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  تواصال مع املنرب املعطاء الشبكة العراقية لنخلة التمر
 /النيم اويل،، االزاداراكتني،، الزراعة العضوية 

  

  )في مجال الصحة النباتیة في الزراعة العضویة( عرض وتقدیم طالب الدكتوراه 
 ایطالیا –جامعة بالیرمو / صادق جبار عباس الجیزاني 
  

هناك الكثیر من اللبس فیما بین النیم اویل واالزاداراكتین باعتبارهم مركبات مستخلصة طبیعیة استخدمت 
قوانین وتشریعات الزراعة  تحت لواء وساریةوتستخدم في برامج االدارة المتكاملة لالفات الزراعیة 

قوف على ذلك اللبس ففي هذا المقال البسیط تم وضع التعاریف الخاصة بكالهما الجل الو .العضویة
  ...وتوضیحه

 

    Neem Oilالنیم اویل 
یعتبر النیم اویل احد الزیوت النباتیة التي وهبنا ایاه اهللا عزوجل كواحدة من النعم االلهیة التي 
التعد والتحصى ، حیث یمكن الحصول علیه من عصر واستخالص ثمار وبذور الشجرة المسماة بالنیم 

وهي من االشجار دائمة الخضرة وظرفها البیئي )  Azadirachta indica( والتي لها االسم العلمي 
والتي اصبحت تنتج في وقتنا هذا ضمن   Indian subcontinentالمفضل هو التحت القاري الهندي  

تاجها وذلك لسد سبب اهتمام االنسان في اكثارها تجاریا كان وراء توسع مناطق ان. مناطق استوائیة عدیدة
  .منها في مجال الزراعة العضویة وفي مجاالت طبیة اخرى وعلى حد سواء حتیاجاالحاجة واال

الفول السوداني قویة تخلط بین رائحة  لونه االحمر الدموي وذو رائحةاصفات الفیزیاویة للنیم اویل هي المو 
 بكمیات(اید اما مذاقه فهو مر للغایة ویعود ذلك بسبب احتوائه على مركبات الترایكلسر . وبین رائحة الثوم

یعد النیم اویل من المركبات او المستخلصات . وعلى كمیات اكبر من مركبات الترایتیربینوید ) معتدلة 
لذا فانه من الضروري ایجاد مواد للتغلب على الشد   hydrophobicالطبیعیة الكارهة للماء في الطبیعة 

  .السطحي له وتحویله الى مركب قابل لالستحالب
  

یحتوي ذلك المستخلص النباتي النیم على مایحتویه من خلیط ومزیج لمركبات عدیدة على 
وعلى )   steroids  )campesterol, beta-sitosterol, and stigmasterolمایسمى بالستیروید 

االكثر شیوعا   Azadirachtinوالتي یكوت االزادراكتین   triterpenoidsالعدید من الترایتیربینوید
ویختلف تركیز االزادراكتین في النیم اویل من . رفة للباحثین والعاملین والدارسین لهذا الزیت النباتي ومع

وعلى نوعیة سحق بذور شجرة  جزء بالملیون وذلك یعتمد على تكنولوجیة االستخالص 2500الى  300
  .النیم 

رات التجمیل استخدامات زیت النیم عدیدة ومتنوعة ففي الهند یستخدم في تحضیر مستحض
والصابون ومستحضرات الشعر والجسم ومستحضرات التعقیم للجسم او لالیدي، اضافة الى استخدامته 
في مجال الطب التقلیدي او الفلوكلوري وخصوصا في معالجة العدید من االصابات والعدوى الجلدیة  

حوث العلمیة والدراسات فهو اما حدیثا فان استخداماته ونتیجة للب.مى حك الوالحروق وااللتهابات وكذل
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للحشرات ومن  یستخدم في الروماتیزمیة وفي االضطرابات واخیرا استخدم هذا الزیت النباتي كمواد طاردة
قد اعطى عددا من الدراسات التي  neemفي كتابه المسمى  Puri (1999). ركبات قاتلة لها ثم كم

  .النباتيدالنیة لهذا الزیت تخص االستخدامات التقلیدیة والمؤشرات العالجیة والصی
  

ویتضح بجالء ماقدمه العلماء والباحثین في مجال الوصفات التركیبیة التي اساسها النیم اویل في 
 biopesticides or biorationalاالستخدامات الواسعة في مجال المبیدات العضویة المسماة 

pesticides or bio agents or the authorized compoundes within the organic 
farming   حیث تلعب تلك الوصفات . ، تلك االستخدامات التي توصي بها فلسفة الزراعة العضویة

 ,mealy bugs, beet armywormsالتركیبیة كطاردات لمجموعة واسعة من االفات التي تضم 
aphids, the cabbage worm, thrips, whiteflies, mites, fungus agents, beetles, 
moth larvae, mushroom flies, leafminers, caterpillers, locust, nematodes, and 

the Japanese beetles.   
  

ركیبیة على الثدییات لم یعرف لحد االن ان هناك ضرر من هذا الزیت النباتي او مستحضراته الت
اضافة الى .  ladybugsر ودودة االرض او على الحشرات النافعة كالفراشات  او نحل العسل او یو والط

انه یمكن استخدامه في مكافحة الحشرات المنزلیة والنمل وبق الفراش والصراصیر وذبابة المنزل وذبابة 
) .  ( Puri 1999والبعوض  ) االرضة ( یض ویعتبر طاردا جیدا لكل من النمل االب.الرمل والقواقع 

نا ذلك الزیت النباتي ومسحضراته التركیبیة في السیطرة ومكافحة كل من فطریات ماضافة الى استخدا
  .التبقع االسود والبیاض الدقیقي واالنثراكنوز وفطریات االصداء 

لزیت النباتي ومادته بالتراكیز الموصى بها فان فلسفة الزراعة العضویة تسمح باستخدام ذلك ا
االساس االزادراكتین في حقول الزراعة العضویة وهذا ماتنص علیه تشریعات وقوانین وانظمة هذا 
االسلوب الزراعي الذي ساد تبنیه والتكیف معه من قبل دول متقدمة عدیدة من دول العالم ، العالم الجدید 

بكل رفق وعنایة للوصول الى بیئة انسانیة ومن  الذي لن ولم یجد غیر الرجوع الى الطبیعة والتعامل معها
 ...ومن اهللا التوفیق والسداد. خلق الرب الكریم امنة وامینة
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