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Abstract الملخص 

هتمام بالبيئة لقد هم مقاييس تطور المجتمعات ومدى تطلعها أ المحافظة على مصادر الطاقة الطبيعية وتطبيق اَلستدامة من و أصبح اَلا
الخضراء والصديقة للبيئة يمنع كثير من الكوارث ويوفر مليارات الجنيهات أي انه  ينساليب المباأللمستقبل، باإلضافة إلى أن استخدام 

فبدأ استخدام المياه  "متجددة ونظيفةمصادر " خالل العقود األخيرة للبحث عن مصادر بديلة للطاقةكان اَلتجاه ف مفيد بيئيا واقتصاديا .
من البديهي أن تظهر بدائل أخرى جديدة لتوليد الطاقة من كان والرياح والشمس والوقود الحيوي في توليد الطاقة ومع مرور الزمن، 

لصعب توقعها، لكن العلماء والباحثين َل يتوقف خيالهم عند أي حد، ويحاولون دائماً مصادر قد تكون غير مألوفة بالنسبة لنا اآلن، ومن ا
مصادر ربما يستخدمها العالم  كشف، لتحقيق اكتشافات جديدة تناسإجراء التجارب المبتكرة حتى ولو بدت غريبة للغاية في عيون ال

 مستقباًل على نطاق واسع لتوليد الطاقة.

 يستخدم في اّلذي الوقود النووي حتى  ، أوفحم أوغاز طبيعي  أوبترول  سواءً  الوقود اَلحفوري  جوهريًا عن تختلف المتجددة والّطاقة
تدمر طبقة ضارة غازات  أوCO)2 (ضارة بالبيئة مثل ثاني اكسيد الكربون  عن الّطاقة المتجددة مخّلفات ، حيث َل تنشأالمفاعالت النووية

 .الّناتجة من مفاعالت القوي النووّيةلمخلفات ا أو الوقود اَلحفوري   احتراق الحراري كما يحدث عندتعمل على زيادة اَلحتباس اَلوزون و 

األماكن المناسبة   على الّسدود العظيمة أينما وجدت وأكثر إنتاج للّطاقة المتجددة حاليا يـُنتج من محطات القوى الكهرومائية التي تقام
، كما تستخدم الّطرق التي تعتمد على الرياح والّطاقة الشمسّية على نطاق واسع في البلدان المتقّدمة مساقط المياه  على األنهار و لبنائها

 وكذلك بعض البلدان الّنامية.

 الحيوية )حيوانية المواد طريق تحويل عن نتاجهإ يتم المتجددة والذي الطاقة من مصادر مصدراً  الحيوي  الوقود ُيعدالهدف من هذه الدراسة، 
 النقل المختلفة. لوسائل استخدامهما كوقود يمكن الحيوي الذين البيوديزل وأ اَليثانول الكحولي مثل وقود سائل لىإ) نباتية وأ

ة وفي هذه الورقة العلمية نستعرض أهمية وكيفية إنتاج الوقود الحيوي من المصادر المختلفة كأحد مصادر الطاقة المتجددة ودوره في التنمي
 فاظ على البيئة باعتباره موردًا نظيفًا، والدول الرائدة في هذا المضمار وإمكانية حذو هذه الدول.المستدامة والح

 : Keywords مفتاحيةالكلمات ال

 ، التنمية المستدامة.  الطاقة المتجددة، الوقود األحفوري، الوقود الحيوي، اإليثانول، البيوديزل، البيئة

 

  Introduction . مقدمة1
 الكائنات من المستمدة الطاقة هو الحيوي  الوقود
 همأ  احد وهو منها، الحيوانية وأ النباتية سواء الحية

 من غيرها خالف على المتجددة، الطاقة مصادر
 وكافة الحجري  الفحم و النفط مثل الطبيعية الموارد

 الحيوي  الوقود النووي.ود والوق اَلحفوري  الوقود نواعأ
 على اَلساس في نتاجهإ يعتمد نظيف وقود هو

 صورة في ممثلة كانت سواء الحيوية الكتلة تحويل
 وأ الذرة وقصب السكر مثل زراعية ومحاصيل حبوب

 النخيل وزيت الصويا فول زيت مثل زيوت صورة في
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 عضوي  ديزل وأ كحولي يثانولإ لىإ حيوانية وشحوم
وتسيير  اَلنارة في استخدامها مكانيةإ يعني مما

 وعلى فعالً  حدث وهذا المولدات،تشغيل و  المركبات
 المتحدة الوَلياتا برزهأكثيرة  دول في واسع نطاق

 والصين وكندا السويد و وألمانيا والبرازيل األمريكية
 (Berndesand Hoogwijk 2003)والهند

 هما نوعان إلى الوقود نصنف نإ يمكننا هنا من
 النوع وإلى شرحه مسبقًا، تم الذي الحيوي  الوقود
من  المستخرج النفط من المشتق الوقود وهو الثاني
 الغير الوقود إلى تصنيفه يمكننا حيث األرضية اآلبار
 للتجديد. قابل الغير أو حيوي 

 في الحيوي  الوقود نتاجإ ارتفاع نأ استنتاج ويمكننا
 و نتاجإ على سلبي بشكل يؤثر أن شأنه من العالم
 على سلباً  يؤثر مام حيوي  الغير الوقود أسعار
 الدول هذه أن حيث األوسط الشرق  دول إيرادات
 ، الطبيعي النفط نتاجإ على كبير بشكل تعتمد

 نتاجإو  نتاجهإ ارتفاع بسبب األسعار على الحاصل
 .أيضاً  الحيوي  الوقود

 الحيوي  الوقود . أنواع2

 الحيوي في: الوقود تتمثل أهم أنواع

 الحيوي  .الغاز1
 .اإليثانول2
 الحيوي  .الديزل3

 مايلي: الحيوي  الوقود على الطلب زيادة أسباب من
 النفط تكاليف ارتفاع .1
 نظيفة طاقة مصادر في الرغبة .2
 في الزراعية ولخالد زيادة في الرغبة .3

 المتقدمة البلدان
 . إنتاج الوقود الحيوي 3

 من معينة أنواع بزراعة المناطق بعض بدأت لقد
 الوقود مجال في َلستخدامها خصيصاً  النباتات
 الوَليات في الصويا وفول الذرة منها الحيوي،
 وقصب ،اوروبا في الملفوف ونبتة، المتحدة
 جنوب في النخيل وزيت البرازيل، في السكر
 الحيوي  الوقود على الحصول يتم آسيا، شرق 
 والفضالت للمزروعات الصناعي التحليل من

 استخدامها، اعادة يمكن التي الحيوانات وبقايا
 وتحلل اَلرز، وقشر والسماد الخشبر شو ق مثل

 تحويلها يمكن التي اَلغذية ومخلفات النفايات
 الالهوائي الهضم طريق عن حيوي  غاز الى

 من طريقة يعتبر الالهوائي الهضم أن حيث
 ضغطى عل تعتمد التي الصناعية الطرق 
 قابلة غازات إلى لتحويلها وتكثيفها الغازات

 .كوقود لالستخدام

 من أنواع عدة على الحيوي  الوقود تصنيف يتم
 والخشبية الحيوانية النفايات مثل النفايات

 استمرار في ان يظن من ويخطئ والعشبية،
 للدول األرباح ستكون  النفط اسعار تصاعد
 المزيد بإنتاج المتقدمة الدول ستبدأ حيث النفطية

 المنتفع سيكون  وحينها الحيوي، الوقود من
 الكبرى، الصناعية والدول اميركا ذلك من الوحيد

 أن شأنها من الصناعية الدول هذه ألن ذلك
 اعتمادها من وتزيد النفط من انتاجها من تقلل
 الرسم ويشير المتجدد، الحيوي  الوقودى عل

 طرأت التي الزيادة إلى (3)في الشكل  البياني
الحيوي في الوَليات المتحدة  الوقود إنتاج على

نظرًا لتلبية  2013-2011في الفترة ما بين 
 ((Zheng, et, al , 2012 المتطلبات
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 أهم مصادر الطاقة المتجددة (1)شكل 

 
 

 الطاقة المتجددة " المستدامة  بعض صور (2)شكل  

 

 

 

 

 الوَليات في الحيوي  للوقود الشهري  اَلنتاج (3)شكل 
 2011 - 2013 خالل المتحدة

 . الدول الرائدة في إنتاج الوقود الحيوي 4

 أبرز من األميركية المتحدة والوَليات البرازيل تعد
 تنتج فالبرازيل،  الحيوي  الوقود منتجيمن العالم  دول
 1975 العام منذ السكر قصب من اإليثانول مادة

 الوَليات تنتج بينما للسيارات، وقوداً  َلستخدامه
 الدولتان هاتان وتشكل الذرة، من الوقود هذا المتحدة

 التي اإليثانول مادة من العالمي اإلنتاج من % 90
 مادة بينما ، والذرة السكر قصب من أساسا تنتج

 الحيوي، الوقود من الثانية المرتبة في فتأتي البيوديزل
 على اعتمادها لتقليص الحيوي  الوقود الدول وتستخدم

 إلى تسعى مثالً  المتحدة فالوَليات النفطي الوقود
 العام في % 22بمقدار النفط على اعتمادها تقليص

 الحيوي. الوقود باستخدام وتعويضه 2020
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 الدول الرائدة في إنتاج الوقود الحيوي  (4)شكل 

وفي البرازيل تعمل نحو مليون سيارة بوقود مشتق من 
قبل  البيولوجيقصب السكر والمعروف باإليثانول 

 (Roati, et, al, 2012 )عامًا،  30

يبين أهم مستخدمي اإليثانول في العالم ( 5 )الشكل
جالون، حيث تأتي الوَليات  بليون  20.1بما يعادل 

(%5.0) البرازيل تليها( %10.3)بنسبة المتحدة 

 

 أهم مستخدمي الميثانول في العالم (5)شكل 

 

 

 . أهم مصادر الوقود الحيوي 5

مصادر إنتاج ( 6 )من جهٍة أخرى يوضح الشكل
الديزل الحيوي المختلفة حيث يحتل زيت النخيل 

يليه زيت الذرة لتر/هكتار(  7133المركز األول )
 لتر/هكتار(. 3223)

 

 مصادر إنتاج الديزل الحيوي المختلفة (6)شكل 

 

 

ونظرًا لزيادة الطلب على الطاقة فقد تنامى معدل 
إنتاج الوقود الحيوي بشكل مضطرد خالل السنوات 
المنصرمة ليسجل أعلى معدَلته من حيث اإلنتاج 

 .(7)كما بالشكل 
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إنتاج اإليثانول والديزل الحيوي في الفترة  (7)شكل 
 2015-1975من 

 من معينة أنواع بزراعة المناطق بعض بدأت لقد
 الوقود مجال في َلستخدامها خصيصاً  النباتات
 الوَليات في الصويا وفول الذرة منها الحيوي،
 في السكر وقصب .أوروبا في اللفت وأيضا .المتحدة
آسيا من  شرق  جنوب في النخيل زيت و .البرازيل

 .(8)هذه المزروعات شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 الحيوي  الوقود انتاج نسب (8)شكل 

 من أصبح قد المتجددة الطاقة على وللحصول
 ما ظل في سعت والتي العالم دول لمعظم اَلساسيات

 واقتصادية بيئية ومشكالت زماتأ من العالم يشهده
 هذه طاقات كل تجنيد إلى أدى الذي األمر متفاقمة،

 من الرخيصة الطاقة على الحصول سبيل في الدول
 ومنها متنوعة نتاجإ مصادر على اَلعتماد خالل
 الطاقة مصادر أسرع أحد يعد الذي الحيوي  الوقود

 النظر ويمكن الدول، من العديد في نمواً  المتجددة
 في الحيوي  للوقود والمتوقع الفعلي َلنتاجإ إلى

-2006العام  خالل األمريكية المتحدة الوَليات
 :9الشكل  في موضح هو كما 2022
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 للوقود والمتوقع الفعلي السنوي  اَلنتاج (9)شكل 
 ( 200–2022 )المتحدة الفترة  الوَليات في الحيوي 

 النامية الدول في الحيوي  الوقود نتاجإ. 6

 الحيوي  الوقود انتاج تنمية وتدعم الحكومات تشجع
 في (OECD)والتنميةالتعاون  منظمة بلدان في

ادوات  من وسائل عدة خالل من اَلقتصادي المجال
 النامية البلدان من متزايد عدد ايضا بدأ السياسة، وقد

 . الحيوي  انتاج الوقود تشجيع سياسات يتبع

 الصدد هذا في الشائعة السياسة ادوات وتشمل
 على قائم وقود مع وقود حيوي  بمزج تكليفات اصدار

 وتوفير والتوزيع، لإلنتاج اعانات وتقديم البترول،
 (Penn State University, 2014)حوافزضريبية

 

 

 

 

 الحيوي  الوقود . تصنيف7

جيال على أ ربعةأ لىإ الحيوي  الوقود تصنيف تم لقد
 النحو التالي:

 مثل لألكل الصالحة النباتات من المنتج الوقود .1
 . .أ( 10والذرة )شكل  والنشا السكر

 مثلمأكوله  الغير النباتات من المنتج الوقود .2
  ب(-10)شكل والسليلوز اَلخشاب

 الكائنات بعض و الطحالب من المنتج الوقود .3
 . ج(-10الدقيقة )شكل 

 الزيت تحويل على يعتمد : الحيوي  الوقود .4
 البنزين الى الحيوي  والديزل النباتي
  

 
 تصنيف ومصادر الوقود الحيوي  (10)شكل 

 

 الوقود الحيوي  تصنيف ومصادر (10)شكل 
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 تصنيف ومصادر الوقود الحيوي  (10)شكل 

 الوقود الحيوي  انتاج . طرق 8

 طريق عن النباتات من ينتج الحيوي  الكحول .1
 الكربوهيدرات تحول حيثت الميكروبي التخمر

 . اَليثانول كحول الى
 من ينتج) الدهنية اَلحماض أسترات( الحيوي  الديزل
 الصويا فول مثل الحيوانية الشحوم او النباتية الزيوت
 Bond, and Templeton)حرارية النخيل وزيت

,2011) 

 بقايا من ينتج الميثان غاز( الغازي  الحيوي  الوقود. 2
 التخمر طريق عن)  الحيوانات وفضالت النباتات

 . الميكروبي

 وروث اَلخشاب تمثله الصلب الحيوي  الوقود. 3
 طاقة إلعطاء مباشرة حرقها يمكن التي الحيوانات

 (Yong, et, al, 2015)  

 

 

 

 

 

 الوقود الحيوي  انتاج طرق  (11)شكل 

 

 الوقود الحيوي  انتاج طرق  (11)شكل 

 

 الوقود الحيوي  انتاج طرق  (11)شكل 
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 النباتية المصادر من الحيوي  الوقود . مميزات9

 . منالرصاص لخلوه وذلك التلوث من يقلل.1
 85 بنسبة يقلل البيوديزل وقود استعمال ان

 الكربون  اكسيد وثاني الهواء تلوث من %
 .(12المناخية )شكل  والتغيرات

 .التربة ظروف تحسين الى يؤدي. 2

 

 مقارنة بين الوقود الحيوي والتقليدي  (12)شكل 

 

 مقارنة بين الوقود الحيوي والتقليدي  (12)شكل 

 

 النباتية المصادر من الحيوي  الوقود . سلبيات10

 اَلسعار زيادة .1
 والمياه اَلراضي استهالك زيادة .2
 الغابات على السلبي التأثير .3
 المراعي تقليل. 4

 

 

 على الحيوي  الوقود برامج أثر (13)ويبين الشكل 
 الغذاء في بعض دول العالم. اسعار

 الحيوي  للوقود السلبية التأثيراتالحد مكن . 11

 الطاقة إلنتاج مخصصة محاصيل على باَلعتماد
 من بدَل والخشبية الزراعية المخلفات وعلى

 الغذائية المحاصيل

 اقل قدرا تستخدم التي النباتات انواع تطوير .1
 يصعب التي اَلراضي وأنواع المياه من

 . الغذائية المحاصيل إلنتاج استعمالها
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 المتجددة الطاقة مصادر استخدام يمكن .2
 والمد للمياه والطاقة والرياح كالشمس اَلخرى 
 الحيوي  الوقود استخدام من للتقليل والجزر

 مثل جينيا المهندسة البكتيريا استخدام يمكن .3
 السكريات تحويل في منها لالستفادة أيكوَلي
لتقليل  الحيوي  البيوتانول وقود الى النباتية
  اَلحتباس ظاهرة علىه انتاج تأثير

(2010Schnürer and Jarvis) 

 

 يؤدي الحيوي  الوقود انتاج في اَلستمرار ان .4
 المزروعة لألراضي كثافة اكثر استخدام الى

 المناخ، تغير وتيرة من يزيد مما حاليا،
 الكربون  اكسيد ثاني غاز من كمية ويخلف

 من ينبعث مما اكثر الجوي  الغالف في
 تفاقم في ويسهم اَلحفوري، الوقود حرق 

 . (14الحراري )شكل  اَلحتباس ظاهرة
 

 

 ظاهرة اَلحتباس الحراري  (14)شكل 
 

 

 انتاج في وراثيا المعدلة النباتات . استخدام12
 الحيوي  الوقود

 انتاج التقنيات هذه خالل من العلماء تمكن قد
 الموجودة للجودة اضافية صفات تحمل محاصيل

 (.15اَلصل )شكل  في توجد َل التي

 

 النباتات المعدلة وراثيًا إلنتاج الوقود الحيوي  (15)شكل 

 

 النباتات المعدلة وراثيًا إلنتاج الوقود الحيوي  (15)شكل 

 

 النباتات المعدلة وراثيًا إلنتاج الوقود الحيوي  (15)شكل 
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 وزيادة الغابات اشجار لقطع البيئية . االثار13
 الحيوية الطاقة إلنتاج الزراعية المحاصيل

 في خاصة السكان في المضطردة لزيادةنتيحة ل
 للفرد المنخفض الدخل يسود حيث الريفية المناطق

 الغابات اشجار من شاسعة مساحات ازالة يؤدي قد.
 من المحلية اَلحتياجات لمقابلة الزراعية والمحاصيل

 الغابات اشجار من عالية نسبة تدمير الى الطاقة
 يكون  الغذائي اَلمن فان وعليه  الزراعية والمحاصيل

 الغذاء إلنتاج المخصصة اَلراضي تناقص مع مهددا
 الزراعية والمحاصيل الغابات اشجار من لإلنسان

EInstruments, 2014) 
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 . أغراض سياسية واستراتيجية1.14

تحقيق اَلستقاللية في إنتاج حاجتها من الوقود  .1
التبعية الناجمة عن اَلعتماد على النفط  وإنهاء

المستورد من الخارج وبخاصة من المصادر 
 الغير مستقرة )الشرق األوسط(.

مواجهة إمكانية حدوث نقص عالمي في  .2
 إمدادات النفط.

وضع األسس العلمية والتكنولوجية الالزمة  .3
 لمصادر طاقة بديلة ومتجددة للمستقبل.

حيث أن النفط مصدر غير متجدد والمخزون       
 (,2007Bioplin) اَلحتياطي العالمي بدأ يتقلص

 

 

 . أغراض اقتصادية2.14

تقليل تكاليف استيراد النفط واستثمار  .1
الموفورات المالية الناجمة عن ذلك في 

 اَلقتصاد الوطني.

خلق فرص إنتاجية جديدة وواعدة للمزارعين،  .2
قطاعات  دة فيمع خلق فرص عمل جدي

اإلنشاء والتعمير وما يستبع ذلك من نشاط 
وإضافة  اقتصادي في القطاعات األخرى 

 قيمة صافية جديدة لالقتصاد الوطني .

 تحسين مستوى المعيشة الريفية .  .3

3.14 

 . أغراض بيئية14.3

(المنبعثة SO2CO+2تخفيض الغازات ) .1
 في الجو من جراء حرق الوقود األحفوري 

تقليل مخاطر ما يعرف المساهمة في  .2
بالمطر الحامضي وبظاهرة اَلحتباس 

 الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض .

 . معارضي الوقود الحيوي 15

المشاكل الناتجة عن استخدام الوقود  •
 الحيوي 

بالرغم من المميزات الكثيرة للوقود الحيوي  •
اَل ان هناك العديد من المشاكل التي 

 -لتالي :تكتنف استخدامه نلخصها في ا

 زيادة اسعار اَلغذية -1

 زيادة استهالك اَلراضي والمياه. -2
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التأثير السلبي على الغابات وبالتالي  -3
 على المناخ العالمي

تقليل المراعي وتزايد التأثيرات  -4
 المتسلسلة على الحيوانات واَلنسان.

يعطي عالقة بيانية بين  (16)الشكل 
معدل استهالك الحبوب إلنتاج الوقود 

وهذا األمر الحيوي ومعدل الغذاء للناس.
 أثار مخاوف الكثير جراء ذلك.

 

يعطي عالقة بيانية بين  (16)الشكل 
معدل استهالك الحبوب إلنتاج الوقود 

 الحيوي ومعدل الغذاء للناس.

 

 

 Conclusion . الخلصة16

الوقود الحيوي أحد مصادر الطاقة  ُيعد .1
المتجددة والتي بات الجميع يتطلع إليها في 

 ظل تنامي الطلب على الطاقة عالميًا.
كما أنه مصدرًا هامًا للطاقة في ظل المخاوف  .2

  .من نضوب المصادر التقليدية
ذات مزايا اقتصادية من حيث قلة تكاليف  .3

إنتاجه وسهولة الحصول عليه وتوفير استيراد 
 الطاقة األحفورية.

مصدر للطاقة النظيفة التي َل تنعكس سلبًا  .4

 على البيئة وخفض اَلنبعاثات الغازية.

مع كل هذه المزايا إَل أن هنالك بعض  .5

واجتثاث لسلبيات وهي ارتفاع أسعار الغذاءا

 الغابات واستهالك كميات كبيرة من المياه

  Recommendations التوصيات. 17

أهمية إنتاج الوقود  ادراكعلى الجهات المعنية  .1

 كمصدر متجدد صديق للبيئة.

على الحكومات تقديم كافة السبل والتسهيالت  .2

 إلنتاج هذا الوقود.

 البيوغازعاستخدام المخلفات العضوية للحصول  .3

 محاولة استخدام النباتات المعدلة وراثيًا  .4

ل وضع خطة استراتيجية مستقبلية في حا .5

 المصادر التقليدية للطاقةنضوب 
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لحصول لتشجيع الباحثين وتذليل الصعاب لهم  .6

 على المزيد من المعلومات ذات الصلة. 

Refernces 
Berndes, G.  Hoogwijk, M. and Van 
den Broek, R.“The contribution of 
biomass in the future global energy 
2003. supply: review of 17 studies,” 
Biomass Bioenergy. vol. 25, pp. 1–28. 

Bond, T. and Templeton, M. R.  
“History and future of domestic biogas 
plants in the developing world,” 2011 
Energy for Sustainable Development, 
vol. 15, pp. 347-354  

Roati, C.  Fiore, S. Ruffino, B. 
Marchese, F. Novarino, D. Zanetti, M. 
“Preliminary Evaluation of the Potential 
Biogas Production of Food-Processing 
Industrial Wastes,” 2012 American 
Journal of Environmental Sciences., 
vol. 8, no.3, pp. 291-296.  

http://extension.psu.edu/natural-
resources/energy/waste-to-
energy/resources/biogas/links/history-
of-anaerobic-digestion/a-short-
history-of-anaerobic-digestion.  

 

 

Schnürer, A. and Jarvis, Å. Microbial 
Handbook for Biogas Plants, Swedish 
Waste Management 2009:  

Yong, Z., Dong, Y., Zhang, X., Tan 
Anaerobic co-digestion of food waste 
and straw for biogas production, 2015 
Renew. Energ. 78, 527. 

Zheng, Y. H.  Wei, J. G.   Feng, J. Li, 
S. Jiang, Z. F. L. Lucas, M.  G. L. 
and. Ning, T, Y. “Anaerobic 
fermentation technology increases 
biomass energy use efficiency in crop 
residue utilization and biogas 
production,” 2012. Renew Sust. Energy 
Rev., vol. 16, pp. 4588–4596,  

Bioplin, Technology in Okolje, “Biogas 
for Farming, Energy Conversion and 
Environment Protection” 2007.  
Rakican, 29 November 

EInstruments (2014, June). Biomass to 
biogas: Anaerobic Digestion. Available: 
www.e-inst.com/biomass-to-biogas. 

Penn State University, College of 
Agricultural Sciences (2014, June). A 
short history of anaerobic digestion.  

  

 

http://extension.psu.edu/natural-resources/energy/waste-to-energy/resources/biogas/links/history-of-anaerobic-digestion/a-short-history-of-anaerobic-digestion
http://extension.psu.edu/natural-resources/energy/waste-to-energy/resources/biogas/links/history-of-anaerobic-digestion/a-short-history-of-anaerobic-digestion
http://extension.psu.edu/natural-resources/energy/waste-to-energy/resources/biogas/links/history-of-anaerobic-digestion/a-short-history-of-anaerobic-digestion
http://extension.psu.edu/natural-resources/energy/waste-to-energy/resources/biogas/links/history-of-anaerobic-digestion/a-short-history-of-anaerobic-digestion
http://extension.psu.edu/natural-resources/energy/waste-to-energy/resources/biogas/links/history-of-anaerobic-digestion/a-short-history-of-anaerobic-digestion
http://www.e-inst.com/biomass-to-biogas

