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تهتم المملكة بزراعة النخيل، وتعد من أوائل الدول من حيث عدد    
هـ  نحو 1431النخيل وإنتاجها، وتبلغ مساحة مزارع النخيل عام 

مليون نخلة، تنتج سنويا نحو  23ألف هكتار، وعددها أكثر من 156
في جودتها بين عالية  التمور، وتتنوع التمورمليون طن من 

 .  ومتوسطة ورديئة

وتترك زراعة النخيل في مراحلها المختلفة مخلفات كثيرة كالسعف       
والجريد واأللياف وغيرها، تشكل عبئا على المزارعين، وتشويها 
للبيئة الزراعية، ومصدرا للحشرات والحيوانات القارضة الضارة، 
ولألوبئة واألمراض الزراعية، ويتم التخلص منها بالحرق، وهو 

أسلوب غير مناسب لما فيه من تلويث للبيئة، وهدر اقتصادي لمواد 
يمكن االستفادة منها في مجاالت أخرى تعتمد مباشرة وغير مباشرة 

كإنتاج األعالف، واألخشاب، والكحول  والتمورعلى مخلفات النخيل 
الطبي، والغاز، وتوليد الطاقة، وعمل بعض الصناعات التي تستخدم 

مخلفات المزارع كمادة خام كالصناعات الخشبية والورقية، واألدوات 
 .المنزلية، وغيرها
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 :ثالث مجموعات من البكتريا تشترك بصورة تكافلية متتابعة في عملية اإلنتاج

 والبروتينات والدهون  الكاربوهيدراتالمجموعة األولى تقوم بهدم وتخمير

 . التخميريةهذه المجموعة بالبكتريا وتسمى . دهنيةوتحولها إلى أحماض 

 التي أنتجتها المجموعة األولى الدهنيةالمجموعة الثانية تتغذى على األحماض ,

و . وثاني أكسيد الكربون وهيدروجين أسيتاتحيث تقوم بهدمها وتحويلها إلى 

 .  المنتجة للهيدروجين إجباريا األسيتاتتسمى هذه المجموعة ببكتريا 

 األسيتات أيضالمجموعة الثالثة هي المجموعة التي تنتج غاز الميثان عن طريق 

و تسمى . و ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين المنتجة من قبل المجموعة الثانية

هي بكتريا ذات خصائص غريبة حيث أنها  وهذه المجموعة ببكتريا الميثان 

ثاني " تتنفس"وكمصادر للطاقة والكربون  واألسيتاتعلى الهيدروجين " تتغذى"

 .أكسيد الكربون مستعملة إياه في عملية إنتاج الطاقة
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. صناعيا منتشرة في العالم سواء في الدول الصناعية أو النامية( البيوغاز) عملية إنتاج الغاز الحيوي 

تتكون المواد الخام المستعملة في اإلنتاج في الغالب منن الضالن و والمخلضناو المحتوينة علنا كميناو 

حيننت تفننده اننمل العمليننة أساسننا للننتخلض مننن اننمل الضالنن و والمخلضنناو عاليننة مننن المننواد العالننوية 

تشتمل أام المواد الخام المستعملة في إنتاج البيوغاز علا  فالن و . الالارة بالبيئة بطريقة اقتصادية

, مخلضنناو تصنننيغ الننور , مخلضنناو تصنننيغ اةغميننة, مخلضنناو المحاصننيل الحقليننة, الحيننوان واإلنسننان

 . اةعشاب وغيراا

-8يتم إالافة الماء في عملية التخمينر للمنادة الخنام بنسنبة تعنادل حنوالي واحند لواحند لتعطنا حنوالي 

يالاه في بداية العملية اإلنتاجية لفما المخلوط . مادة عالوية صلبة بالوزن في وسط التخمير% 11

في العادة بادئ يحتوى كمية عالية من بكتريا إنتاج الميثان والبادئ المضالل او فال و معالجنة مينال 

, الطننابو يبنننا جفنناز التخميننر علننا المسننتوى الصننناعي مننن . الصننره الصننحي أو روت اةبقننار

يتكننون البيوغنناز المنننتر بالطريقننة المننمكورة أعنن ل . الخرسننانة المسننلحة والحدينند غيننر القابننل للصنندأ

ايندروجين  كبريتيد% 1, نيتروجين% 4, ثاني أكسيد كربون% 30, ميثان% 65: بالتقريب كاآلتي

يعادل المتنر المكعنب منن البيوغناز كمصندر . وآثار من الفيدروجين واةكسجين وأول أكسيد الكربون

يعطنني كننل كيلننو جننرام واحنند مننن المننادة . ديننزللتننر  0,6لتننر بنننزين أو حننوالي  0,7للطاقننة حننوالي 

متننر مكعننب مننن البيوغنناز حسننب نوعيننة المننادة العالننوية  0,5إلننا  0,1العالننوية الجافننة حننوالي 

يمكن أن يسنتعمل البيوغناز كمصندر للطاقنة فني عمليناو الطنب , . المستعملة وحسب ظروه التخمير

 .  التدفئة, اإلنارة ال , وملك في المزارع والمصانغ وفا المناط  السكنية الريضية

 إنتاج الغاز الحيوي صناعيا



 ( البيوغاز)مخلفات إنتاج الغاز الحيوي 

الضالن و المتبقينة منن عمليننة إنتناج البيوغناز ث تقنل كثيننرا فني الحجنم واةامينة عننن 

لكننن مننا يميننز اننمل المخلضنناو اننو أن المننادة , المننادة الخننام الداخلننة لمخمننر اإلنتنناج

العالننوية الالننارة بالبيئننة والتنني كانننو توجنند فنني المننادة الخننام قنند تننم انندمفا بواسننطة 

اننمل المخلضنناو تحتننوى . البكتريننا وتحويلفننا إلننا مننواد ث عالننوية غيننر الننارة بالبيئننة

تقريبا نضس الكمياو الموجودة في المادة الخام قبل التخمينر منن عناصنر النيتنروجين, 

لكننن اننمل العناصننر توجنند فنني المخلضنناو  فنني شننكل , والكبريننو البوتاسننيومالضسننضور, 

مركباو ث عالوية يمكن أن تستعمل مث  كسماد في الزراعة حيت تمتصفا النباتاو 

واناك الكثينر منن اثسنتعماثو اثقتصنادية الممكننة لفنمل . بطريقة مباشرة من التربة

 :أامفا, الضال و

 .والبوتاسيومتسميد اةراالي الزراعية إلمداداا بالنيتروجين والضسضور •

مننن وجبننة % 50تغميننة اةسننماك فنني المننزارع السننمكية حيننت يمكننن إحنن ل حننوالي •

 اةسماك 

منن % 30-20تغمية المواشي من أبقار وأغنام وخ ففا  حيت يمكن إحن ل حنوالي •

 .العليقة



  

,  معامل قسم علوم الغذاء والتغذيةسوف يتم إجراء تجارب في        
إلنتاج جامعة الملك فيصل بالهفوف , العلوم الزراعية واألغذيةكلية 

 الغاز الحيوي 

ثمار غير صالحة لألكل, )النخيل  اشجارمن مخلفات ( البيوغاز )    
 :العملية كما يلي, وتتم (عذوقنوى, أوراق, ساق, 

المعمل, يقوم الفريق البحثي بتطوير مخمر مناسب لإلنتاج في : أوال
 .والتجريبالتصميم ثم التصنيع ويشمل ذلك عملية 

تجرى تجارب إنتاج البيوغاز من مخلفات شجرة النخيل في : ثانيا
المعمل حسب الخطة المعدة في مشروع البحث, وذلك للوصول 

 .لإلنتاجللطريقة المثلى 
تستعمل النتائج المتحصل عليها من تجارب المعمل في تصميم مخمر : ثالثا

 .  الجامعةلإلنتاج على مستوى تجارى ليستعمل لإلنتاج في مزرعة 
 .    زراعيةستستعمل مخلفات إنتاج البيوغاز في تجارب تسميد محاصيل : رابعا
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فحص المعمل الجدد بعد تركيبة من قبل الفنيين وأعضاء فريق البحث العلمي    

 للتأكد من صحة التركيب وسالمة الروابط والوصالت الكهربائية
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