو  لعاا.والعشبية كواجا كبريا ي  ي  أ ا  ا
مشـاكي  مشــرتكة مــ  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  

  .س لدي  أ  آثاك جانبيةولي
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ا  ــا  املتزايــد  ســت دام األمســدة احلي يــة واملبيــدات احلشــرية  ي لـ   :االجتللاه يف الصللناعة الزراعيللة• 
 األزادككتــــم النــــيم ملــــى  ــــ  متزايــــد ي  يــــ  أ ــــا  العــــاا للحيــــ ل ملــــى العنيــــر النشــــ  زكامــــة ر  ــــ
(azadirachtin    لذا فـان منتجـات  وكة    احلشرات واجلفات والفطرياتلة من وق  دئ  املسوهي املادة

ميكــن ة. ولــي مــن الرــ ل ىلن هــذ  الشــجرة الســحرية يــمــدد مــن ا ســت دامات الزكاماســت دمت ي النــيم 
  ل   من  نتا  ن مية ماليةاست دام كام  اجزا ها 

   .زكاميةافات الل الطبيعية بيداتامل -    
   .شريةاحلبيدات امل -    
    .املت مر الزب  -    
   .مام  طال  الي كيا -    

   :متشاف الم يد الحشري من شجرة النيقصة ال

ا مــام  م مــاأ أحــد امل تيــم األملــان كاكثــة لــزو أســراث اجلــراد 1272ي منتيــ  الرــرن املاضــي وحتديــدد
ــا بــالرلم ي الســ دان  و حــع أن شــجرة النــيم كانــت الشــي  األتنــر مــن أن  ال حيــد الــذ  برــي قا مد

أ ـا لادك ـا مـن دون أن تتغـذ  مليهـا  فبـدأت األأـات ي  أسـراث اجلـراد حطـت ملـى هـذ  الشـجرة ىل 
 والـرب قـادت ىل  اسـت الص مبيـدات حشـرية آمنـة مـن بـذوك النـيم  وكـذل  ىلمـداد دكاسـة هـذ  األسـباث

  .مسح ق من أوكاق وأليان ونياك شجرة النيم للغر  نفس 
 

  النيم : اشجار نم الحشري الم يد تحضير

يرنــي ملــى أكثــر مــن آفــة ي آن حيــ  انــ  تعــدد املــ اد الفعالــة فيــ    ةمــا يكســ  مبيــد النــيم ميــزة نســبي
الثـدييات  كمـا  وي  ي  أط اك حيا ا و  تكتس  منامة ضد   ومسيت  تكاد تكـ ن معدومـة ملـى واحد 

  .أن  سري  التحل 
يم تتمث  ي    البذوك والثماك هلذ  الشجرة ويتم طحـن الثمـاك الطريرة البسيطة لالستفادة من أشجاك النه  

 مـن احلمايـة هبـد  النبـات هبـا يـرأ مثسـامة  08 -24 مـن تـرتاوح ملـدة امليـا  ي نرعهـا واألوكاق ويـتم

 .  واحلشرات   و تثز أمهية زكامة أشجاك النيم للمسامدة ي مراومة احلشرات مث  دودة الرطناجلفات 
 داف ـة ي امل جـ دة النـيم أشـجاك أن م11/1/2442 بتـاكيا السـ دانية العـام الـرا  يـدةجر  ي وكد وقـد

 أن امليـدك نفـس أشـاك و الزكاميـة  اجلفـات مبيـدات اسـترياد مـن  ا ياد  الس دان إلستغنا  كافية) )اجلزيرة

 آثـاك لـ  سولـي فعُـال التكلفـة  كتـي  فهـ  "النـيم مبيـد" تطـ ير ي اجلن يعملـ ن سـ داني ن ملمـا  هناك

 ملـى يسـامد واينـراوات  كـالف ا  مـزاكيف حـ ل النـيم أشـجاك زكامـة أن مـاك البيئـة  ملـى ضـاكة صـحية

 مـن اإلنسـان ملـى بـرياد ك تطـراد  تشـك  الـرب الكيماويـة واملـ اد احلشـرية املبيـدات اسـتعمال مـن ا سـتغنا 

 .للمنتجات تل يثها تالل
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مــالوة ملــى   ة فعالــة ملكافحــة اجلفــات واحلشــراتوســيل والــذ  يعتــثن ــرا لكــ ن النــيم أكتــ  املنتجــات و 
ـــيس مـــن بعـــدم وجـــ د أينـــا امتيـــاز   ـــة األتـــر    فذنـــ  ل ـــاك جانبيـــة ملـــى النباتـــات أو الكا نـــات احلي أ  آث

نطــــاق واســــ  إلنتــــا  مبيــــدات اجلفــــات الطبيعيــــة   واملبيــــدات ملــــى نأــــات ل اد املســــتغرث أن جيــــر  تنفيــــذ
ـــة  وتيـــدير يـــدكين  نتـــا املللمنتجـــم و  فرصـــة جيـــدةتعتـــث هـــذ  و احلشـــرية.   احلي يـــة نتجـــاتمـــن املن مي

 لطل  العاملي.لتلبية و الزكامية  ملكافحة اجلفات
 الدويل ا تم  أن استشعر بعد :الديزل احليوي  االجتاه يف صناعة• 
  البشر  من تغذية بد د  احلي   ال ق د ت ليد ي الغذ  است دام من ايطر 

  الغذا ية  لري األشجاك ببع  والعناية ا ست دام ي  اجلد التفكري بدأ
 وميكنها بشدة  امليا  ىل  حتتا  و  هامشية  ي أكاضي تزكيف والرب

 بـدأ الـرب األشـجاك أهـم اجلاتروفا و وكانت شجرية النيم احلي    ال ق د ىلنتا  أو الطاقة ت ليد 

 .الطاقـة زكامة مشرويف ملي  اطل  يدجد فه م ىلطاك ي ورل  كبرية  بدكجة يشتد هبا ا هتمام
وقــد اجريــت العديــد مــن ا أــات والدكاســات تاصــة ي اهلنــد  ســت را  الــديزل احليــ   مــن 
زيــت النــيم وقــد اثبتــت جــدو  انتــا  الــديزل احليــ   مــن النــيم وكانــت النتــا ا مشــجة  نتــا  

   الديزل احلي   من زيت النيم .
 اجلدول ادناه يوضح خصائص زيت النيم اخلام 

 

 ايـــام اثبتـــت ا أـــات مـــن تـــالل التجـــاكث انـــ  ميكـــن حتنـــري وقـــ د الـــديزل احليـــ   مـــن زيـــت النـــيمقـــد و 
جـرام  12 جـرام مـن زيـت النـيم املكـرك مـ  144يتم تلـ  حي   ةفز ادة دباست دام مح  او قل   كم

 من هيدكوكسيد الي دي م  الذ  ير م بدوك احملفز. جرام 1و كح لمن ال
 وامليثــــان ل)هيدكوكســــيد اليــــ دي م  وأجريــــت التجــــاكث  بةتــــذ تلــــي   مــــن زيــــت النــــيم  واملــــادة الرل يــــة 

 77-74منــد دكجــة حــراكة مــن  او تســ م باســت دام مغنــاطيس ومعــدات التدفئــة وتلطهــا بشــك  تــام
 تماحليـــــ ل طبرتـــــم منفيـــــل  بعـــــدها ســـــامة يـــــتم 20ي  ملـــــدة ايلـــــويـــــرتك  ملـــــدة ســـــامتم دكجـــــة مئ يـــــة

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)  

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.skincaremart.com.au/product_images/n/182/Neem_Oil__48285_zoom.jpg&imgrefurl=http://www.skincaremart.com.au/pure-neem-oil-50ml/&usg=__AbOtM8z7vBF--sPASvdxf7XcW04=&h=466&w=430&sz=33&hl=en&start=370&zoom=1&tbnid=vQuZMnOkGz1NoM:&tbnh=128&tbnw=118&ei=YCHzToPpN4aGhQeZ_fy_AQ&prev=/search%3Fq%3Dneem%2Boil%26start%3D360%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://urbangardenmagazine.com/wp-content/uploads/2010/11/neem.jpg&imgrefurl=http://urbangardenmagazine.com/2010/11/neem-oil/&usg=__BVnhIwTBs9CQQT_szU-cfM_g4eU=&h=296&w=700&sz=34&hl=en&start=165&zoom=1&tbnid=Qug8DrL3NQz4HM:&tbnh=59&tbnw=140&ei=YyLzTr3XD8qmhAeYjf2pAQ&prev=/search%3Fq%3Dneem%2Boil%26start%3D160%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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  اجلليسـرينالطبرة السفلى هي و  كمنتا اساسي  اسرت امليثي  أ . الديزل احلي  والرب  ث  الطبرة العليا  امه
  .بالترطريحي  يتم فيلهما من بع   كمنتا ثان  

 ويعتــــــث محـــــــ  حـــــــام   ام الــــــديزل احليـــــــ   مــــــن زيـــــــت النــــــيم تـــــــتم باســــــت د نتـــــــا والطريرــــــة الثانيــــــة إل
ســرتات ولكــن مــن ا هــذا النــ يف مــن احملفــز يعطــي للــة ماليــة جــدا  ن  األكثــر اســت داما هــ  الكثيتيــ 

 .لحي ل ملى املنتا النها يلترريبا أكثر من ي م تتطل   بطي  جدا   و
فيما يلي مقارنة بني وقود الديزل احليوي اليت يتم احلصلول عليهلا ملن حلامضق القلويلات 

  الديزلقود و و 
  

DIESEL 

FUEL 

(ALKALI 

CATALYST) 

(ACID 

CATALYST) 
PROPERTIES 

6.8  4.9  5.3  Viscosity at 40 
0
C (cP)  

0.8  0.81  0.78  Density at 15 
0
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  

 
 

دت العرـــ د الرليلـــة املاضـــية طلبـــا كبـــريا ملـــى شـــه : االجتلللاه يف صلللناعة مستحضلللرات التجميللل • 
طبيعيــة با مشــاث مستحنــرات تعتــث  امــن املــ اد الرتكيبيــة   أل ــ البعيــدةمنتجــات التجميــ  العشــبية   و 

شـجرة النـيم ملـى نطـاق واسـ   وجير  است دام مسـاحي  آمنة لالست دام وليس لديهم أ  آثاك جانبية. و 
. كمرطبــــات ومن فــــات للبشــــرة  ماليــــة ي  يــــ  أ ــــا  العــــاامــــ اد تــــام لتيــــني  منتجــــات رات جــــ دة ك

لــيس فرــ  ي البلـدان اجلســي ية مثــ  كواجــاد كبـرياد مستحنــرات التجميـ  العشــبية وبـذل  وجــدت  
قطــايف التجميــ  با مشــاث ينمــ  و اهلنــد   ولكــن أينــا بلــدان مثــ  ال  يــات املتحــدة وبريطانيــا واســرتاليا. 

مستحنـرات  ميـ   نتـا النـيم   ميـدك و    يشك  فرصة جيـدة ملنتجـي  وهذا بدوك سن ياد  ٪ 17مبعدل 
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــةورات جــــــــــــــــــــ دة  طبيعي ــــــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــــــا  العــــــــــــــــــــاا.  مالي ــــــــــــــــــــد ي  ي ــــــــــــــــــــ  املتزاي ــــــــــــــــــــة الطل  لتلبي
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ــــة مــــن اليــــنامية ا   صــــنامة مستحنــــرات التجميــــ ي هنــــاك حتــــ ل و  الطلــــ  بســــب  املنتجــــات الطبيعي
    . ا ا صطناميةأكثر من ن رياللمنتجات الطبيعية تفني  املستهل  و 

لنــيم لتيــني  رم مــة واســعة مــن مستحنــرات التجميــ  ي الفــرتة وبــذا ســ   يكــ ن هنالــ  طلبــاد هــا الد ل
. لـد والبشـرةمـن منتجـات العنايـة باجلكبـري مـدد   صـنامة مكانـا ي ةهذ  الشجرة العامليوس    د املربلة. 

مثــ  مســح ق تشــ   ا تــر  الطبيعيــة خمتلطــة مــ  لريهــا مــن املك نــات النــيم وجيــر  اســت دام مســح ق
 املساحي  والكرميات. وي صنامة    ومن  ح  الشباث البشرة ث  ميلعال  كثري من اليندل 

 ميكـن   والـرب الراسـية ا تشاث من النيم اتشاث تعد :املنتجات اخلشبية االجتاه يف صناعة • 

 الـرب ا سـتعما ت وي ,الفـاتر ا ثـات صـنامة ي يعتمـد مليهـا ولـذل  ىلصـابتها األتشـاث حلشـرات

النـيم مـالوة  اشـجاك ثانفـاد ونسـبة ملتانـة وصـالبة اتشـا وكمـا ركرنـا.وا فـات الفطريـات مراومـة تتطلـ 
ملي ا ا جل  من كثري من ا فات واحلشـرات الـرب تنـر با تشـاث فـان هنالـ  فرصـة كبـرية لتنميـة قطـايف 

كمــا ا ــا تعتــث فرصــة جيــدة   ا ــا  كثــرية مــن دول العــااواملنتشــرة ي اليــنامات ايشــبية مــن هــذ  الشــجرة 
     .ليغاك املنتجم واحلرفيم ي رال الينامات ايشبية اليدوية
 تجارية منتجات النيم ال

 

 اتـر  ي بلـدان ـ  اد   كما شهد هذا ا  ـا  الينامية  اهلند واحدة من أكث منتجي منتجات النيمتعتث 
منتجـات النـيم ىل  دـالت البرالـة واملتـاجر احملليـة   بريطانيا واسـرتاليا حيـ  تـدفرتمث  ال  يات املتحدة و 

   اخل ... وخمازن األدوية  وصال نات التجمي  ومراكز العال  بالعط ك

  وت   ملى العديد من منتجات النيم . ( www.neem-products.com) وامل ق  ا لكرتو 
 
 

 :ة يمنتجات النيم الصناعبعض 
  Neem Oil ت النيمزي

ـــا ىف  ـــتا جناحـــا تســـ يريا مالي ـــ  اثبـــت هـــذا املن لالســـت دامات الطبيـــ  العالجيـــ  والتجميلي
 .امريكا واسرتاليا
  Neem Powder بدره النيم

   منها ثالث  ان ايف بدك  اللحا  والبذوك واليف 
  Neem Bark Powder  بدره حلاء النيم

  مست دم  ىف الزكام  العن ي  
  نتا او  لبع  مستحنرات التجمي  العاملي وتدت  كم

  تدت  ىف مالجات املالكيا وجفي  امرا  احلمى وا مرا  الباطني  
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 وا مرا  اجللدي  واجلرث
  Neem Seed Powder  بدره بذور النيم

  تست دم ىف التسميد 
  مال  امرا  الدواجن 

  تدت  منتا او  للينامات الدوا ي  العشبي 
            لينامات الكرمي والل شن التجميليومنتا او 

  Neem Leaf Powder  بدره اوراق النيم
 ومناد للجراثيم والبكرتيا والفطريات           مبيد حشر  ومساد من   فعال

 

 
 

  Neem Hair Products منتجات الشعر
 وج  ان ايف شامب  وزيت ول شن وكندشنرةسة 

   Neem Shampoo شامبو النيم
  ي ق  تساقطو  تغذي  وتر ي  الشعرو تط ي   و ناد للرشر  ومحاي  من  ددهام

  Neem Hair Oil  زيت الشعر
 يرل  من تساق  الشعر واينا مناد للرشر  وومى من  ددهاو  يؤتر الشي 
   Neem hair lotion    لوشن النيم

 سرم  ير   الشعر وجيعل  ينم  بو  لليح  العام  للشعر ويغذ  فرو  الراس
 

  Neem Conditioner   كوندشنر النيم
تر يــــ  و  phيســــامد ملـــى تــــ ازن و  يســـت دم منــــذ قـــرون ط يلــــ  ويعمــــ  ىف جـــذوك الشــــعر

  ربييالت الشع
    Neem Hair Gel ج  الشعر

 يسامد ىف    الشعرو  فعال  قيى دكج  ىف ازال  الرشر  ومحاي  فرو  الشعر من  ددها
    edicinesNeem M  املستحضرات الطبيه
  مما حد  بالعلما  بتسميتها شجر  الدهش    هذ    حير هلا و  مدد

  ا ضطرابات العيبي  -امرا  الرل   -املالكيا  -كوماتيزم  -التهاث املفاص   -السكر  
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   Neem Capsules  حبوب وكبسوالت النيم
  مناد  للفطريات وا لتهابات والفريوسات 

  وتسامد ملى تنري  الدم 
  معاجل  ان ايف من حا ت التسمم

  Neem Herbs اعشاب النيم
   منتجات اولي  للينامات الدوا ي  والييد ني 

   Cream-Antiseptic  كرمي النيم املطهر
   معاجل  اجلروح واحلروق وا لتهابات

  مين  البث ك
  ولليح  العام 

   Neem Antiseptic Gel ج  اجلروح واحلروق
  روح واحلروق وا لتهابات وازال  آثاكهاملعاجل  اجل

    Neem Contraceptive   وسائ  منع احلم 

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

        Neem Oral Hygiene Product   منتجات صحه الفم واالسنان
 وج  ا سنان   بدك  ا سنان -سنان لس ل ا  -معج ن ا سنان ان ايف اكبعة وهى 

 
 

    Neem soap  صابون النيم الطىب
 مناد لالكزميا وا مرا  اجللدي و مناد للبكرتيا والفطريات 

   
    Neem Repellent طارد الذباب والناموس

تطلــــ  الــــررار الــــذ  يبعــــد الــــذباث  مــــاد  صــــحي  لــــري ســــام  ولــــيس هلــــا امــــرا  جانبيــــ 
  والنام س 
  Neem Cockroach  Repellentصراصري املنزليه الزاحفهطارد ال

    Neem Coir الياف النيم
  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  املزكومات مباشر 

     cense SticksNeem In ور ند النيمخب
  يكس  صفا  الذهن ويهد  الت ترات العيبي 

  طرد اهل ام والنام س والذباث بطرير  مطر 
 

  Neem Tea  شاي النيم الطىب
 مناد البكرتيا وزياد  منام  اجلسم وتنري  الدم ومناد للديدان

 
 
 

  الخاتمة والتوصيات
 
 والبعـ   احلشـرات ومكافحـة والعالجيـة لطبيـةا ا سـت دامات ي النـيم ملنتجـات النـاج  التـةثري ىلن

  ا شـجاك مـن النـ يف هـذا أمهيـة ملـى شـاهد هلـي ح لنـا مـن الـدول بعـ  و ـاكثوصنامة ال ق د احليـ   
 ي للتفكـري هبـا وا هتمـام البيئـة وكمايـة والطبيـة العشـبية بالنباتـات مهـتم    ق يـاد  دافعـاد  رلـ  ي ولعـ 

 . اينرا  الطاقة صنامةو   اوا مر  احلشرات مكافحة ي منتجات  اكىلتتيو  النيم أشجاك بزكامة ا هتمام
 مـام منـذ ومنتجا ـا النـيم شـجرة ف ا ـد تعـر  أن استطامت األمريكية اتكالشر  بع  أنواجلدير بالذكر 

 تلـ  أقامـت و بيعهـا خ و اهلنـد ي النـيم مسـت رجات ملـى ىلتـرتايف بـرا ة 70 حـ ا  وسـجلت 1985

 ف ا ـد مع ـم أصـبحت حـ  النـيم لشجرة واست داما م اهلن د أدوية وط كت اهلند ي اهل زكمرا  اتكالشر 

 مـن الكثـري مـن اإلسـتفادة ميلـ  اهلنـ د و  اتكالشـر  لتلـ  مسجلة والينامية منها الطبية   الشجرة هذ 

 هـذا ي  نيـةقان م اجهات ي تسب  مما   ا جنبية ةكللشر  الفكرية احلر ق دف  بعد ىل  ومنتجا ا ف ا دها
 يسـتعملها الرب األمشاث بتسجي  فةمرت املشكلة هلذ  تايلند مث  أتر  حك مات تنبهت وقد . ا مر

 منتجـات ي و األمشـاث بتلـ  فتـتحكم أجنبية  اتكشر  حر قها تتمل    ح  بالدهم ي التايلندي ن

   .التايلند  الشعيب الط 

   :  تتلخص يف االيتهناك بعض التوصيات  فإن لذا

ــــيم ي احلــــدا  هتمــــام بالت ســــ  ي اإلضــــروكة  .1 وملــــي اطــــرا  الطــــرق  والغابــــات زكامــــة شــــجرة الن
 .وي الساحات دات  ا حيا  السكنية وتشجي  امل اطنم لزكامتها امام املنازل
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 يرالحي   والبيئي والزكامي والينامي وا قتياد  العالجي الدوك رات الشجرة ا هتمام هبذ  .2

فهـى ليسـت دكهـم ال قايـة الـذ  يغـىن مـن قنطـاك  العـاا أ ـا  كـ  ي علمـا حـري ال  كنـز أ ـا
 .بيئتنا فحس  ب  ىل ا كذل  من ان لليحة والبهجة وكنز ىف حياتنا   يفىن العال  هلم م

 اشجاك من ست الصهاىل ميكن الرب املستحنرات ملى التطبيرية العلمية البح ت ىلجرا  تشجي  .0

 اجلغـراي امل قـ  بـاتتال  جتلـ  النـيم أشـجاك مست ليـات أن اد ملميـ ثبت حي  احمللية  النيم

 أن وتاصـة   "األجيـال شـجرة" بةسـم ذل كـ النـيم شـجرة تعـر  حيـ    البيئيـة وال ـرو 
دون  ا شـجاك حتـت والرطبـة احلـاكة اجل يـة ال ـرو  ي تت مـر منتجاتـ  تكـتر  مـا ىلرا النه ـيم نبـات
 املـ اد  سـت الص التعـاون ا  يـدم  وهـذا   يئيـةالب  كاملشـا  بعـ  تسـب  قـد منهـا ةسـتفادا 

 .احلديثة الينامية بالطرق الشجرة هذ  من الفعالة

م اكبـة ضـروكة و  هبـا تسـتعم  الـرب واحلـا ت وال ـرو  املست ليـات هـذ  ملـى الدكاسـات ممـ  .0
 التط كات املستجدات العاملية وا ستفادة من  اكث الدول الرا دة ي هذا ا ال.

وضـروكة تسـجيلها  النه ـيم شـجرة مـن الفعالـة املـ اد  سـت الص ميـان  نشـا إل سـتثماكتشجي  ا  .7
اســت دام النه ــيم ليــن  مستحنــرات  ي الشــركاتكثــريمن   بــدأتوقــد  حلمايــة حر قهــا الفكريــة

مع مهــــا  وخ اســــت دامها ي رــــا ت متعــــددة   ومســــتحلبات  اكيــــة  خ الســــماح بتســــجي 
 وأمطت نتا ا ممتازة. 

اليــنامات الرا مــة ملــى مست ليــات النــيم واملتمثلــة ي اليــنامات الدوا يــة واملبيــدات  تشــجي  .1
احلشــــرية وا مســــدة العنــــ ية ومنتجــــات التجميــــ  والعنايــــة بالبشــــرة للترليــــ  مــــن تطــــر اســــت دام 

 املنتجات الرا مة ملي امل اد الكيميايئة.

  نتـا  الدولـة ن اسـرتاتيجيةمـ جـز اد  تكـ ن أن فيجـ  احليـ   ال قـ د ميـادك النـيم أحـد ان مبـا .5

 .لتشجي  اجرا  البح ت والتجاكث ح ل هذا امل ض يفتط   تؤتذ وأن املتجددة  الطاقة

 الت جـ  ا  الزكاميـة املنتجـات محايـة رـال وي الزكامـي ا شـرا  ملـى والرـا مم املسـؤولمحـ   .8

 والنبـات ا نسـان ملـى اليـنامية املبيـدات أتطـاك مـن للترليـ    الطبيعيـة املبيـدات استعمال ا 

 .والرتبة واحملي ل

اليـنامات الرا مـة مسـترب   ملناقشة املعنيم كافة ىللي  يدمى مؤ ر أو لندوة اجليد ا مداد ضروكة .2
 املدم يم كأس وملى وا قتياد  والبيئي والزكامي العالجي رات ا ثر النيممست ليات ملى 

 .العليا املست يات ي الرراك مت ذ 
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