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 املقدمة

النظيفة  الطاقة  استثمار  يف  البحث  بات 

من  البيئة  على  للمحافظة  واملتجددة 

واسع،  نطاق  على  العاملية  التوجهات  أهم 

وتعترب تقنية الغاز احليوي  واليت تستخدم 

من  العضوية  للمخلفات  الالهوائي  التخمر 

أكثر أشكال  تقنيات حتويل الطاقة الواعدة 

عامليا حيث لقيت رواجا يف العديد من دول 

العامل.
أهم مزايا تقنية الغاز احليوي

- إنتاج طاقة غازّية نظيفة.

- إنتاج مادة عضوية عالية اجلودة، عدمية  

استخدامها كسماد عضوي  ، ميكن  الرائحة 
جيد حيث يرتفع معامل اإلستفادة من
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عناصره السمادية بعد ختمريها.

يف  احلشائش  بذور  مجيع  على  القضاء   -

الروث كنتيجة للتخمري و رفع قيمة السماد 

العضوي املنتج.

املمرضة  الكائنات  معظم  على  القضاء   -
والطفيليات.

جماالت إستخدام الغاز احليوي

- موقد طبخ
- لوكس إنارة

- توليد كهرباء

                          موقد طبخ                                                   لوكس إنارة
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            مولد كهرباء يعمل على الغاز                             مساد عضوي سائل

قبل  من  احليوي  الغاز  واستخدام  تبين  إن 

اليت  األردن  يف  املاشية   مربي  و  املزارعني 

تعــد من الدول الفقـــرية مبــوارد الطاقــة 

املزارعني  دخول  زيادة  على  سيعمل 

خالل  من  معيشتهم  مستوى  وحتسني 

احليوي  الغاز  منتجات  من  اإلستفادة 

الظروف  حتسني  إىل  باإلضافة  املختلفة 

الكريهه  الروائح  إلنتشار  نظرًا  الصحية 

واحلشرات نتيجة لرتك املخلفات احليوانية 
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مكشوفة وعرضة للهواء ، وميكن استخدام 

ووسائل  منخفضة  بتكاليف  التقنية  هذه 

تكنولوجية بسيطة.

واإلرشاد  للبحث  الوطين  املركز  وقد متكن 

الزراعي/ حمطة اخلالدية للدراسات امللحية  

حمافظة  يف  والضليل  اخلالدية  بلدتي  يف 

املفرق من تصميم وتنفيذ وحدة إنتاج غاز 

حيوي  ملربي األبقار الذين ميلكون مخس 

بقرات أو أكثر وتعترب هذه الوحده مالئمة 

معها من  التعامل  ويسهل  احمللية  للظروف 

حيث إنشائها وتشغيلها وصيانتها ومصنعة 

من املواد احمللية وبكلفة اقتصادية مناسبة  

ملربي األبقار.



6

 ومت احلصول على الغاز احليوي من خملفات 

نسبة  بلغت  حيث  عالية  وبكفاءة  األبقار 

غاز امليثان فيه حوالي 60% ليتم استخدام 

أن  كما  اللوكس  وإنارة  الطبخ  يف  الغاز  هذا 

تكاليف إنتاج الغاز احليوي للمزارع الكبرية 

واليت تضم غرفة خاصة للحالبة باإلضافة 

لتجميع  إمسنتية  إمتصاصية  حفرة  إىل 

بشكل  منخفضة  تكون  احمللب  خملفات 

يف  الناتج  الغاز  استخدام  ميكن  حيث  كبري 

	توليد الطاقة الكهربائية بشكل إقتصادي .   

واحليوانية  اآلدمية  البقايا  وتشكل 

لتغذية  صاحلة  الغري  املزرعة  وخملفات 

األولية  واملواد  للماء  باإلضافة  احليوانات 
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أجل  من  احليوي  الغاز  ملخمرات  الالزمة 

البقرة  وتنتج  اإلنتاجية  العملية  إكمال 

الغاز  من  مكعب  مرت  مقداره  ما  الواحدة 

الطبخ  لعملية  يكفي  يوم  كل  احليوي 

ألسرة متوسطة كما ينتج عن هذه العملية 

 %49 على  حيتوي  والذي  احليوي  السماد 

إىل  باإلضافة  العضوية  املادة  من    %58 اىل 

نسبة عالية من العناصر السمادية الكربى 

و  والبوتاسيوم  والفوسفور  كالنيرتوجني 

النمو وميكن  الصغرى ومنظمات  العناصر 

جتفيفه  أو  مباشر  بشكل  السماد  استعمال 

هذا  ويتميز  احلاجة  وقت  واستخدامه 

السماد باخنفاض الروائح الكريهة باإلضافة 
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إىل عدم إجنذاب الذباب للمادة املخمرة مما 

حيسن الظروف الصحية بدرجة كبرية.

مكونات وحدة انتاج الغاز احليوي

خمطط وحدة الغاز احليوي

1 - حوض اخللط  والدخول:

إسطواني  إمسنيت  اخللط  حوض  يكون 

الشكل حيوي خالط حديدي يدوي  خللط 

إىل  ذلك  بعد  إدخاله  ليتم  املاء  مع  الروث 

مستطيل  يكون  والذي  الدخول  حوض 

اىل  املخلفات  دخول  أنبوب  حيوي   الشكل  
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إرتفاع هذا احلوض  التخمريويكون  حوض 

التخمري عن سطح  إرتفاع خزان  أعلى من 

حوض  إرتفاع  من  أيضًا  وأعلى  األرض 

خروج املخلفات.

حوض اخللط والدخول

2 -  انبوب دخول املخلفات اىل حوض 
التخمري: 

عبارة عن  أنبوب من البالستيك قطره 6 

إنش  يصل حوض اخللط إىل فتحة يف املخمر 

سم   60 حبدود  املخمر  أرضية  عن  ترتفع  



10

خلط  عملية  يف  اإلرتفاع  هذا  يسهم  حيث 

املواد يف خزان التخمري  بشكل تلقائي دون 

الفتحة  إحكام  ويتم  حتريكها   إىل  احلاجة 

بعد توصيل األنبوب إليها باإلمسنت املسلح 

ملنع خروج السوائل أو الغاز منها. 

فتحة أنبوب دخول املخلفات

3 - خزان التخمري)املخمر/ اهلاضم(:

 وهو عبارة عن غرفة ذات حجم يتناسب 

مع كمية الروث املراد ختمريها مدفونة يف 
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الرتبة قد تكون إمسنتية أو خزان  بالستيك 

كبري ويشرتط  فيها أن تكون حمكمة اإلغالق 

املمزوجة  املخلفات  إليها  تدخل  حيث 

الدخول كما تضم  أنبوب  باملاء عن طريق 

املقابلة  اجلهة  من  املخلفات  خلروج  أنبوب 

مع  موصولة  األعلى  يف  فتحة  إىل  باإلضافة 

إنش  واحد  قطرها  بالستيكية  ماسورة 

الغازعن طريق  حتوي حمبس  خيرج منها 

أنبوب إىل خزان جتميع الغازكما ميكن عزل 

خزان التخمري يف املناطق الشديدة الربودة 

للمحافظة على إستمراية عمل التخمري يف 

األيام الباردة يف فصل الشتاء .
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      خزان التخمري قبل ردمه يف الرتبة                       غطاء خزان التخمري

4 - أنبوب خروج املخلفات :

وهوأنبوب من البالستيك قطر 6 إنش يصل 

حوض املخمر حبوض اخلروج موصول مع 

خزان التخمري بفتحة ترتفع 10-20 سم عن 

أرضية خزان التخمري ليسمح خبروج املواد 

من أسفل خزان التخمري.       

     أنبوب خروج املخلفات عند تركيبه                 فتحة أنبوب خروج املخلفات
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5 - حوض اخلروج :

الشكل  مستطيل  إمسنيت  حوض  وهو 

عن  الناجتة  السائلة  املخلفات  لتجميع 

إليه عدة  أن يضاف  التخمر وميكن  عملية 

أحواض إضافية إذا ما أريد جتفيف السماد 

الناتج كما حيوي فتحة لتصريف املخلفات 

أو إىل أحواض التجفيف  إىل احلقل مباشرة 

وتكون مستوى أرضية هذا احلوض مساويا 

إلرتفاع املواد يف خزان التخمري.

حوض اخلروج مع أحواض التجفيف
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6 - خزان جتميع الغاز:

البالستيك  من  خزانني  عن  عبارة  وهو 

متساويني يف احلجم تقريبا  مفتوحني من 

العلوي  اخلزان  ويكون قطر  اجلهات  إحدى 

ويتم  السفلي  اخلزان  قطر  من  بقليل  أقل 

السفلي  العلوي داخل اخلزان  إنزال اخلزان 

اململوء باملاء و حيوي اخلزان العلوي يف األعلى 

حيتوي  متقابلني  أنبوببني  اجلانبني  من 

يستقبل  أحدهما  حمبس  على  منهما  كل 

الغاز  شبكة  ميد  واآلخر   املخمر  من  الغاز 

املنزلية بالغاز احليوي.  
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                                                    خزان جتميع الغاز

7 -  شبكة توزيع الغاز: 

املعدنية  األنابيب  جمموعة  من  وتتألف 

والبالستيكية والربابيش بقطر 1 إنش اليت 

توزع الغاز لألماكن املراد إيصال الغاز ليها. 

                                                  أنابيب شبكة توزيع الغاز
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عملية إنتاج الغاز احليوي

تتم هذه العملية  بإضافة املاء إىل املخلفات 

احليوانية الناجتة عن األبقار أو األغنام أو 

الدواجن أو البقايا النباتية أو اآلدمية  كما 

ميكن اإلستغناء عن كمية املاء املضافة عند 

إيصال أنبوب الصرف من احمللب أو الصرف 

يتم  ثم  ومن  اخللط  حوض   إىل  الصحي 

املخمر ويبقى  إىل  املخلوطة  املخلفات  إنزال 

من  فارغًا  التخمري  خزان  مخس  عادة 

الغاز يف  الكايف لتجميع  األعلى لرتك احلجم 

هذ الفراغ كما يكون  أعلى مستوى للمواد 

يف خزان التخمري مساويًا ألدنى مستوى يف 

حوض اخلروج حيث أن أية إضافة للمواد إىل 
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نفس  خروج  يقابلها  سوف  التخمري  خزان 

اخلروج حبيث  إىل حوض  املواد  احلجم من 

املواد  إرتفاع  على  حمافظًا  اخلزان  يبقى 

بداخله بشكل مناسب إلنتاج الغاز احليوي 

التخمري  خزان  يف  املخلفات  هذه  ومتكث 

وحتول  بعملها  البكترييا  لتقوم  كافيًا  وقتًا 

من  سلسلة  ضمن  املختلفة  العضوية  املواد 

التفاعالت املعقدة  إىل :

1- مواد سائلة )السماد العضوي (

اخلروج  حوض  يف  جتميعه  يتم  والذي 

أو  مباشر  بشكل  إما  كأمسدة  ليستعمل 

جيفف الستعماله عند احلاجة.  
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2- جمموعة غازات تسمى)الغاز احليوي(

خزان  أعلى  الفراغ   يف  الغاز  جتميع  يتم  

التخمري احملكم اإلغالق وعند فتح احملبس 

احليوي  الغاز  خيرج  التخمري  خزان  أعلى 

جتميع  خزان  إىل  ليصل  الغاز  أنابيب  عرب 

ليتم   الغاز  توزيع  شبكة  إىل  ثم  ومن  الغاز 

توليد  أو  اإلنارة  أو  الطبخ  ملوقد  إستعماله 

الطاقة الكهربائية .

مكونات الغاز احليوي

القابل   CH4 امليثان  غاز  من  خليط  هو 

لإلشتعال بنسبة )50 - 70%( وثاني أكسيد 

جمموعة  مع   )%25  -  20(  CO2 الكربون 

اهليدروجني كربيتيد  مثل  أخرى  غازات 

H2S والنيرتوجني واهليدروجني وترتاوح 
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نسبتها بني 5 - %10 .

رائحة  وله  اللون  عديم  غاز  احليوي  الغاز 

اهلواء  من  أخف  و  اهليدروجني  كربيتيد 

وليس هناك خماطر كبرية  عند إستخدامه. 

 العوامل املؤثرة على إنتاج الغاز احليوي

1 - البكترييا:

عملية  يف  األساسي  الدور  هلا  يكون  حيث 

ذلك  ويتم  املركبة  العضوية  املواد  حتلل 

األكسدة  تفاعالت  من  سلسلة  خالل  من 

اهليدروجني  غاز  عنها  ينتج  واإلختزال 

اخلليك.   وحامض  الكربون  أكسيد  وثاني 

والذي يتحول بدوره إىل غاز امليثان وثاني 

أكسيد الكربون.
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2 - املواد العضوية:

الضرورية لتغذية  الغذائية  العناصر  وهي 

املساهمة  البكترييا  من  املختلفة  األنواع 

وتشمل  احليوي  الغاز  إنتاج  عملية  يف 

والنرتوجني  الكربون  األساسية  العناصر 

والفوسفور والكربيت ، والثانوية الكالسيوم 

و املاغنيزيوم و الزنك و احلديد.

3 - درجة احلرارة :

تؤثر درجة احلرارة بشكل كبري على عملية 

من  وذلك  احليوي   الغاز  وإنتاج  التخمري 

املختلفة  البكترييا  تأثريها على منو  خالل 

للغاز  واملنتجة  العضوية  للمواد  احملللة 

احليوي .
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:PH 4 - درجة احلموضة

التخمر  يف  الدقيقة  احلية  الكائنات  حتتاج 

من  لتتمكن  متعادل  وسط  إىل  الالهوائي 

احلموضة  زيادة  أن  حيث  بكفاءة  العمل 

تعيق منو البكترييا. 

:C / N 5 - نسبة الكربون إىل النيرتوجني

حتتاج بكترييا األمحاض وبكترييا امليثان إىل 

لنموها وتستهلكهم  والنيرتوجني  الكربون 

بنسبة 25 – 30% كربون إىل 1% نيرتوجني .

6 - معدالت التغذية باملادة العضوية:

املضافة  العضوية  املواد  كمية  وهي 

أن زيادتها  أهمية كبرية حيث  للمخمر، هلا 

ألن  معني  حد  إىل  ولكن  الغاز،  إنتاج  ترفع 
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تراكم  إىل  تؤدي  الالزم  من  أكثر  زيادتها 

عدم  يسبب  وذلك  العضوية  األمحاض 

متكن بكترييا امليثان من حتويلها إىل غاز ، 

العضوية  باملادة  التغذية  وختتلف معدالت 

حسب تركيب املادة العضوية ونوع املخمر 

املستخدم وظروف التشغيل.

7 -  زمن بقاء احمللول:

هو عدد األيام اليت يبقى فيها خليط املواد  

حتكمه  املالئم  البقاء  وزمن  املخمر،  داخل 

عوامل كثرية منها ظروف التشغيل كدرجة 

احلرارة وطبيعة املادة العضوية املستخدمة 

املستخدم،  املخمر  ونوع  ختمرها  وسهولة 

سرعة  حتدده  البقاء  لزمن  األدنى  واحلد 
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التكاثر للبكترييا حيث يؤدي إخنفاضه عن 

الفرتة الالزمة لتكاثر البكترييا إىل توقف أو 

إخنفاض إنتاج الغاز احليوي.

 كما أن هناك بعض العوامل األخرى كاملواد  

احليوية  املضادات  مثل  التغذية  يف  السامة 

واملعادن  الصناعية  واملنظفات  واملبيدات 

والنحاس  والنيكل  الكروم  مثل  الثقيلة 

الكائنات  على   تؤثرسلبًا   واليت   , والزنك 

الغاز  بإنتاج  تقوم  اليت  الدقيقة  احلية 
احليوي.
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لدى  احليوي  الغاز  بتقنيات  احملدودة  املعرفة  إن 
على  بالعمل  البدء  يتطلب  األردن  يف  األبقار  مربي 
نشر التوعية يف هذا اجملال وإستثمار طاقاته فوسائل 
إنتاجه متيسرة من املواد احمللية وبكلفة معقولة ضمن 
أن فوائده  أو مربي احليوانات كما  املزارعني  إمكانية 
متعددة وذات تأثري إجيابي على البيئة واالنسان حيث 
يتم التخلص من املخلفات ويعاد حتويلها أو تصنيعها 
لتخدم  العضوية  األمسدة  و  النظيفة  الطاقة  إلنتاج 

مربي الثروة احليوانية واملزارعني والبيئة.
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