
 

 

 

 اـــجـنـوريــمــال                                          

 أدركتشجرة احلياة كما يطيب للبعض تسميتها يف بعض دول العامل اليت  أوشجرة الرمحة 

و  انتشارها  كما يطلق على املورينجا   إكثارهاو عملت على هذه الشجرة االقتصادية  أهمية

 النيل ملا عرف عنها  من خصائص يف تنقيةشجرة الرواق يف منطقة وادي   أيضا

و يف الكويت كان للهيئة  العامة لشئون الزراعة والثروة  السمكية  الفضل يف    0املياه 

من اهليئة لدورها  استشعاراكنبات جديد على البيئة احمللية .وذلك  جارينوشجرة امل إدخال

يف اجملال الزراعي و ملواكبة كل كل مايتعلق بالتطور  جتاهالرائد ومسئوليتها املتعاظمة 

حيث قامت اهليئة بزراعة شجرة املورينجا  بنجاح يف عدد من  0هذا اجملال جديد يف 

 على نشرها يف البيئة اخلارجية متهيدا  للعمل  0املشاتل التابعة هلا 

    ؟  اهي  املورينجام 

وكثر احلديث عنها يف صيتها  اخلصائص  الفريدة و اليت ذاعتلك  الشجرة  العجيبة  ذات 

 رينجا هو اجلنس الوحيد الذي يتبع العائلةوامل إنالفائتة جند السنوات القليلة 

 (moring aceae   ونباتات هذه العائلة )جنس  إنكاسيات يف شكلها ورغم األ تشبه

 أهم( فهو  moringa oleiferaمايعنينا هنا هو )  إال أن أنواع أو أصنافعدة  تتبعهرينجا وامل

( تعترب اهلند   Drum stickويطلق عليه أيضًا اسم )  انتشاراعلى اإلطالق وأكثرها  األنواع

العامل يف املناطق  إحناءيف كل انتشرت  أنها إالالشجرة  هلذه األصليهي املوطن 

كما هلا انتشار حمدود  أسياواسعة من قارة  وأجزاء إفريقيامن قارة  االستوائيةاالستوائية وشبة 

ا شجرة سريعة النمو دائمة اخلضرة حتى يف مواسم اجلفاف جرينووامل  قتنا العربيةيف منط

فهي نبات حمب للحرارة والشمس جتود يف املناطق اجلافة واحلارة قد يصل طوهلا حوالي 

مرت عند النضج هلا جذور عميقة أوراقها ذات لون اخضر باهت سرعان مايزدهر ويزداد  12



الزيتية فهي  ورعطرة الرائحة أما البذهلا لون كرميي  زهارأنضرة عند النضج وهي ذات 

طويل رقيق  بعبارة عن جرا رينجا ومثلث سوداء اللون ومثار املذات شكل  ةجمنح

( مأخوذة من شكل الثمار اليت  Drumstick  (تصطف بداخلة البذور وقد جاءت التسمية 

ى النمو حتى يف أكثر اآلراضي رينجا القدرة علوامل وألشجارحتاكي عصا الطبل يف شكلها 

 . األخرى باألشجارفقرًا والغري خمصبة كما أن احتياجاتها املائية قليلة مقارنة 

 رينجا ,,,واستخدامات شجرة امل ألهموفيما يلي ملخص 

 ,,,  األوراق* 1

واحلديد والربوتني والبوتاسيوم  A , Cوتني وفيتامني ركاوهي غنية احملتوى من البيتا

طازجة كما  أوها بخبعد ط أفريقياوالفسفور وهي تشكل غذاء متكاماَل يف بعض مناطق 

 كتوابل تضاف للوجبات الغذائية .  هاا يعد جتفيفجرينوامل أوراقيستخدم مسحوق 

ض بع  يفعة ل غذائي ملصابي مرض نقص املناكمكم أيضا رينغا وامل أوراقوتستخدم 

التجارب  أثبتتمينات  و املعادن كما نسبة عا لية من الفيتا من حتويهان  أفريقيا نسبة ملا بلد

احلليب لديهن  إدرارزيادة  إلي أدىغذاء النساء املرضعات  إىلا جينراملو أوراق إضافة أن

 فعال يف إدرار البول . وأن عصري األوراق خيفض ضغط الدم العالي وه أيضاوقد ذكر 

 ,,, * السيقان 2

ية غمصاللحاء ينتج مادة  إنوهي تستخدم كحطب وقود يف اجملتمعات الريفية كما 

رينجا وجذور امل أما اإلسهاليف عالج  أيضاتستخدم يف بعض الصناعات الدوائية وتستخدم 

تزرع  أنها أيضارينجا وفهي عالج للروماتيزم يف بعض املناطق ومن استخدامات شجرة امل

 ة .قلتساحلية كما تستخدم كدعامات ومظلة للنباتات امل هسيجاألكمصدات رياح ويف عمل 

 * البذور,,, 3

الشجرة حيث تتعدد استخداماتها فهي شائعة االستخدام يف  هذهيف  األهموهي اجلزء 

اجللدية كما تستخدم كمنشط جنسي وحتتوى البذور على لألمراض مقاومة البكترييا املسببة 

 إليالطبخ إضافة  أغرضغري لزج يستخدم يف  حلو املذاق  من مكوناتها زيت %35مايقدر ب

زيت هام يف صناعة بعض العطور وكرميات العناية بالشعر كما ميكن استخدام الزيت  كونه



كمصدر للطاقة والوقود احليوي ويتم استخالص الزيت من البذور بعد حتميصها وجرشها ثم 

من  املتبقىيك الك أما جتميعهتم غليها يف املاء حيث يطفو الزيت فوق سطح املاء وي

عن طريق  املياهاستخداماته تنقية  أهماستخالص الزيت فيستخدم كمخصب للرتبة ومن 

ائب الصلبة ووذالك ملا له من خاصية جتميع وترسيب الش املياهيك خلزانات الكإضافة هذا 

ن البكترييا يف آن ائب ومومن الش املياهاملصيدة فيعمل على تنقية  يشبهمبا  باملياهالعالقة 

 واحد . 

مقارنة مبصادر غذائية  ويف اخلتام ملخص لبعض احملتويات الغذائية لشجرة املورينجا 

 آخرى ,,, 
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 التحيات مع                                           

 الزراعي اإلرشاد إدارة                               

 


