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 في الزراعة العضوية   .. زراعته .. مكوناته واستعماالته مـيـالن
 ابراهيم جدوع الجبوري /استشاري مكافحة اآلفات

 

 Neem   Azadirachta indica شجرة النيم
بين    سريعة ارتفاعها  او جزئيًا  في ظروف       مترًا ، دائمة الخضرة   20-15النمو يصل  كليًا  اوراقها  تتساقط 

الحادة  بالعر .  الجفاف  منتشرة  تاج أغصانها  ولها  بيضوي   مدور   ض  وقد    تقريباً   او 
مترًا في االشجار القديمة .أن شجرة النيم معروفة بأنها    20-15يصل قطرها بين  

مطري  الساقط  ذات التفي المناطق شبه الجافة الى شبه الرطبه    وتنموتقاوم الجفاف  
نجح في  ا تكنهة  ترب ولنمو في عدلنيم ان تا ار شجالملم ، يمكن    1200-400بين  

 . منها البزل والرملية جيدة الترب 
  32-21حرارة بين  درجات  عند    تنموشجرة النيم هي شجرة استوائية وشبه استوائية  

 ْم .  4- درجة   ْم ويمكنها تحمل درجات عالية جدًا ولكنها التتحمل
ج السنوي  االنتا  1993عام    Duke  ر ولقد قد  ثمار ويمكنها ان تعيش لقرنينمن الكغم    50الشجرة الواحدة  تنتج  

 وهي: أحماض دهنية  وت بهيئةزيت%  45-20بذور اشجار النيم تحتوي على  .  طن  21-2للهكتار بين 

• 53% Oleic 

• 18% Stearic 

• 14% Palmitic 

قشرة الشجرة يحتوي ل  Gumالفراز الصمغي  او   .Arachidicو    Linoleicايضا كميات قليلة من زيت    تحوي و 
م15-13على    و  %  و  3اء  رماد   %12  %Galactans    25و  %Pentosans  الزالل بعض   مع 

albumin     ومواد مؤكسدةOxidase   ،   تحتوي الثمار على مادة الكولويدية سامة  وToxic alkaloid   وهي
Azadrin   و االمريكية  لتقرير    في  .  الزراعة  القليلة     USDAوزارة  الجرعة  من     0.1فان  بالمليون  جزء 

ا النيم  يحميمستخلص  أزاديراختين  في    لمسمى  العالية  باالصابة  مقارنة  الخنافس  حشرات  من  النبات  اوراق 
الداوودي  ورد  محاصيل القمح ، الشعير ، الرز ، القصب السكري والطماطم ، القطن و تم حماية  كما  المقارنة.  

حيث  و بها النبات  في التربة التي ينم  مسحوق النيم   %1  اضافةمن الحشرات الضارة لمدة عشرة اسابيع عند  
 .  االمطار الثقيلة بسقوط ال يتأثر  المركب جهازيا وببطيء في النبات كما انه ينتقل
في الحدائق العامة    تزرع ، الهند ، سيريالنكا ، بنكالدش ، ماليزيا حيث    الباكستانزراعة اشجار النيم في    تكثر

تاريخ    يعود   . نها السودانة ومبعض الدول االفريقيكما انها توجد في    والغابات، والحدائق المنزلية وعلى الشوارع
 سنة.    4000  حوالي شجرة النيم حسب الكتابات السنسكريتية الى
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ات التقليدية  النيم مادة فعالة لعدد من العالج  للنيم منذ فترة طويلة ، اذ اصبحالكيمياوية  و   الطبية  القيمة  اكتشفت
traditional remedies  اي والطب العشبherbal medicine  .حشرة وله القدرة   195ثر من  يكافح اك وهو

اصبح من المركبات شائعة    ولذلك فانه  المقاومة للمبيدات التركيبيةالتي اكتسبت صفة  على مكافحة الحشرات  
 العديد من دول العالم.  فيكمبيد حشري صديق للبيئة  تصنيفهاالستعمال تجاريًا بسبب 

النيم كفرشاة اسنان   وبنتستعمل أغصان  الباكستان والهند  البذور    ، كما ان  الدشغفي  المستخلص من  الزيت 
والكريمات.    والعطورتعمل النتاج مستحضرات التجميل مثل الصابون والشامبو  تس  Seeds & Kernelواللب  

 . وغيرها  يستعمل لعالج العديد من االمراض الجلدية وااللتهابات بضمنها حب الشباب و 
 

القدر إن   لها  النيم  ثاني او شجرة  الكاربون كسة على امتصاص  الهواء مما جعلها شجرة    بكفاءة عالية  يد  وتنقية 
لتالئم مع التغيرات المناخية بسهولة ولهذا السبب تستعمل في  لالقدرة    لها و   مهمة في الحدائق العامة والمنزلية

الغابات   في  التشجير  اعادة  وطول   سرعةل  reforestationمشاريع  شجتكثعمرها.    نموها  ار  بواسطة  رة  لنيم 
للتربة    البذور السماح  مراعاة  مع  الصيف  في  جيدًا  الصغيرة  النباتات  سقي  ويستحسن  والسرطانات،  واالقالم 

الريات   ب  تروى   والبالجفاف بين  االشتاء،  فصل  النباتات    ولذا يستحسن   الشجار اغصان طويلة ومتفرعةتكون 
كثا تنتج  النيم  شجرة   . الشكل  متناسقة  لتكون  الخضرية  تقليمها  النموات  من  البيضاء  فة  االزهار  من  وعناقيد 

  الزيتون.ثمار  ثمار تشبه التي عند عقدها تتكون  العطرة 
 

 Melia ( Chinaberry)  الزنزلخت /بسبب التشابه بين االوراق والثمار وتفرع االغصان بين شجرة  السبحبح 
azadarach   الني النباتيًا  يحدث خلطم  وشجرة  الى  ينتميا  اللذين  نبين  نفس  ن 

النيم    Meliaceaeالعائلة   عن  بدياًل  اليكون  السبحبح  الطبية  ولكن  قيمته  في 
جداً والزراعية   سامة  ثماره  بان  السبحبح  من    ويختلف  العديد  عليه  اجريت  ولقد 

في حشري  كمبيد  العربية  البحوث  منطقة    كما  المنطقة  من  السبحبح  ويختلف 
مث  الجزائر  ففي  الزهرية  النورة  بحجم  العر الخرى  وفي  كبيرة جدا  نورة  اقل   ال  اق 

حديثا في مشتل    وهكذا وتبين الصورة في ادناه بذور السبحبح وشتالته مزروعة
 .   اضافة لشجرة مستديمة

 

خلصاتها  في مناطق حوض البحر المتوسط والتي اثبتت التجارب على مست Chinaberryتوجد شجرة السبحبح 
بان العراقية  البحوث  ومراكز  الجامعات  به  في  االهتمام  ان  اال  كمبيد حشري  عالية  كفاءة  واليرقى  لها  قليل  ا 

لالنتاج التجاري ولهذ نقترح ان يتم تكثير هذه الشجرة واستكشاف اسرارها كما هو الحال في شجرة النيم التي  
 يرها.  اصبحت مصدرًا تجاريًا للعديد من الشركات الهندية وغ 
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 Melia azadarachات السبحبح شجرة وشجيرات وبذور نب
 

 ؟  النيم  مستحضر  وماه

تتبع عائلة     Azadiracta indicaلنبات  النيم هو االسم الشائع   وهي شجرة مستوطنة في جنوب اسيا وهي 
Meliaceae     قرون وقبل  طويلة،  فترة  منذ  كمبيد حشري  النبات  خاصية  اكتشفت 

الهند  في  الحشرات  لمكافحة  عليها  يعتمد  اال  كعالج  وكذلك   كان  من  مراض  للعديد 
بانه جلب  شجرة طاردة      (  1680-1640)اليعاربة العمانيون  أحد  وذكر    البشرية

النيم   الى شجرة  يشير  كان  انه  واعتقد  المتق  او  الدوباس  لطرد  النخيل  بجوار  تزرع 
الصفة  بهذه  تتمتع  من  .التي  تأتي  كمبيد  النيم  المركبات  كونه  ان خاصية  من  معقد 

   :  والتي اهمها Limonoid triterpenes تخلص البذور تعرف بـمسانوية في الث
نمو،       Azadirachtinاالزاديراختين    -1  ومنظم  تغذية  مانع  الحشرات  مكافحة  في  االساسي  الجزء  وهو 
 للحشرات. طارد و 
2- Meliantriol   مانع تغذية 
3- Salannin  مانع تغذية قوي 
4- Nimbin   وNimbidin    ايروس للفمضاد  له خواص 
 . مركب فرعي لها فاعلية في مكافحة االفات  20اكثر من و  -5
 

الكي بعض  للنهناك  سامة  النيم  مستخلص  في  من مياويات  وعدد  والقشريات  والقواقع  يماتودا 
ولذلك فأن اغلب منتجات النيم في االسواق    بسهولة  بسبب تعقيد تركيب جزيئة النيم اليمكن تصنيعهاالفطريات. 

ولقد تطورت طرق استخالص المادة الفعالة  .  اي زيت النيم   اشجار النيم   البارد لبذور  مستخلصالهي اساسها  
الكيمياء ووقاية  الشركات وبمساعدة خبراء    من قبل بعضفي المستخلص    الفعالالجزء    الذي يمثل األزاديراختين  
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عالي  النبات   وبثبات  للتسويق  قاباًل  وجعله  االزاديراختين  تركيبة  تثبيت   consistent commercialمن 
insecticides . 

 

 النيم في االسواق وكيف تعمل ؟ مستحضراتماهي انواع 
 

 مع طريقة تأثيرها    النيم ندرجها في أدناه   بذور مصنعة من مستحضرات هناك بضعة 
 مبيدات الحشرات قاعدتها االزاديراختين   •

المركبات تحوي   تراتيربهذه  اليمونويد  مع   Limonoid triterpenes  زينطيف عريض من مركبات 
 في مبيدات الحشرات.  والتاثير القوة  فيها وهو مصدر االزاديراختين الذي يعد المادة االولية الفعالة 

جدًا    ديراختينااليزاو  نمو حشري  كفعال  االنسالخ    IGRمنظم  عملية  في   molting processيثبط 
للحشرات الناضجة  غير  لهو    Immature stages االطوار  على  در ق   ليس  حشري  نمو  كمنظم  ة 
 deterringيمنع بعض الحشرات من التغذية    repellent activityالبالغات ولكنه يمتاز بنشاط طارد  

 insects from feeding  .المعاملة االوراق  البيض على  يمنعها من وضع  االثار  او  الدائمة  ومن 
وكذلك يقلل من طول   fecundity  الحشرة الذي تضعه اناث  بيض  الفانه يقلل من عدد    على الحشرات

البالغة   غير  االطوار  تطور  مدة  من  يزيد  فانه  لذلك  اضافة  البالغات   increasedعمر 
development time of Immature Insects     

اال  المركبات محتوى  وتحتوي  المستحضرات  نوع  حسب  يختلف  بتركيزات    زاديراختين  بالسوق  المباعة 
ن بينما االنواع التي تستعمل داخل البيوت تتراوح بين  ييرايخت زدا% ا4.5  –  0.15تجارية تختلف بين  

% ويستعمل التركيز االعلى حاليا لمكافحة 1% و3والشائع في القطاع الزراعي هو  %.  0.2-  0.05
بالرش على االوراق وذلك    في التربة مقارنةوقتًا طوياًل    ويبقى  بطيئة  الفاعلية الجهازية للنيم النيماتودا.  

 ة للتكسر بضوء الشمس او تفقد بالمطر. المادة  الفعالة ليست قابل  يئاتز جن بسبب ا
 

 تؤثر مستخلصات النيم بطرق مختلفة 

• Disrupting or inhibiting the development of eggs, larvae or pupae. 

• Blocking the molting of larvae or nymphs 

• Disrupting mating and sexual communication 

• Repelling larvae and adults 

• Deterring females from laying eggs 

• Sterilizing adults 

• Poisoning larvae and adults 

• Deterring feeding 

• Blocking the ability to “swallow” (that is, reducing the motility of the gut) 
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• Sending metamorphosis awry at various stages 

• Inhibiting the formation of chitin. 

% الى  1والتي تحتوي على نسبة من المادة الفعالة تختلف بين  باالسواق العالمية    الشائعة  المستحضرات  من
% اذ يحدد التركيز حسب طلب المستهلك او الشركة التجارية او المزارع ومن التركيبات المعروفة النيمازال  3

في  وغيرها     Fytomaxواالنكليزي    Oikosيطالي  واال  NeemAzalااللماني   تنتج  التي  المستحضرات  من 
.هناك سوء فهم  حصريا او بعض دول جنوب شرق اسيا  مصدر المادة الفعالة من الهند  لف العالم اال انمخت

طلق  بالنسبة للنيم اليعرفه اال من دخل بصناعته او تجارته ومن المحترفين فقط اذا تستعمل كلمة النيم بشكل م
ي الن النيم كزيت خام رخيص مقارنة بالمادة الفعالة التي تستخلص  لكل المركبات وهذا خطأ علمي فني تجار 

المتكون فقط    Xمنه االزاديراختين غالية الثمن.من هذا اود ان افرق بين الزيت وبين مركب اخر وليكن اسمه  
الشركا احدى  صنعت  الثمن.لقد  غالية  ازاديراختين  فعالة  مادة  ومركباتمن  للنيم  المنتجة  الكبيرة  الهندية  ه  ت 

% وزيت النيم بنسبة  1  مركب يتكون من ازاديراختين   حضر بجودة عالية جدا  بالتعاون مع شركة انكليزية مست
وبالمرشات اليدوية او المحمولة كمستحضر    ULV  ةبهيئمستحضر ثنائي الغرض يرش بالطائرات    معينة ليشكل

 حشرة دوباس النخيل بالعراق.  ذائب بالماء اثبت نجاحا لمكافحة
 neem oilيم زيت الن •

مجموعة اخرى من مركبات النيم تصنع من تجزاة مستخلص زيت النيم. المادة الفعالة مذكورة في هذه الحالة  
الملصق   Clarified hydrophobic extract of Neem oilبــ على  فطري   ويكتب    Fungicide  مبيد 

حلم    Insecticidesوحشري   مبيد  لل   Miticideاو  والحلم حساسة  الحشرات  )مشتقات    Paraffinicبارافين  . 
الزيوت      Petroleum derivedنفطية    ) Horticultural oil    بمنتجات معينة  لدرجة  تكافح  فانها  ومثلها 

أو الكيوتكل     Membraneزيت النيم. ان طريقة التاثير تقريبًا مشابهة للزيوت االخرى ، بأنها تخرب االغشية  
Cuticle Disruption   المالحظ ان التاثير هنا مختلف عن المبيدات الحاوية على    لتنفس.او/ و تتداخل مع ا

 االزاديراختين. 

 

  Neem Cakeكيك النيم  •

إ شكال مختلفة اما  يسمى كيك النيم يصنع بأ  ستخالص الزيت من بذور شجرة النيم فان المتبقي من ذلكبعد 
ذ لوحظ بأن النباتات  ية إ ئ زيالتربة لتحسين خواصها الفيلى ا ضاف ا ت مسحوق او محبب او على شكل عجينة  

المزروعة في تربة مضاف لها هذا المنتج تكون بصحة جيدة وتقاوم االمراض والحشرات. أثبتت الدراسات بأن  
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سكان    ء يقتل النيماتودا ويشجع على نشو   المواد المغذية في كيك النيم هي اكثر قيمة من السماد الحيواني اذ
 من الحشرات. للنبات  طي حماية جيدة فظ النتروجين في التربة ويعن ديدان االرض ويساعد ايضا لحجيد م

 
 
 
 
 
 

 مستحضرات كيك النيم المسحوق والمحبب وتأثيراتها على نيماتودا الجذور
 

 مركبات اخرى للنيم : •
قة من النيم. مثل المركب باالضافة للمركبات التي اساسها االزاديراختين او زيت النيم هناك مبيدات اخرى مشت

K+Neem    وهو صابون حشريinsecticidal soap    مصنع من زيت النيم مكتوب على العبوةpotassium 
salt of fatty acids    تأثيره عن تخريب االغشية وتاثيراته على الحشرات مشابهة لباقي الزيوت بسبب ان .

 ين. المنتج اليحوي على كمية محسوبة من االزاديراخت 
 

    Mode of Action  يقة التأثيرطر

لذلك فان    Ecdyson blocker(    Ecdysonسون  يات ) االكدا ر ين في تركيبته يشبه هرمونات الحشخت األزاديرا 
 Moltingالحشرات التنسلخ  

  Hatchabilityوفقس البيض   Fecundityيثبط قدرة االناث على وضع البيض   •
 على النبات  Oviposition Repellenceمنعها من وضع البيض  يطرد االناث و ي •
   Ovicidal Activityقتل البيض مباشرة ي •
الحوريات والبالغات يؤثر  تغذية    مانع • اليرقات ،  نمو حشري يؤثر على   على  عملية انسالخ  منظم 

 الحشرات  
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 ؟   ماذا يكافح النيم 

وقديم في استعماله اال ان دراسات السمية بدأ  حشرات  على ال  الفاعليةبالرغم من كون النيم له طيف واسع من  
عام  ب الماني  عالم  اسراب     1959ها  قبل  من  يؤكل  الهندي ال  النيم  ان  والحظ  السودان  الجراد  اجتاح  عندما 

لها ولقد شجعت هذه    عمل كطاردالتي قدرت بالباليين في ذلك الوقت بالرغم من تواجدها على اوراقه اذ    الجراد
ال النيم ومستخلصاته وتاالمالحظة  نبات  الدقيقة على  العلمية  ان  بحوث  ثراتها على الحشرات واالفات االخرى 

ولذلك   المسهدفة  غير  والحيوانات  لالنسان  السمية  قليلة  تعتبر  النيم  نبات  من  المستخلصة  الحشرية  المبيدات 
السمية قليلة  المبيدات  من  قبل    تعتبر  من  الطبيعي  العضوي  لالستعمال   OMRI  (Organicمعهد  وتجاز 

Materials Review Institute)  ة حماية البيئة االمريكية  ووكالEPA    وتعتبر منتجات النيم مبيدات فطرية
للوقاية والعالج  ايضا اذ تستعمل لمكافحة البياض الدقيقي وايقاف تكوين المايكوتوكسين السموم الفطرية في  

  ولقد اثبت الباحثون   غيرها  له عن   سااكثر تحس   نيم فبعضهافي تحسسها لمركبات ال   الحشرات  تختلف االغذية  
نبات لالستعمال كمبيد حشري    200افة وعند اختبار اكثر من    400بان النيم ومركباته يؤثر على اكثر من  

خواصه   في  باالولوية  النيم  النحضي  بالمستخلصات  مقارنة  االخرى واستعماله  اليرقات    ان . باتية  من  العديد 
ا على  وهذ المتغذية  االزاديراختين،  على  الحاوية  للمركبات  حساسة  االجنحة  الوراق  حرشفية  يرقات  تشمل  ه 

. الحشرات الماصه مثل المن  والقفازات وبق النباتات    Sawflyويرقات الخنافس وانواع من الذباب المنشاري  
وراق من ثنائية االجنحة.  تتاثر قلياًل بالمنتجات ذات قاعدة االزاداركتين وكما هو الحال ايضا في حفارات اال

الحشرات النيم    بالغات عدد من مجاميع  والجراد . زيت  اليابانية  الخنافس  بالنيم مثل  المعاملة  تتجنب االوراق 
فعال على المن والذباب االبيض وزاحفات الحشرات القشرية والحلم. مركبات النيم غير فعالة بشكل عام على  

اآلفات يجب ان  ات الحشرات القشرية. ان استعمال منتجات النيم لمكافحة  البق الدقيقي السوس، الثربس ، وبالغ
 يكون موجهًا على الحشرات المذكورة على الملصق.  

  Neem for Protecting Stored Cropsالنيم لحماية الحبوب والمواد المخزونة:

والحبوب لحمايتها من    من االستعماالت التقليدية الوراق النيم في اسيا هو وضعها مع المواد المخزونة
لبضعة شهور.اور   االفات  خزنها  السوس قبل  فعالة ضد  االخرى  المستخلصات  او  الزيت  او  النيم  اق 

البطاطا. درنات  لعثة  اضافة  والبقوليات  الطحين  او  وخنافس  النيم  بزيت  باحد  الجوت  اكياس  معالجة 
ت النيم يؤثر على بيوض خنافس  مركب االزاديراختين يمنع اختراق الخنافس والسوس لداخل االكياس.زي

النيم  البقوليات والحشرات االخر  بلدية لحفظ الحبوب تخلط اوراق  ى ويمنهعا من التطور.لعمل صوامع 
 والطين وفضالت الحيوانات حيث تمنع هذه الخلطة نفوذ الحشرات لداخل الصومعة. 
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   Neem as part of a pest-control program   النيم جزء من برنامج مكافحة اآلفات
 

النمو  على  المرشوشة  النيم  مركبات  فاعلية  نحتاج  ان  فاننا  ولذلك  البيئة  في  عام التطول  بشكل  الخضرية  ات 
غير  ياء تجات النيم تأثيرها قليل على االحإلعادة المعاملة إلدامة المكافحة . بسبب التكسر السريع نسبيًا فأن من

ات  نه قد يسبب حروقًا على النبلنيم او صابون زيت النيم ألان الحذر مطلوب عند استعمال زيت امستهدفة.  ال
احيانا على بعض المحاصيل خاصًة عند إعادة الرش بسبب تأثيرات النيم المختلفة على الحشرات فأن مركبات  

المقاومة لتتطور ضدها  احتمالية  اقل  التي تؤثر عادة بطريقة مفردة    النيم  بالمبيدات الحشرية والحلمية  مقارنًة 
النيم بكونها منظمات نمو حشرية ليست سر .ا تاثير مركبات  على الهدف وانما يتطلب تغذية اكثر من  يعة  ن 

 الحشرات إلحداث التاثير . 
كخالصة فان المبيدات الحشرية ذات القاعدة النيمية تساعد في برامج االدارة المتكاملة لبعض االفات ويتطلب  

عل يحتوي  المركب  بكون  جيدًا  الملصق  بأمالحقراءة  الدهنية  األحماض  و  النيم  زيت   ، االزاديراختين    ى 
 البوتاسيوم. 

أكثر   انتبه أو  ليوم  االنتظار  وانكما عليك  مباشرا  اليكون  القتل  فان  النيم  او مستخلص  كزيت  النيم  استعمال  عند 

 ي بخلط النيم مع المبيدات الكيميائية حيث يفقد ثيمته كمنتج عضوي للحصول على نتائج فعالة كما ال أوص

• Clarified hydrophobic extract of neem oil: Unlike azadirachtin, this active ingredient is 

also active against fungal diseases such as mildews and rusts. 
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