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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملخص
تعد تقنية الغاز الحيوي التي تعتمد على التخمر الالهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة من التقنيات المنتشرة في العديد من دول العالم 

التلوث مع انتاج غاز الميثان لمعالجة مخلفات المزرعة النباتية والحيوانية والقمامة بطريقة اقتصادية وآمنة صحيًا لحماية البيئة من 
 كمصدر جديد ومتجدد للطاقة يساهم في ترشيد استهالك الطاقة التقليدية كالبترول وحماية الكتلة الحيوية من الحرق المباشر.

مه. والغاز الحيوي غاز غير سام عديم اللون وله رائحة كبريتيد الهيدروجين، أخف من الهواء، وليس هناك مخاطر أمنية عند استخدا
-50الخليط من غازي الميثان )( تبعًا لمحتواه من غاز الميثان 3كالوري/م كيلو 6625-3170وتتراوح القيمة الحرارية للغاز الحيوي )

( مع مجموعة من الغازات األخرى مثل كبريتيد الهيدروجين والنيتروجين والهيدروجين تتراوح %25-20( وثاني أكسيد الكربون )70%
 بالمخلوط الغازي تبعًا لنوع المواد المتخمرة وكفاءة تشغيل وحدة الغاز الحيوي. هذه النسبوتختلف (، %10-5نسبتها بين )

الكبرى والصغرى وبالكميات المالئمة  المغذيات يتخلف بعد انتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من المادة العضوية والعناصر
نباتية والفيتامينات ومنظمات النمو ويكون خاليًا من الميكروبات المرضية واليرقات والبويضات للنبات فضاًل عن احتواءه على الهرمونات ال

وبذور الحشائش حيث تهلك تمامًا أثناء تخمر المخلفات العضوية مما يجعله سمادًا نظيفًا ال يلوث البيئة وال خطورة من استخدامه في 
 تسميد جميع المحاصيل.

 التركيز على المخلفات الحيوانية المتمثلة في روث االبقار واالغنام والماعز وزرق الدواجن تمليبيا(  –)منطقة العويلية وفي هذه الدراسة 
روث ابقار لالمتوفرة  العضويةمن المواد  الحيوي إلنتاج الغاز  3م 1حساب كمية الطاقة الناتجة من وحدة الهضم الالهوائي بحجم وذلك ب

الغاز الحيوي وذلك من خالل تخمر المخلفات بمعزل عن  إلنتاج دراسةالمنطقة بعض المزارع بفي ن طري طازج وجاف و زرق دواج
ماء( مع توفر ظروف مالئمة من الحرارة والحموضة لنشاط البكتيريا  ٪ 92 - 90 ،مواد صلبة  ٪ 10 -8الهواء في وسط مائي ) 

طا الالهوائية والتي تقوم بتحليل المواد العضوية إلى أحماض عضوية ثم بفعل بكتيريا الميثان تتحول المواد العضوية إلى غاز الميثان مختل
التحليل ومن ثم الى وحدات تجميع الغز الحيوي والمتمثلة في اطارات  بثاني أكسيد الكربون على هيئة فقاعات صغيرة تتجه أعلى غرفة

 كما اعيدحجم غرفة التحليل.  3م1( حجم غاز لكل  3م 3 -2السيارات وتراوحت نسبة إنتاجيته الغاز الحيوي في هذا النظام ما بين ) 
 .خصوبة التربة لزيادةاستخدامها كسماد عضوي 

 سماد عضوي. –تلوث  -روث -طاقة حيوية -طاقة متجددة -يوي غاز ح -تخمر الكلمات المفتاحية:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
بات البحث في استثمار الطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة إلى 
جانب دورها الفعال في التنمية المستدامة، من أهم التوجهات 
العالمية. ويعتبر التركيز على استثمار الطاقة المتجددة تجسيدًا 

اح وطاقة عمليًا لهذه التوجهات. فالطاقة الشمسية وطاقة الري
الكتلة الحيوية وطاقة المياه هي طاقات نظيفة ذات أثار بيئية 
ايجابية واستخدامات مفيدة متعددة، يمكن أن تزود بها مناطق 
ريفية بعيدة بكلفة أقل مع المحافظة على البيئة، ومع أن هذه 

الطاقات تعتبر فرصًا متاحة ال تنضب إال أنها ال تستغل بشكل 
 (.2005اكساد، ) عفعال وعلى  نطاق واس
مصادر الطاقة التقليدية )النفط  تالشيمن  كما ان مخاوف العالم

والغاز( خالل فترة زمنية تختلف مدتها حسب نمط االستهالك 
وإمكانية اكتشافات جديدة. أدت إلى االهتمام في جميع أنحاء 

ميت بالطاقة بالبحث عن مصادر أخرى للطاقة والتي س  العالم
 .(1986معالج، ) البديلةالمتجددة أو 

وُتعد المخلفات الحيوانية واحدة من المواد الرئيسية التي لم تستغل 
كمصدر للطاقة بصورة مثلى في الدول النامية، لغياب الدراسات 
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وقد بذلت العديد من ، العلمية واالقتصادية في كيفية استخدامها
الدول النامية مجهودات كبيرة الستغالل مخلفات المزرعة، 

 (.2014 االردني،) الغاز الحيوي  تقنيةمجال  خاصة في
ويعد التخمر عملية تحويل بيولوجية للمخلفات الحيوانية، لوقود 

 ،(2001اليمني، )عند استخدامها كسماد  دون أن تتأثر قيمتها
أن تقنية الغاز الحيوي مقبولة اجتماعًيا وبيئًيا، على الرغم كما 

إذ ُتعد الكتلة الحية هي نتاج ، تكاليفهامن االعتقاد السائد بارتفاع 
الطاقة الشمسية المتمثلة بالنباتات والتي تعد الغذاء الرئيسي 

 (.Jeyabal and Kuppuswamy, 1997) للحيوانات
تعد تقنية تحويل الكتلة الحية إلى طاقة قابلة لالستخدام متوافرة 

يوي، وفي متناول اليد، لذلك عند تصميم مفاعل إلنتاج الغاز الح
البد من معرفة عناصر التفاعالت وخصائصها، تلك التفاعالت 
التي تحدث للمواد العضوية الخام فيه. إذ يتحرر الغاز الحيوي 
 بفعل عملية التخمر وذلك تبًعا لزمن بقاء المادة العضوية في 

، أيًضا البد من التنويه بأنه من وحدة انتاج الغاز الحيوي 
مادة العضوية تبًعا لتركيبها الصعب التنبؤ بسلوك تخمر ال

وتقديرها من خالل  الكيميائي، إنما يجب حسابها
 تقنيةمن أهم ميزات إن . ( (Awady et al, 2009التجربة

الغاز الحيوي فضال عن عمليات تحويله إلى طاقة حرارية 
وكهربائية هي استخدام المتخلف عن المادة العضوية بعد عملية 
التخمر، كسماد جيد خاٍل من الميكروبات والروائح الكريهة 

 (.2001البلخي، ) الحشراتوتكاثر 
تعتبر األبقار واألغنام والماعز والخيول والحمير والدواجن من 

يوانات التي يقتنيها بشكل رئيسي المزارعون ومربو الحيوانات، الح
وتشير الدراسات التي أجريت لتقدير احتياطي الغاز الحيوي 
اليومي الكامن في كل من مخلفات هذه الحيوانات والمخلفات 
البشرية إلى أن أبقار الفريزيان تعطي أعلى معدل من الغاز 

رى، حيث يقدر بنحو الحيوي اليومي من بين الحيوانات األخ
/ يوم/ 3م 0.96/ يوم/ رأس( تليها مخلفات الخيل )3م 1.2)

/ يوم/ رأس( تليها 3م 0.72رأس( تليها مخلفات األبقار المحلية )
/ يوم/ رأس( أما األغنام 3م 0.55مخلفات الحمير والجاموس )

والماعز فإن معدل إنتاج الغاز الحيوي الكامن اليومي في الرأس 
/ يوم . رأس( وبالنسبة  3م 0.10 – 0.07وح بين )الواحد يترا

للجمال فعلى الرغم من ارتفاع معدل إنتاج الغاز الحيوي الكامن 
/ يوم .  3م 0.90في مخلفاتها لكل يوم، حيث يقدر بنحو )

رأس( إال أن تواجد هذه الحيوانات سارحة في البوادي بعيدة عن 

تزويد مخمرات التجمعات السكنية يجعل استخدام مخلفاتها في 
الغاز الحيوي أمرًا عسيرًا جدًا، كما أن الدواجن التي يقتنيها 
المزارع عادة محدودة العدد، إضافة إلى انخفاض المعدل اليومي 
للغاز الحيوي الكامن في مخلفاتها يجعل االستفادة منها في وحدة 

 (.2014 ،الصفتي)التخمرات محدودًا 
 العضويةالتخمر الالهوائي للمخلفات 

عملية التخمر الالهوائي هي عملية تحلل المواد العضوية من ان 
مصادر نباتية أو حيوانية بفعل األحياء الدقيقة )ميكروبات( في 

الغاز غياب األكسجين، ينتج عن هذه العملية خليط غازي يسمى 
وثاني أكسيد الكربون  (4CH)، أهم مكوناته: غاز الميثان الحيوي 

(2CO) 75-50، وتتراوح نسبة وجودهما في الخليط بين% 
الغاز بالتوالي، باإلضافة إلى مخلفات مستقرة نسبيًا تعرف بسماد 

وهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية للمادة  الحيوي 
ة، ونسبة لنوع المادة العضوية المستخدمة، قد تخمر موالالعضوية 

ى آثار لغازات على نسب ضئيلة أو باألحر  الغاز الحيوي يحتوي 
 Hill and) الهيدروجينوكبريتات  الهيدروجين النيتروجين

Barth, 1977). 
ينتج عن عمليات الهضم الالهوائي في وحدات الغاز الحيوي 
سماد عضوي طبيعي يدعى سماد الغاز الحيوي، يمتاز باحتوائه 
على نسبة عالية من المادة العضوية، كما يحتوي على العديد 

المغذيات الكبرى مثل اآلزوت والفوسفور من العناصر 
والبوتاسيوم، إضافة للعناصر المغذيات الصغرى مثل الحديد 
والمنغنيز والنحاس والزنك، ومنظمات النمو والفيتامينات. وتشير 
نتائج التحليل إلى أن محتوى السماد المذكور من المادة العضوية 

برى يوجد ( ومن العناصر المغذيات الك%58-%49يتراوح بين )
-%0.69( من عنصر النتروجين )1.98%-1.94%)

( من البوتاسيوم، %0.48-%0.42( من الفوسفور )0.75%
ويحتوي كذلك على العديد من العناصر المغذيات الصغرى مثل 

 (.Mosey, 1983)والنحاس  الزنك والحديد والمنغنيز
على الرغم من بلورة نموذجين دوليين لوحدات التخمير وإنتاج 

 والنموذج الهندي (1شكل ) از الحيوي وهما النموذج الصينيالغ
، إال أن اختالف الظروف الطبيعية (2015)عبدو،  (2شكل )

واالقتصادية والزراعية واالجتماعية في المناطق الريفية من دولة 
ألخرى يقتضي مراعاة هذه الظروف عند تصميم وإنشاء وتشغيل 
وصيانة وحدات التخمير إلنتاج الغاز الحيوي واستخدامه، وهذه 

اث، المسألة تتطلب بدورها إجراء المزيد من الدراسات واألبح



 

 

وخاصة فيما يتعلق بتحديد الحجم االقتصادي للوحدة العائلية 
حيث أن هناك العديد من العوامل المؤثرة على اقتصادية وحدة 

 التخمر.
 

 
  النموذج الصينييوضح  (1شكل )
 (2015)عبدو، المصدر: *

 
  النموذج الهندييوضح  (2شكل )

 (2015)عبدو، المصدر: *
 الغاز الحيوي : العوامل المؤثرة على إنتاج

إنتاج هذا الغاز أهمها في حكم تتتوفر عدة عوامل أساسية ت 
درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، ونسبة الكربون إلى النيتروجين، 
وتركيز المادة الصلبة، وزمن البقاء، ومعدالت التحميل والمواد 

 السامة .
 درجة الحرارة : -1

تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على عملية التخمير وإنتاج الغاز 
من البكتريا المنتجة للغاز، النوع  ثالثة انواعالحيوي. ويوجد 

مثل  محبة لدرجات الحرارة العاليةبكتيريا األول هو 
(Clostridium)  وهي التي تعمل على درجة درجات حرارة

شديدة الحساسية  كما انهادرجة مئوية  60 -55مرتفعة نسبيًا 
وقد تتوقف عن العمل اذا زادت في حدود ، لتذبذبات درجة الحرارة

درجة مئوية. النوع الثاني هو بكتيريا محبة لدرجات  ±0.5 

وانسب درجة حرارة  (Salmonella)مثل  الحرارة المتوسطة
درجة مئوية وتتحمل التذبذب في حدود  37-35تعمل فيها هي 

في درجات  لدرجة مئوية. النوع الثالث هو بكتيريا التي تعم ±2 
-10تتراوح بين والتي  (psychrophilic)مثل  حرارة منخفضة

درجة مئوية، وانتاج الغاز في مثل هذه الظروف من درجة  25
كثيرًا ما تواجه وحدات التخمير مشكلة بدء الحرارة ليس شائعا و 

عملية التخمير التي يمكن ان تحل باستخدام بكتيريا من 
 30المجموعة الثانية في درجات في درجات حرارة تزيد عن 

 (.2016 ،عمارة) ويةدرجة مئ
 درجة الحموضة : -2

معظم االحياء الدقيقة تنمو بصورة افضل في اوساط متعادلة، 
الحموضة المتطرفة نحو الحامضية او القلوية وتؤثر درجات 

توازن التفاعالت االنزيمية او  بإخاللاما  على نمو تلك االحياء
التخمير الالهوائي بتحطيم االنزيمات نفسها وافسادها. اما عملية 

يمكن ان تقسم بوجه عام الى مرحلتين مرحلة انتاج احماض، 
ة في المرحلة ومرحلة تحويل احماض. ان ارتفاع درجة الحموض

طبيعي والبكتيريا التي تعمل في هذه المرحلة  شيءاالولى 
) بكتيريا التخمر والتحلل والمنتجة للخالت(. اما البكتيريا  متأقلمة

وهي التي تعمل في المرحلة الثانية )مرحلة تحويل االحماض( 
تنمو وتعمل بكفاءة في وسط متعادل تقريباً  فإنهابكتيريا الميثان 

( عمومًا في بعض 0.3)± pH = 7وعند درجة حموضة 
الحاالت المحدودة فقد وجد انتاج الغاز الحيوي في درجات 

 pH=7 (Noykova et al, 2001.)حموضة 
ان الحموضة الزائدة هي القضية االكثر شيوعًا في وحدات تخمر 

 -باتباع احدى الطريقتين: الغاز الحيوي ويمكن معالجتها
وقف عملية التغذية لوحدة التخمر بالمواد العضوية مؤقتًا حتى  -

تجد بكتيريا الميثان الوقت الكافي لخفض كمية االحماض 
نشاط بكتيريا ايضًا يقلل  الدهنية بالوسط الغذائي ووقف التغذية

وبالتالي يؤدي الى التحلل والتخمر والبكتيري المنتجة للخالت 
 خفض معدل انتاج االحماض.

اضافة مواد كيميائية قلوية لمعادلة الحموضة الزائدة مثل  -
هيدروكسيد الكالسيوم )ماء الجير( وكربونات الصوديوم )رماد 
الصودا( واضافة المواد الكيميائية تسرع بتصحيح الوضع داخل 

 (.2005 اكساد،) المخمر
 نسبة الكربون إلى النيتروجين : -3



 

 

من من المؤشرات الهامة لمعرفة امكانية انتاج الغاز الحيوي 
، فالمخلفات تتفاوت النيتروجينى مخلفات ما هي نسبة الكربون ال

ايضًا في ذلك فبينما تكون هذه النسبة في روث الماشية في 
تكون متطرفة في مخلفات االنسان  1: 30-25المدى االفضل 

ة اخرى حيث تكون في من ناحية والمخلفات النباتية من ناحي
، أي ان بعضها 1:  90-60وفي الثانية  1: 15-3االولى 

واالخر عكسه تمامًا، فاذا الكربون في  رالنيتروجين فقيفي غني 
خلطنا المخلفات الغنية بالنيتروجين مع تلك الغنية بالكربون يمكن 

 ,Graef and Andrews) صول على خليط متوازن الح

1974.) 
 الصلبة في محلول التغذية :تركيز المادة  -4

 المادة كمية )أي التغذية  محلول في الصلبة المادة تركيز يتراوح
حيث تحافظ هذه النسبة على  %10-8بين  الماء( إلى الصلبة

جريان مناسب وتمنع تكون األحماض بمعدالت أكبر من 
استهالكها مما يحافظ على التوازن في عملية التبخر. ولكن قد 

المادة الصلبة في بعض عمليات التخمر  يتم رفع نسبة
لتقليل المتطلبات الحرارية وتحسين  %14-12المستخدمة إلى 

االقتصاديات، كما أن عملية التخمير الجاف للمخلفات الصلبة 
مثل القش واالحطاب والقمامة تتم في تركيزات مرتفعة قد تصل 

ونظرا لتكون األحماض فإنه عادة ما يضاف  %30-25إلى 
 مساعدة مثل كربونات الكالسيوم للمساعدة على التوازن مواد 

(Ola, 2016.) 
 (:)درجة التحميل معدالت التغذية بالمادة العضوية -5

ان معدل اضافة المادة العضوية الخام لوحدة التخمير يحسب 
 غالبًا على اساس المادة الجافة. ففي حالة تشغيل وحدة التخمير

فان معدل التغذية هو درجة تركيز  (BATH)بنظام دفعة واحدة 
المادة العضوية الجافة في محلول التخمر وتميز بنسبة مئوية 
)%(، اما في حالة معالجة المخلفات بنظام مستمر يكون معدل 
التغذية هو مقدار المادة العضوية الجافة بالكيلوجرام المضافة 

مادة  غلكل متر مكعب من حيز التخمر في اليوم الواحد )ك
كمياه الصرف  /يوم، وفي حالة معالجة المخلفات السائلة3فة/مجا

الصحي وبعض المخلفات الصناعية فانه تقاس درجة تركيز 
 (BOD) لألكسجينالمادة العضوية بما يسمى بالطلب الحيوي 

ويعتمد معدل التغذية  ،(COD) لألكسجينوالطلب الكيميائي 
على نوع وطبيعة المادة العضوية المستخدمة ومدى قابليتها 

للتحلل، درجة الحرارة، زمن االحتباس، حجم وحدة التخمير 
 (.Dornberger, 2015) اناتجهاوكمية الغاز المراد 

بوحدة الغاز/ عبرًا عنه ي (Productivity)ان معدل انتاج الغاز 
يوم، ويزداد بزيادة معدل التغذية والى وحدة حجم حيز التخمر/ 

 سب نوع المادة العضوية المستخدمةحد معين وذلك ح
(Speece, 1983.) 

يعبر عنها بحجم الغاز  (ELD)كفاءة تحويل المادة العضوية 
المنتج بالمتر الكعب من كيلوغرام مادة عضوية مضافة تقل اذا 
زاد معدل التغذية عن حد معين، وعليه لتحديد التغذية االفضل 

(Optimum)  يجب مراعاة كل المؤشرين ) انتاجية كفاءة الغاز
 (.2005 اكساد،) وكفاءة التحويل(

 التقليب داخل وحدة التخمر : -6
من العوامل الضرورية لرفع كفاءة عملية التخمير وزيادة وهو 

إنتاجية الغاز وعن طريق التقليب تتجانس مكونات وحدة التخمر 
وتزداد فرص التالمس بين المخلفات والبكتيريا ويزداد نشاط 
بكتيريا الميتان مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت إنتاج الغاز كما أن 

وق سطح مخلوط التخمر التقليب يمنع تشكل طبقة الخبث ف
وتيبسها مما يعوق صعود الغاز لألعلى. وتجدر اإلشارة إلى أن 
عملية التغذية اليومية بالمواد الطازجة تعتبر إحدى طرق 
التقليب، ولذا كان من المفضل تعدد مرات التغذية اليومية لزيادة 
فرص التقليب. وعادة يستخدم التقليب اليدوي أو الميكانيكي أو 

 .(Hill, 1982) بإعادة دورات المحلول أو الغاز التقليب
 :تسمم الوسط الغذائي -7

سلبًا وبدرجات متفاوتة بنسب  تتأثرعملية التخمر الالهوائي ان 
بعض المعادن الثقيلة، او حتى بالزيادة في تركيز العناصر  وجود

، الماغنيسيوم، كالكالسيومالغذائية الضرورية لنمو البكتيريا 
الصوديوم، البوتاسيوم، الحديد، االمونيوم والكبريت. وتكون 
اعراض التسمم في درجاته الدنيا عبارة عن بطء او نقص في 
معدل انتاج الغاز الحيوي، اما في الحاالت الحادة تتوقف تماماً 
العملية الحيوية الكيميائية نتيجة لتسممها وموتها بالغم من ان كل 

الالهوائي تتأثر بهذه كتيريا المساهمة في عملية التخمر انواع الب
 ,Fry)تجة للميثان اشدها حساسية وتأثرا السموم اال ان تلك المن

1973.) 
عند استخدام المخلفات الطبيعية )روث حيوان او مخلفات نباتية( 
فان معظم حاالت التسمم التي شوهدت كانت بفعل االمونيا 



 

 

 اكساد،الثقيلة )ة بجانب المعادن المتطاير واالحماض الدهنية 
2005.)  

 استخدام البادئات : -8
فانه يفضل إضافة نسبة من  وحدة التخمرعند بداية تشغيل 

مخلوط تخمير نشط وذلك لإلسراع في عملية التخمير حيث 
الميتان  يحتوي هذا المنشط على نسب متوازية من بكتيريا

وبكتيريا الحمض التي يمكنها أن تعمل مباشرة بعد إضافتها، وقد 
ال يحتاج األمر إلى استعمال المنشط حيث يمكن للمخمر العمل 
يدونه في حالة استخدام روث الماشية، ولكن ذلك يتطلب 
االنتظار بضعة أيام لحين تكون ونمو عدد كاف من بكتيريا 

 (.Andrews, 1969) الميتانالتحلل وبكتيريا 
 زمن البقاء )االحتباس(: -9

هو الزمن الذي تقضيه المادة العضوية داخل وحدة التخمر 
محسوبا باأليام في حالة معالجة المخلفات الصلبة كالحيوانية 
والنباتية، وبالساعات في حالة معالجة المخلفات السائلة قليلة 

ان  التركيز كمياه الصرف الصحي وبعض المخلفات الصناعية. 
عملية تحلل المادة العضوية وتصاعد الغاز الحيوي من مخلفات 
ما قد تستمر لعدة شهور، ولكن يجب تحديد المدى الزمني الذي 
يمكن الحصول خالله على اكبر قدر من الطاقة في صورة غاز 
حيوي بالنسبة للطاقة الكيميائية الكامنة للمادة المعالجة ويتراوح 

لمخلفات الحيوانية شائعة االستخدام زمن االحتباس للعديد من ا
 (.2005 اكساد،) يوم 50-30بين 

 موقع الدراسة
 من الشرقي الشمالي الجزء ضمن( العويلية) الدراسة منطقة تقع
  طول خطي و( شمال "16.15'32°32) عرض خطي بين ليبيا

 األولي الحافة الشمال جهة من يحدها ،(شرق " 31.22'20°56)
 ، ةطلميث الساحلي السهل صوب تنحدر والتي األخضر للجبل
 زاوية مرتفعات في والمتمثلة الثانية الحافة الجنوبية الناحية ومن

 الشرقية الجهة من أما المرج مدينة الغرب جهة ومن القصور
 بين البحر سطح عن ارتفاعها ويتراوح.  لسطاطة منطقة فتحدها
 هما مناخيين إقليمين بخصائص وتمتاز ، م 340 إلي م 270
 شماال(  ملم 400)  المطر خط من ويمتد المتوسط البحر إقليم
 الصحراوي  شبة واإلقليم. جنوبا(  ملم 200)  المطر خط إلي

 المطري  الخط إلي شماال(  ملم 200)  المطري  الخط من الممتد
  .الدراسة منطقة موقع يوضح(  1)  والشكل.  جنوبا(  ملم 50) 

 
 يوضح موقع منطقة الدراسة (3شكل )

 Google Earth 2019*المصدر: برنامج 
من حيث توفر درجة  لمنطقة الدراسة تم تحديد المواقع المناسبة

والتي يتوفر بها  مئوية( درجة  30- 23الحرارة المالئمة ) 
حيوانات كاألبقار والدواجن  كشرط اساسي إلنشاء غاز حيوي 

 والتي تمثلت في المزارع الريفية بمنطقة العويلية.
 المواد وطرق العمل 

شراء وتوفير المواد والمستلزمات وأدوات انشاء  :المرحلة األولى
 الغاز الحيوي والمتمثلة في:انتاج وتشغيل وحدات 

 .خارجي خزان -1
 .داخلي خزان -2
 .الخارجي الخزان قاعدة -3
 .مةمفر ال يشمل بما العضوية المخلفات مدخل -4
 ومخرج العضوي  السماد ومخرج الغاز مخرج تمديدات -5

 .التنظيف
 انتاج الغاز الحيوي: المرحلة الثانية: اإلعداد إلنشاء وحدة

 .(4شكل ) عمل الفتحات الالزمة بالتنك الخارجي والداخلي  -1
 

 
 يوضح الفتحات الالزمة بالتنك الخارجي والداخلي (4شكل )

 
 .(5شكل ) وضع التنك الخارجي على القاعدة المعدنية -2
 



 

 

 
 وضع التنك الخارجي على القاعدة المعدنية (5شكل )

 .(6شكل ) وضع حجارة بأرضية التنك الخارجي -3

 
 وضع حجارة بأرضية التنك الخارجي (6شكل )

عمل التمديدات الصحية الالزمة )مخرج الغاز و السماد  -4
 العضوي وأنبوب إدخال المخلفات مع الفارمة وفتحة التنظيف(

 .(7شكل )
 

 
 يوضح تركيب التمديدات الصحية الالزمة (7شكل )

 
 .(8شكل ) وضع التنك الداخلي داخل التنك الخارجي -5
 

 
يوضح طريقة وضع التنك الداخلي داخل التنك  (8شكل )

 الخارجي
تعبئة نصف التنك الخارجي بالمخلفات العضوية والماء  -6

 الحيوانات الحديث(  )المخلفات العضوية تشمل زبل  1:1بمعدل 
 .(9شكل )

 
تعبئة نصف التنك الخارجي بالمخلفات العضوية  (9شكل )

 والماء
-10المخلفات العضوية )حوالي البدء بالتعبئة اليومية من  -7

 . (10شكل ) 1:1كيلو جارم يوميًا( والماء بمعدل  12

 
 البدء بالتعبئة اليومية من المخلفات العضوية (10شكل )



 

 

 * المصدر: اعداد الباحث
 

المرحلة الثالثة تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوي وتتضمن 
 الخطوات التالية:

وحدة سم من قاعدة  35تصميم خالط ميكانيكي ارتفاعه  -1
 20سم وطول المروحة يساوي  15 ه، قطر انتاج الغاز الحيوي 
دقائق  5دورة في الدقيقة، ويعمل مدة  35سم، ويدور بسرعة 

لكل ساعة، بغية توفير معلق جيد للبكتيريا المنتجة للميثان، 
وتجانس درجة حرارة المحلول وكسر طبقة الخبث المتكونة على 

 (.Andrews, 1969) حهسط
ختبار قياس الضغط: وذلك بعد ملئ الغرفة بالماء فيرتفع ا -2

الضغط في االنبوب الموجود على لوحة اختبار الضغط 
ساعة ثم يقاس الضغط للماء مرة  12)المانومتر( ويترك مدة 

الماء( فان  )عمود اخرى فمتى ما كان الضغط في نفس المستوى 
انخفض الضغط الى الوحدة تكون سليمة من التسريب اما اذا 

ريب ويتم سم في المانومتر فيدل ذلك على وجود تس 6اكثر من 
 رفع او خفض الغطاء االول للوحدة لمعالجته عل الفور من خال

(Chynoweth, 1998.) 
التي سبق تخميرها و نجهز المحلول كبادئ لعملية التشغيل  -3

ثم نقوم بملء الوحدة لزيادة سرعة التفاعل  (pH= 7.6) الهوائياً 
بالمخلفات الحيوانية المضاف اليها الماء بغية ضبط تركيز المادة 

حسب المعادلة التالية  %8الصلبة الكلية في المحلول الى نسبة 
(Lo et al, 1981):- 

}dig) /TS digTS  - manY=X{( TS 

 -حيث:
Yلتر او كغ(،  مديد: كمية الماء المطلوبة للت(X : كمية المادة

: اجمالي المواد الصلبة في المادة manTS ،الخام المضافة )كغ(
 : اجمالي المواد الصلبة في المحلول المتخمرdigTSالخام )%(، 

.)%( 
تحديد كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة المحلول وذلك  -3

 .(Hohlofeld and Sasse, 1986)حسب المعادلة التالية 
 للمخلوط. (pH)تقدير درجة الحموضة  -4
تقدير نسبة غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون في الغاز  -5

 testoryt) 2(COالحيوي باستخدام مقياس ثاني اكسيد الكربون 
 (.11شكل )

 
2CO )يوضح مقياس ثاني اكسيد الكربون  (11شكل )

testoryt) 
تجميع الغاز الحيوي الناتج من وحدة االنتاج في اطارات -6

 . (12شكل ) للسياراتداخلية 
 

 
 يوضح االطارات التي تم فيها تجميع الغاز (12شكل )

 والمناقشة النتائج
يلخص هذا البحث كيفية تصنيع الغاز الحيوي من عملية التحلل 
الالهوائي من المخلفات الحيوانية )األبقار( وذلك باستخدام 

 مفاعل نموذجي تم تصنيعه محليًا باستخدام مواد محلية.
الغاز الحيوي هو خليط من الغازات القابلة لالحتراق التي  -

تنتجها الكائنات الدقيقة عندما يسمح روث الماشية والنفايات 
البيولوجية األخرى للتخمر في حالة عدم وجود الهواء في 

 (.Ola, 2016) غلقةحاويات م
درجة مئوية  37و  32ينتج الغاز الطبيعي بين درجتي حرارة 

غاز غير سام وليس له رائحة نفاذة. هو عديم اللون وأخف  .وهو
من الهواء الجوي وال ينتج عنه أي عادم بعد الحرق. يتكون من 

 %38-28بنسبة  2COوغاز  60- 70غاز الميثان بنسبة %
  %2 والنتروجين وااليدروجين وغازات أخرى بنسبة S2Hوغاز 

(Ola, 2016)، توصلنا الي  حيثمعها  وأتفقنا في هذه النتيجة
ان التفاعل ال يبدأ في الظروف الجوية الباردة وانما يحتاج لدرجة 

كحد اعلي الن البكتيريا المنتجة  38الي  30حرارة تتراوح ما بين 
 للغاز تنشط في هذا المستوي الحراري .



 

 

 مخرجات الهواضم الحيوية:
هو سماد عضوي عالي الجودة خالي من  أواًل: السماد الحيوي:

العوامل الممرضة، بدون روائح ال يجذب الحشرات. ويمكن ذكر 
بعض القيم التقريبية لمكوناته "كل واحد متر مكعب من السماد 

ماده صلبة( تعادل  %8الحيوي أي طن واحد تقريبًا ذو بتركيز )
كغ(  11،5كغ( سوبر فوسفات + ) 1،1كغ( كبريت ) 11،4)

تات البوتاسيوم". و تم اضافته الي بعض المزروعات كبري
والشتول التي حسن من انتاجها وزاد في نموها مقارنة بشتول 
اخري لم نعاملها بالسماد المتحصل عليه حيث بينت الشتول 
المعاملة بالسماد العضوي زيادة في النمو الخضري عن الشتول 

 (.Robbins, 2005) معاملةالغير 
يمكن استخدامه كطاقة حرارية بديلة يستخدم  لحيوي:ثانيًا: الغاز ا

في تسخين المياه والتدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية ونذكر أن 
الغاز الحيوي هو طاقة تنتج عن تقانة بسيطة؛ متوفرة؛ ميسرة في 
أماكن بعيدة عن مصادر الطاقة؛ وهي ال تحتاج الستثمارات 

ق ملوثات بيئية وإنما عالية التمويل المالي أو التقني، ال تطل
حداد وبالل، ) يمكن أن تكون وسيلة للتحكم بالملوثات البيئية

2012.) 
يعطي الغاز الحيوي طاقة حرارية عالية؛ نظيفة؛ رخيصة. كل  -

واحد متر مكعب من الغاز الحيوي يعادل من حيث الطاقة 
 1،5ل( مازوت = ) 0،6كغ( بوتان = )%44كغ( حطب = )8)

 (.2007االمين واخرون، ) ميكانيكي/ ك و / ساعة
 حرارة درجة لرفع المطلوبة األولية الحرارة كمية تم حساب -

 الطاقة أن العلم مع جول، كيلو 3.0168 بلغت المحلول والتي
 13.5432 تساوي  البقاء خالل زمن الحيوي  الغاز من الناتجة

 حيث يعوض الحرارة درجة في الفقد بإهمال وذلك جول. كيلو
 كما التفاعل عن الناتجة الحرارة درجة ارتفاع نتيجة الفقد هذا

 (.Awady et al, 2009)أشار
 التخمر)السماد( عملية عن المتخلفة المواد تحليل نتائج دلت -

 الجدول في كما للنباتات األساسية بالعناصر الغذائية غناها على
وقد كانت درجة  14.9 النتروجين  إلى الكربون  نسبة وبلغت (1)

 . (pH=8.2)التجربة نهاية الحموضة في المحلول بعد
يوضح النسبة المئوية العناصر الكبرى الغذائية  (1الجدول )

 للنباتات
 النتروجين الفوسفور البوتاسيوم اسم العنصر

 2.52 1.26 1.49 المئوية النسبة

في حين بلغت نسبة العناصر الصغرى في المحلول كما هو 
(. وهذا يتفق مع ما  توصل إليه  2موضح في الجدول )

 .(El-Shimi and Badawi, 1993) و( 2001البلخي، )
 يوضح العناصر الصغرى الغذائية للنباتات (2الجدول )

اسم 
 العنصر

 الحديد الزنك المنغنيز النحاس

ppm 17 129 192 1850 
 فترة التخمر خالل للغاز اليومي اإلنتاج( 13يوضح الشكل ) -

 إنتاج معدل أن نجد الشكل  هذا دراسة ومن يومًا، 30 البالغة
 بعدها بدأ وقد عشر الثالث اليوم في 3م  39بلغ الحيوي  الغاز

 El-Hadidi and) إليه أشار لما مطابق وهذا باالنخفاض،

Seufert, 1997( و )Sayed and Huzayyin, 1986 .) 

 
 يوضح اإلنتاج اليومي للغاز الحيوي  (13شكل )

 مدة خالل الحيوي  للغاز التراكمي اإلنتاج (14) الشكل يوضح -
 خالله من والذي  3م  564.3بلغ وقد البقاء(  )زمن  يوًما 30

 3 م 18.81 بلغ والذي الغاز من اليومي اإلنتاج حسب متوسط
  .اليوم في

 
 يوضح اإلنتاج التراكمي للغاز الحيوي  (14شكل )

 وذلك الميثان من الحيوي  الغاز محتوى  (15) الشكل يوضح -
 في الميثان نسبة على انخفاض التخمر. وتدل النتائج فترة خالل
 Chen) يهتوصل ال ما توافق وهي التخمر، لعملية األولى األيام

et al, 1985)، األسبوع خالل منخفضة الميثان كانت نسبة وقد 
 اختالف (15) الشكل يبين وأيًضا ،التخمير بدء من األول



 

 

 54 بين % ما الميثان ما بين الميثان من الحيوي  الغاز محتوى 
 إليه توصل ما يقارب ، وهذا %66.3بلغ  بمتوسط ،%72إلى 

(Neelakantan, 1980) ، وقد وجد أن محتوى الغاز الحيوي
 .65بلغ %من الميثان من تخمر مخلفات األبقار 

 
 يوضح محتوى الغاز الحيوي من الميثان (15شكل )

بلغ اإلنتاج التراكمي من الغاز الحيوي خالل زمن التخمير  -
، وكان أعلى معدل إلنتاج الغاز في اليوم، 3م4يومًا  33والبالغ  

كما أصبحت ا رائحة المخلفات الموجودة في المزرعة ضعيفة، 
 المخمر بالنظافة وقلة الحشرات.وتميزت المزرعة بعد استثمار 

من الغاز الحيوي الناتج تم تشغيل موقد متوسط  3م1باستخدام  -
ساعة، وبذات الكمية تم تشغيل محرك احتراق  9.4الشعلة لمدة 

وقود ديزل  %13غاز حيوي و %23داخلي ديزل بإعطائه  
 (.2014 االردني،) ساعةلمدة نصف 

بقرة الواحدة، والتي ينتج من حجم المخمر كافيًا لل 3م3يعد  -
كغ من الروث يوميًا، وبذلك يمكن إنشاء  19عنها حوالي 

المخمر المناسب حسب عدد األبقار الموجودة في المزرعة أو 
 (.2014غانم ورعد، ) عةالمقرر تواجده في المزر 

تحدث عملية التحلل الالهوائي للمواد العضوية بواسطة بكتيريا  -
درجة مئوية  37-24محللة عند درجات حرارة تتراوح ما بين 

لتر من الغاز الحيوي ونظراً  450إلى  400وكانت االنتاجية 
لم يتم تحديد نسب مكونات الغاز الحيوي  GCلعدم توفر جهاز 

تعال وكداللة على نسبة غاز وتم االستعاضة باختبار قابلية االش
ثاني اكسيد الكربون في العينة التي يعادلها أو يوازيها نسبة غاز 
الميثان ومن خالل هذا االختبار تبين وجود نسبة عالية من غاز 

 (.Fry, 1975) ساعة تقريباً  480الميثان بعد مرور حوالي 
وحدة  عمل ظروف في الغاز إنتاج أن النتائج من هذه  تبينكما 

 طاقة الغاز من إنتاجيته رفع إلى أدت انتاج الغاز الحيوي 
 قدر على المحافظة مع جول كيلو  13.5432 إلى الحيوي 
 عند والصغرى  الكبرى  العناصر النبات من احتياجات يناسب

 إلى تخمير المخلفات فترة تقصير عن فضال .كسماد استخدامه

 فوق  وحدة انتاج الغاز الحيوي   استخدام وإمكانية يوًما. 30
 في خاصة السطحية المياه في لحدوث تلوث منًعا األرض سطح

 كما .فيها مرتفًعا األرضي الماء مستوى  يكون  التي المناطق
 تتوافر التي المناطق إلى وحدات انتاج الغاز الحيوي  نقل يمكن
 .المخلفات فيها

 التوصيات
البعض وتعميق المعرفة لدى البعض اآلخر بأبعاد  تعريف -1

 الغاز الحيوي.
 نشر الوعي حول فوائد استخدام هذه التقنية. -2
ايضاح المهمات التي تقع على عاتق المستفيدين ومتخذي  -3

القرار وممثلي المنظمات الشعبية وتحديد الدور الذي يمكن أن 
 يلعبه كل منهم بهذا الشأن.

القادرة على تصميم و تنفيذ أنظمة إنتاج الغاز إعداد الكوادر  -4
 الحيوي.

نشر المعرفة عن طريق إجراء حمالت التوعية على جميع  -5
 المستويات والقيام بدورات تثقيفية وتدريبية.

القيام بالدراسات األولية التي تبين إمكانية اإلفادة من هذه  -6
 .المناطق الريفيةالتقنية في 

ت إنتاج الغاز الحيوي التوضيحية إنشاء عدد من وحدا -7
بغرض التبيان العلمي والميداني وتوضيح التعامل مع هذه التقنية 
وتبيان مدخالتها ومخرجاتها ومدى الفائدة منها وتقييم النتائج من 

 النواحي الفنية واالجتماعية.
بالوسائل المناسبة  المناطق الرفيةالعمل عل توعية سكان  -8

 ماعي لهذه التقنية.لتشجيع التقبل االجت
التوسع في الوحدات التوضيحية مع إدخال التعديالت  -9

 الناتجة عن المرحلة األولى وتكوين تجارب رائدة في المنطقة.
ايجاد نظام للدعم الملي لوحدات أنتاج الغاز الحيوي  -10

والسيما توفير قروض ميسرة للقرويين الراغبين في إنشاء وحدات 
الجهات المعنية على دعم أسعار الموارد الغاز الحيوي مع حث 

 المستخدمة.
اإلشراف والمتابعة لوحدات إنتاج الغاز الحيوي التي تم  -11

بناؤها بغرض التأكد من استمرارية عملها وكفاءة أدائها، وإعداد 
 برامج تدريبية لتأهيل وتدريب فرق فنية محلية ألغراض الصيانة.

نيات المالئمة لوحدات وضع خطة عمل لنشر استخدام التق -12
 إنتاج الغاز الحيوي.
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