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*طالبتان من "القدس المفتوحة" تنجزان مشروعًا حول إنتاج الغاز
الحيوي والكهرباء من مخلفات البيئة

11:48:45 2018-01-05

أنجزت الطالبتان: تسنیم یوسف نزال، ووالء عصام احمیدان، من فرع جامعة القدس المفتوحة بقلقیلیة، مشروعاً ممیزاً بعنوان: "إنتاج الغاز الحیوي

والكھرباء من مخلفات البیئة"، بإشراف أ. كاید صبرة -تخصص تعلیم العلوم.

ملخص عن المشروع

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على كیفیة إنتاج الغاز الحیوي والكھرباء من مخلفات البیئة، وكذلك التعرف على أھمیة تكنولوجیا البیوغاز بیئیاً

واقتصادیاً. ومن أھدافھا أیضاً التعرف بالتفصیل على مشروع ریادي محلي في فلسطین إلنتاج الكھرباء والغاز الحیوي من روث الحیوانات من حیث

جدواه وإمكانیة نشر مثل ھذه المشاریع وتشجیعھا، وكذلك زیادة وعي المجتمع في اإلدارة المتكاملة لمخلفات البیئة.

بعد استعراض العدید من المشروعات الریادیة في ھذا المجال في العدید من الدول العربیة المجاورة ومتابعة تجربة مصنع الجبریني في الخلیل،

خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج، أھمھا:

• استغالل الطاقة الحیویة المتولدة من مخلفات البیئة، وھي طاقة نظیفة وصدیقة للبیئة وأقل تكلفة، بل ضروریة في ظروف الحیاة العصریة، خاصة

في ظل تناقص مصادر الطاقة وتزاید عوامل تلوث البیئة، ثم التخفیف من خطر التلوث بھدف حمایة اإلنسان.

• التخلص اآلمن من مخلفات المزرعة عن طریق الھاضم، وھذا یعّد إسھاماً كبیراً في حمایة البیئة وبالتحدید حمایة المیاه الجوفیة من التلوث،

باإلضافة إلى استفادة المزارعین من الغاز والسماد الطبیعي.
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• التناسب بین محطات الغاز الحیوي وقدرات مزارعي دول العالم النامي التقنیة واالقتصادیة.

ومن النتائج أیضاً ما یتعلق بالسماد المثبت الخارج من الھاضم الذي یعّد غنیاً بالمواد المغذیة للنبات مثل النیتروجین، والفسفور، والبوتاسیوم.

       خلصت الدراسة إلى العدید من التوصیات، أھمھا:

*رفع درجة التوعیة والتثقیف للمواطنین في موضوع تكنولوجیا الغاز الحیوي.

*تشجیع أصحاب المزارع المؤھلة بقدرات تمكنھم من الدخول في ھذا المجال من أجل البدء بعمل مشاریع إلنتاج الغاز الحیوي وتولید الكھرباء من

روث الحیوانات.

*إجراء المزید من الدراسات حول جدوى إنتاج الغاز الحیوي والكھرباء من روث الحیوانات.

أھمیة المشروع

مشكلة البحث األساسیة تتمثل بإیجاد مصدر بدیل للطاقة نظیف وصدیق للبیئة، فالبشریة تواجھ مشكلتین أساسیتین تتمثل األولى بنضوب موارد الطاقة

غیر المتجددة، ومن ثم السعي إلیجاد مصادر بدیلة متجددة، أما األخرى فبالتلوث البیئي الناجم عن نواتج ھذه المصادر غیر المتجددة وتراكم النفایات.

فما ھي الطرق المثلى للتخلص من مخلفات البیئة؟ وكیف یمكننا االستفادة من تقنیة الغاز الحیوي بیئیاً واقتصادیاً؟ وھل تلبي ھذه التقنیة احتیاجات

المجتمع األساسیة للطاقة؟ وما ھي إمكانیات دول العالم النامي من استخدام ھذه التقنیة الحیویة؟

تكمن أھمیة البحث في استغالل مخلفات البیئة، وتعّد وحدات البیوغاز الحل األمثل إلعادة تدویر المخلفات الحیوانیة والنباتیة ومخلفات المنازل إلنتاج

الغاز الحیوي والسماد العضوي واإلنارة، ومن ثم إنتاج الطاقة الكھربائیة قریباً لتوفیرھا في المناطق البعیدة. ونسعى كذلك لحل مشكالت عجز الطاقة

عن تلبیة االحتیاجات األساسیة للفرد حتى یركز طاقتھ في تطویر المجتمع وتنمیتھ. وبھذا فإن الغاز الحیوي سیسھم في التنمیة البیئیة الریفیة ویحقق

دخالً إضافیاً للمزارع، باإلضافة إلى أھمیة تكنولوجیا الغاز الحیوي لحیاة اإلنسان في مختلف المجاالت الحیاتیة.

ملخص عن الفكرة

فكرة المشروع األساسیة ھي استغالل مخلفات البیئة الحیوانیة أو النباتیة أو غیرھا في إنتاج مصدر للطاقة یكون نظیفاً وصدیقاً للبیئة، حیث تتم ھذه

العملیة عن طریق الھضم الالھوائي للمخلفات العضویة، وذلك بإضافة الماء إلى المخلفات الحیوانیة الناتجة عن األبقار أو األغنام أو الدواجن أو البقایا

النباتیة أو اآلدمیة، وذلك بوجود البكتیریا وبمعزل عن غاز األكسجین، فتتحول المواد العضویة المختلفة ضمن سلسلة من التفاعالت المعقدة إلى:

*مواد سائلة (السماد العضوي): وھو سماد جید ونظیف خاٍل من الملوثات ذو تكلفة یسیرة، ویحقق حمایة للبیئة من التلوث. وتشیر تحالیل سماد

البیوغاز إلى احتوائھ على بعض الفیتامینات، وال سیما فیتامین B12، ذلك أن نمو البكتیریا بالمخمر یتطلب وجود ھذا الفیتامین، كما یحتوي السماد

على منظمات النمو والھرمونات النباتیة الطبیعیة.

*مجموعة غازات (الغاز الحیوي) أو ( (Biogas: وھو خلیط غازي قابل لالشتعال ینتج عن تخمیر أي مواد عضویة حیوانیة أو نباتیة المصدر

(CO2) وغاز ثاني أكسید الكربون ،(CH4%75 – 55) بمعزل عن الھواء، وذلك بواسطة میكروبات بكتیریة الھوائیة، ویتكون من غاز المیثان

بنسبة (25 – 45%)، وقلیل من الھیدروجین( H )، والنیتروجین( N )، وآثار من كبریتید الھدروجین (H2S)،  وبواسطة مرشح (فلتر) خاص

یفصل غاز المیثان عن باقي الغازات الضارة التي یتم تنقیتھا، ثم یوجھ المیثان إلى الـمحول الـ(Generator) إلنتاج الكھرباء.
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أھم نتائج المشروع

*الطاقة الحیویة المتولدة من مخلفات البیئة ھي طاقة نظیفة وصدیقة للبیئة، ورخیصة وضروریة في ظروف الحیاة العصریة، وفي ظل نضوب

مصادر الطاقة وتزاید عوامل تلوث البیئة، ثم التخفیف من خطر التلوث بھدف حمایة اإلنسان.

*إن التخلص اآلمن من مخلفات المزرعة عن طریق الھاضم یعّد إسھاماً كبیراً في حمایة البیئة وبالتحدید حمایة المیاه الجوفیة من التلوث، وكذلك

استفادة المزارع من الغاز والسماد الطبیعي.

*تكنولوجیا الغاز الحیوي في تقدم مستمر، مع إمكانیة تطویرھا وتحسینھا لسد حاجة اإلنسان من الطاقة، واالستفادة من المخلفات في البیئة المحیطة

بھ.

*محطات الغاز الحیوي تناسب القدرات التقنیة واالقتصادیة لمزارعي العالم النامي.

*تكنولوجیا الغاز الحیوي مطابقة لمتطلبات االقتصاد والتوازن الطبیعي المستقبلي.

*ممكن استعمال الغاز ألغراض الطبخ واإلضاءة من خالل طباخات ومصابیح مصممة بشكل خاص الستعمال الغاز الحیوي، كما یمكن تحویل

محركات الدیزل أو البنزین لتعمل بالغاز الحیوي.

* یعّد الزبل المثبت الخارج من الھاضم سماداً غنیاً بالمواد المغذیة للنبات مثل النیتروجین، والفسفور، والبوتاسیوم، التي ھي مھمة لنمو النباتات.

*تكنولوجیا الھاضم الحیوي تلعب دوراً مھماً في تحقیق المساندة الذاتیة للمزارع العضویة البیئیة.

الجدید في ھذا المشروع

اإلدارة البیئیة واالقتصادیة المتكاملة إلنتاج طاقة من الغاز الحیوي، والتخلص من مخلفات البیئة بطریقة صدیقة للبیئة، والسعي إلقامة مصانع

ومشاریع تنفذ باستخدام ھذا المجال الحیوي، وعدم االكتفاء بعمل وحدات بیوغاز منزلیة فقط، ثم الدعوة إلى االعتماد الذاتي إلنتاج كھرباء للمناطق

الفلسطینیة والتخلص من التبعیة لالحتالل.

 


