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نيويورك٢٠٠٩ ،

ج-شكر وتقدير
تود اإلسكوا أن تنوه بمساھمات كلّ من السيد أحمد حوري لمساعدته في إعداد دراسات الحالة حول
مخلفات الزيتون وصناعة األلبان؛ والسيدة شادية توفيق لمساعدتھا في إعداد دراسة الحالة بشأن صناعة
السكر؛ والسيد جان بول صفير للعرض الذي قدمه حول التكنولوجيات البيئية التي يمكن استخدامھا إلنتاج
الوقود الحيوي.

-د-

ه-تصدير
تتناول ھذه الدراسة الفرص والعراقيل المتصلة بتطوير الجيل الثاني من الوقود الحيوي في منطقة
اإلسكوا ،وتقدم لھذا الغرض عرضاﹰ حول التكنولوجيات السليمة بيئيﹰا المتوفﹼرة في المنطقة والمتاحة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة .كما تتناول الدراسة النفايات الزراعية التي تنتجھا ثالثة صناعات ھامة ،ھي صناعة
زيت الزيتون ،وصناعة السكر )المستخرج من قصب السكر وشمندر السكر( ،وصناعة األلبان .وتتضمن
ھذه الوثيقة دراسات حالة عن مجموعة من البلدان ،وذلك لتقديم تقييم مالي وبيئي مستند إلى التحليل؛ وتقدم
كذلك سلسلة من التوصيات ،بھدف مساعدة صانعي القرار وأصحاب المشاريع على متابعة التطورات التي
يشھدھا قطاع الوقود الحيوي من الجيل الثاني عن طريق استخدام التكنولوجيات السليمة بيئياﹰ.
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ك-ملخﹼص تنفيذي
لقد أدت التطورات في قطاع الوقود الحيوي إلى تفعيل النقاش العالمي حول النتائج العرضية المحتملة
للجھود المبذولة لتحقيق أمن الطاقة على حساب األمن الغذائي .وكشفت األزمات الغذائية والمالية األخيرة
تأثﹼر األسعار العالمية للغذاﺀ بالتغيرات التي يشھدھا من عرض السلع الغذائية األساسية والطلب عليھا في
مختلف البلدان .ومن ھذه السلع السكر والذرة ،اللذان باتت زراعتھما موجھة أكثر فأكثر إلى إنتاج اإليثانول.
ويطرح استخدام الموارد الشحيحة من المياه واألراضي بھدف زراعة المحاصيل المخصصة إلنتاج الطاقة
تحديات جديدة في إدارة الجفاف وتدھور األراضي والتصحر في المنطقة .فقطع األشجار بھدف إنتاج
المحاصيل المخصصة إلنتاج الوقود الحيوي يؤدي إلى إزالة الغابات ويسھم بالتالي في ظاھرة تغير المناخ.
وفي معرض البحث عن بدائل لھذه المحاصيل الزراعية ،تنظر بلدان اإلسكوا في استخدام أصناف جديدة من
المحاصيل غير الغذائية التي يمكن االستفادة منھا إلنتاج الوقود الحيوي األساسي في األراضي الھامشية.
وفي حين ال يزال الجدل الدولي مستمراﹰ بشأن تطوير الوقود الحيوي األولي ،تظھر أصناف الجيل
الثاني من الوقود الحيوي والمستخرجة من مشتقات النفايات الزراعية كبدائل سليمة بيئياﹰ يمكن أن يعتمدھا
صانعو القرار وأصحاب المشاريع المھتمون بتطوير الوقود الحيوي .ومن ھنا ،حدد عدد من المؤتمرات
العالمية والمحافل اإلقليمية التي شاركت فيھا بلدان اإلسكوا الجيل الثاني من الوقود الحيوي باعتباره أداة
ممكنة لتطوير مصادر بديلة وجديدة للطاقة .ويشير المدافعون عن الوقود الحيوي إلى أن التطورات التي
يشھدھا ھذا القطاع يمكن أن تساعد أيضﹰا في التصدي للمشاكل البيئية في المنطقة ،وأن تتيح إمكانات جديدة
لتوليد الدخل وفرص العمل ،وذلك من خالل اعتماد تكنولوجيات سليمة بيئياﹰ.
ويتيح تطوير قطاع الجيل الثاني من الوقود الحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاﹰ جديرة
باالھتمام ،يمكن أن يستفيد منھا أيضاﹰ المزارعون في المجتمعات المحلية الريفية الزراعية .فاألساليب
التقليدية المتبعة اليوم في تصريف النفايات الزراعية عبر قنوات تجارية وغير تجارية ،كثيرﹰا ما تخلﹼف آثارﹰا
ضارةﹰ بالبيئة مثل ارتفاع مستويات تلوث الھواﺀ بفعل حرق سيقان قصب السكر ،أو تراجع العائدات
االقتصادية بفعل بيع روث الحيوانات كسماد .وإذا حصل المنتجون الصغار والمتوسطين على التكنولوجيات
السليمة بيئياﹰ لتحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي من الجيل الثاني ،ففي ذلك ما يساعدھم على االستفادة
من الفرص التي يتيحھا ھذا القطاع الناشئ .غير أن خيارات التكنولوجيا على المستويين الوطني والمحلي
تتوقف على توفر كميات النفايات الزراعية وسھولة الحصول عليھا .وباإلضافة إلى ضرورة نقل التكنولوجيا
والحصول على المعلومات والموارد المالية الالزمة لالستثمار في ھذا القطاع ،ينبغي توفير بيئة مؤاتية تشجع
على تطوير مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة .ومع أن البلدان الصناعية تدعم تطوير الوقود الحيوي،
ال تزال الحوافز المالية الالزمة للبحوث واالستثمار غير متوفرة في البلدان النامية عموماﹰ ،ومنھا بلدان
اإلسكوا .ويؤثر ھذا الواقع على الجدوى المالية لمباشرة االستثمار في الجيل الثاني من الوقود الحيوي.
وفي ھذا السياق ،تبحث ھذه الدراسة في الفرص والقيود المتصلة بتطوير الجيل الثاني من الوقود
الحيوي في منطقة اإلسكوا ،وتقدم لھذا الغرض عرضاﹰ للتكنولوجيات السليمة بيئيا المتوفرة في المنطقة والتي
يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيازتھا .وتتناول الدراسة النفايات الزراعية الناتجة من ثالثة قطاعات
ھامة في منطقة اإلسكوا ،ھي صناعات زيت الزيتون والسكر واأللبان .وتتناول مشتقات السكر المستخرج
من قصب السكر وشمندر السكر ،نظراﹰ إلى أھمية ھذه القطاعات الفرعية بالنسبة إلى البلدان العربية.
وتتضمن ھذه الوثيقة دراسات حالة عن مجموعة من البلدان ،وذلك لتقديم تقييم مالي وبيئي مستند إلى
التحليل؛ وتقدم كذلك سلسلة من التوصيات ،بھدف مساعدة صانعي القرار وأصحاب المشاريع على متابعة
التطورات التي يشھدھا قطاع الجيل الثاني من الوقود الحيوي عن طريق استخدام التكنولوجيات السليمة بيئياﹰ.

مقدمة
تتو ﹼفر موارد الطاقة غير المتجددة بكميات متفاوتة جداﹰ في مختلف بلدان اإلسكوا .غير أن تحقيق
الكفاﺀة في استخدام ھذه الموارد ھو ضرورة لجميع ھذه البلدان ،المنتجة وغير المنتجة للنفط ،سواﺀ أكان ذلك
للتقليل من وارداتھا من الوقود أم زيادة الكميات المتوفرة للتصدير .وعلى صعيد آخر ،ال تزال المشاكل
البيئية التي تعاني منھا المنطقة تتفاقم باستمرار في ظل ارتفاع أعداد السكان وقلة الكفاﺀة في إدارة النفايات.
وھكذا أصبحت ضرورة استخدام موارد الطاقة المتجددة اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وال يزال البحث في موارد الطاقة المتجددة في منطقة اإلسكوا يركﹼز على الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح والطاقة الكھرمائية .وغير أن الكتلة الحيوية ھي من مصادر الوقود التي تستحق االھتمام في
المنطقة .وعلى الصعيد العالمي ،وفي ظل أزمة الغذاﺀ التي رافقھا ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتفاقم
في الفقر والجوع ،تجدد النقاش حول إنتاج الوقود الحيوي .ويرى البعض أن الطلب على الوقود الحيوي في
السوق الدولية كان من األسباب التي أسھمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،وذلك بتحفيز المزارعين على
زراعة محاصيل تجارية بھدف استخراج الوقود الحيوي بدال من المحاصيل المخصصة إلنتاج األغذية).(١
وتكتسب ھذه الحجة أھمية خاصة عند البحث في زراعة محاصيل غذائية يمكن استخراج الوقود الحيوي
األولي منھا ،مثل السكر والذرة ،إلنتاج اإليثانول مثالﹰ .ويعود ذلك إلى أن األراضي والمياه المخصصة
لزراعة ھذه المحاصيل التجارية التي يمكن استخدامھا كوقود حيوي تقتطع موارد األراضي والمياه التي كان
باإلمكان تخصيصھا إلنتاج الغذاﺀ .ويبرز ھذا التحدي خصوصاﹰ في البلدان العربية التي لطالما اعتبرت
األمن الغذائي عنصراﹰ رئيسياﹰ في سياساتھا التجارية وسياساتھا المعنية بالتنمية الزراعية.
ويرى البعض أن األثر الصافي إلنتاج الوقود الحيوي األولي ضار بالبيئة والمناخ ،نظراﹰ إلى أنﹼه يزيد
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وذلك من خالل التسبب بإخراج الكربون من التربة وإطالقه في
الھواﺀ .ومع أن الوقود الحيوي ال يمثﹼل سوى نسبة ضئيلة من االحتياجات العالمية من الطاقة في الوقت
الراھن ،ومع أن المزارع المخصصة لزراعة محاصيل تجارية بھدف إنتاج الوقود الحيوي ال تزال تم ﹼثل
نسبة قليلة جداﹰ من مجموع األراضي المزروعة ،يتسبب إنتاج ھذا الوقود بتحوالت كبيرة في األراضي ،سواﺀ
أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة .ومن ھذه التحوالت تدھور األراضي وفقدان مساحات كبيرة من
الغابات المدارية في أنحاﺀ عدة من العالم .وتضع مبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدھور الغابات في البلدان النامية ھذه التحوالت في صلب اھتماماتھا ،وتسعى إلى تقديم حوافز مالية للبلدان
النامية المستعدة لخفض االنبعاثات والقادرة على ذلك ،من خالل منع إزالة الغابات بھدف حمايتھا باعتبارھا
وسيلة لمكافحة تغير المناخ.
غير أن أحدث البحوث والجھود الرامية إلى التطوير في إنتاج الوقود الحيوي األولي تعود بالنفع على
المناطق التي تعاني من الجفاف والتصحر ،مثل األراضي الھامشية في منطقة اإلسكوا .فعلى سبيل المثال،
تعمل مصر والسودان معا لزرع أصناف جديدة من النباتات غير الغذائية التي يمكن استخدامھا إلنتاج الوقود
الحيوي) .(٢وفي سياق الجھود اإلقليمية المبذولة في ھذا المجال أيضاﹰ ،يجري االستثمار في نبتة الجاتروفا
المقاوِ مة للجفاف ،وفي نبتة الھوھوبا التي يمكن زراعتھا في التربة المالحة .وفي الحالتين ،يمكن استخدام
) (١منظمة األغذية والزراعة ،حالة انعدام األمن الغذائي في العالم.٢٠٠٨ ،
)(٢

.

-٢الزيت المستخرج من ھذه النباتات كوقود أولي أو كمادة مقوية ألصناف الوقود الحيوي األخرى .وتشھد
مصر ومناطق عدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي مزيداﹰ من جھود البحث والتطوير في ھذا المجال ،وذلك
بھدف تطوير الوقود الحيوي ،واستخراج النفط ،وكذلك تحسين الغطاﺀ الحرجي في المناطق التي تعاني من
ندرة المياه وتدھور األراضي.
ومن الخيارات األخرى المتاحة لبلدان اإلسكوا إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي ،أو الوقود
الحيوي المشتق من النفايات الزراعية .وقد أشارت محافل سياسية دولية وإقليمية عدة إلى ھذا الخيار البديل
باعتباره وسيلة لتطوير الوقود الحيوي بطريقة مستدامة ،وعن طريق استخدام التكنولوجيات السليمة بيئياﹰ.
ويشير المدافعون عن ھذا البديل إلى الفرص التي يولﹼدھا الجيل الثاني من الوقود الحيوي من حيث استحداث
فرص العمل وتوفير مصادر إضافية للدخل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات الريفية الزراعية.
ويشكل اعتماد ھذه التكنولوجيات البيئية بھدف االستفادة من مشتقات النفايات الزراعية خيارﹰا يدعو لالھتمام،
ويستحق أن تنظر فيه بلدان المنطقة التي تعاني من شح المياه ،والتي يواجه قطاع الطاقة فيھا الكثير من
القيود والتحديات المتصلة بتوزيع الطاقة الكھربائية في الريف.
وال تزال منتديات عديدة تناقش النتائج العرضية المترتبة على تطوير قطاع الوقود الحيوي والفرص
الناتجة منه .وعلى الصعيد العالمي ،وفي ضوﺀ طفرة الوقود الحيوي خالل األعوام القليلة الماضية ،أوصي
باعتماد نھج حذر إزاﺀ الوقود الحيوي .فقد دعا اإلعالن الصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن
الغذائي العالمي ،مثالﹰ ،إلى االستمرار في إجراﺀ "دراسات معمقة لكفالة استدامة إنتاج واستعمال الوقود
الحيوي وفقا للركائز الثالث للتنمية المستدامة ،مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق األمن الغذائي العالمي والحفاظ
عليه") .(٣وأعربت لجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة في دورتھا السابعة عشرة عن تأييدھا لھذا
الموقف ،مشيرة إلى ضرورة "التصدي للتحديات التي يفرضھا الوقود الحيوي ،واغتنام الفرص التي يتيحھا،
بالنظر إلى احتياجات العالم في مجال األمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة") .(٤وأعربت عدة منظمات
دولية عن قلقھا إزاﺀ قيام حكومات مختلفة باعتماد سياسات تدعم تطوير الوقود الحيوي األولي ،وإزاﺀ آثارھا
المحتملة على تغير المناخ وأسعار األغذية في العالم واالستدامة البيئية والتجارة الدولية).(٥
وعلى الصعيد اإلقليمي ،حذر اإلعالن الوزاري العربي حول التغير المناخي البلدان العربية من
"عواقب اتجاه البلدان المتقدمة إلى تشجيع الدول النامية على زراعة المحاصيل المنتجة للوقود الحيوي عوض
الغذاﺀ" ،وشجع على إنتاجه "من المخلفات العضوية") .(٦كذلك ،أشارت استراتيجية التنمية الزراعية العربية
المستدامة للعقدين القادمين ) (٢٠٢٥ - ٢٠٠٥إلى القيمة المضافة التي يكتسبھا المزارعون من استخدام
النفايات الزراعية إلنتاج الوقود الحيوي ،وإلى أثره اإليجابي على البيئة وعلى تأمين الوقود لمختلف

) (٣إعالن المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي :تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية ،روما٥ - ٣ ،
حزيران/يونيو" ،التدابير المتوسطة والطويلة األجل" ،ص .٣
) (٤لجنة التنمية المستدامة" ،خيارات السياسات والتدابير العملية الرامية إلى التعجيل بالتنفيذ في مجاالت الزراعة ،والتنمية
الريفية ،واألراضي ،والجفاف ،والتصحر في أفريقيا" ،نص غير محرر ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩ص .١٦
)(٥
) (٦مجلس الوزراﺀ العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" ،اإلعالن الوزاري العربي حول التغير المناخي" ) .(٢٠٠٧ويشير
ھذا اإلعالن ،الذي اعتمده المجلس في دورته التاسعة عشرة ،إلى موقف البلدان العربية إزاﺀ قضايا تغير المناخ.

-٣االستخدامات) .(٧ودعا الخبراﺀ في اجتماعات اإلسكوا كذلك إلى إجراﺀ تحليل مفصل لفوائد الوقود الحيوي
يتناول تكاليفه في كل بلد على حدة ،وذلك لتحديد مدى كفاﺀة إنتاج الوقود الحيوي األولي والثانوي وتحديد
اإلمكانيات التي قد يوفرھا الوقود الحيوي الثانوي للمنطقة) .(٨وتأتي ھذه الدراسة استجابة إلى المطالب
الداعية إلى إجراﺀ المزيد من البحوث في ھذا المجال.
ومن وجھة نظر بيئية ،يحتمل أن يسھم تطوير صناعة الجيل الثاني من الوقود الحيوي في التخفيف
من مشاكل إدارة النفايات البيئية الناتجة من مختلف األنشطة الزراعية .وتفرض إدارة النفايات الزراعية
تحديات كبيرة على الكثير من البلدان العربية ،وتﹸعتبر مجاال رئيسيا ينبغي أن تستمر الحكومات العربية في
البحث فيه) .(٩وتتسبب النفايات الزراعية الصلبة بروائح كريھة وبتلوث األراضي والمياه ،وغالباﹰ ما يجري
التخلص منھا عن طريق حرقھا في موقعھا ،وھو ما يضر بنوعية الھواﺀ ويتسبب بالكثير من الحرائق في
ف القاھرة
الغابات ،على نحو ما وقع في لبنان .وفي مصر ،يخلﹼف حرق القش وقصب السكر ضباباﹰ أسود يل ﹼ
لفترات طويلة ،ال سيما في فصل الخريف .ويؤدي تصريف مخلفات زيت الزيتون في األنھار إلى رفع
مستويات الطلب البيولوجي على األكسجين ،وتضاؤل كميات األكسجين في المياه بفعل تحلل كميات كبيرة من
المواد العضوية فيھا ،باإلضافة إلى نفق الكثير من أسماك تلك األنھار بسبب النقص في األكسجين .وينتج
تلوث مياه البحر كذلك من تصريف نفايات عضوية معينة فيھا من دون أية ضوابط .ويتسبب تصريف
النفايات السائلة أيضاﹰ في موارد المياه السطحية والجوفية بارتفاع معدالت التلوث .ويزيد ذلك من الضغوط
على موارد المياه العذبة الشحيحة في بلدان اإلسكوا .ومع أن معظم النفايات الزراعية قابلة للتحلل ،يؤدي
تركز كميات كبيرة منھا في البيئة خالل فترات الحصاد إلى رفع معدالت التلوث وإجھاد النظم اإليكولوجية
والبيئية المحلية.
ومن وجھة نظر اقتصادية ،يشكل الوقود الحيوي تكنولوجيا بيئية قابلة لالستمرار ولالستخدام في
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وتدلّ التجارب الناجحة في أنحاﺀ مختلفة من العالم على أن الوقود الحيوي
قادر على توفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وعلى خفض تكاليف
الطاقة وتكاليف إدارة النفايات التي تتكبدھا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الزراعية عادة ،وقادر كذلك على
توفير فرص العمل التكميلية وتوليد الدخل عن طريق استخدام مجاري النفايات إلنتاج الطاقة البديلة .وعلى
ھذا النحو ،يمكن اعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتجة للوقود الحيوي ومستھلكة له ،ال سيما في
المناطق الريفية في بلدان اإلسكوا .ويوفﹼر استحداث فرص اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية فوائد
اجتماعية للتنمية الريفية.
وتندرج ھذه الدراسة في إطار أنشطة اإلسكوا الرامية إلى زيادة استخدام التكنولوجيات السليمة بيئي ﹰا
في البلدان األعضاﺀ ،من أجل تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتعزيز التنمية الريفية

) (٧المنظمة العربية للتنمية الزراعية" ،التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين ) ،"(٢٠٢٥ - ٢٠٠٥البرنامج الفرعي
لتطوير تقانات استخدام المخلفات الزراعية ،٢٠٠٧ ،ص .٣٠
) (٨على سبيل المثال ،اجتماع فريق الخبراﺀ حول اإلدارة المستدامة لألراضي باعتبارھا إحدى أفضل الممارسات لتعزيز
التنمية الريفية في منطقة اإلسكوا ،بيروت ٢٧ - ٢٥ ،آذار/مارس .٢٠٠٩
) (٩جامعة الدول العربية ،البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في مجال
البيئة المعتمد من مجلس الوزراﺀ العرب المسؤولين عن البيئة في دورته االستثنائية ٢٥–٢٤ ،أيار/مايو .٢٠٠٩

-٤المستدامة .وتبحث الدراسة في إمكانية تطوير الوقود الحيوي الثانوي المستخرج من نفايات زراعية معينة،
وفي إمكانية استخدامه في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويستعرض الفصل األول االستخدامات الحالية للنفايات الزراعية ،مشيرﹰا إلى مختلف التكنولوجيات
والعمليات البيئية الالزمة لتحويل النفايات الزراعية إلى طاقة .ويبحث الفصل الثاني إلى الرابع في جدوى
استخدام المنتجات الثانوية المستخرجة من ثالث صناعات زراعية بھدف إنتاج الوقود الحيوي الثانوي في
منطقة اإلسكوا ،وھي النفايات الناتجة من صناعات زيت الزيتون والسكر ومنتجات األلبان .وقد عرضت
دراسات حالة حول كل من الصناعات الزراعية في عدد من البلدان األعضاﺀ ،وذلك على أساس مستويات
اإلنتاج المحلي وحالة تطوير الوقود الحيوي في قطاعات محددة .ويستعرض الفصل الخامس التحديات
والفرص المتصلة بإنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي في منطقة اإلسكوا .وتختتم الدراسة بعدد من
االستنتاجات والتوصيات الھادفة إلى تطوير الوقود الحيوي من خالل استخدام التكنولوجيات السليمة بيئيﹰا
والھامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

-٥-

أوال  -استخدام التكنولوجيات البيئية إلنتاج الوقود الحيوي
تتوفﹼر اليوم مجموعة متنوعة من التكنولوجيات البيئية التي تستخدم في تحويل النفايات الزراعية إلى
طاقة .ويستعرض ھذا الفصل االستخدامات الحالية للنفايات الزراعية ،ويشير إلى مجموعة من العمليات
المعتمدة لھذا الغرض .ويختتم الفصل بتحليل للتكنولوجيات التي يمكن تطبيقھا في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في منطقة اإلسكوا.
ألف  -االستخدامات الحالية للنفايات الزراعية
يمكن استخدام النفايات الزراعية بطرق متنوعة ،حسب طبيعة ھذه النفايات وظروف إنتاجھا ،كما ھو
مبين في الشكل  .١ويجري التخلص من أصناف كثيرة من النفايات بطرق غير سليمة .ويؤدي ذلك إلى
مشاكل بيئية كبيرة ،حيث يجري تصريف المياه العادمة الناتجة من معاصر الزيتون ،أو المياه العادمة الناتجة
من مزارع األلبان ومصانع تجھيز األغذية في األجسام المائية المجاورة .وتكثر ھذه الممارسة في البلدان
التي تكتفي بالحد األدنى من األنظمة ،والتي تفتقر فيھا النظم المعنية بإنفاذ حماية البيئة إلى الكفاﺀة .وفي
البلدان التي تطبق قوانين صارمة ،قد يتكبد المنتجون تكاليف مالية باھظة لنزع أثر النفايات أو معالجتھا قبل
التخلص منھا.
ويمكن للمزارعين التخلﹼص من النفايات الزراعية عن طريق بيعھا في أسواق ثانوية تستخدم مشتقات
النفايات ألغراض أخرى .وعلى سبيل المثال ،تﹸباع التمور المحصودة الرديئة النوعية أو الصغيرة الحجم
علفاﹰ للحيوان ،ويباع القش المتبقي بعد تطھير الحقول مادة للبناﺀ .ويمكن كذلك تحويل معظم النفايات
الزراعية إلى سماد واستخدامھا لتغذية التربة وتقويتھا .وتشيع ھذه االستخدامات خصوصاﹰ في المناطق
الريفية في البلدان العربية .وھكذا ،نشأت أسواق عدة بفعل استخدام النفايات والمنتجات الزراعية .ولذلك،
ينبغي تحليل مسارات استخدام ھذه المشتقات في سياق البحث في جدوى الترويج لتطبيق تكنولوجيات سليمة
بيئيﹰا من أجل استخراج منتجات جديدة من النفايات الزراعية.
الشكل  - ١مجاري النفايات الزراعية

النف اي ات ال زراعية

استخدام النفاي ات ألغ راض
غير متصلة با لطا قة :
 -1علف ال حيوان ات
 -2مواد ال بناﺀ
 -3أس مدة عضوي ة
 -4م خص بات
 -5مقوي ات للترب ة

التدفئة

ا ست خدام النفا يات لغرض توليد
الطاقة

وق ود النق ل

التخلص م ن ا لنفايات :
 -1األ ثر الب يئي
 -2ال كلفة ال مالية

تو ليد الكھرب اﺀ

-٦تﹸستخدم النفايات الزراعية لتوليد الطاقة أيضﹰا .فحرق الكتلة الحيوية لتوليد الحرارة ھو طريقة شائعة
للتخلص من النفايات في منطقة اإلسكوا ،بالرغم مما تسببه من ضرر على الصحة وتلوث في الھواﺀ .وفي
عدد كبير من البلدان الزراعية في العالم ،يشكل روث الحيوانات مصدرﹰا رئيسياﹰ للطاقة المستخدمة للطھو
والتدفئة في المنازل .غير أن ھناك تكنولوجيات بديلة أخرى الستخراج الطاقة من النفايات الزراعية).(١٠
باﺀ  -توليد الطاقة من النفايات الزراعية
ألغراض التبسيط والتصنيف ،تشير ھذه الدراسة إلى أن عملية تحويل النفايات الزراعية إلى طاقة قد
تجري بطريقة من الطرق األربع المبينة في الشكل  ،٢وھي) :أ( الحرق المباشر والبسيط الذي يمارس عادة
من دون معالجة النفايات ،ويشيع اعتماده ألغراض التدفئة في مختلف أنحاﺀ العالم؛ )ب( تحويل النفايات
الزراعية إلى وقود حيوي صلب؛ )ج( تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي سائل؛ )د( تحويل النفايات
الزراعية إلى وقود حيوي غازي.
الشكل  - ٢عملية تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي

)(١٠
Journal of Cell and Animal Biology

-٧يتطلب تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي صلب حداﹰ أدنى من المعالجة .ومن الشائع رص
النفايات وتحويلھا إلى قوالب أو ألواح ،واستخدام المنتج النھائي في المواقد .ويشكل تحويل النفايات إلى
أقراص شكالﹰ آخر من أشكال رص ھذه النفايات وتحويلھا إلى منتج يمكن استخدامه صناعيﹰا .وأما الشكل
الثالث من الوقود الصلب والمستخدم بكثافة ،فھو الفحم الحيوي المعروف بالفحم النباتي ،والذي يحتوى حدﹰا
أدنى من الرطوبة في النفايات الزراعية المكونة له ،مما يجعل ھذا الوقود الصلب القابل لالحتراق أخف وزن ﹰا
وأكثر نظافة.
ويتطلب تحويل النفايات إلى وقود حيوي سائل قدراﹰ أكبر من الطاقة وعددﹰا أكبر من األيدي العاملة.
فھذه العملية تستلزم رفع مستوى االستثمارات في المصانع ،وتوفير سوق للمنتجات بصرف النظر عما إذا
كانت غاز الميثانول أو اإليثانول ،أو ناتجة من تخمير المنتجات المتنوعة التي تحتوي على سكﹼريات ،أو وقود
الديزل الحيوي الناتج من أسترة نفايات الزيوت النباتية.
ويتطلب تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي غازي مستوى معيناﹰ من التجھيز .ويؤدي إنتاج
الغاز الحيوي )الميثان بشكل رئيسي( من التحلل الالھوائي ،وكذلك توليد الغاز المركب )خليط من الميثان
والھيدروجين وأول أكسيد الكربون( من االنحالل الحراري ،إلى إنتاج وقود حيوي يمكن استخدامه ألغراض
التدفئة أو توليد الكھرباﺀ.
وتتوفر عدة تطبيقات تكنولوجية الستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية .ويوجد عدد من التكنولوجيات
والعمليات الحديثة جداﹰ التي ال تزال في مرحلة البحث والتطوير وليست اقتصادية بالضرورة في مراحلھا
األولى .غير أن ھناك أيضا تكنولوجيات سليمة بيئي ﹰا معقولة الكلفة ومناسبة ،وھي متوفرة في السوق ويمكن
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة استخدامھا .ومن مصادر الوقود األكثر استخدامﹰا في ھذه التكنولوجيات
الخشب الصلب ،وجذوع الخشب ،ورقائق الخشب ،وأقراص الخشب ،ونشارة الخشب ،ولحاﺀ الخشب،
ونجارة الخشب ،والنفايات الزراعية ،وقشر الجوز ،وروث الحيوانات ،وحتى حمأة مياه الصرف الصحي .
وتتوقف كفاﺀة التطبيق التكنولوجي على مصدر الوقود ونسبة رطوبته .وتتراوح التكنولوجيا المستخدمة بين
الحرق المباشر والتغويز واالنحالل الحراري والھضم الالھوائي .وتوجد كذلك مجموعة متنوعة من
تكنولوجيات التحويل ،وھي األفران ،والغاليات المشبكة ،والقواعد المميعة ،والسخانات ،والغرف المستخدمة
لحرق الكتلة الحيوية والفحم بھدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنفيذ االنحالل الحراري .وتھدف
ھذه التطبيقات بمعظمھا إلى توليد الكھرباﺀ والحرارة .وتﹸستخرج الطاقة من التوربينات البخارية والتوربينات
الغازية ومبادالت الحرارة وحتى المحركات ذات االحتراق الداخلي.
ويستعرض ھذا الفصل التكنولوجيات التالية) :أ( الحرق المباشر؛ )ب( رص النفايات في قوالب؛
)ج( تحويل النفايات إلى أقراص؛ )د( صنع الفحم النباتي؛ ) •( االنحالل الحراري/التغويز؛ )و( التحلل
الالھوائي؛ )ز( تكون اإليثانول الحيوي.
 - ١الحرق المباشر
يمكن استخدام المعدات القادرة على تحويل النفايات الزراعية إلى طاقة ألغراض منزلية وبلدية
وصناعية .ويمكن استخدام إحدى التكنولوجيات األربع المبينة فيما يلي.

-٨)أ(

غاليات صغيرة لحرق الوقود )أقل من  ٥٠٠كيلوواط حراري(

تﹶستخدم ھذه الغاليات تكنولوجيا الوقﹼاد الذي يغذﹼى بالفحم من أسفله ،على النحو المبين في الشكل .٣
ث الحرارة على المشعاعات بالطريقة نفسھا التي تعمل فيھا مواقد الزيت .وغالباﹰ ما تكون ھذه
وھي تب ﹼ
الغاليات أوتوماتيكية ،نظرﹰا إلى أنھا مجھزة بمستوعب اسطواني يحتوي على النفايات الزراعية الصلبة.
ويقوم جھاز التغذية اللولبية بضخ الوقود بشكل متزامن مع احتياجات المسكن .وتشمل إيجابيات ھذا النوع
من الغاليات الكفاﺀة الحرارية العالية وانخفاض كلفة التشغيل ،وقلة الحاجة إلى التنظيف .وبالرغم من
تركيبتھا التي غالباﹰ ما تكون بسيطة ،يمكن لمعظم الغاليات المشتعلة تلقائيا تحقيق  ٩٠في المائة من الكفاﺀة.
ومن الشروط الھامة لتحقيق ھذه الكفاﺀة أن تكون حمولة الغالية خالل العملية اليومية شبه كاملة .وفي حالة
الغاليات األوتوماتيكية ،ينبغي أال يتجاوز المردود االسمي للغالية )ذات الحمولة الكاملة( الحد األقصى من
الطلب على الطاقة في فصل الشتاﺀ .إال أن ھذه الغالية تصدر  ١٠٠جزﺀ في المليون من أول أكسيد
الكربون ،ويجب إخضاعھا لتدابير صارمة للتحكم باالنبعاثات الصادرة عنھا.
الشكل  - ٣غالية صغيرة لحرق الوقود

)ب (

غالية كبيرة لحرق الوقود )أكثر من  ٥٠٠كيلوواط حراري(

لقد ثبت أن غرف االحتراق ذات القواعد المميعة ھي خيار موثوق في حالة المصانع الكبيرة التي
خ الوقود في قاعدة صلبة مميعة ،أي أنھا رفعت فوق
تستخدم النفايات الزراعية .وفي ھذه التكنولوجيا ،يض ﹼ
لوحة لتوزيع الحرارة ،وذلك من خالل نفخ الھواﺀ أو الغاز عبر ھذه اللوحة .وكمية المواد التي تتكون منھا
القاعدة ھامة لتحديد كمية الوقود .وتكتسب غرف االحتراق ذات القواعد المميعة مزايا كثيرة ،منھا تركيبتھا
البسيطة ،ومرونتھا في تقبل الوقود الصلب والسائل والغازي )تقبلھا مختلطة ،وتتحمل خصائصھا المتغيرة(،
وقدرتھا الكبيرة على االحتراق بدرجة حرارة منخفضة جداﹰ.
وتتضمن تطبيقات الغاليات الكبيرة ما يلي) :أ( إنتاج الحرارة للمباني الكبيرة ذات االحتياجات الكبيرة
من التدفئة؛ )ب( إنتاج البخار الالزم للمحطات الصغيرة لتوليد الطاقة )لغاية  ١٠ميغاواط(؛ )ج( تطبيقات
مشتركة لتوليد الحرارة والطاقة للمستشفيات والصناعات.

-٩)ج(

أجھزة التدفئة بالھواﺀ الساخن

يمكن تسخين الھواﺀ مباشرة بواسطة الغازات القابلة لالحتراق أو عبر المبادالت الحرارية في عدد
من التطبيقات الخاصة ،مثل مزارع الدواجن ،والتدفئة في البيوت المحمية.
)د (

حرق المخلفات الزراعية مع الفحم الطبيعي

إمكانية حرق المخلفات الزراعية والفحم موجودة .وھي تتطلب إدخال حد أدنى من التعديالت على
األجھزة الموجودة ،وتستدعي قيام الصناعة المولﹼدة للطاقة ببعض االستثمارات اإلنتاجية .وينبغي البحث في
ھذه اإلمكانية خصوصاﹰ عند التخطيط لبناﺀ محطات لتوليد الطاقة من الفحم .ويجري كذلك حرق المخلفات
الزراعية مع الوقود الثقيل في مصانع االسمنت ،وذلك في حال ارتفاع أسعار الوقود الثقيل.
اإلطار  - ١تجارب ناجحة في توليد الحرارة /الكھرباﺀ عن طريق الحرق المباشر للنفايات الزراعية
التجربة الناجحة  - ١السويد ،حرق النفايات الزراعية لغرض التدفئة :قام مزارع سويدي يعمل في زرع ٤٠٠
ھكتار من القمح باستثمار قرض بقيمة  ٧٦٠ ٠٠٠يورو في محطة لتوليد الحرارة عن طريق حرق القش بكفاﺀة ٣
ميغاواط حراري .وبعد إرسال الحرارة إلى شركة التدفئة التابعة للمنطقة ،بلغت المبيعات السنوية في المحطة ٣٣٠ ٠٠٠
يورو .وتستھلك ھذه العملية من حبوب الجاودار كمية أقل من الكمية التي تستھلك في سائر وسائل التدفئة .ويقوم
المزارع حالياﹰ بشراﺀ القش من مزارعين آخرين بكلفة  ٠,٠٣يورو للكيلوغرام الواحد .وقد حققت مبادرته مكاسب بيئية
ھامة إضافة إلى زيادة دخل مزرعته ،وذلك من دون أي دعم حكومي.
التجربة الناجحة  - ٢الصين ،حرق النفايات الزراعية لتوليد الكھرباﺀ :جرى استثمار مبلغ  ٣١مليون دوالر
أمريكي في محطة لتوليد الكھرباﺀ بھدف حرق  ٢٠٠ ٠٠٠طن من القش وتوليد  ١٣٠جيغاواط من الكھرباﺀ سنويﹰا من
ھذا المنتج الذي كان يحرق في الھواﺀ الطلق في السابق.
التجربة الناجحة  - ٣أستراليا ،حرق النفايات الزراعية لتوليد الكھرباﺀ :تم استثمار مليوني دوالر في أول محطة
كھرباﺀ تغذيھا مخلفات جوز المكاداميا في العالم .وتستھلك العملية  ٥ ٠٠٠طن من المخلفات سنويﹰا ،وتنتج  ١,٥ميغاواط
من الكھرباﺀ .ويبلغ إنتاجھا السنوي  ٩,٥ميغاواط ،وھي كمية كافية لتزويد نحو  ١ ٢٠٠منزل بالكھرباﺀ.
التجربة الناجحة  - ٤المملكة المتحدة ،حرق النفايات الزراعية لتوليد الكھرباﺀ :تولﹼد محطة الكھرباﺀ التي تعمل
على القش ما يكفي لتزويد  ٨٠ ٠٠٠منزل بالكھرباﺀ ،بكلفة قدرھا  ٨٤مليون دوالر.

 - ٢رص النفايات في قوالب
يشكل رص النفايات الزراعية في قوالب بھدف إنتاج الوقود الحيوي المضغوط الذي يمكن حرقه أو
تغويزه تكنولوجيا قديمة تسمح بضغط ھذا الوقود وبالتالي نقله بكلفة معقولة وبسھولة إلى المستخدم النھائي
)يتراوح وزن القالب بين كيلوغرام واحد وكيلوغرامين( .ويحتاج الزبائن إلى ھذه القوالب الستخدامھا كوقود
للغاليات المنزلية ،وكمواد أولية لنظم االحتراق و/أو األجھزة المنزلية أو الصناعية الصغيرة).(١١
)(١١

 - ١٠ويمكن أن تختلف االنبعاثات الناتجة من احتراق ھذه القوالب كثيراﹰ .ويجري حرق القوالب عادة في
بيئة غير منضبطة نسبياﹰ ،وقد يكون ضاراﹰ للبيئة .ولكن ،نظرﹰا إلى أن إزالة الغابات تطرح مشكلة كبيرة في
ال أفضل بكثير من األلواح الخشبية أو الفحم النباتي.
منطقة اإلسكوا ،توفر ھذه القوالب بدي ﹰ
)أ(

استخدام القوالب

يشمل الجيل األول من المعدات الالزمة الستخدام القوالب المواقد المفتوحة ،واألفران المشعة التقليدية
التي يبلغ متوسط كفاﺀة التحويل فيھا  ٢٠في المائة )متوسط كفاﺀة التحويل ھو القيمة األولية للتدفئة القابلة
لالشتعال محولة إلى قيمة التدفئة المستعملة بالفعل( .ويتضمن الجيل الثاني من المعدات المواقد العاملة
بواسطة الحمل الحراري القسري والغاليات ذات األرجل الخشبية التي يبلغ متوسط كفاﺀة التحويل فيھا
 ٨٠في المائة .وفي حين يشكل الجيل األول من المعدات استثماراﹰ منخفض الكلفة ،فھو ليس فعاالﹰ من حيث
الطاقة .ويمكن الستخدام الجيل الثاني من المعدات أن يحلّ مكان الحلول القائمة على زيت الوقود في
المناطق الريفية ،وأن توفﹼر الراحة لمستخدميھا أكثر من الجيل األول من المعدات.
)ب (

إنتاج القوالب

يقع إنتاج القوالب في خمس مراحل أساسية ،ھي تخزين المواد الخام وتجھيزھا ،ومن ثم تجفيفھا
لتصل نسبة رطوبتھا إلى ما دون  ١٩ - ١٨في المائة ،وتصنيع القوالب وتبريدھا ،وبعد ذلك تعبئتھا وتخزينھا .
وتبلغ قيمة تدفئة القوالب  ١٨ - ١٦ميغاجول/كيلوغرام وكثافتھا نحو  ٧٠٠ - ٦٥٠كيلوغرام/متر مربع.
ويبين الجدول  ١التالي المعدات الالزمة إلنتاج خمسة أطنان من القوالب في الساعة ،تتراوح
رطوبتھا بين  ٥و ١٠في المائة ،من مواد ﹸُتدخل بمعدل عشرة أطنان في الساعة وتبلغ نسبة رطوبتھا  ٥٠في
المائة .وتﹸستورد ھذه المعدات عادة ويمكن أن تتوفر في السوق المحلية ،أو ﹸتنتج محلياﹰ.
الجدول  - ١المعدات الالزمة إلنتاج القوالب
المعدات
جھاز التحميل
حاوية العلف
جھاز رافع
حزام ناقل
جھاز فصل كھرو مغناطيسي
جھاز لفصل الحصى
جھاز نقل لولبي
ماكينة التجفيف
غازات العادم
مروحة للشفط أو التھوئة
جھاز لرص النفايات في أقراص )(٢
حزام ناقل
منخل رجاج
نظام تبريد )(٢
حزام ناقل للمخلﹼفات
نظام تغليف

المواصفات
 ١,٥متر مكعب ٩٠ ،حصاناﹰ
 ١٠أمتار مكعبة
 ١٠أطنان/ساعة  ٤ -أحصنة
 ١٠أطنان/ساعة  ٣ -أحصنة
 ٤كيلوواط
 ١٠أطنان/ساعة
 ١٠أطنان/ساعة  ٤ -أحصنة
 ١٠أطنان/ساعة ،مجھز بالھواﺀ الموجه إلى جھاز الحرق
اإلضافي ،ويعمل بالوقود الصلب بقوة  ١٢٠حصان ﹰا
حموالت صلبة
 ٥أطنان/ساعة  ٧,٥ -أحصنة
بقوة  ٦أطنان/ساعة
 ٦أطنان/ساعة  ٣ -أحصنة
 ٤أطنان /ساعة  -حصانان
 ٣أطنان/ساعة  ٣ -أحصنة
 ٢طن/ساعة  -حصانان
 ٥أطنان /ساعة  ٧,٥ -أحصنة

محلية أو مستوردة
مستورد
محلية
محلي
محلي
مستورد
مستورد
محلي
محلي
محلية
محلية
مستورد
محلي
محلية
محلي
محلي
محلي

 - ١١ - ٣رص النفايات الزراعية في أقراص
تھدف ھذه العملية إلى تقليص حجم النفايات الخشبية ،بحيث تصبح أكثر قابلية لإلدارة وصالحة
لالستعمال .ويمكن ضغطھا لغاية  ٧٠في المائة) .(١٢وعلى سبيل المثال ،يتطلب إنتاج طن واحد من
األقراص التي يبلغ معدل رطوبتھا  ١٠ - ٧في المائة سبعة أمتار مكعبة من نشارة الخشب بمعدل رطوبة قدره
 ٥٥ - ٥٠في المائة ،أو  ١٠أمتار مكعبة من النشارة بمعدل رطوبة قدره  ١٠إلى  ١٥في المائة.
)أ(

صنع األقراص

ينبغي تجفيف النفايات الخشبية إذا كانت المواد الخام المستخدمة رطبة ،وذلك بواسطة موﹼلد للغاز
الساخن عادة .وبعد ذلك تﹸطحن النفايات ،وتﹸرص الحبيبات التي تتكون منھا حتى يعادل حجمھا قطر القرص.
ويمكن إجراﺀ ھاتين العمليتين في الوقت نفسه .وبعد ذلك ،ﹸتعصر األقراص ،وتلتحم بفعل احتوائھا على مادة
الليغنين التي تصبح طرية عندما تﹸضغط تحت تأثير الحرارة المولﹼدة من العملية )لغاية  ٩٠درجة مئوية(.
ويسمح التبريد لمادة الليغنين بأن تبرد وأن تحافظ على تماسك األقراص وعلى شكلھا .ويفحص المنتج
النھائي للتأكد من أنه متماسك وأنه يستوفي المعايير ،وذلك لتجنب أية مشاكل في معدات الحرق.
)ب (

خصائص األقراص الخشبية

بالرغم من أن خصائص األقراص الخشبية تختلف حسب طريقة صنعھا ،يبلغ قطرھا ١٠ - ٦
ميليمترات وطولھا  ٣٠ - ١٠ميليمتراﹰ عموماﹰ .ويبلغ معدل رطوبتھا  ١٢ - ٧في المائة ،وتتراوح كثافتھا
الظاھرية بين  ٦٥٠و ٧٠٠كيلوغرام/متر مكعب .ويتراوح محتواھا من الطاقة بين  ٣ ٠٠٠و٣ ٣٠٠
كيلوواط حراري ساعة/متر مكعب من األقراص السائبة ،أي ما يعادل  ٣٣٠ - ٣٠٠ليتراﹰ من زيت الوقود
الخفيف .وال تتجاوز المساحة الالزمة لتخزين األقراص الخشبية  ١,٥متر مكعب/طن ،وھي أقل بكثير من
المساحة الالزمة لتخزين مخلفات األخشاب السائبة.
 - ٤الفحم النباتي )الفحم(
يفضل الفحم النباتي على الفحم الحجري في العديد من التطبيقات المنزلية ،مثل التدفئة والطھو.
ويؤدي التجفيف الشامل للفحم النباتي خالل صنعه إلى إعطاﺀ كل وحدة وزن منه قيمة حرارية أكبر ،أي
 ٣٣ميغاجول/كيلوغرام ،مقابل القيمة الحرارية للخشب وقدرھا  ١٧ميغاجول/كيلوغرام) .(١٣وعالوة على
ذلك ،يحول حرق الفحم النباتي دون إنتاج كميات مفرطة من الدخان والجسيمات التي تصدر عموماﹰ عن
حرق األخشاب .ويتﹼخذ الفحم النباتي أشكاالﹰ متنوعة ،منھا الفحم النباتي المقطوع )على شكل قطع( ،وقوالب
الفحم النباتي ،والفحم النباتي غير المكربن.
وينتج الفحم النباتي عموماﹰ من حطب التدفئة الخالي من األكسجين ،ويمكن الحصول عليه بطريقة من
ھاتين الطريقتين:
) (١٢بناﺀ على مقابلة أجريت مع جان بول صفير في  ٤شباط/فبراير .٢٠٠٩
)(١٣

 - ١٢)أ( الطريقة المباشرة ،و ﹸتستخدم بموجبھا الحرارة المنبعثة من االحتراق غير المكتمل للمواد
العضوية المستخدمة والتي يفترض أن تتحول إلى فحم نباتي .وتؤدي ھذه الطريقة عادة إلى إصدار جسيمات
تساھم في تلوث الھواﺀ؛
)ب( الطريقة غير المباشرة ،و ﹸتحرق بموجبھا المواد العضوية في مقطرة مغلقة وخالية من الھواﺀ
وتتخللھا فﹸتحات لتنفيسھا ،ثم ﹸتستخدم بعد حرقھا ألغراض التدفئة أو توليد البخار ،على النحو المبين في
الشكل  .٤وتستخدم ھذه الطريقة الحرارة الخارجية لطھو المواد ،وتنتج فحماﹰ نباتيﹰا أفضل نوعية .وتنتشر
ھذه الطريقة أكثر فأكثر في مختلف أنحاﺀ العالم.
وتستخدم مجموعة متنوعة من المواد الزراعية األولية والثانوية لصنع الفحم النباتي ،مثل الخشب،
والخيزران ،ومخلفات األخشاب ،وقشور جوز الھند) ،(١٤ومخلفات قصب السكر) ،(١٥وقشر األرز ،والخشب
الصلب ،والخشب اللين ،ونشارة الخشب ،ونجارة الخشب ،وبذور الفاكھة ،وقشر الجوز ،والبندق ،ولحاﺀ
الخشب ،وأكواز الذرة ،وبذور القطن) .(١٦ومن أبرز مشتقاته أول أكسيد الكربون ،وثاني أكسيد الكربون،
والميثان ،واإليثان ،وحمض الخليك ،والميثانول ،والقطران ،والمياه ،والزيت الثقيل .وتتحول المواد العضوية
وأول أكسيد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون وإلى ماﺀ قبل الخروج من المقطرة .ويمكن التحكم بالجسيمات
الصلبة الناتجة من ھذه العملية بواسطة مرشح من قماش )تبلغ نسبة التحكﹼم  ٩٩في المائة( أو بواسطة جامع
بالطرد المركزي )بنسبة  ٦٥في المائة().(١٧
يتراوح معدل رطوبة الفحم النباتي بين  ٥و ٨في المائة)(١٨؛ وتشكل المخلفات السائلة والرواسب
القطرانية  ٤٠ - ٥في المائة منه .ويتوقف المحتوى الرطب على مدة التفحيم .وكلما كان حجم المواد
المتبخرة صغيراﹰ ،كان من الصعب إشعال الفحم النباتي .ومع ذلك ،عندما يشتعل ھذا النوع من الفحم يحترق
جيداﹰ .وتبلغ نسبة الرماد فيه  ٥ - ٠,٥في المائة ،وھو يحتوي على أكاسيد المغنيسيوم ،والسليكا ،والكالسيوم.

)(١٤
)(١٥
)(١٦
)(١٧
)(١٨

 - ١٣الشكل  - ٤مبدأ التفحيم عن طريق التقطير
تجميع البخار
المستوعب
التسخين
المباشر
الخشب

التسخين غير
المباشر

إحدى الطريقتين

احتراق البخار
اإلطار  - ٢الفحم النباتي لمكافحة تغير المناخ
تسعى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ باإلضافة إلى
المبادرة الدولية للفحم النباتي إلى تعزيز الوعي الدولي حول إمكانيات الفحم النباتي كمصدر للطاقة وكأداة لمكافحة تغير
المناخ .ويعتبر الفحم النباتي مقوياﹰ للتربة وأنه قادر على تحسين إنتاجيتھا ،نظراﹰ إلى أنه يحبس الماﺀ والمواد الغذائية فيھا
ويوفرھا للنباتات .ويمكن للفحم النباتي أيضاﹰ التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في التربة ،مما بات يسلﹼط عليه
األضواﺀ باعتباره أداة محتملة إلبطاﺀ االحترار العالمي.
_________________
المصدر:

 - ٥االنحالل الحراري/التغويز
االنحالل الحراري/التغوير ھو تكنولوجيا جديدة نسبياﹰ ،وقد بدأت تنتشر في أنحاﺀ مختلفة من العالم،
حتى ولو كانت اليوم في مرحلة تجريبية .وتتمثل أھم النتائج السلبية المترتبة على ھذه التكنولوجيا في الكلفة
العالية المترتبة على إنشاﺀ المرافق الالزمة وتشغيلھا ،مما يجعل ھذه التكنولوجيا من الحلول غير المجدية
اقتصاديﹰا في منطقة اإلسكوا ما لم تحظ بالدعم الحكومي .وتقع ھذه العملية في مرحلتين):(١٩

)(١٩

Olive processing waste management: Literature review and patent survey

 - ١٤)أ( االنحالل أو التحلل الحراري :ويجري في المرحلة األولى على درجة حرارة تتراوح بين
 ٤٥٠و ٦٠٠درجة مئوية )تتوقف درجة الحرارة على الوقود المستخدم( وفي غياب الھواﺀ ،مما يسمح
خر بفعل الحرارة .ويتكون البخار من ثاني أكسيد
للعناصر المتطايرة من الكتلة الحيوية المستخدمة بالتب ﹼ
الكربون ،والميثان ،وأول أكسيد الكربون ،والھيدروجين ،والمياه ،والقطران المتطاير ،باإلضافة إلى كمية من
الفحم النباتي المترسب والذي يمثل حوالى  ٢٥ - ١٠في المائة من الكتلة الحيوية األصلية؛
)ب( التغويز أو تحويل الفحم إلى غاز :وھو المرحلة الثانية من العملية ،ويتم على درجة حرارة
تتراوح بين  ٧٠٠و ١,٢٠٠درجة مئوية ،ويتفاعل أثناﺀه الفحم مع األكسجين إلنتاج أول أكسيد الكربون.
وتﹸستخدم تكنولوجيا االنحالل الحراري إلنتاج النفط الحيوي والفحم )الكربون ومخلفات الفحم(.
ويحرق الفحم لتوليد الطاقة الالزمة لعملية االنحالل الحراري الممتصة للحرارة .وتنفذ مشاريع النفط الحيوي
المستخرج من الكتلة الحيوية كمشاريع نموذجية في بعض البلدان المتقدمة .ويقال إن المنتج يعادل زيت
الوقود )رقم  ،(٢ويمكن كذلك معالجته لوقت أطول إلنتاج المواد الكيميائية).(٢٠
)أ(

التغويز إلنتاج الطاقة الحرارية

تعتمد نظم التغويز على المفاعالت البسيطة ذات القواعد وكذلك على المفاعالت المتطورة ذات
القيعان المميعة المزدوجة والتي يجري فيھا تدوير الرمل .ومن الخطوات الرئيسية في عملية تحويل النفايات
الزراعية إلى طاقة حرارية جاھزة لالستخدام المباشر معالجة الكتلة الحيوية وتجھيزھا وتغويزھا ،بواسطة
ماكينة للتجفيف وجھاز لحرق الغاز وموﹼلد للبخار .وتستدعي ھذه الوحدة المستخدمة إلنتاج الوقود الحيوي
توليد البخار واستخدامه فوراﹰ )من دون تخزينه(.
وكمثال على ذلك ،يبين الجدول  ٢المعدات الالزمة لتغذية ثفل قصب السكر بمعدل  ١٠أطنان/ساعة
وإنتاج  ١٠أطنان/ساعة من البخار بمعدل  ٢٠ - ١٥بارﹰا في سياق إنتاج الوقود الحيوي عن طريق معالجة
السكر.
الجدول  - ٢أھم المعدات الالزمة إلنتاج الطاقة الحرارية عن طريق تغويز ثفل قصب السكر
المواصفات

المعدات

محلية أو مستوردة

آلة التحميل

 ١,٥متر مكعب ٩٠ ،حصاناﹰ

نظام التغذية ،بما فيه الھرامة واألحزمة الناقلة

قوة  ١٠أطنان/ساعة ٤ ،أحصنة

محلي

نظام للتغويز مع آلة للتجفيف المسبق

سعة  ٦أطنان/ساعة من األجسام الصلبة الجافة،
ونظام لتنظيف الغاز بقوة  ٧,٥أحصنة

محلي

نظام لحرق الغاز

بمعدل  ٥٠٠متر مكعب/ساعة ،باإلضافة إلى جھاز
مساعد للحرق ،ومروحة ٦٧,٢ ،ميغاواط
حراري/ساعة

محلي

غاليات البخار

بقوة  ١٠أطنان/ساعة  -بخار بمعدل  ٢٠ - ١٥بارا

)(٢٠

مستوردة

مستوردة/محلية

 - ١٥)ب (

التغويز لتوليد الكھرباﺀ والبخار

في أثناﺀ عملية التغويز الھادفة إلى توليد الكھرباﺀ والبخار من النفايات الزراعية ،يجري تحويل ھذه
النفايات حرارياﹰ إلى ما يعرف بالغازات التركيبية )الھيدروجين وأول أكسيد الكربون( عن طريق أكسدتھا
جزئيﹰا وتعريضھا لمرحلة أولى من التجفيف .وتحرق الغازات لتشغيل توربينة غاز بھدف توليد الكھرباﺀ.
وتﹸوجه غازات العادم الساخنة نحو غالية من أجل توليد بخار لالستخدام المباشر.
ويتضمن الجدول  ٣المعدات الرئيسية الالزمة لمعالجة ستة أطنان/ساعة من الثفل الرطب لقصب
السكﹼر إلنتاج  ٣ميغاواط حراري).(٢١
الجدول  - ٣أھم المعدات الالزمة لتوليد الكھرباﺀ والبخار عن طريق التغويز
المواصفات

المعدات

محلية أو مستوردة

ماكينة التحميل

 ١,٥متر مكعب ٩٠ ،حصاناﹰ

مستوردة

نظام التغذية ،بما فيه الھرامة واألحزمة الناقلة

قوة  ٨أطنان/ساعة ٤ ،أحصنة

محلي

نظام للتغويز مع آلة للتجفيف المسبق

سعة  ٤أطنان/ساعة من األجسام الصلبة الجافة،
ونظام لتنظيف الغاز بقوة  ٧,٥أحصنة

محلي

نظام لحرق الغاز

غاز بمعدل  ٥٠٠متر مكعب/ساعة ،باإلضافة
إلى جھاز مساعد للحرق ،ومروحة٦٧,٢ ،
ميغاواط حراري/ساعة

محلي

توربينات البخار

 ٣ميغاواط

توربينات البخار باإلضافة إلى الغالية والمكثﹼف

 ١٥٥ميغاواط

مستوردة
مستوردة/محلية

 - ٦التحلل الالھوائي
تتراوح كفاﺀة الھضم الالھوائي بين  ٣٥و ٥٠في المائة ،وغالبا ما تترافق عملية التسميد )الھوائية
والالھوائية( مع انخفاض الكتلة بنسبة  ٥٠ - ٤٠في المائة) .(٢٢وفي حين يحتاج التسميد الھوائي إلى الطاقة،
يمكن للتسميد الالھوائي إنتاج الطاقة عن طريق حرق الغاز الحيوي الستخدامه مباشرة في المواقد أو األفران
في المناطق الريفية ،أو لتحويله إلى قوة محركة) .(٢٣ولذلك ،فالتحلل الالھوائي ھو النوع الذي تتناوله ھذه
الدراسة.

)(٢١
)(٢٢
)(٢٣

 - ١٦ويعرف التحلل الالھوائي أو عملية تخمير غاز الميثان بأنه تحويل المواد العضوية إلى الميثان وثاني
أكسيد الكربون في غياب األكسجين الجزيئي) .(٢٤وينبغي تعديل تغذية ماكينة الھضم حسب نسبة رطوبة
محددة ،وحسب األساليب المحددة ،وھي إما جافة )يتراوح معدل رطوبتھا بين  ٨٥و ٩٠في المائة( وإما
رطبة )يتراوح معدل رطوبتھا بين  ٦٠و ٨٠في المائة( .وتوجد عدة عوامل أخرى ،منھا نسب الكربون إلى
النيتروجين إلى الفوسفور والرقم الھيدروجيني .ويستخدم الغاز الحيوي على نطاق واسع في العديد من
البلدان النامية بنسب مختلفة تتراوح بين مترين مكعبين/يوم في الوحدات ذات حجم األسرة ،و ١٥٠ - ١٢متراﹰ
مكعب ﹰا/يوم للمصانع المحلية) .(٢٥وتﹸجمع النفايات العضوية والزراعية الناتجة من مصادر مختلفة في مرفق
واحد للتحلل الالھوائي كي يجري ھضمھا معاﹰ ،مما يضمن توفر حد أقصى من المواد العضوية في المنتج
النھائي .وغالبﹰا ما تﹸستخدم النفايات الحيوانية كمصدر وحيد للكتلة الحيوية.
ويشكل غاز الميثان  ٧٠ - ٥٥في المائة من الغاز الحيوي ،في حين تتكون النسبة المتبقية من ثاني
أكسيد الكربون وكميات قليلة من كبريتيد الھيدروجين واألمونيا .ويكون الغاز الحيوي عادة مشبعاﹰ ببخار
الماﺀ ،وتجري معالجته وحرقه لتوليد الكھرباﺀ ،واألفضل أن يكون ذلك في محطة لتوليد الحرارة والطاقة في
الوقت نفسه .ويقتصر استخدام ھذه التكنولوجيا على المنتِ جين الذين يمكنھم الحصول على كميات كبيرة من
الكتلة الحيوية التي يمكن استخدامھا كمدخالت في عملياتھم ،وعلى شبكات الكھرباﺀ القادرة على استقبال
الطاقة الموﹼلدة.
ويلخص الجدول  ٤ظروف التشغيل في مصانع الھضم الالھوائي عموماﹰ .ومن الواضح أن ھذه
العملية تختلف أحيان ﹰا .وعلى مديري المصانع تحسين إجراﺀات التشغيل في مصانعھم حسب الظروف والقيود
واالحتياجات المحلية .ويمكن الحصول على مدخالت متنوعة وبالتالي على مستويات مختلفة من النواتج
والمعدات والطاقة الصافية الموﹼلدة عن طريق الھضم الالھوائي ،نظراﹰ إلى التباين الكبير في مستوى القدرات،
والكفاﺀة التكنولوجية ،ومواد التغذية ،وغيرھا.
الجدول  - ٤ظروف التشغيل في عمليات الھضم الالھوائي
معايير التشغيل
درجة الحرارة

أليفة االعتدال
أليفة الحر

الحموضة
مجموع المواد الصلبة الذائبة
فترة االحتجاز
معدل التحميل
كتلة الغاز الحيوي الناتج
نسبة الميثان

القيمة النموذجية
 ٣٥درجة مئوية
 ٥٥درجة مئوية
٨-٧
 ٢ ٥٠٠ميليغرام/ليتر كحد أدنى
 ٣٠ - ١٠يوماﹰ
 ٥,٢٦ - ٢,٢٦كيلوغرامات من المواد الصلبة المتطايرة/متر مكعب في اليوم
 ٠,٥ - ٠,١٨متر مكعب/كيلوغرام من المواد الصلبة المتطايرة
 ٧٠ - ٦٠في المائة

المصدر:
.

 .متاح على الموقع اإللكتروني:

)(٢٤
)(٢٥
خالل المھرجان الدولي للطالب في تروندھايم في عام  ،٢٠٠٩وھي متاحة على الموقع اإللكتروني:

.

قدمت ھذه الورقة

 - ١٧ - ٧اإليثانول الحيوي
يبين الشكل  ٥عملية إنتاج اإليثانول الحيوي .وال تزال عملية تطوير إنتاج الجيل الثاني من اإليثانول
الحيوي من الكتلة الحيوية السليلوزية كي يصبح سلعة مجدية اقتصادياﹰ في أولى مراحلھا .وبالرغم من ذلك،
تﹸبذل حالياﹰ مساع كبيرة ھامة لتطوير جميع مراحل تجھيز اإليثانول ،نظراﹰ إلى أن إمكانات إنتاجه من الكتلة
الحيوية في المستقبل كبيرة نسبيﹰا .ويمكن أن يكون اإليثانول الخام المائي مر ﹼكزاﹰ ومجففﹰا ،ويمكن أن يخلط
مع البنزين الستخدامه في النقل).(٢٦
الشكل  - ٥مخطط توضيحي لعملية إنتاج االيثانول من الكتلة الحيوية

ويبين الجدول  ٥المعدات الرئيسية الالزمة لتجھيز  ١,٧طن/ساعة من مدخالت اإليثانول الحيوي
وإنتاج  ٠,٢٥طن/ساعة منه.
الجدول  - ٥المعدات الالزمة إلنتاج اإليثانول الحيوي
المواصفات
إنتاج بمعدل  ٢طن/ساعة
طحن لغاية  ٢ - ١ميليمتر
حاويات العلف ،المفاعالت ،المرشحات
حاويات العلف ،المفاعالت ،ماكينات الھضم ،المرشحات
التقطير الثابت الغليان ،المناخل الجزيئية
غالية ،جھاز للحرق

المعدات
ماكينة التجفيف
نظام لتجھيز ثفل قصب السكر
نظام للمعالجة المسبقة
نظام للتحليل المائي  -التخمير
تركيز محلول اإليثانول
توليد الطاقة من المخلفات
نظام معالجة المياه العادمة

محلية أو مستوردة
محلية
مستورد
محلي
مستورد/محلي
مستوردة
محلية
محلية

)(٢٦
ATDF Journal
Czech J. Food Science

- ١٨ -

ثانياﹰ  -الوقود الحيوي المشتق من مخلفات الزيتون
ألف  -لمحة عامة
ﹸتنتِ ج صناعة زيت الزيتون نفايات سائلة وصلبة بعد انتھاﺀ موسم قطاف الزيتون بشھرين إلى ثالثة
أشھر ،في أماكن محصورة بالقرب من معاصر الزيتون .وتؤدي الكمية الكبيرة من المياه العادمة الناتجة من
عملية عصر الزيتون إلى تعكير المياه السطحية ومياه الينابيع .وباإلضافة إلى ذلك ،غالباﹰ ما يشكو القرويون
من الروائح الكريھة المنبعثة من كوم مخلﹼفات الزيتون بعد عصره )المعروفة محلياﹰ بجفت الزيتون( ،وھو
يتخمر ويتحول إلى سماد في الھواﺀ الطلق .وفي الوقت الراھن ،وبالرغم من المبادرات المتخذة للتقليل من
النفايات السائلة من المياه العادمة في معاصر الزيتون بھدف الحد من اآلثار السلبية على موارد المياه
الجوفية ،لم تستحوذ مجاري النفايات الصلبة إال على القليل من االھتمام .ويطرح التخلص من ثفل الزيتون
مشكلة ،حتى في إيطاليا ،حيث تتكبد المعاصر تكاليف باھظة لنقل الثفل خارج مواقعھا .ويتمحور عدد من
األنشطة الثانوية الصناعية حول ھذا المنتج الثانوي .فعلى سبيل المثال ،إزالة نوى الزيتون واستخراج زيت
الزيتون من ثفل الزيتون )زيت الثفل( ھما من األنشطة المألوفة في صناعة الصابون.
وفي سياق معالجة الزيتون ،يبين الشكل  ٦العمليات األساسية التي ينطوي عليھا إنتاج زيت الزيتون
واستخدام مشتقاته .ويمكن إنتاج المشتقات المحتملة للطاقة من مخلفات الزيتون المعصور)ثفل الزيتون( عن
طريق مجموعة متنوعة من طرائق عصر الزيتون ،وھي الطريقة التقليدية ،والطريقة الثالثية المراحل،
والطريقة الثنائية المراحل  .وأما االستخدامات الرئيسية لثفل الزيتون ألغراض غير متصلة بالطاقة ،فھي
صناعة طوب البناﺀ ،والعلف الحيواني ،وصنع الصابون ،وإنتاج السماد ،ونشره مجدداﹰ في األراضي
الزراعية .ويوجد عدد متنوع من التطبيقات المولﹼدة للطاقة ،منھا رص ثفل الزيتون في ألواح وأقراص،
أو تحويله إلى فحم نباتي ،أو حرقه مباشرة .وقد اعتﹸمدت تكنولوجيات متقدمة أخرى لمعالجة مخلﹼفات
الزيتون ،مثل التحلل الالھوائي إلنتاج الغاز الحيوي ،أو االنحالل الحراري إلنتاج الغاز التركيبي ومن ثم
توليد الحرارة أو الطاقة الكھربائية.
ويھدف ھذا الفصل إلى تحليل الجوانب المالية والبيئية المتصلة بتوليد الطاقة في شكل حرارة
أو كھرباﺀ من ثفل الزيتون ،وذلك لتمھيد الطريق أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالستثمار في ھذه
التكنولوجيات .ويعرض ھذا الفصل دراسات حالة من األردن والجمھورية العربية السورية وفلسطين ولبنان،
نظرﹰا إلى أھمية قطاع زيت الزيتون في ھذه البلدان مقارنة بسائر بلدان اإلسكوا .ويمكن لالستنتاجات
والتحليالت الواردة في ھذه الدراسة أيضاﹰ أن توجه الجھود اإلضافية المبذولة لتقييم إمكانية تطوير الوقود
الحيوي في البلدان العربية األخرى .وال تتناول ھذه الدراسة اعتماد النھج السليمة بيئيﹰا لتصريف المياه
العادمة المعروفة أيضا بمياه الخضار والناتجة من صناعة زيت الزيتون ،وإنما تركز على المشتقات التي
يمكن استخدامھا إلنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي.

 - ١٩الشكل  - ٦مخطط بياني حول معالجة الزيتون واالستخدام المحتمل لمشتقاته

باﺀ  -حالة صناعة زيت الزيتون
تخصص بلدان البحر األبيض المتوسط جزﺀاﹰ كبيراﹰ من أراضيھا الزراعية إلنتاج الزيتون .ويبين
الجدول  ٦المناطق المخصصة لزراعة الزيتون وإنتاجية ھذه المناطق في مجموعة من بلدان اإلسكوا .
وال ترد فلسطين في الجدول نظراﹰ إلى عدم توفﹼر معلومات موثوقة وحديثة عن عدد أشجار الزيتون المتبقية
فيھا.
الجدول  - ٦أشجار الزيتون المغروسة ،ومناطق زرعھا وإنتاجيتھا
في مجموعة من بلدان اإلسكوا
البلد
لبنان
األردن
الجمھورية العربية السورية

األشجار المغروسة )بالماليين(
٦
١٠
٦٠

المصادر:

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.

الھكتارات المزروعة )باآلالف(
٥٧,٦
٦٤ ٥٢٠
٥٠٠ ٠٠٠

إنتاج الزيتون
)بآالف األطنان/ھكتار(
٣ - ١,٥

 - ٢٠وتختلف البيانات المتوفﹼرة حول لبنان كثيراﹰ .ووفقاﹰ لوزارة الزراعة ،كان لبنان يضم نحو  ١٤مليون
شجرة زيتون في عام  ،٢٠٠٥وكانت كثافة األشجار تبلغ  ٢٥٠ - ٢٠٠شجرة/ھكتار .ويضم لبنان ٥٤٤
معصرة ،علما أن المعصرة النموذجية تتمتع بقدرة  ٦٠٠كيلوغرام في الساعة ،وتعمل عادة بقوة ١٥٠
كيلوغراماﹰ في الساعة) .(٢٧وتوجد في لبنان عدة صناعات تكميلية ،منھا صنع الصابون ،وإنتاج الفحم النباتي
وتغليفه وتحويله إلى سماد.
ويبين الجدول  ٧بعض األرقام المبلﹼغ عنھا والمتعلقة بتجھيز الزيتون الستخراج الزيت منه في لبنان
وفلسطين .ويالحظ أنھما يسجالن األرقام نفسھا تقريبﹰا.
الجدول  - ٧اإلنتاج االعتيادي للمشتقات من الطن الواحد من الزيتون
البلد أو اإلقليم
لبنان
فلسطين

الزيتون
طن واحد
طن واحد

الزيت
)بالكيلوغرام(
٢٠٠
٢٠٠

المخلفات الصلبة
)باألطنان(
٠,٦ - ٠,٤
٠,٤

المياه العادمة
)بالمتر المكعب(
١,٢ - ٠,٦
١,٢ - ٠,٦

الطاقة
)المدخالت(
 ١٧٠ - ٤٠كيلوواط
 ١١٧ - ٤٠كيلوواط

المصادر:
فلسطين" ،متاح على الموقع اإللكتروني:

؛ حافظ شاھين" ،إدارة مخلفات معاصر الزيتون في
.

ويلخص الجدول  ٨إنتاج الزيتون والزيت والمشتقات األخرى وطرق التخلص منھا .وتختلف إنتاجية
الزيتون بين عام وآخر ،مما يتسبب بالتباين في إنتاجية المنتجات المشتقة منه .وفي حين تﹸستخدم نسبة ٨٢
في المائة من ثفل الزيتون في األردن ألغراض التدفئة) ،(٢٨يبدو واضحاﹰ من الخالف حول طرق التخلص منه
أن بلدان اإلسكوا تفتقر إلى الطرق السليمة الالزمة للتخلص من المنتجات الثانوية ،سواﺀ أكانت سائلة أم
صلبة ،وأنه من الضروري تصحيح ھذا الوضع .والجدير بالذكر أن الجمھورية العربية السورية تنتج  ٧في
المائة من اإلنتاج العالمي من زيت الزيتون) .(٢٩ومن المنطقي القول إن كمية الثفل الناتجة من عصر
الزيتون تفوق كمية زيت الزيتون ب ـ  ٣ - ٢مرات تقريبﹰا .وينبع ھذا التقدير من حقيقة أن الطرق المختلفة
المعتمدة لعصر الزيتون تنتج كميات مختلفة من الثفل .وھكذا تنتج فلسطين نحو  ٦٠إلى  ٩٠ألف طن من
الثفل سنوياﹰ )بمعدل  ٧٥ألف طن( ،بينما تنتج الجمھورية العربية السورية  ١٤٠إلى  ٢٣٠ألف طن )بمعدل
وسطي قدره  ٢٠٠ألف طن(.

) (٢٧اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد فرص االستثمار
المحلي واالستثمار األجنبي المباشر في قطاعات مختارة :حالة تجمعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعتي األغذية الزراعية
 ،٢٠٠٥ ،ص .٣٠ - ٢٢
والمالبس،
)(٢٨
Science Direct

)(٢٩

 - ٢١الجدول  - ٨اإلنتاج السنوي لمختلف مشتقات الزيتون
األردن
٢٥٣ - ٥٢
١٣

المنتج
الزيتون )بآالف األطنان(
زيت الزيتون )بآالف األطنان(
المخلفات الصلبة الناتجة عن عصر
الزيتون )جفت الزيتون ،بآالف
١٠٠
األطنان في السنة(
 تحويله إلى فحمنباتي
الطريقة المعتمدة حالياﹰ للتخلص من  -التخلص منه في
المناطق المحيطة
جفت الزيتون
السعر الحالي للنفايات الصلبة
..
)دوالر/طن(
كمية المياه العادمة الناتجة عن
العملية )بآالف األمتار المكعبة في
٥٠٠ - ١٨٠
السنة(

الطريقة المعتمدة حاليا لتصريف
المياه العادمة

-

في البرك
االصطناعية
في األنھار
في المجارير
في المجاري

لبنان
١٨٩ - ٧٠
٢٥,٥ - ١١,٥

فلسطين
١٢٤ - ١٢٠
٣٥ - ٢٠

الجمھورية
العربية السورية
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المصادر:

World Journal of Agricultural Sciences

حافظ شاھين ،إدارة مخلفات معاصر الزيتون في فلسطين؛

Jordan Times
American Journal of Environmental Science

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.

وأشارت إدارة الموارد والحلول البيئية إلى أن  ٣٠في المائة من الزيتون المنتﹶج في لبنان يستخدم
لألكل في المنازل ،بينما تﹸعصر نسبة  ٧٠في المائة منه إلنتاج الزيت ،وذلك بإنتاجية تتراوح بين  ١٨و٢٥
في المائة) ،بمعدل  ٢٠في المائة() .(٣٠وتذكر تقارير أخرى أن كمية الزيتون التي يجري بيعھا ال تتجاوز
 ١٠في المائة ،بينما تﹸعصر الكمية المتبقية الستخراج زيت الزيتون.
)(٣٠

 - ٢٢وعلى النحو المبين في الشكل  ،٧تﹸعتمد ثالث طرق الستخراج الزيت من الزيتون .ويشيع استخدام
الطريقة التقليدية في البلدان موضوع الدراسة .وتقع المعاصر الموجودة في لبنان في ثالث فئات ،تقليدية
) ٨٧في المائة( ،وثالثية المراحل ) ١٠في المائة( ،وثنائية المراحل ) ٣في المائة() .(٣١وتشكل العملية
الثالثية المراحل تكنولوجيا وسيطة تسمح بمعالجة الزيتون بصورة مستمرة ،مما يحسن كفاﺀة العملية بأسرھا،
وإن كانت تتطلب كميات كبيرة من المياه .وأما العملية الثنائية المراحل والتي تستخدم المصفق ،فھي الطريقة
األكثر عصرية واألكثر استعماالﹰ في أسبانيا ،لكنھا ليست شائعة في بلدان اإلسكوا .وتزيد ھذه التكنولوجيا
من كفاﺀة استخدام المياه العذبة ،وتقلل من إنتاج المياه العادمة .وفي المقابل ،يصعب في إطار ھذه
التكنولوجيا التصرف بالثفل الناتج عن العملية ،نظراﹰ إلى ارتفاع معدل رطوبته والوقت الطويل الالزم
لتجفيفه.
الشكل  - ٧إنتاج النفايات بواسطة مختلف تكنولوجيات إنتاج زيت الزيتون

المصدر:

ويختلف تكوين الزيتون وفقا لعدة عوامل ،منھا أصناف الزيتون ،واألرض المغروس فيھا ،وھطول
األمطار ،ووقت الحصاد .وبالرغم من ذلك ،يتكون الزيتون عموما من  ٥١ - ٤٨في المائة من الماﺀ،
و ٢٣ - ١٩في المائة من الزيت ،في حين تتكون النسبة المتبقية منه من مواد صلبة) .(٣٢وتشمل النفايات
الصلبة )الثفل( عموما الزيت بنسبة  ٤,٥ - ٣في المائة ،في حين تتكون  ١,٣في المائة من المياه العادمة من
زيت الزيتون .وتجري عادة إعادة معالجة الثفل الستخراج بقايا الزيت منه.
ويعرض الجدول  ٩تحليالﹰ أكثر تفصيالﹰ للمنتجات الناتجة من العمليتين الثنائية والثالثية ،بما فيھا
تركيبة ثفل الزيتون ومياه الخضار).(٣٣
)(٣١

.

)(٣٢
)(٣٣
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 - ٢٣الجدول  - ٩تحليل المنتجات الناتجة عن عصر الزيتون
العملية الثنائية المراحل
٨٦

طريقة االستخراج
كفاﺀة استخراج الزيت )نسبة مئوية(

العملية الثالثية المراحل
٨٥

ثفل الزيتون
الكمية )كيلوغرام ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
الرطوبة )نسبة مئوية(
الزيت )نسبة مئوية(
الزيت )نسبة المواد الجافة فيه(
الزيت )كيلوغرام ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
ثفل الزيتون الجاف )كيلوغرام ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
مياه الخضار
الكمية )ليتر ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
الزيت )غرام/ليتر(
الزيت )كيلوغرام ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
المخلفات الجافة )كيلوغرام ١٠٠/كيلوغرام من الزيتون(
المصدر:
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جيم  -ثفل الزيتون كمصدر للطاقة
 - ١التكنولوجيات المعتمدة
على النحو المبين في الفصل األول ،تﹸستخدم مجموعة متنوعة من التكنولوجيات الستخراج الوقود
الحيوي من الكتلة الحيوية .ويحلل ھذا القسم التكنولوجيات المعتمدة لمعالجة ثفل الزيتون.
)أ(

الحرق المباشر

من االستخدامات الشائعة لثفل الزيتون في مجال الطاقة ،استخدامه لتلبية احتياجات المعاصر
أو المنشآت المجاورة إلى التدفئة .ويمكن إنتاج  ٤ ٦٥٠كيلوواط حراري ساعة/طن عن طريق الحرق
المباشر لنفايات الزيتون الصلبة .ويمكن استخدام الرماد الناتج من الحرق كمصدر للمعادن في التربة).(٣٤
وتضم المنشآت التي تطبق الحرق المباشر محطة حكومية لتوليد الحرارة في أرناسكو ،إيطاليا ،وتبلغ قدرتھا
 ٧٠كيلوواط تقريباﹰ ،وھي تستخدم نوى الزيتون ،وتوفر ما يكفي من التدفئة إلحدى الكنائس وللمبنى الملحق
بھا .وتوجد في قبرص  ٧٠غالية صغيرة )ال تتجاوز طاقتھا القصوى  ٩٦كيلوواط حراري( وعشر غاليات
كبيرة )أكثر من  ٩٦كيلوواط حراري( ،وتوجد أكبرھا في دير ماكايراس ،وقدرتھا  ٨٥٠كيلوواط
حراري).(٣٥

)(٣٤
)(٣٥

.
Olive processing waste management: Literature review and patent survey

 - ٢٤وفيما يتعلق بخصائص مصدر الوقود ،ينبغي أال يتجاوز معدل رطوبة مخلفات الزيتون
 ٢٠في المائة .ونظراﹰ إلى أن مخلفات الزيتون المعصور في المصانع التقليدية الستخراج الثفل تكون مكسرة
وجافة ،فھي تتحول إلى وقود مالئم لغرف االحتراق والغاليات .ومع ذلك ،إذا اعتﹸمدت العملية الثنائية أو
الثالثية المراحل ،فسيحتوي الزيتون الخام المعصور على كميات كبيرة من مياه الخضار ،وينبغي تجفيفه قبل
حرقه .وتستغرق ھذه العملية عادة أربعة إلى خمسة أشھر .وتبلغ كثافة مخلفات الزيتون ٥٥٠
كيلوغرام/متر مكعب ،ومعدل رطوبتھا  ٥,٥في المائة ،وھي تشبه الفحم العادي من حيث قيمتھا الحرارية.
وتنتج من حرق قشر الزيتون مباشرة عدة مشتقات ،منھا):(٣٦
)أ( رماد القاع ،ويتكون من المواد غير المحترقة والجزﺀ الذي ال يمكن حرقه من قشر الزيتون.
ويحتوي ھذا الرماد على كميات كبيرة من المعادن ،وكميات قليلة من المواد العضوية غير المحترقة .ويمكن
كمغذ يقوي التربة ويجدد المواد المغذية فيھا؛
ٍ
استخدامه
)ب( الرماد المتطاير ،ويحتوي على النحاس وأحياناﹰ الكلور ،وكالھما يحفزان تكوين
الديبنزوديوكسين المتعدد التكلور والديبنزوفوران المتعدد التكلور ،ولو بكميات ضئيلة .ويمكن إضافة اليوريا
إلى قشر الزيتون قبل حرقه لخفض سمية الرماد المتطاير .ويعتبر الرماد المتطاير من عثﹼة الزيتون مادة
سامة للبيئة ،ويحتاج إلى عالج خاص قبل طمره في األرض؛
)ج( منتجات للتنظيف.
تتوفر معلومات عن عدد من الحاالت التي طﹸبق فيھا الحرق المباشر لنفايات الزيتون .ففي عام
 ،٢٠٠٥أحرقت المملكة المتحدة  ٢٨٣ ٢٢٢طناﹰ من نفايات الزيتون .وكانت المملكة المتحدة قد استوردت
ھذه الكمية من اليونان وإيطاليا وأسبانيا ،بغرض حرقھا مع الكتلة الحيوية لتوليد الكھرباﺀ ،باعتبار أن ھذه
التكنولوجيا تساعد على تحقيق األھداف المتعلﹼقة بتغير المناخ .غير أن نقل بقايا الزيت من البلدان المستوردة
أنتج  ٢١,٢كيلوغرامﹰا من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الكتلة الحيوية ،مما خفف من بعض فوائد ھذه
التكنولوجيا.
وال يؤثر حرق الكتلة الحيوية مثل مخلفات الزيتون على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .غير أن
حرق مخلفات الزيتون ينتج كميات أكبر من عناصر االنبعاثات ،مثل المواد الجسيمانية )الغبار( ،وأول أكسيد
الكربون ،والھيدروكربونات ،وأكاسيد النيتروجين ،باستثناﺀ ثاني أكسيد الكبريت .وبالرغم من اإليجابيات
العديدة لعملية حرق ثفل الزيتون ،ينبغي توخي الحذر للتحكم بما يصدر عن ھذه العملية من انبعاثات في
الھواﺀ ،وكذلك التنبه لألضرار التي يمكن أن يلحقھا نقل المخلﹼفات بالبيئة.
)ب (

رص ثفل الزيتون في قوالب )ألواح(

رص ثفل الزيتون في ألواح ھو من الطرق المفيدة لمعالجة ھذا النوع من الفضالت .ولھذه األلواح
ميزة واضحة على الخشب في معظم الجوانب )درجة التدفئة ونسبة الرماد( ،باستثناﺀ إمكانية انبعاث روائح
كريھة .ويشكﹼل الرص جزﺀﹰا ھاماﹰ للغاية في عملية االستخدام ،وقد يصل معدل الرص لغاية  ٩٠في
)(٣٦
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 - ٢٥المائة) .(٣٧ويشكل رص مخلفات الزيتون في قوالب أو ألواح في الوقت الراھن أبسط وسيلة لتحسين معالجة
ثفل الزيتون عند استخدامه في التطبيقات الصغيرة أو المحلية.
وعلى سبيل المثال ،أدت إحدى عمليات رص مخلفات الزيتون في لبنان إلى إنتاج  ١,٥طن/ساعة من
األلواح ،وزن كل لوح  ١,٢كيلوغرام وطوله  ٢٢سنتيمترﹰا ،وقطره  ١٠سنتيمترات .وأشار مستخدمو ھذه
األلواح إلى أنھم كانوا عموماﹰ راضين عن استخدامھا ،وأن مدى احتراقھا ھي ساعة ونصف تقريباﹰ .وأدت
الجدوى االقتصادية لھذه التكنولوجيا إلى اعتمادھا في الكثير من معاصر الزيتون .فجميع المعاصر المنضمة
إلى نقابة المعاصر في بلدية حاصبيا في لبنان لديھا معدات خاصة لصنع األلواح ،وتﹸستخدم الكمية المنتجة
بمعظمھا إما في المعاصر وإما توزع إلى أفراد من األسرة .وتﹸباع األلواح لقاﺀ مبلغ يتراوح بين ١٢٥
دوالرﹰا أمريكياﹰ و ١٧٥دوالراﹰ للطن الواحد.
ونظراﹰ إلى ضعف قدرة مخلفات الزيتون على تحمل الضغط ،فھي تتكسر بسھولة ،حسب معدل
رطوبتھا ورصھا .ومن الطرق الممكنة لتحسين خصائص القوالب إضافة نفايات الورق إليھا ،فھي تحتوي
على مادة ليفية ،وتزيد بالتالي من قدرة ھذه القوالب على مقاومة التكسر .وباإلضافة إلى ذلك ،تستوفي
نفايات الورق خصائص االحتراق نفسھا التي تميز النفايات الزراعية وتأثيرھا طفيف على معدل االحتراق.
)ج(

رص النفايات في أقراص

يمكن أن تواجه عملية رص ثفل الزيتون في أقراص الكثير من المشاكل ،نظراﹰ إلى سھولة تبعثر ھذا
الثفل ،مما يستدعي إجراﺀ المزيد من البحوث الكتشاف أفضل مزيج إلنتاج ھذه األقراص .وال شك في أن
المنتجين الذين يمكنھم إعداد مزيج مماثل يتمتعون بميزة تنافسية على غيرھم.
)د (

التحول الحراري/التغويز والتحلل الالھوائي

يشكﹼل كلّ من االنحالل الحراري والتحلل الالھوائي تكنولوجيا تجريبية .ولم ينفﹼذ في ھذا المجال
سوى عدد قليل من المشاريع ،ولم تطبق على نطاق واسع بعد .وفي روسانو كاالبرو في إيطاليا ،يشكﹼل
المحرك العامل بالوقود الحيوي بكفاﺀة  ٤ميغاواط كھربائي والمرفق بنظام للتغويز أول مثال تجاري عن
محطات التغويز/توليد الطاقة الكھربائية التي تعمل على منتجات نفايات الزيتون) .(٣٨ويصدر الفحم الناتج من
نفايات الزيتون كميات صغيرة من الكبريت والنيتروجين مقارنة بسائر مصادر النفايات.
) ھ(

التخمير

تمكﹼن العلماﺀ في أسبانيا مؤخراﹰ من إنتاج  ٥,٧كيلوغرامات من اإليثانول الحيوي من  ١٠٠كيلوغرام
من نوى الزيتون) .(٣٩ومع ذلك ،وبالرغم من أن ھذه العملية ال تزال في مرحلة التطوير ،فھي تكتسب مزايا
كثيرة تميزھا عن سائر طرق إنتاج الطاقة ،نظراﹰ إلى أنھا تنتج الوقود السائل ،وتبدو احتماالت نموھا كبيرة
جداﹰ.
)(٣٧
)(٣٨
)(٣٩

.

 - ٢٦ - ٢السوق المحتملة
عند تحليل استخدام ثفل الزيتون كوقود حيوي ،ينبغي تقييم الطاقة التي ينطوي عليھا والتي يعبر عنھا
بمتوسط القيمة الحرارية لكل نوع من أنواع النفايات الصلبة المنتﹶجة .وفي أسبانيا حيت تﹸستخدم فيھا العملية
الثنائية المراحل عادة ،يبلغ متوسط القيمة الحرارية لثفل الزيت البكر )معدل الرطوبة  ٧٠ - ٥٥في المائة(
 ١ ٨٠٠كيلو كالوري/كيلوغرام ،بينما تبلغ القيمة الحرارية للثفل الجاف  ٣ ٨٠٠كيلو كالوري/كيلوغرام.
وأما القيمة الحرارية للنوى أو الحصى المنفصلة ،فھي  ٤ ١٠٠كيلو كالوري/كيلوغرام.
الجدول  - ١٠اإلنتاج والقيمة الحرارية والطاقة الكھربائية من إيطاليا وأسبانيا

ثفل الزيتون البكر
ثفل الزيتون الجاف )نسبة
الرطوبة أقل من  ١٠في المائة(
النوى/الحصى

اإلنتاج
)طن/سنة(
٢ ٠٥٨ ٢٢١

القيمة الحرارية
)كيلوكالوري/كيلوغرام(
١ ٨٠٠

محتوى الطاقة
)إيطاليا( )كيلوواط
حراري
ساعة/كيلوغرام(
..

الطاقة
)ميغاواط حراري
ساعة/سنة(
٣ ١٣٨ ٠٦٤

١ ٧٧٠ ٣٧٨
١ ٠٥٠ ٠٠٠

٣ ٨٠٠
٤ ١٠٠

٤,٦٥
٥,٤

٤ ٣٠٧ ٩٠٦
٥ ٠٠٥ ٨١٤

المصدر:

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.

يبين الجدول  ١١تقديرات التكاليف اإلجمالية لتسويق ثفل الزيتون وتوزيعه .وتعطي ھذه التقديرات
فكرة عن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتِ جة والمزودة لمخلفات الزيتون من السوق سنوياﹰ .وبناﺀ
على أن سعر ثفل الزيتون في لبنان يبلغ  ١٠٠دوالر/طن ،تقدر القيمة التجارية لثفل الزيتون في ھذا البلد
بحوالى  ٣٦مليون دوالر سنوياﹰ.
ومن أجل تبسيط العملية الحسابية ،تﹸحسب القيمة التقريبية إلنتاج الزيتون سنوياﹰ استنادﹰا إلى
االفتراضات التالية:
)أ( يعصر ما مجموعه  ٨٠في المائة من الزيتون الستخراج الزيت منه؛
)ب( يشكل ثفل الزيتون  ٤٠في المائة من كمية مخلفات الزيتون المعصور؛
)ج( يبلغ سعر التسويق والتوزيع في جميع أنحاﺀ المنطقة  ١٠٠دوالر/طن؛
)د( تصل الوفورات في كلفة الطاقة إلى  ٠,٠٥كيلوواط.
واستناداﹰ إلى متوسط مؤشر الوفورات في كلفة الطاقة ،وقيمته  ٠,٠٥كيلوواط/ساعة ،يقدر الجدول
 ١١الوفورات في تكاليف الطاقة للمنطقة بأسرھا بنحو  ٨٤مليون دوالر سنوياﹰ ،حيث تستخدم مخلفات
ال من أصناف الوقود التقليدية )مثل وقود الديزل أو ألواح الخشب( .ويمكن استخدام ھذا المبلغ
الزيتون بد ﹰ
لتمويل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المھتمة في تصنيع معدات االحتراق التي تغذيھا مخلفات
الزيتون وفي المتاجرة بھذه المعدات وتركيبھا وصيانتھا.

 - ٢٧الجدول  - ١١تقدير حجم سوق ثفل الزيتون

البلد أو اإلقليم
لبنان
األردن
الجمھورية العربية
السورية
فلسطين
المنطقة

إنتاج الزيتون
)باألطنان(
١١٠ ٠٠٠
١٢٠ ٠٠٠

مخلفات
الزيتون
المعصور
)باألطنان(
٨٨ ٠٠٠
٩٦ ٠٠٠

إنتاج ثفل
الزيتون
)باألطنان(
٣٥ ٢٠٠
٣٨ ٤٠٠

القيمة التجارية
لمبيعات ثفل
الزيتون
)بالدوالر(
٣ ٥٢٠ ٠٠٠
٣ ٨٤٠ ٠٠٠

الوفورات السنوية
في كلفة الطاقة
في البلد
)دوالر/سنة(
٨ ١٨٤ ٠٠٠
٨ ٩٢٨ ٠٠٠

القيمة اإلجمالية
لحصة المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة من
السوق )دوالر/سنة(
١١ ٧٠٤ ٠٠٠
١٢ ٧٦٨ ٠٠٠

٧٨٥ ٠٠٠
١٢٠ ٠٠٠
١ ١٣٥ ٠٠٠

٦٢٨ ٠٠٠
٩٦ ٠٠٠
٩٠٨ ٠٠٠

٢٥١ ٢٠٠
٣٨ ٤٠٠
٣٦٣ ٢٠٠

٢٥ ١٢٠ ٠٠٠
٣ ٨٤٠ ٠٠٠
٣٦ ٣٢٠ ٠٠٠

٥٨ ٤٠٤ ٠٠٠
٨ ٩٢٨ ٠٠٠
٨٤ ٤٤٤ ٠٠٠

٨٣ ٥٢٤ ٠٠٠
١٢ ٧٦٨ ٠٠٠
١٢٠ ٧٦٤ ٠٠٠

المصدر :اإلسكوا.

 - ٣تكاليف االستثمار
)أ(

تكاليف إنتاج ثفل الزيتون

يتضمن الجدول  ١٢تقديرات كلفة إنتاج ثفل الزيتون في لبنان لعام  ،٢٠٠٨بدﺀﹰا بمعصرة الزيتون
ال إلى المستھلك .والجدير بالذكر أن إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في كلفة الطاقة بواسطة مخلفات
ووصو ﹰ
الزيتون )مقارنة بوقود الديزل التقليدي( ربما تؤدي إلى ارتفاع الكلفة التجارية لمخلفات الزيتون .وال يتناول
الجدول ھذا النوع من االرتفاع في التكاليف .والجدير بالذكر أيضاﹰ أن ثفل الزيتون الناتج من العملية الثنائية
والثالثية المراحل يباع بسعر أقل من سعر الثفل الناتج من طريقة العصر التقليدية ،بنسبة  ٣٠إلى  ٤٠في
المائة ،وذلك الرتفاع معدل رطوبته .ويمكن بيع الثفل الجاف في لبنان ،بعد تجفيفه ،بسعر  ١٠٠دوالر
تقريبﹰا للطن الواحد.
الجدول  - ١٢كلفة إنتاج مخلفات الزيتون

المراحل
كلفة التخلص من النفايات في معاصر
الزيتون
كلفة إنتاج القوالب )اليد العاملة،
والكھرباﺀ ،واآلالت(
نقلھا لتخزينھا ضمن مسافة  ٢٠٠كيلومتر
كلفة تدريب اليد العاملة
ھامش ربح التاجر )التجار(
الكلفة اإلجمالية على الزبائن

تسليم الكميات السائبة في أكياس كبيرة أو رزم
مصفق ثنائي وثالثي المراحل
عصر الزيتون بالطرق
)دوالر/طن(
التقليدية )دوالر/طن(

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.

كلفة تسليم القوالب
)األلواح(
)دوالر/طن(

١٠

١٠

١٠

..
٢٠
٢٠
٥٠
١٠٠

..
٢٠
٢٠
٢٠
٧٠

٥٠
٢٠
٤٠
٥٠
١٧٠

 - ٢٨)ب (

مقارنة كلفة الطاقة المولﹼدة من ثفل الزيتون بكلفة سائر المصادر التقليدية للطاقة

تسمح الحلول الممكن اعتمادھا لتوليد الطاقة والمذكورة آنفاﹰ بتحقيق وفورات في كلفة الطاقة عند
استخدام مخلفات الزيتون بدالﹰ من المصادر التقليدية األخرى للطاقة .ويعرض الجدول  ١٣بعض األرقام
المفيدة والالزمة لحساب كلفة الطاقة على أساس التعاريف التالية:
) (١القيمة الحرارية المتدنية والمعبر عنھا بالكيلوواط ساعة/كيلوغرام ھي الطاقة التي يولﹼدھا
الوقود خالل عملية االحتراق .وتﹸقاس ھذه القيم في المختبر ،و ﹸتعتبر قيمﹰا علمية عامة؛
) (٢الكلفة التجارية ھي الكلفة الفعلية للوقود كما يباع للمستھلكين حسب إحدى الوحدات القياسية
)طن ،كيلوغرام ،ليتر( .وتﹸحدد ھذه الكلفة وفقاﹰ لألسعار المعمول بھا في لبنان في كانون
األول/ديسمبر ٢٠٠٨؛
) (٣الكلفة األولية للطاقة ھي كلفة الطاقة التي يولﹼدھا الوقود خالل احتراقه؛
) (٤كفاﺀة المعدات ھي نسبة الطاقة الفعلية والمفيدة من الطاقة األولية المولﹼدة من الوقود ،والتي
جرى نقلھا إلى الماﺀ أو البخار أو الھواﺀ ليتم استخدامھا؛
) (٥كلفة الطاقة المفيدة ھي كلفة الطاقة التي تم نقلھا إلى الماﺀ والبخار أو الھواﺀ والتي يتم
استخدامھا بالفعل.
وال يقارن ھذا الفصل سوى تكاليف الطاقة ،بما أن كفاﺀة معدات االحتراق وكلفة المعدات وفترة
االسترداد ھي خارج نطاق ھذا التحليل .ويجري الفصل بدالﹰ من ذلك مقارنة بين تكاليف الطاقة الناتجة من
استخدام المعدات نفسھا التي تقدم الخدمة نفسھا والمستوى نفسه من الراحة والتي تتمتع بنفس مستوى كفاﺀة
التحويل تقريبﹰا .وتشير االستنتاجات إلى أن قيم وفورات الطاقة تتفاوت بين  ٠,٠٣٢كيلوواط ساعة
و ٠,١٤٥كيلوواط ساعة ،كما ھو مبين في الجدول .١٣
الجدول  - ١٣الوفورات في كلفة الطاقة

القيمة الحرارية
المتدنية
)كيلوواط
ساعة/كيلوغرام(

كلفة السوق
)دوالر/ألف
ليتر أو طن(

كفاﺀة جھاز الحرق
نوع الوقود
١١,٠٠
زيت الديزل
٤,٦٥
ثفل الزيتون
األلواح المصنوعة
من الثفل
٤,٦٥
٢,٦٧
األلواح الخشبية
الفحم )متوسط عام
٤,٦٥
(٢٠٠٨
الوفورات في كلفة الطاقة )دوالر/كيلوواط ساعة(

المصدر :اإلسكوا.

الكلفة األولية
للطاقة
)دوالر/كيلوواط
ساعة(

٥٥٠
١٠٠

٠,٠٥٩
٠,٠٢٢

١٧٠
١٧٥

٠,٠٣٧
٠,٠٦٦

٢٠٠

٠,٠٤٣

كلفة الطاقة المفيدة )دوالر/كيلوواط ساعة(
توليد
غرفة
الكھرباﺀ
االحتراق في
عن طريق محطة للتوليد
الغالية
المختلط
محرك
المواقد
المستخدمة
للحرارة
ترددي أو
العاملة
لتسخين
والكھرباﺀ
بالحمل
المدفأة
المياه أو
توربينة
من الفحم
بخارية
توليد البخار التقليدية الحراري
٠,٦٦
٠,٣
٠,٨
٠,٢
٠,٩
٠,٠٦٥
٠,٠٢٤

٠,٠٤١

٠,١٩٦
٠,٠٧٢
٠,١٨٣
٠,٣٢٨

٠,٠٤٦
٠,٠٨٢

٠,١٤٥

٠,٠٣٦

٠,١٢٤

٠,٠٣٣

٠,٠٦٥
٠,٠٣٢

 - ٢٩من الصعب تحديد التكنولوجيا القادرة على اختراق األسواق أكثر من غيرھا .ويتوقف تقييم ھذه
التكنولوجيات على عدة معايير ،منھا السياسات العامة ،وكلفة االستثمار ،وتو ﹼفر المواد الخام ،والكفاﺀة
التكنولوجية ،ورغبة المستھلكين ،واألثر البيئي.
ومن أجل تقييم الوفورات التي يحتمل تحقيقھا في كلفة الطاقة في كل بلد ،تم استخدام مؤشر معتدل
لوفورات الطاقة وقدره  ٠,٠٥دوالر/كيلوواط ساعة .وجرى اختيار ھذا المؤشر باعتبار أن أكثر
التكنولوجيات قابلية لالستخدام ھي الغاليات التي تحقق وفورات في كلفة الطاقة بمعدل ٠,٠٤١
دوالر/كيلوواط ساعة ،والمواقد الخشبية/المدافئ التقليدية التي تحقق وفورات في كلفة الطاقة بمعدل ٠,١٤٥
دوالر/كيلوواط ساعة.
)ج(

الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إنتاج الفحم النباتي من ثفل الزيتون

الفحم النباتي ھو منتج عالي الجودة ،والطلب عليه كبير جدﹰا ،ويمكن صنعه بشيﺀ من السھولة.
ويمكن استخدام أفران التقطير الحديثة التي تنتج الفحم النباتي بطريقة أسرع وأنظف وبكفاﺀة أعلى للتخفيف
من اإلجھاد الذي تتعرض له المساحات الحرجية المتناقصة .ويمكن كذلك استخدام ھذه األفران لخفض
مستويات تلوث الھواﺀ الناجمة عن الطرق التقليدية المعتمدة في صنع الفحم النباتي .وقد تكون أفران التقطير
ھذه صغيرة بحيث تتحمل الثفل الناتج من معصرة زيتون واحدة فقط ،أو يمكن تشغيلھا مع مجموعة من
المعاصر في منطقة معينة.
الشكل  - ٨من أفران التقطير المستخدمة إلنتاج الفحم النباتي

المصدر:

.

 - ٣٠أفران التقطير ھي تقنية متاحة تجارياﹰ ويمكن شراؤھا باستثمار أولي قدره  ٣٥ ٠٠٠دوالر).(٤٠
ويمكن لھذا الفرن إنتاج نحو  ٢٥٠كيلوغراماﹰ من الفحم النباتي في اليوم الواحد .ويعمل الفرن ١٠ - ٨
ساعات يومياﹰ ،ثم يترك بعد ذلك ليبرد طوال الليل .ويمكن لھذا النظام معالجة حوالى  ١٢ألف طن من
مشتقات الثفل الناتجة من عملية العصر الثالثية المراحل في الشھر الواحد .ويعتبر الوقود المستھلﹶك في
عملية صنع الفحم جزﺀاﹰ من الثفل الناتج من العملية ،ولذلك ،ال حاجة لشراﺀ الوقود من الخارج وتكبد تكاليفه.
ويمكن إجراﺀ تحليل مالي سريع للعملية ،باعتبار أن كلفة صيانة ھذا النظام تبلغ  ٥في المائة ،وأن مدة
صالحيته ھي  ١٠سنوات ،وأنه يعمل ستة أشھر في السنة )انظر الجدول .(١٤
الجدول  - ١٤التكاليف التشغيلية السنوية إلنتاج الفحم النباتي
العملية
االستثمار األولي )سنويا ،على مدى عشر سنوات(
تكاليف الصيانة
كلفة ثفل الزيتون ) ٧٢طنﹼا(
اليد العاملة ) ٣٥٠دوالرا (٦
المجموع
حصيلة الفحم النباتي
كلفة الفحم النباتي )بالكيلوغرام(

الكلفة
 ٣ ٥٠٠دوالر
 ١ ٧٥٠دوالراﹰ
 ٧ ٢٠٠دوالر
 ٢ ١٠٠دوالر
 ١٤ ٥٥٠دوالراﹰ
 ٦ ٠٠٠كيلوغرام
 ٢,٤٣دوالر

ويبين الجدول  ١٤كلفة إنتاج الفحم النباتي ،استناداﹰ إلى االفتراضات المذكورة آنفﹰا .ويمكن تحسين
ھامش الربح عن طريق عدة عوامل ،منھا:
)أ( يمكن أن يؤدي تصنيع فرن التقطير محلي ﹰا ،وھو احتمال وارد في العديد من البلدان المعنية،
إلى خفض الكلفة األولية لالستثمارات؛
)ب( يمكن أن يؤدي تشغيل النظام لفترات تزيد عن ستة أشھر إلى تحسين معدل استخدامه وزيادة
عائداته؛
)ج( يمكن ضمان مدى صالحية أطول للنظام عن طريق تأمين الصيانة الالزمة له؛
) د(

يمكن أن تؤدي ملكية التعاونيات للفرن بصورة جماعية إلى خفض كلفة إنتاج الثفل؛

) •( يمكن أن يؤدي استخدام الثفل الناتج من المعاصر التقليدية إلى زيادة غلة الفحم النباتي .غير
أن استخدام الثفل الناتج من عملية العصر الثنائية المراحل قد يخفﹼض اإلنتاجية والربحية؛
)و( يمكن أن يؤدي تنظيم الصناعة التقليدية للفحم النباتي وضبطھا محليﹰا إلى رفع أسعاره وتحسين
قدرته على المنافسة.

)(٤٠

.

 - ٣١وتشير التطورات األخيرة في صناعة أفران التقطير المنخفضة الكلفة إلى أنه يمكن بناؤھا من مواد
متوفرة محلي ﹰا ،وباستخدام اليد العاملة المحلية بكلفة  ٧٥٠دوالراﹰ) .(٤١ويمكن للفرن المعروف ب ـ "فرن آدم"
أن ينتج  ٣٥٠كيلوغراماﹰ من الفحم النباتي من  ١ ٢٠٠إلى  ١ ٨٠٠كيلوغرام من الثفل على مدى  ٢٤ساعة.
وتتمثﹼل إحدى السلبيات الرئيسية إلنتاج الفحم النباتي من الثفل في أن المنتج النھائي ال يكتسب الملمس الذي
يرغب فيه المستھلك ،بل قد يأتي في شكل مسحوق ،مما يحول دون إمكانية بيعه في السوق .ولذلك،
يستحسن رص الفحم النباتي في قوالب ،حتى ولو كان ذلك سيزيد كلفة اإلنتاج) .(٤٢ويمكن اعتماد نھج
مختلف تماماﹰ لتصنيع مسحوق الفحم المنشَّ ط ،الذي يختلف سوقه عن سوق الطاقة.
وفي سياق صنع الفحم النباتي ،ونظرﹰا إلى أن مستوى المياه في الثفل يؤثر بشكل مباشر على كمية
الطاقة الالزمة لصنع ھذا الفحم ،قد يكون من المجدي النظر في خيارات التجفيف بالطاقة الشمسية في
المنطقة ،باعتبارھا بديالﹰ يسمح بتحقيق وفورات في الطاقة .ويمكن لوفرة الطاقة الشمسية أن تؤدي إلى تبخر
المياه بسرعة ،مما يقلل من الوقت والطاقة الالزمين إلنتاج الفحم النباتي.
)د(

سوق الكھرباﺀ

فيما يتصل بإمكانية توليد الكھرباﺀ من الكتلة الحيوية ،تدلّ األرقام على أن نسبة  ٣في المائة فقط من
الكھرباﺀ في أسبانيا تﹸولﹼد من الكتلة الحيوية )وليس الثفل فحسب( ،بالرغم من أن ھذا النوع من الكھرباﺀ له
أولوية في الدعم على غيره .وال تتجاوز مساھمة الكتلة الحيوية في توليد الكھرباﺀ في معظم البلدان
الصناعية نسبة واحد في المائة.
وتوجد في لبنان سوق خاصة لبيع الكھرباﺀ ،في ضوﺀ االنقطاع المتكرر للتيار الكھربائي .وتنتشر
في ھذا البلد االشتراكات في محطات مستقلة محلية تولﹼد الكھرباﺀ بواسطة موﹼلدات الكھرباﺀ العاملة بالديزل،
لقاﺀ رسوم تتقلﹼب حسب ارتفاع أسعار وقود الديزل وھبوطھا .ويؤمن االشتراك عادة الحصول على تيار
كھربائي بقوة  ٥أمبير خالل فترات انقطاع التيار الكھربائي التي قد تصل إلى  ١٠ساعات يومياﹰ .وتؤمن
ھذه المولدات لغاية  ٣٣٠كيلوواط ساعة شھريﹰا لألسرة الواحدة .وتتراوح الرسوم بين  ٥٧و ٨٠دوالراﹰ في
الشھر ،حسب المنطقة ،وحسب عدد الساعات ،وحسب ارتفاع أسعار الوقود .وحسب ھذه األسعار ،يدفع
المستھلكون بين  ٠,١٧و ٠,٢٤دوالر/كيلوواط ساعة .ويشير ذلك إلى إمكانية إنشاﺀ سوق لتوليد الكھرباﺀ
من الكتلة الحيوية في لبنان .غير أن ذلك قد يستلزم توفر كميات كبيرة من ثفل الزيتون بالقرب من مصدر
الطلب المحتمل على الكھرباﺀ .وبالتالي ،فإن احتماالت تطوير ھذا المصدر من الوقود تكون أقوى في
المناطق الريفية.
والدعم الذي تحظى به أسعار الكھرباﺀ في األردن والجمھورية العربية السورية وفلسطين ولبنان في
الوقت الراھن ،يشكل حاجزاﹰ كبيراﹰ أمام االستثمار في محطات توليد الطاقة الكھربائية من الكتلة الحيوية.
وفي حين تبلغ تكاليف الكھرباﺀ أعلى مستوى لھا في أسبانيا وإيطاليا واليونان عموماﹰ ،وھي من أھم البلدان
ال قابالﹰ
المنتجة للزيتون ،يمكن لھذه البلدان أن تدفع مبالغ ضخمة لتوليد الكھرباﺀ من الكتلة الحيوية لجعلھا بدي ﹰ
)(٤١
)(٤٢

 - ٣٢لالستمرار .غير أن بلدان اإلسكوا ،شأنھا شأن معظم البلدان النامية ،ال تملك الموارد المالية الالزمة لدعم
االستثمارات في الوقود الحيوي.
) •(

كلفة محطات التغويز

تبلغ كلفة إنشاﺀ محطة واحدة لتغويز الكتلة الحيوية مليون يورو/ميغاواط ،باعتبار أن معدل رطوبة
الكتلة الحيوية ھو  ٤٥في المائة .وتتراوح كلفة إنشاﺀ المحطة التي توﹼلد  ٢٢ - ١٠ميغاواط من الكھرباﺀ عن
طريق التغويز بين  ٥٨و ٧٥يورو/ميغاواط ساعة .وخلصت دراسات أُ جريت في ليغوريا في إيطاليا إلى أن
إنشاﺀ محطة للتغويز ليس مشروعاﹰ اقتصادياﹰ )ال تتوفر كمية كافية من الكتلة الحيوية( ،بالرغم من أن المنطقة
تنتج  ٥ ٥٠٠طن من زيت الزيتون سنوياﹰ .وتستبعد ھذه النتائج اعتماد تغويز الكتلة الحيوية في المنطقة،
استنادﹰا إلى ارتفاع كلفة الكھرباﺀ والحاجة إلى كميات كبيرة من الكتلة الحيوية.
دال  -التوصيات
في البلدان موضوع الدراسة ،وبناﺀ على الديناميات التي تشھدھا سوق الطاقة في الوقت الراھن،
ال اقتصاديﹰا للمشاريع
يتﹼضح أن استخدام الكتلة الحيوية عموماﹰ والثفل خصوص ﹰا لتوليد الكھرباﺀ ليس خياراﹰ بدي ﹰ
الصغيرة والمتوسطة .ويعود ھذا األمر أساساﹰ إلى دعم سوق الكھرباﺀ في المنطقة ،وعدم خصخصة قطاع
.
الكھرباﺀ ،وغياب قانون يلزم شراﺀ الطاقة المتجددة من المنتجين المستقلين المحتملين للطاقة
ومع أن األسعار المرتفعة المعروضة على منتجي الطاقة المتجددة أدت إلى تحفيز المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وحتى الكبيرة على االستثمار في ھذا القطاع في أوروبا ،ال يزال تطبيق ھذه الحوافز في البلدان
التي تعاني من نقص في السيولة يبدو بعيد المنال.
ولذلك ،ينبغي التركيز على استخدام الكتلة الحيوية لتلبية حاجات التدفئة وھو الخيار األبسط من
الناحية التكنولوجية .و ﹸتستخدم الطاقة الكامنة لغرض التدفئة بصورة أكثر كفاﺀة .وفي حال عدم التمكن من
تلبية حاجات التدفئة في بلد معين من مصادر الطاقة الرخيصة والمحلية والمتجددة المتوفرة فيه ،ينبغي
استخدام ثفل الزيتون وغيره من موارد الكتلة الحيوية لتلبية ھذه الحاجات.
وتتوفر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص إلنتاج الثفل وكذلك استھالكه .ويتيح إنتاج مشتقات
الثفل الرفيع الجودة ،مثل القوالب واألقراص وحتى الثفل السائب المجھز والمجفف فرصة لزيادة إيرادات
معاصر الزيتون أو خفض نفقاتھا التشغيلية .ويرجح أن يكون إنتاج القوالب والثفل الجاف السائب حكراﹰ على
المعاصر ،نظرﹰا إلى عوائده المؤكدة والتكنولوجيا البسيطة الالزمة له .ومن ناحية أخرى ،يمكن أن تنشأ
سوق متخصصة لصانعي أقراص الثفل ،نظراﹰ إلى أن ھذه التكنولوجيا تتطلب استثمارات كبيرة في المواد
المستخدمة وفي اليد العاملة .وقد تكون صناعة الفحم النباتي خيارﹰا جديراﹰ باالھتمام أيضاﹰ .ومن شأن اعتماد
ماكينات التجفيف العاملة بالطاقة الشمسية تسريع عملية تجفيف ثفل الزيتون وتعزيز كفاﺀة النظام بأسره.
وفيما يتعلق باستھالك الثفل ،تتوفر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة لتطوير وتسويق
المواقد العاملة بالحمل الحراري القسري والغاليات ذات الكفاﺀة من حيث الطاقة ،بالرغم من ضرورة إحداث
تغيير في ذھنية المستھلك بشأن مدى فعالية ھذه النظم .وستزيد ھذه المواقد كفاﺀة التدفئة عموماﹰ ،بغض
النظر عن الوقود المستخدم ،وينبغي تشجيعھا على الصعد الوطنية واإلقليمية.

 - ٣٣وفي بلد مثل لبنان خصوصاﹰ ،حيث كميات الثفل محدودة ،وحيث الغابات الطبيعية معرضة للخطر
من جراﺀ حصاد ألواح الخشب ،قد يكون من الحكمة اعتماد بدائل تقوم على الجيل الثاني من الوقود الحيوي،
وذلك من خالل تشجيع االستثمار في المواقد العاملة بالحمل الحراري القسري ،باإلضافة إلى تكنولوجيات
رص مخلفات الزيتون في قوالب .وفي بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا ،مثل األردن وفلسطين ،حيث تتوفر كميات
محدودة من الثفل وحد أدنى من الغطاﺀ الحرجي ،ينبغي أن تركز التطبيقات على المعدات ذات الكفاﺀة
العالية ،ومنھا الغاليات المستخدمة في المباني العامة والمدارس والمصانع .وأما في الجمھورية العربية
السورية التي يتوفﹼر فيھا الثفل بكميات كبيرة ،فجميع الخيارات مفتوحة ،بما فيھا حرق الثفل مع الكتلة
الحيوية.
ومن المؤكد أن جميع ھذه الفرص ستتعزز عند وضع استراتيجية وطنية أو إقليمية لصنع مواقد أكثر
كفاﺀة وفرض ضوابط أكثر صرامة للعمل على التخلص من نفايات معاصر الزيتون بطرق سليمة .ومن
شأن ضبط الحرق في الھواﺀ الطلق والذي يفتقر إلى الكفاﺀة ويؤدي إلى التلوث أن يعزز استخدام
التكنولوجيات السليمة بيئيﹰا.

- ٣٤ -

ثالثاﹰ  -الوقود الحيوي المشتق من نفايات صناعة السكر
ألف  -لمحة عامة
تتوفﹼر في السكر مجموعة متنوعة من المواد األولية التي يمكن استخدامھا إلنتاج الوقود الحيوي.
فالسكر الذي ينتج من قصب السكر يمكن استخراجه إلنتاج االيثانول ،وھو وقود حيوي أولي .ويمكن
استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية الناتجة من حصاد السكر وعصره إلنتاج الوقود الحيوي
الثانوي .ويھدف ھذا الفصل إلى تحديد أفضل الممارسات واألساليب الكفيلة بتعزيز التنمية الريفية المستدامة
وزيادة الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،من خالل إنتاج واستخدام أصناف الوقود الحيوي
الثانوي المستخرجة من النفايات الزراعية التي تنتجھا زراعة قصب السكر وشمندر السكر .وتﹸعد مصر
والسودان من أكبر البلدان المنتجة لقصب السكر في منطقة اإلسكوا ،في حين يزرع شمندر السكر على نطاق
واسع في الجمھورية العربية السورية ولبنان ومصر .ولذلك ،يتناول التحليل ھذين القطاعين الثانويين.
وتتطرق الدراسة كذلك إلى إمكانية إنتاج الوقود الحيوي عن طريق معالجة قصب السكر في بلدان عربية
أخرى ،في ضوﺀ إمكانية تطوير الجيل الثاني من الوقود الحيوي عن طريق إنتاج السكر في الصومال
والعراق والمغرب.
وھناك العديد من الخيارات التكنولوجية القابلة للتنفيذ ،والمتطورة بدرجات متفاوتة ،والمتاحة
ال عن التركيز على
لالستخدام في ھذا القطاع .ويشير ذلك إلى أھمية فحص ھذه التكنولوجيات وتقييمھا ،فض ﹰ
التكنولوجيات السليمة بيئي ﹰا والبسيطة والموثوقة والمتوفرة بأسعار معقولة في المنطقة .وعالوة على ذلك،
ال بد في معرض التحليل من اإلشارة إلى القيود واالفتراضات التالية:
)أ( عدم كفاية البيانات المتوفرة حول المبادرات المتخذة في القطاعين العام والخاص الستخراج
الوقود الحيوي من المحاصيل المستھدفة؛
)ب( يختلف التقييم المالي والتحليل االقتصادي لمختلف الخيارات التكنولوجية بين مختلف التقارير.
ولذلك ،تركز الدراسة على الجدوى التكنولوجية لھذه الخيارات المختلفة؛
)ج( تختلف اإلجراﺀات المالية التي تتخذھا الشركات ،مما يحد من القدرة على تقديم تحليل ثابت
لتكاليف مختلف الخيارات التكنولوجية .وفي حين تسمح بعض الحاالت بإجراﺀ تحليل مالي مفصل وموثوق،
ال تقدم حاالت أخرى سوى تقديرات مبسطة .وھذا العامل يؤثر على االفتراضات المتعلقة بكلفة المواد
األولية وأسعار المنتجات المحتملة.
ونظراﹰ إلى أنه من الممكن استخدام مجموعة متنوعة من النظم التكنولوجية لتوليد الطاقة من النفايات
الناتجة من قطاع السكر ،يمكن استخدام البيانات المتصلة بالتكاليف في النظم التي تستخدم مواد أولية مختلفة
إلجراﺀ مزيد من التحليالت .وعلى سبيل المثال ،يمكن البحث في شروط محتوى الطاقة والمعالجة المسبقة
لثفل قصب السكر ولب الشمندر باعتبارھما مادتين خشبيتين سليلوزيتين نموذجيتين ،ويمكن كذلك البحث في
دبس السكر والعصائر الغنية بالسكر.

 - ٣٥باﺀ  -التحديات البيئية واالقتصادية
 - ١مخلفات المحاصيل
)أ(

مخلفات قصب السكر في الحقول

تقع مخلفات براعم قصب السكر في نوعين عموماﹰ ،البراعم الخضراﺀ ،وتشكل  ٩٠ - ٨٠في المائة
من النفايات؛ وسيقان القصب أو القمامة ،وتشكل  ٢٠ - ١٠في المائة من المخلفات .ويستخدم المزارعون في
مصر البراعم الخضراﺀ كعلف للحيوانات ،مما يسمح لھم ببيع ھذا المنتج الفرعي بسعر يتراوح بين  ٥و٦
دوالرات للطن الواحد .وتﹸنثر األوراق الجافة وسيقان القصب )القمامة( على جذور القصب لحمايتھا في
فصل الشتاﺀ) .(٤٣كما جرت العادة على استخدام كمية كبيرة من القمامة المجففة في األفران في المناطق
الريفية أو لتدفئة المنازل في المجتمعات المحلية الريفية ،في حين تﹸحرق الكمية المتبقية في الحقول .ومع أن
المزارع ال يتكبد كلفة اقتصادية كبيرة لحرق ھذه المخلفات في المرج ،تسبب اآلثار المترتبة على عمليات
الحرق المكشوف لسيقان القصب والكتلة الحيوية تصاعد الدخان األسود وتلوث الھواﺀ في مصر.
وأما في المغرب ،فما إن ينضج قصب السكر ويصبح جاھزاﹰ للحصاد ،حتى تﹸحرق المحاصيل بشكل
خفيف .وتفيد التقارير بأن ھذه الممارسة التقليدية تضمن نظافة القصب الذي سيسلﹼم إلى المطاحن وتسھل
قطعه يدوياﹰ .غير أن حرق براعم القصب يؤدي إلى تلوث الغالف الجوي ويؤثﹼر سلباﹰ على نمو بذور القصب
فيما بعد) .(٤٤وبالرغم من اآلثار االقتصادية اإليجابية المفترضة لحرق القصب ،من المؤكد أن آثاره ضارة
بالصحة وتزيد من الكلفة الفعلية لھذه الممارسة في المجتمعات المحلية .ويقال على سبيل المثال إن معدالت
اإلصابة بمرض الربو وغيره من المشاكل الصحية تبلغ أعلى مستويات لھا في موسم الحرق لدى العاملين في
الزراعة وفي القرى المجاورة) ،(٤٥مقارنة بالفترات األخرى من السنة.
)ب (

مخلفات شمندر السكر

يعمد بعض المزارعين إلى إزالة براعم الشمندر في موسم الحصاد ،ويطعمونه لألغنام أو الماشية،
بينما يترك مزارعون آخرون ھذه البراعم على األرض المزروعة .وبعد ذلك ،إما تﹸصفﹼف ھذه البراعم
المتروكة بغرض تعريضھا للرياح ،وإما ﹸتج ﹼفف و ﹸتحرث في الحقل حيث ھي .وتﹸستخدم المخلفات )التيجان
واألوراق( أيضا لتغذية المواشي واألغنام .وبالتالي ،ال تﹸالحظ أية تأثيرات بيئية كبيرة لھا على مستوى
الحقول) .(٤٦واستخدام ھذه البراعم كمغذﹼيات للحقول ال يحقق عائدات اقتصادية كبيرة في المناطق التي تتوفر
فيھا أعالف بديلة.
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 - ٣٦ - ٢تجھيز المشتقات
)أ(

ثفل قصب السكر

ثفل قصب السكر ھو المخلفات الليفية التي تبقى بعد سحق القصب )يبلغ معدل رطوبته حوالى
 ٥٠في المائة( وبعد استخراج العصير منه .ويستخدم معظم ثفل قصب السكر عمومﹰا ) ٩٠ - ٨٥في المائة
تقريباﹰ( كمصدر رئيسي للوقود المستخدم لتوليد البخار والطاقة الالزمة لمعامل السكر) .(٤٧ويتسبب حرقه
بانتشار الدخان والغازات والضباب ،ويؤثر سلباﹰ على صحة السكان ويؤدي إلى تراجع قيمة العقارات في
المنطقة.
ويستخدم ثفل قصب السكر في مصر لألغراض التالية:
)أ( إنتاج الورق :بدأت إحدى مطاحن ثفل قصب السكر في عام  ٢٠٠٠بإنتاج  ١٤٤ ٠٠٠طن/سنة
من الورق وورق الصحف ،ومثﹼل ثفل قصب السكر  ٨٥ - ٧٠في المائة من المواد الخام المستخدمة)(٤٨؛
)ب( الكرتون :األلياف المتوسطة الكثافة وألواح الكرتون ذات األلياف العالية الكثافة)(٤٩؛
)ج( طوب البناﺀ :تستخدمه األسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية في مصر عن طريق
خلط ثفل قصب السكر مع الطين.
ووفقاﹰ للمعلومات التي قدمتھا شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركة قنا لورق طباعة
الصحف ،يبلغ سعر مبيع ثفل قصب السكر الرطب للقطاعين العام والخاص  ٤٠ - ٢٠دوالر/طن تقريبا).(٥٠
ويجري تقدير ھذا السعر المرتفع نسبياﹰ على أساس القيمة الحرارية لثفل قصب السكر مقارنة بزيت الوقود
)المازوت(.
ونظراﹰ إلى اآلثار السلبية الناجمة عن استخدام ثفل قصب السكر لتوليد الطاقة الالزمة لتشغيل مطاحن
السكر ،ھناك اتجاه متزايد نحو االستعاضة عن جزﺀ من ھذا الثفل بزيت الوقود .وھناك أيضاﹰ خطط
الستبدال حرق ثفل قصب السكر باستخدام الغاز الطبيعي.
وباإلضافة إلى المعامل الكبيرة المخصصة إلنتاج السكر ،يحرق ثفل قصب السكر كذلك لتوفير
الوقود الالزم لصناعة العسل األسود في مصر ،حيث يوجد بين  ٣٥٠و ٤٠٠مرفق لھذا الغرض في كل من
المنيا وقِ نا .ويؤدي ھذا الحرق إلى االنبعاثات المبينة آنفاﹰ).(٥١
)(٤٧
)(٤٨
)(٤٩
) (٥٠بناﺀ على مقابالت مع المسؤولين في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركة قنا لورق طباعة الصحف.
) (٥١انظر الجمھورية أونالين .متاح على الموقع اإللكتروني:

.

 - ٣٧وتشير التقديرات إلى وجود نحو  ٨٤٠ ٠٠٠طن من نفايات ثفل قصب السكر في السودان ،و ﹸتصﹼنف
على النحو التالي)) :(٥٢أ( ثفل قصب السكر القديم ،والذي يترك ليتعفن لسنتين إلى ثالث سنوات ،ويمكن
استخدامه لصنع قوالب مضغوطة؛ )ب( ثفل قصب السكر الذي يتم تفحيمه قبل رصه في قوالب أو تركه
ليتع ﹼفن).(٥٣
ومن بين خمس مطاحن للسكر في السودان ،تبقى شركة كنانة للسكر المعمل الوحيد الذي يستخدم
جميع كميات ثفل قصب السكر المتوفرة لديه تقريباﹰ ،بينما تستخدم المصانع األخرى المنتجات الثانوية من
أجل التوليد المختلط للطاقة الكھربائية والحرارية على أساس محدود .وأصبح إنتاج الفحم النباتي من ثفل
قصب السكر في شركة كنانة للسكر خط اإلنتاج الثانوي في الشركة في عام  .١٩٩٨وينتِ ج ھذا المعمل حالي ﹰا
 ٦ ٥٠٠طن/سنة من الفحم الطبيعي من ثفل قصب السكر ودبس السكر ،وھو ما يقال إنه خ ﹼفض إنتاج الفحم
النباتي من األشجار المحلية وحد بالتالي من إزالة الغابات) .(٥٤ويضم شرق السودان مقالب ھائلة لنفايات ثفل
قصب السكر ،ويقال إن بعضھا يحترق تلقائياﹰ) .(٥٥وتتوفر أمثلة ناجحة على توليد الوقود الحيوي من الجيل
الثاني من ثفل قصب السكر في السودان على نطاق ضيق .فقد أنشئت محطات صغيرة للتفحيم بھدف تفحيم
الثفل المعبأ في رزم ضخمة وتفتيته ورصه في قوالب من الفحم الطبيعي) .(٥٦وتعمل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على رص ثفل قصب السكر/دبس القصب في قوالب ،نظراﹰ إلى أن ھذه التكنولوجيا ال تتطلب
رساميل ضخمة ،وتقوم على كثافة اليد العاملة ،وتستخدم الدبس كمادة للتغليف .ويستخدم ثفل قصب السكر
أيضا إلنتاج طوب البناﺀ في السودان).(٥٧
وفي المغرب ،تﹸخزن مخلفات ثفل قصب السكر المتبقﹼية بعد تزويد مطاحن السكر بالطاقة التي تحتاج
إليھا في العراﺀ في الحقول ،مما يتسبب بمشاكل في المناطق المحيطة بھا بسبب الدخان الناتج من تحلﹼل الكتلة
الحيوية .ويؤدي االحتراق العفوي أو المتعمد لمخزونات الكتلة الحيوية إلى تلوث الھواﺀ وانتشار الدخان
األسود).(٥٨
ومن المقرر أن تطلق شركة سوراك مشروعاﹰ يھدف إلى الحد من الحاجة إلى نحو  ١١ ٠٠٠طن من
الفحم سنوياﹰ ،من خالل استخدام ثفل قصب السكر الذي تنتجه ثالثة مرافق للتكرير تملكھا شركة سوراك،
وبعد ذلك نقله إلى شركة سونابل لتكرير السكر حيث سيجري بناﺀ المشروع )انظر الشكل  .(٩ويتوقﹼع نقل
حوالى  ٢٨ ٠٠٠طن من ثفل قصب السكر في السنة من مصنع قصب السكر الموجود على بعد كيلومتر
)(٥٢
)(٥٣
)(٥٤
)(٥٥

.
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)(٥٦
)(٥٧
)(٥٨
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 - ٣٨واحد من المشروع؛ ونﹶقل حوالى  ١٦ ٠٠٠طن من ثفل قصب السكر سنوياﹰ من كسيبيا الواقعة على بعد ٣٠
كيلومترﹰا من المشروع؛ ونﹶقل حوالى  ٦٠ ٠٠٠طن من ثفل قصب السكر سنوياﹰ من الورنار الواقعة على بعد
 ١٠٠كيلومتر من المشروع .وس ﹸتزود شركة سونابل لتجھيز دبس السكر ب ـ  ١٠٠ ٠٠٠طن من البخار
خالل موسم إنتاج دبس السكر )حوالى  ١٠٠يوم( ،وذلك عن طريق حرق الكتلة الحيوية بصورة موجھة في
غالية المصنع.
الشكل  - ٩تجميع ثفل قصب السكر وتجھيزه في شركة سوراك في المغرب

)ب (

كﹶسب قصب السكر

يستخدم كﹶسب قصب السكر كسماد عضوي .ويخلط مع ثفل قصب السكر ،ويستخدم وقوداﹰ لتصنيع
الطوب .ويجري تصريف الكﹶسب المتبقﹼي في مقالب القمامة أو في مكبات مفتوحة .وفي مصر ،أجريت
بحوث بھدف التوصل إلى تكنولوجيا مالئمة لصنع القوالب ،ولخلط الكسب والثفل ورصھما تحت الضغط.
واق ﹸترح أن تستخدم إحدى مطاحن السكر تكنولوجيا صنع القوالب في وحدة تابعة لھا .واق ﹸترح أيضاﹰ نقل
الرماد الناتج عن احتراق القوالب إلى معمل للسماد العضوي لخلطه مع الكميات الزائدة من كﹶسب قصب
السكر).(٥٩
)(٥٩

 - ٣٩)ج(

لب شمندر السكر

يتكون لب شمندر السكر من المخلفات الليفية التي تبقى بعد استخراج معظم السكر من شرائح
الشمندر .ويبلغ معدل رطوبته حوالى  ٨٠ - ٧٥في المائة) .(٦٠ويمكن خلط اللب مع مشتقات غذائية أخرى
وتخزينه في رزم الستخدامه في غضون عامين) .(٦١ولكن ما إن ﹸتفتح الرزم حتى يتعين استھالكھا في
غضون أيام قليلة.
ويمكن أيض ﹰا تجفيف اللب وشحنه في أشكال كثيرة ،منھا اللب المجفف العادي ،واللب المجفف
والمخلوط مع دبس السكر )حوالى  ٢٥في المائة من دبس السكر( ،واللب المحول إلى أقراص .وفي مصر،
يجفﹼف لب شمندر السكر ،ويحول إلى أقراص ،ويصدر بسعر  ١٥٠ - ١٣٥دوالر/طن.
الجدول  - ١٥مواصفات لب شمندر السكر في مصر
القيمة

البند
قطر األقراص
نسبة الرطوبة
السكر
البروتين
الرماد
دبس القصب

 ١٠ - ٨ميليمتر
 ١٢ - ١٠في المائة
 ٧في المائة كحد أقصى
 ١١ - ٩في المائة
 ٣,٧في المائة
حسب الحاجة

المصدر :إعداد اإلسكوا ،استنادﹰا إلى حديث مع السيد أ .عبدو ،المدير التنفيذي في شركة المنار لالستيراد والتصدير والنقل والشحن.

يشكﹼل لب الشمندر السكري غذاﺀ ممتازﹰا يقدمه أصحاب مزارع األلبان للماشية بما أنه يزيد إدرار
الحليب .وھو يستخدم لتغذية البقر والماشية واألغنام والخيول وكذلك الحيوانات األليفة ،بدرجة أقلّ .
جيم  -إنتاج محاصيل السكر
يتناول ھذا القسم الجوانب الكمية والنوعية لمحاصيل السكر ،وإنتاجه ،ومخلفاته الصناعية.
 - ١إنتاج السكر
يبين الشكل  ١٠النمو التراكمي لكميات قصب السكر والشمندر السكري في مجموعة من البلدان
العربية ،بما فيھا الجمھورية العربية السورية والسودان والصومال والعراق ولبنان ومصر والمغرب).(٦٢

)(٦٠
)(٦١
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) (٦٢قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة ،متاح على الموقع اإللكتروني:

.

 - ٤٠وفي حين تنتج مصر نحو  ١٦,٢مليون طن من قصب السكر سنوياﹰ) ،(٦٣ال يعالج سوى  ١٠,٣ماليين طن
منھا في مطاحن السكر) .(٦٤وتﹸرسل الكمية المتبقية إلى المتاجر الصغيرة في أنحاﺀ البالد الستخراج العصائر
منھا ،وإلى  ٤٠٠مرفق صغير لتصنيع العسل األسود) .(٦٥ويستھلك السودان جميع محاصيله تقريباﹰ في
المرافق الوطنية المعنية بتجھيز السكر).(٦٦
ومصر ھي أكبر منتج لقصب السكر بين البلدان العربية ،إذ أنتجت  ١٦,٢مليون طن في عام
 ،٢٠٠٧تليھا السودان ،التي تنتج  ٧,٥ماليين طن سنويﹰا )انظر الجدول  .(١٦ويبلغ اإلنتاج اإلجمالي في
المغرب والصومال  ١,١مليون طن في السنة تقريبﹰا .ومصر ھي أيضاﹰ أكبر منتج لشمندر السكر في المنطقة
العربية ،حيث يصل إنتاجھا إلى نحو  ٥,٦ماليين طن في السنة .ويقارب إنتاج الشمندر السكري في المغرب
والجمھورية العربية السورية من  ٣,٠و ١,١٥مليون طن بالترتيب .أما في الصومال والعراق ولبنان فتشير
األرقام إلى توقف شبه كامل إلنتاج السكر ،وذلك بسبب الحروب أو النزاعات التي ألحقت أضراراﹰ بمرافق
اإلنتاج .
الشكل  - ١٠اتجاھات إنتاج محاصيل السكر في مجموعة من البلدان العربية٢٠٠٧ - ١٩٩٨ ،
)باألطنان(
٣٠
١٩٩٨

٢٥

١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١

٢٠
)بالماليين(

٢٠٠٢

١٥

٢٠٠٣
٢٠٠٤

١٠

٢٠٠٥
٢٠٠٦

٥

٢٠٠٧

-

المصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة ،متاح على الموقع اإللكتروني:

.

) (٦٣المرجع نفسه.
)(٦٤

) (٦٥انظر الجمھورية أونالين.
)(٦٦

متاح على الموقع اإللكتروني:
.

 - ٤١الجدول  - ١٦مستويات إنتاج محاصيل السكر في عدد من البلدان العربية٢٠٠٧ ،
البلد
مصر

السودان
المغرب

الجمھورية العربية السورية
لبنان
العراق
الصومال

محاصيل السكر
قصب السكر
شمندر السكر
المجموع
قصب السكر
قصب السكر
شمندر السكر
المجموع
شمندر السكر
شمندر السكر
قصب السكر
قصب السكر

المصدر :قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة ،متاح على الموقع اإللكتروني:

اإلنتاج )باألطنان(
١٦ ٢٠٠ ٠٠٠
٥ ٦٠٠ ٠٠٠
٢١ ٨٠٠ ٠٠٠
٧ ٥٠٠ ٠٠٠
٩٠٠ ٠٠٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ٩٠٠ ٠٠٠
١ ١٥٠ ٠٠٠
٣٧ ٠٠٠
٥٥ ٠٠٠
٢١٥ ٠٠٠
.

ويعرض الجدول  ١٧معلومات مفصلة عن مختلف مرافق إنتاج السكر في المنطقة .وتستورد مصر
نحو  ٣٠في المائة من احتياجاتھا من السكر ،بما في ذلك السكر البني الذي يتم تكريره محليﹰا إلى سكر
أبيض) .(٦٧وأما السودان ،فحقق اكتفاﺀ ذاتياﹰ في منتجات السكر وصادراته) .(٦٨وفي حين يبقى الشمندر
السكري المصدر الوحيد للمواد الخام الالزمة لمطاحن السكر في القطاع العام في الجمھورية العربية
السورية ،تتجاوز كلفة إنتاجه كلفة استيراد السكر الخام إلى البلد) .(٦٩وبالرغم من ذلك ،ال تزال الحكومة
تزرع  ٣٤ ٠٠٠ھكتار من شمندر السكر إلنتاج  ١١٠ ٠٠٠ - ٨٠ ٠٠٠طن من السكر المكرر ،والذي
ال يلبي سوى  ١٠في المائة من مجموع الطلب المحلي) .(٧٠وبدأ اإلنتاج المحلي للسكر المكرر من السكر
البني المستورد في كانون الثاني/يناير  ٢٠٠٨في شركة السكر الوطنية في منطقة جندر ،وذلك بطاقة إنتاجية
يبلغ حدھا األقصى مليون طن سنوياﹰ).(٧١

)(٦٧
)(٦٨
)(٦٩
)(٧٠
)(٧١

 - ٤٢الجدول  - ١٧معامل السكر في مجموعة من البلدان العربية
البلد
مصر

المحصول
قصب السكر

الموقع
كوم امبو ،أسوان
ادفو ،أسوان
نجع حمادي ،قنا
أرمنت ،قنا
قوص ،قنا
دشنا ،قنا
جرجا ،سوھاج
أبو قرقاص ،المنيا
المجموع

شمندر السكر

السودان

قصب السكر

الجمھورية
العربية
السورية

شمندر السكر

المغرب

قصب السكر

شمندر السكر

شركة الدلتا للسكر
شركة الدقھلية للسكر
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
شركة الفيوم لصناعة السكر
المجموع
عسالية ،النيل األبيض
حلفا الجديدة
الجنيد ،الخرطوم
سنار ،وادي حلفا
كنانة ،الخرطوم
المجموع
معمل سكر حمص
شركة سكر دير الزور
شركة سكر الغاب
شركة سكر تل سلحب
معمل مسكنة
شركة سكر الرقة
المجموع
شركة السكر الوطنية )منطقة جندر(
شركة سوراك
الورنار
مشرع بلقصيري
كسيبيا
شركة سونابيل
القصر الكبير
سيدي عالل تازي
شركة كوسومار إلنتاج السكر
سيدي بنور
زمامرة
مصنع سوكرافور )مصنعان  +محطة تكرير(
سوته وتادلة )ثالثة مصانع(
المجموع

السكر المكرر
استھالك المحصول
) ١٠٠٠طن/سنة(
١٨٠
١ ٨٠٠
١١٥
١ ١٥٠
١٧٥
١ ٧٥٠
١٢٥
١ ٢٥٠
١٦٥
١ ٦٥٠
١٠٠
١ ٠٠٠
٩٠
٩٠٠
٦٠
٨٠٠
١ ٠٣٠
١٠ ٣٠٠
٣٢٣,٤
 ١٢٠) +١٥٠من السكر األسود
المكرر(
١٣٨,٨
١٢٠
٧٣٢,٢+١٢٠
١٠٠
٦ ٥٠٠
١٠٠
٦ ٥٠٠
٦٠
٤ ٥٠٠
١٠٠
٦ ٥٠٠
٤٠٠
١٧ ٠٠٠
٧٦٠
٤١ ٠٠٠
٩
٦٠
١٨
١٢٠
٩
٦٠
١٨
١٢٠
١٨
١٢٠
١٨
١٢٠
١١٠ - ٨٠
٦٠٠
١ ٠٠٠
السكر البني المستورد
٣٢٢
٢٣٠
٣٢٢

٤٥
٣٢,٥
٤٥

٣٢٠
٣٢٠

٤٥
٤٥

٨٠٠
٤٨٠
١٠,٤٤
..
٢ ٨٠٤,٤٤

١١٢,٥
٦٧,٥
١١٦
..
٥٠٨,٥

المصادر:

BMA info 2004

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفر البيانات.

 - ٤٣ - ٢إنتاج النفايات
يجري إنتاج مشتقات محاصيل السكر ونفاياتھا في الحقول وكذلك في المرافق المعنية بتكرير السكر.
ويبين الشكالن  ١١و ١٢اإلنتاج النموذجي لھذه المنتجات والمشتقات والنفايات المستخرجة من قصب السكر
وشمندر السكر) .(٧٢وتتضمن مخلفات محاصيل السكر التي تتناولھا التحليالت في ھذه الدراسة ما يلي:
)أ( ثفل قصب السكر وبراعم القصب ،ووحل قصب السكر والمخلفات الحقلية؛ )ب( لب شمندر السكر
وبراعم الشمندر.
ودبس السكر ھو منتج مرتفع القيمة يسھل تسويقه داخل المنطقة وكذلك في السوق الدولية .ويبين
الشكل  ١٣كميات ثفل السكر وغيره من النفايات أو المنتجات الثانوية المشتقة من قصب السكر في البلدان
العربية المستھدفة خالل الفترة  .(٧٣)٢٠٠٧ - ١٩٩٨ويبين الشكل  ١٤كميات لب الشمندر والمشتقات األخرى
الناتجة من المصانع المعنية بحصاد شمندر السكر وتصنيعه خالل الفترة نفسھا .ويتضمن الشكل
 ١٨معلومات إضافية عن كميات النفايات التي أنتجھا ھذا القطاع في عام .٢٠٠٧
الشكل  - ١١التوزيع العام لمنتجات قصب السكر ومشتقاته ونفاياته
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Carbohydrate Polymers
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 - ٤٤الشكل  - ١٢التوزيع العام لمنتجات شمندر السكر ومشتقاته ونفاياته
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لب الشمندر
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الشكل  - ١٣االتجاھات المتصلة بمنتجات ونفايات قصب السكر في عدد من البلدان العربية،
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المصدر :من إعداد اإلسكوا ،استنادا إلى
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 - ٤٥الشكل  - ١٤المنتجات والنفايات المستخرجة من شمندر السكر٢٠٠٧ - ١٩٩٨ ،
٦٠٠٠
٥٠٠٠
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧

٤٠٠٠
باآلالف

٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٠
تاج وأوراق شمندر السكر في لبنان

لب شمندر السكر في لبنان

شمندر السكر في لبنان

تاج وأوراق شمندر السكر في الجمھورية العربية السورية

لب شمندر السكر في الجمھورية العربية السورية

شمندر السكر في الجمھورية العربية السورية

تاج وأوراق شمندر السكر في المغرب

لب شمندر السكر في المغرب

شمندر السكر في المغرب

تاج وأوراق شمندر السكر في مصر

لب شمندر السكر في مصر

شمندر السكر في مصر

المصادر:
Carbohydrate Polymers

وتكون المنتجات الفرعية المشتقة من مخلفات قصب السكر وشمندر السكر عادة غنية بالرطوبة ،على
النحو المبين في الجدول  .١٩ويؤثر معدل الرطوبة على الوقت والتكنولوجيات الالزمة لتحويل ھذه
المخلفات إلى وقود حيوي.
الجدول  - ١٨توليد النفايات من معالجة السكر في عدد من البلدان العربية٢٠٠٧ ،
البلد
مصر
السودان
المغرب
الصومال
الجمھورية العربية السورية

نفايات قصب السكر )باألطنان(
براعم القصب وحل قصب السكر
ثفل السكر
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٣١٤ ٠٨٠
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..
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نفايات شمندر السكر )باألطنان(
التاج واألوراق
لب شمندر السكر
٨٤٠ ٠٠٠
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٨٥٥ ٠٠٠
..
..
١٧٢ ٥٠٠
٣٢٧ ٧٥٠

 - ٤٦الجدول  - ١٩معدل الرطوبة في كل من مشتقات محاصيل السكر
المنتج الفرعي
ثفل السكر
براعم القصب
وحل قصب السكر
لب شمندر السكر
التاج واألوراق

نسبة الرطوبة )نسبة مئوية(
٥٠
٧٢
٨٠
٨٠
٩٥ - ٩٠

دال  -الطاقة المتولدة من النفايات
 - ١خطط محددة للتكنولوجيا
حددت تكنولوجيات عدة لتوليد الوقود الحيوي من المواد الخشبية السليلوزية عموماﹰ وثفل قصب
السكر أو مخلفات شمندر السكر خصوصاﹰ) .(٧٤ويمكن تصنيف ھذه التكنولوجيات على النحو التالي:
)أ(
ومنھا ما يلي:

التكنولوجيات التجارية التي اع ﹸتمدت بنجاح وبكفاﺀة متفاوتة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
) (١رص مشتقات السكر في قوالب أو أقراص من الوقود المشتق من النفايات ،والذي يمكن
استخدامه للتغويز أو االحتراق .ويشكل تحويل المشتقات إلى قوالب تكنولوجيا قديمة
تسمح برص الوقود وبالتالي بنقله إلى المستخدم النھائي بكلفة مقبولة وبسھولة .ويرغب
الزبائن في الحصول على القوالب الستخدامھا كوقود للغاليات المحلية ،و/أو كمواد أولية
لنظم االحتراق و/أو للنظم الصناعية الثانوية المحلية أو الصغيرة)(٧٥؛
) (٢التغويز إلنتاج الطاقة الحرارية ،أو التوليد المختلط للطاقة الكھربائية والحرارية بھدف
إنتاج البخار أو الكھرباﺀ ،على التوالي .والتغويز ممارسة شائعة في عدد من معامل

)(٧٤

Journal of Cell and Animal
Biology

)(٧٥

 - ٤٧السكر ،بالرغم من أن ثفل قصب السكر يستخدم في شكله المنفوش عادة ،مما يتسبب
بأضرار بيئية)(٧٦؛
) (٣الھضم الالھوائي ،بھدف إنتاج الغاز الطبيعي الجاھز لالستخدام المباشر في المواقد أو
األفران الريفية أو تحويله إلى طاقة محركة)(٧٧؛
)ب( التكنولوجيات التي ال تزال في طور التجربة أو البحث أو التطوير ،ومنھا:
) (١إنتاج اإليثانول الستخدامه في النقل)(٧٨؛
) (٢التحول الحراري إلنتاج الزيت الحيوي والفحم )الكربون والمخلفات( .ويحرق الفحم
لتوليد الطاقة الالزمة لعملية االنحالل الحراري الممتصة للحرارة .وقد ﹸنفﹼذ عدد من
المشاريع في مجال إنتاج الزيت الحيوي من الكتلة الحيوية كمشاريع نموذجية في عدد من
البلدان المتقدمة .ويقول البعض إن المنتﹶج يستخدم مكان زيت الوقود )رقم  (٢أو يمكن
إخضاعه لمزيد من المعالجة إلنتاج المواد الكيميائية).(٧٩

)(٧٦

Waste Management

)(٧٧
)(٧٨
ATDF Journal
Czech J. Food Science

)(٧٩

 - ٤٨ - ٢توليد الطاقة من الوقود الحيوي
استناداﹰ إلى القيم الحرارية للكتلة الحيوية الصالحة إلنتاج الوقود الحيوي )ثفل قصب السكر ولب
الشمندر( ،يبين الجدوالن  ٢٠و ٢١التقديرات المتصلة بإنتاج الوقود الحيوي ،وكمياته ،والطاقة المولَّ دة مقابل
كل وحدة من المدخالت في البلدان المستھدفة .وتقوم ھذه التقديرات على افتراضات واقعية حول قدرة
التكنولوجيات االختيارية المطروحة على إنتاج الوقود الحيوي .وترتكز القيم اإلجمالية السنوية لكل بلد على
اإلنتاج اإلجمالي لثفل قصب السكر و/أو لب الشمندر في البلد المستھدف.
الجدول  - ٢٠توليد الطاقة من الوقود الحيوي المستخرج من ثفل قصب السكر ولب الشمندر
عن طريق عدد من التكنولوجيات القابلة للتطبيق

)أ(

القيمة الحرارية
)ميغاجول/كيلوغرام(
٩,٥

المخلفات

ثفل قصب السكر )الرطب(
١٤,١
ثفل قصب السكر )الجاف(
)د(
لب شمندر السكر

) أ(
)ب (
)ج (
) د(

١,٤٥

)أ(

الوقود الحيوي
ثفل قصب السكر )الجاف(
الكھرباﺀ
الوقود الحيوي
القوالب
إيثانول
الزيت الحيوي
الغاز الحيوي

القيمة الحرارية
)ميغاجول/كيلوغرام(
١٤,١٢٤
ميغاواط
١٩,٦
١٦
٢٦,٧٢
١٥,٤
١٩,٦

قيمة الطاقة
المتولدة مقابل
كل وحدة من
المواد
)ب(
األولية
)بالكسور(
٠,٥٥
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٠,١٥
٠,٦٢
٠,١١

الطاقة
المتولدة
)ميغاجول/طن(
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٢٧ ٤١٦
١٤ ٤٠٠
٤ ٠٠٨
٩ ٥٤٨
٢ ١٦٤
)ج(

ترتكز جميع القيم الحرارية على متوسط القيم المبﹼلغ عنھا.
يستند ھذا الكسر إلى متوسط اإلنتاج الفعلي المتوقع من العملية المحددة.
محسوبة لكل طن من المواد األولية.
معدل الرطوبة ٨٠ :في المائة.

الجدول  - ٢١إمكانية توليد الطاقة من الوقود الحيوي
اإلنتاج السنوي للمواد األولية
)بماليين األطنان(
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اإلنتاج السنوي اإلجمالي للوقود الحيوي
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مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفر البيانات.
) أ(
)ب (
)ج (

كما يرد في ھذا التقرير.
استنادا إلى اإلنتاج اإلجمالي للوقود الحيوي حسب إنتاج المحاصيل.
معدل الرطوبة ٨٠ :في المائة.
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 - ٤٩ھاﺀ  -تكاليف االستثمار والتشغيل
تﹸعرض فيما يلي ثالث حاالت تبين تقديرات تكاليف االستثمار والتشغيل المترتﹼبة على استخدام
تكنولوجيات مختلفة إلنتاج الوقود الحيوي في قطاع السكر .وجرى اقتراح ھذه الحاالت بناﺀ على المعايير
التالية:
)أ( االعتماد إلى أقصى حد ممكن على التكنولوجيات التي تتمتع بكفاﺀة عالية جداﹰ في تحويل
مشتقات السكر إلى وقود حيوي؛
)ب( استخدام المواد األولية حسب كمياتھا المتوفﹼرة في الوقت الراھن وإمكانيات توفﹼرھا لغاية عام
٢٠٢٠؛
)ج( توفير مصادر الطاقة للمجتمعات الريفية أو النائية والمنشآت الصناعية الصغيرة؛
)د( استخدام مخلفات زراعية أخرى باإلضافة إلى المواد األولية المذكورة في ھذا الفصل ،وذلك
للحفاظ على إمكانية تنويع اإلنتاج االقتصادي.
وقد حسبت تكاليف االستثمار والتشغيل المترتبة على الخيارات المقترحة والقابلة التطبيق والھادفة إلى
إنتاج الوقود الحيوي حسب وصف ھذه التكنولوجيات في ھذه الدراسة .وقد وضعت التقديرات بناﺀ على عدد
من االفتراضات ،منھا:
)أ(

االرتكاز على البيانات المبلﹼغ عنھا فيما يتعلق بحجم التكاليف؛

)ب( تحديث تلك البيانات من خالل استخدام المؤشرات المؤاتية لحساب التكاليف؛
)ج( تصنيع المكونات الكفيلة بخفض تكاليف المعدات محلي ﹰا؛
) د(

تحديد التكاليف حسب التكاليف السائدة في قطاع الوقود الحيوي؛

) •( تكاليف المرافق العامة واليد العاملة في مصر؛
)و( تﹸبين القيمة بعد االستھالك بواسطة خط مستقيم لمتوسط عمر  ١٥سنة وقيمة خردة متدنية جداﹰ؛
)ز( يفترض أن يبلغ متوسط سعر الكتلة  ٦و ١٠دوالرات/طن بالترتيب .ويرتكز ھذا السعر على
افتراض أنه سيجري استعمال كتلة حيوية أخرى أقلّ سعراﹰ.
وتبين الجداول  ٢٢إلى  ٢٩قيمة رأس المال ،وتكاليف التشغيل والصيانة ،والقيمة بعد االستھالك،
والتكاليف اإلجمالية لإلنتاج ،وكلفة كل منتﹶج ،في حين يلخﹼص الجدول  ٣٠ھذه القيم ويقارن فيما بينھا في
مختلف الخيارات .وأيا كان الخيار المعتمد ،يفترض أنه سيجري اعتماد التكنولوجيات ذات المستوى
المنخفض إلى المتوسط ،وذلك حسب المعدات التي تم شراؤھا .غير أنه ينبغي أن يشرف مھندسون وعلماﺀ
كيمياﺀ على العمليات الكيميائية الحيوية .ويمكن كذلك تدريب الفنيين والعاملين ذوي المھارات المتوسطة
لالضطالع بمھام محددة.

 - ٥٠الجدول  - ٢٢تحويل الكتلة الحيوية إلى قوالب :تكاليف رأس المال االعتيادية
الكلفة )بماليين الدوالرات(
٠,٤٠
٠,١٢
٠,٠٦
٠,٠٤
٠,٠٨
٠,٠٤
٠,٨٦
٠,٦٥
٢,٢٥

البند
المعدات التي جرى شراؤھا
التركيب
تركيب األنابيب
أعمال الھندسة المدنية
األعمال الكھربائية وأجھزة التحكم
أمور أخرى
الھندسة والمقاولة
حاالت الطوارئ
المجموع

الجدول  - ٢٣تحويل الكتلة الحيوية إلى قوالب :التكاليف االعتيادية للتشغيل والصيانة ،سنوياﹰ
البند
المواد
ثفل قصب السكر
مواد أخرى
المرافق
الكھرباﺀ
الوقود
اليد العاملة
المدير
المھندس
األخصائي الفني
العاملون
الصيانة
عناصر أخرى
المجموع
االستھالك
التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية
كلفة القوالب )دوالر/طن(

)أ(

السعر
)دوالر/وحدة(
١٠

طن

٠,٠٤
٠,٢
٠٠٠
٥٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٢
١٠

الوحدة

٥
٤
٣
٢

كيلوواط ساعة
ليتر
سنة
سنة
سنة
سنة
النسبة المئوية من رأس المال
النسبة المئوية من المجموع
على مدى  ١٥سنة
) ٢٦٠يوماﹰ(

الكمية

الكلفة السنوية
)بآالف الدوالرات(

٥٢ ٠٠٠

٥٢٠
١٠

١ ٥٦٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠

٦٢,٤
١٢

١
٣
٤
٨

٥,٠
١٣,٥
١٢,٠
١٦,٠
٤٥,٠
٧٧,٣
٧٧٣,٣
١٥٠,١
٩٢٣,٤
٣٥,٥٢

الحالة األولى  -توليد الطاقة الحرارية عن طريق صنع القوالب

تستخدم ھذه الحالة ،صنع القوالب )إنتاج الوقود المستخرج من النفايات( كأساس الستخدام الطاقة
الحرارية فيما بعد ،ال سيما لدى األسر الريفية .ويمكن استخدام ھذه القوالب مباشرة ومن دون تجھيزھا في
المواقد في المناطق الريفية .وتجد ھذه التكنولوجيا ما يبررھا في النقص الحالي في أنواع الوقود الالزمة
للطبخ .ويمكن استخدامھا كذلك في مصر في صناعة العسل األسود لتفادي آثار ھذه الصناعة على البيئة.
ويمكن تكييف الغاليات ذات الضغط المنخفض والمص ﹼنعة محلياﹰ لتتمكن من حرق الوقود المستخرج من
النفايات بكفاﺀة .ومن السھل تحسين نظافة المواقع وتأمين خدمات النقل والتخزين فيھا ،نظراﹰ إلى الفوائد
الصحية والبيئية واالجتماعية الناتجة عن ذلك .وفي ضوﺀ اآلثار البيئية السلبية المترتبة على الممارسات
المعتمدة حالياﹰ ،تبدو إمكانيات نجاح سيناريو توليد الطاقة الحرارية عن طريق صنع القوالب كبيرة ،ال سيما
في ضوﺀ الطبيعة الموسمية لثفل قصب السكر وسھولة تخزين القوالب المصنوعة من ھذا الثفل أو غيره من
أنواع الكتلة الحيوية المتوفرة بكلفة منخفضة .ولھذه األسباب ،يرجح أن يبدأ تنفيذ ھذا السيناريو قريباﹰ ،وھو
مبين في الجدولين  ٢٤و ٢٥أدناه.

 - ٥١الجدول  - ٢٤التغويز وتوليد البخار :تكاليف رأس المال االعتيادية
الكلفة )بماليين الدوالرات(
٠,٨٥
٠,٢٦
٠,١٣
٠,٠٩
٠,١٧
٠,٠٩
٠,٤٠
٠,٣٠
٢,٢٧

البند
المعدات التي جرى شراؤھا
التركيب
تركيب األنابيب
أعمال الھندسة المدنية
األعمال الكھربائية وأجھزة التحكم
أمور أخرى
الھندسة والمقاولة
حاالت الطوارئ
المجموع

الجدول  - ٢٥التغويز وتوليد البخار :التكاليف االعتيادية للتشغيل والصيانة ،سنوياﹰ
البند
المواد )ثفل قصب السكر(
المرافق
الكھرباﺀ
الوقود
المياه
اليد العاملة
المدير
المھندس
األخصائي الفني
العاملون
الصيانة
أمور أخرى
المجموع
االستھالك
التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية
كلفة البخار )دوالر/طن(

)ب (

السعر
)دوالر/وحدة(
١٠
٠,٠٤
٠,٢
٠,٢
٠٠٠
٥٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٢
١٠

٥
٤
٣
٢

الوحدة

طن

كيلوواط ساعة
ليتر
متر مكعب
سنة
سنة
سنة
سنة

الكمية
٥٢ ٠٠٠

الكلفة السنوية
)بآالف الدوالرات(
٥٢٠

١٢٠ ٠٠٠
٥٠ ٠٠٠
٥٢ ٠٠٠

٤,٨
١٠
١٠,٤

١
٣
٣
٦

٥,٠
١٣,٥
٩,٠
١٢,٠
٤٥,٥
٧٠,٠
٧٠٠,٢
١٥١,٥
٨٥١,٧
١٣,٦٥

النسبة المئوية من رأس المال
النسبة المئوية من المجموع

على مدى  ١٥سنة
) ٢٦٠يوماﹰ(

الحالة الثانية  -التغويز والتوليد المختلط للطاقة الحرارية والكھربائية

يقضي ھذا السيناريو بتوليد الكھرباﺀ والبخار بصورة مختلطة ،بواسطة مفاعل حديث للغاز وتوربينة
مختلطة لضخ الغاز والبخار .ويجري توليد الحرارة والكھرباﺀ بشكل متوازن ،وذلك بعد إجراﺀ تقييم دقيق
للطلب عليھما في المناطق المعنية .وتتضمن المواد األولية المستخدمة ثفل قصب السكر الجاف أو القوالب.
ويمكن استخدام مواد أولية أخرى من الكتلة الحيوية بھدف التنويع في المواد النباتية المستخدمة.
وبدأ تطبيق ھذا السيناريو بالفعل في مصر والسودان .وفي السودان ،تشير دراسات الجدوى إلى
إمكانية مضاعفة القدرات القائمة ،وذلك عن طريق تحسين كفاﺀة الغاليات وزيادة ضغطھا .وفي مصر،
تتمثل االتجاھات الصناعية الحالية في استبدال ثفل قصب السكر بالغاز الطبيعي ،مما يفتح المجال أمام إنشاﺀ
محطات يديرھا القطاع الخاص للتوليد المختلط للطاقة بعيداﹰ عن المواقع .ويشير ذلك إلى المنافسة بين
تطبيقات الغاز والكتلة الحيوية لتوليد الطاقة .وفي ھذا السيناريو ،ينبغي أن ينظر في استخدام مواد أولية
أخرى منخفضة الكلفة من الكتلة الحيوية المتوفرة في المجتمع المحلي .وتتوقف استدامة ھذا السيناريو على
األسعار الدولية للنفط والغاز الطبيعي.

 - ٥٢الجدول  - ٢٦التغويز وتوليد الكھرباﺀ ) ٣ميغاواط( :التكاليف االعتيادية المتصلة برأس المال
الكلفة )بماليين الدوالرات(
٤,٢٥
١,٢٨
٠,٦٤
٠,٤٣
٠,٨٥
٠,٤٣
١,٩٢
١,٤٤
١١,٢٢

البند
المعدات التي جرى شراؤھا
التركيب
تركيب األنابيب
أعمال الھندسة المدنية
األعمال الكھربائية وأجھزة التحكم
أمور أخرى
الھندسة والمقاولة
حاالت الطوارئ
المجموع

الجدول  - ٢٧التغويز وتوليد الكھرباﺀ ) ٣ميغاواط( :التكاليف االعتيادية للتشغيل والصيانة ،سنوياﹰ
البند
المواد )ثفل قصب السكر(
المرافق
الكھرباﺀ
الوقود
المياه
اليد العاملة
المدير
المھندس
األخصائي الفني
العاملون
الصيانة
عناصر أخرى
المجموع
االستھالك
التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية
كلفة الكھرباﺀ )دوالر/كيلوواط ساعة(

)ج(

السعر
)دوالر/وحدة(
١٠
طن
٠,٠٤
٠,٢
٠,٢
٠٠٠
٥٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٢
١٠

٥
٤
٣
٢

الوحدة

كيلوواط ساعة
ليتر
متر مكعب
سنة
سنة
سنة
سنة
النسبة المئوية من رأس المال
النسبة المئوية من المجموع
على مدى  ١٥سنة
) ٢٦٠يوما(

الكمية
٤٧ ٤٢٤

الكلفة السنوية
)بآالف الدوالرات(
٤٧٤,٢

٦٠ ٠٠٠
٣٢ ٠٠٠

١٢
٦,٤

١
٤
٨
١٢

٥,٠
١٨,٠
٢٤,٠
٢٤,٠
٢٢٤,٥
٨٧,٦
٨٧٥,٧
٧٤٨,٢
١ ٦٢٣,٨
٠,٠٩

الحالة الثالثة  -إنتاج اإليثانول

يقضي ھذا السيناريو بإنتاج اإليثانول من ثفل قصب السكر ولب شمندر السكر ،وذلك بھدف مزجه
مع البنزين لخفض معدالت استيراده ،وتوفير بديل سليم بيئيﹰا ألثير الميثيل والبيوثيل الثالثي ،واستخدامه في
الصناعات الكيميائية الصغيرة النطاق .وتؤكﹼد التجارب الوطنية والدولية المعروفة في مجال استخدام
اإليثانول المستخرج من قصب السكر أو الذرة على نطاق واسع جدوى ھذا السيناريو .وبالرغم من أن

 - ٥٣عملية تحويل المواد السليلوزية الخشبية إلى إيثانول حيوي ال تزال في مرحلتھا التجريبية ،إال أنه من المتوقع
أن تكتسب طابعاﹰ تجارياﹰ خالل السنوات القليلة المقبلة .ويمكن تصنيع العديد من المعدات الالزمة لمحطات
التحويل محلياﹰ .ويتوقع خفض تأثير البندين األعلى بين بنود التكاليف ،وھما األنزيمات وتركيز الكحول ،في
ضوﺀ البرامج الجارية في مجال تثبيت األنزيمات وفصل األغشية .ويمكن إمداد محطات إنتاج اإليثانول
بالطاقة بواسطة إحدى المحطات ذات الحجم المناسب والعاملة على التوليد المختلط للطاقة .وسيساعد تنفيذ
ھذا السيناريو في التغلب على مشاكل تخزين الطاقة.
الجدول  - ٢٨إنتاج االيثانول من الكتلة الحيوية :الكلفة االعتيادية لرأس المال
الكلفة )بماليين الدوالرات(
٢,١٠
٠,٦٣
٠,٣٢
٠,٢١
٠,٤٢
٠,٢١
٠,٨٦
٠,٦٥
٥,٤٠

البند
المعدات التي جرى شراؤھا
التركيب
تركيب األنابيب
أعمال الھندسة المدنية
األعمال الكھربائية وأجھزة التحكﹼم
أمور أخرى
الھندسة والمقاولة
حاالت الطوارئ
المجموع

الجدول  - ٢٩إنتاج االيثانول من الكتلة الحيوية :تكاليف التشغيل والصيانة االعتيادية ،سنوي ﹰا
البند
المواد
ثفل قصب السكر
مواد أخرى
المرافق
الكھرباﺀ
الوقود
المياه
اليد العاملة
المدير
المھندس
األخصائي الفني
العاملون
الصيانة
عناصر أخرى
المجموع
االستھالك
التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية
كلفة اإليثانول )دوالر/طن(

السعر
)دوالر/وحدة(
١٠

طن

٠,٠٤
٠,٢
٠,٢
٠٠٠
٥٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٢
١٠

الوحدة

٥
٤
٣
٢

كيلوواط ساعة
ليتر
متر مكعب
سنة
سنة
سنة
سنة
النسبة المئوية من رأس المال
النسبة المئوية من المجموع
على مدى  ١٥سنة
) ٣٠٠يوماﹰ(

الكمية

الكلفة السنوية
)بآالف الدوالرات(

١٢ ٢٤٠

١٢٢,٤
٣٢٠

١ ٢٠٠ ٠٠٠
٤٥٠ ٠٠٠
١٢ ٢٤٠

٤٨
٩٠
٢,٤

١
٤
٨
١٢

٥,٠
١٨,٠
٢٤,٠
٢٤,٠
١٠٧,٩
٨٤,٦
٨٤٦,٤
٨٤٦,٨
١٢٠٦,٢
٥٣٦,١٠

 - ٥٤الجدول  - ٣٠تكاليف رأس المال واالستثمار المترتبة على التكنولوجيات المقترحة
إلنتاج الوقود الحيوي

طاقة اإلنتاج
القصوى
التكنولوجيا
 ١٠أطنان/
ساعة من ثفل
قصب السكر
صنع القوالب
الرطب
 ١٠أطنان/
ساعة من ثفل
التغويز لغرض توليد قصب السكر
الرطب
البخار
 ٧,٦طن/
ساعة من ثفل
قصب السكر
التغويز وتوليد
الجاف
الكھرباﺀ
 ١,٦٧طن/
ساعة من ثفل
قصب السكر
الرطب
اإليثانول
 ٨,٣أطنان/
ساعة من ثفل
قصب السكر
الجاف
الزيت الحيوي

اإلنتاج

التكاليف
تكاليف رأس السنوية للتشغيل
المال
والصيانة
)ماليين
)بآالف
الدوالرات( الدوالرات(

الكلفة )دوالر/منتج واحد(
القيمة بعد
االستھالك
)بآالف
الدوالرات(

التكاليف
اإلجمالية
 ٦دوالرات/طن  ١٠دوالرات/
لإلنتاج )بآالف
من الكتلة
طن من الكتلة
الدوالرات(
الحيوية
الحيوية

 ٥أطنان/
ساعة من
القوالب
 ١٠أطنان/
ساعة من
البخار )١٥
–  ٢٠بارا(

٢,٢٥

٥٤٢

١٥٠

٦٩٢

 ٢٧قالبا من
الفحم

 ٣٦قالبا من
الفحم

٢,٢٧

٤٧٠

١٥١

٦٢١

) ١٠بخار(

) ١٣,٧بخار(

 ٣ميغاواط

١١,٢

٧٧٠

٧٤٨

١ ٥١٨

 ٠,٠٨كيلوواط  ٠,٠٩كيلوواط
ساعة
ساعة

٠,٢٥
طن/ساعة

٥,٤

٧٩٢

٣٥٧

١ ١٤٩

) ٥١٠إيثانول( ) ٥٣٦إيثانول(

 ٥أطنان/
ساعة

٧,٥

١ ١٦٧

٥٠٠

١ ٦٦٧

) ٤٥زيت
حيوي(

) ٥٠زيت
حيوي(

واو  -مبادرات القطاعين العام والخاص
تتوفر معلومات قليلة جداﹰ عن المبادرات المتخذة في القطاعين العام والخاص إلنتاج الوقود الحيوي
عن طريق تجھيز قصب السكر وشمندر السكر .غير أنه يمكن اإلدالﺀ ببعض المالحظات الھامة حول ھذا
الموضوع.
في تصنيع قصب السكر ،يستخدم جزﺀ كبير من ثفل قصب السكر ،عموماﹰ ،لتوفير الطاقة الالزمة
لتجھيزه من خالل إنتاج البخار و/أو توليد الكھرباﺀ مباشرة .غير أن ھذا االتجاه يتغير في مصر نحو
استخدام ثفل قصب السكر في صناعات متنوعة ،مثل إنتاج لب الشمندر لصناعة الورق ،واللوحات ،واأللواح
الليفية المتوسطة الكثافة ،وعلف الحيوانات.
وفي صعيد مصر ،تستخدم مئات من محطات إنتاج العسل األسود ثفل قصب السكر إلنتاج الطاقة
الحرارية وتلبية متطلبات التجھيز .ويرى البعض أن كل من ھذه المرافق التي يبلغ عددھا  ٤٠٠مرفق تقريباﹰ
يستطيع إنتاج  ١٠ - ٩أطنان في اليوم الواحد .ويستخدم جزﺀ من المخلفات الجافة في حقول قصب السكر في
المواقد في المناطق الريفية ،بينما يحرق الجزﺀ المتبقﹼي في الحقول.

 - ٥٥وفي السودان ،يستخدم ثفل قصب السكر ،عموماﹰ ،في التوليد المختلط للطاقة الحرارية والكھربائية.
وكما ذكر سابقاﹰ ،تقوم شركة كنانة للسكر ،وھي تابعة للقطاع الخاص ،بإنتاج الفحم النباتي منذ عام .١٩٩٨
وھناك معمالن إضافيان قيد اإلنشاﺀ.
واالستثمارات السودانية في الوقود الحيوي منصوص عليھا في استراتيجية عشرية تتضمن مشروع
الجزيرة إلنتاج  ٢,٩مليون طن من السكر و ٢٠٥ماليين ليتر من االيثانول سنويﹰا ،كمصدر للوقود الحيوي
األولي .ويتوقﹼع أن تنتج ھذه العملية كميات إضافية من الكتلة الحيوية الالزمة إلنتاج الجيل الثاني من الوقود
الحيوي كذلك .وتشكل تجربة مزج االيثانول المستخرج من السكر مع البنزين مبرراﹰ للمقترح القائل بإنتاج
اإليثانول من المواد الخشبية السليلوزية لتحقيق األغراض نفسھا ،إذا كان ذلك مجدياﹰ من الناحية االقتصادية.
وفيما يتعلق بلب شمندر السكر ،يتمثل االتجاه الحالي في استخدامه إلنتاج األعالف الموجھة بمعظمھا
للتصدير ،بسعر جار قدره  ١٣٥دوالراﹰ/طن تقريبﹰا ،مما يوفر لمرافق اإلنتاج والشركات العاملة في التصدير
مخزوناﹰ ھام ﹰا للعملة األجنبية .ومن ھنا ،يجب أن تتجاوز الوفورات الناتجة من استخدام لب شمندر السكر
إلنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في الشركات أو بيعه ھذا السعر وما يلحق به من تكاليف المعامالت
التجارية ،وذلك ليكون بديالﹰ مجدياﹰ.
زاي  -استخدام الوقود الحيوي
في الوقت الراھن ،يستخدم ثفل قصب السكر الذي تنتجه مصانع السكر أو العسل األسود لتوليد الطاقة
الالزمة للمصانع المعنية بتجھيزه .غير أن كفاﺀة االستخدام منخفضة نسبيا وتبلغ حوالى  ٦٠في المائة
فقط) .(٨٠وينبغي اعتماد التدابير الثالثة الرئيسية التالية لتعزيز كفاﺀة إنتاج الطاقة ،وذلك بطريقة تؤمن طاقة
إضافية يمكن تصديرھا إلى الصناعات الصغيرة القريبة من الموقع:
)أ( تحسين ممارسات إدارة المخلفات ،والتركيز على تحسين عملية جمع ثفل قصب السكر،
ال سيما المستخرج من مصانع العسل األسود الصغيرة وغيرھا من دكاكين عصير القصب؛
)ب( تحسين كفاﺀة االحتراق في مصانع السكر ومرافق العسل األسود .ففي السودان مثال ،أشار
عدد من دراسات الجدوى إلى أنه يمكن رفع القدرة الحالية على التوليد المختلط للطاقة بما ال يقل عن ٤٠
ميغاواط؛
)ج( تطبيق الھضم الالھوائي لمعالجة النفايات السائلة العالية التركيز والناتجة من مصانع شمندر
السكر ،وھو أمر من شأنه زيادة إنتاج الغاز الحيوي.
وجوھر ما في األمر أنه يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من الزيادة الحالية أو
المحتملة في إنتاج الوقود الحيوي ،وذلك بعدة طرق ،منھا ما يلي:

)(٨٠

 - ٥٦)أ( اعتماد تكنولوجيا رص الكتلة الحيوية في قوالب بھدف تحسين كفاﺀة الطاقة وتخفيف األثر
السلبي لحرق الثفل المنفوش على البيئة .ومن شأن ذلك أيضﹰا تأمين فرص عمل إضافية ذات آثار اجتماعية
إيجابية؛
)ب( يمكن االستفادة من فائض الطاقة الذي سينتج من تحسين كفاﺀة التوليد المختلط للطاقة أو تكوين
الطاقة واستخدامھا ألغراض صناعية أخرى؛
)ج( ينبغي تقييم جدوى إنتاج االيثانول من ثفل قصب السكر ولب شمندر السكر ،مقارنة باستخدام
المواد األولية األخرى ألغراض توليد الطاقة أو ألغراض أخرى؛
)د( في معرض تحسين الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إنتاج الوقود
الحيوي واستخدامه ،ينبغي البحث في تطبيق تكنولوجيا التغويز لتوفير الطاقة في المناطق الريفية ،وذلك على
أساس مخلفات المحاصيل التي تم جمعھا من الحقل؛
) •( يمكن لشركات النقل التجارية المخصصة لجمع ثفل قصب السكر من مصادر إنتاجه ولتوزيع
القوالب أن توفر فرصاﹰ إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الوقود الحيوي.
حاﺀ  -االستنتاجات والتوصيات
بالرغم من االنخفاض الذي حصل مؤخراﹰ في أسعار النفط التي كانت قد بلغت أعلى مستويات لھا
على اإلطالق في عام  ،٢٠٠٨ال يزال من الضرورة تشجيع تنفيذ المشاريع في مجال الوقود الحيوي.
ويمكن تقديم عدد من االستنتاجات والتوصيات بشأن إنتاج الوقود الحيوي من محاصيل السكر ونفايات السكر،
وذلك بناﺀ على نتائج سلسلة من دراسات الحالة .وفيما يلي ھذه االستنتاجات والتوصيات.
)أ(

الخيارات التكنولوجية واالعتبارات
) (١يمكن للمرافق المعنية بتجھيز واستخدام السكر ومحاصيله أن توفر فرص ﹰا كبيرة إلنتاج الوقود
الحيوي ،مما يسمح بتطوير مجموعة من األشكال التجارية للطاقة الحيوية .ولكن أي خطة
تھدف إلى استكشاف الفرص المتاحة إلنتاج الوقود الحيوي وتسويقه يجب أن تنص على اعتماد
خيارات أخرى من المواد األولية المنخفضة الكلفة ،وذلك لضمان استدامة إنتاج الطاقة الحيوية،
في ضوﺀ الطبيعة الموسمية لنفايات قصب السكر وشمندر السكر .ومن ھنا ،يكتسب تخزين
مصادر الطاقة والمواد األولية أھمية كبيرة ال يمكن التغاضي عنھا؛
) (٢ينبغي التشديد على التجفيف بالطاقة الشمسية ،ألنه يحسن خصائص الوقود الحيوي ويسھم في
زيادة إنتاج الطاقة الحرارية المفيدة؛
) (٣يمكن إنشاﺀ نظم لتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية ،وذلك باستخدام تكنولوجيات ومعدات ذات
درجات متفاوتة من التطور .ويكفي تطوير القدرات المحلية في مجالي التكنولوجيا والھندسة
في ھذه المرحلة لضمان استدامة مشاريع الوقود المشتق من النفايات وكذلك الكربنة والغاز
الحيوي .ويجب تصميم وبناﺀ واختبار نظم بسيطة وفعالة لتنفيذ مشاريع التغويز؛
) (٤قد يكون توليد الكھرباﺀ من النفايات الناتجة من قطاع السكر أكثر جدوى في المناطق النائية
غير الموصولة بشبكات الكھرباﺀ أو الغاز.

 - ٥٧)ب (

الجدوى المالية
) (١من المجدي تحديد متى يمكن استخدام مخلفات الكتلة الحيوية لتوليد الطاقة ،وتحديد أشكال
الطاقة ذات الجدوى االقتصادية التي يمكن توليدھا؛
) (٢ينبغي أن تعد الوكاالت المعنية لمحات موجزة عن تنفيذ المشاريع الھادفة إلى إنشاﺀ مرافق
تستخدم الكتلة الحيوية وأن توزع ھذه اللمحات على األوساط الصناعية وعلى أصحاب
المشاريع .وينبغي أن تركﹼز المنظمات غير الحكومية وشركات التسويق على المناطق الغنية
بمخلفات الكتلة الحيوية من أجل تحديد الفرص المتاحة فيھا؛
) (٣قبل تحديد الكتلة الحيوية التي سيجري استخدامھا وتوفير الفرص للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،ينبغي إجراﺀ دراسات جدوى بھدف المقارنة بين الخيارات المتاحة الستخدام
المخلفات بكلفة منخفضة .وعلى سبيل المثال ،قد يكون استخدام ثفل قصب السكر مفيداﹰ جدﹰا
لصنع عجينة الورق أو األلواح الليفية المرتفعة أو المتوسطة الكثافة؛
) (٤ينبغي أن تستعرض الحكومات المحلية في المجتمعات المستھدفة مختلف أشكال الحوافز
االقتصادية لتشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الوقود الحيوي .
ويمكن منح إعفاﺀات ضريبية معقولة لمشاريع الطاقة الحيوية السليمة بيئياﹰ .وينبغي تحديد ھذه
الحوافز على أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية؛
) (٥ينبغي ضمان المشاركة القصوى للمجتمعات المحلية في استخدام الوقود الحيوي في المناطق
الريفية والنائية ،من أجل تشجيع المشاركة في التخطيط لتلك المشاريع وتمويلھا وتنفيذھا
واستخدامھا؛
) (٦ينبغي أن تعمد المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الجنسيات إلى تشجيع االستثمار في مشاريع
الوقود الحيوي.

)ج(

البحث والتطوير وبناﺀ القدرات
) (١بناﺀ القدرات ھو عنصر بالغ األھمية في إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع
الوقود الحيوي .وھو ضروري في جميع مراحل تطوير المشاريع ،بما فيھا مراحل التخطيط
والتصميم والتنفيذ ،وينبغي أن تشارك فيه الحكومات وأصحاب المشاريع ومؤسسات التمويل
والصناعيون والمنظمات غير الحكومية؛
) (٢ينبغي البدﺀ بتنفيذ مشاريع نموذجية في مجال إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي ،من أجل
التأكد من اإلمكانيات القائمة وتشجيع االستثمارات .ويتعين كذلك إجراﺀ المزيد من البحوث
لتقييم تكاليف المعالجة المسبقة ،والتحلل المائي ،وجفاف االيثانول ،وخفض ھذه التكاليف.

- ٥٨ -

رابعاﹰ  -استخراج الغاز الحيوي من الثروة الحيوانية وصناعات األلبان
ألف  -لمحة عامة
يوفﹼر روث الحيوانات في المزارع ،نظرﹰا إلى طبيعته المركزة ،إمكانية مؤكﹼدة الستخدامه كمصدر
للوقود الحيوي ،وذلك في صناعات األلبان وتربية الماشية وخارجھا .وقد أحرز توليد الغاز الحيوي من
النفايات العضوية المختلفة تقدمﹰا ملموساﹰ في السنوات القليلة الماضية .ويستعرض ھذا الفصل الفرص
المحتملة إلشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ھذه التكنولوجيا في مختلف أنحاﺀ المنطقة.
باﺀ  -الثروة الحيوانية وإنتاج الحليب في بلدان اإلسكوا
يرتبط تقييم القدرة على توليد الغاز الحيوي في بلدان اإلسكوا ارتباطﹰا مباشرﹰا بالثروة الحيوانية
المتوفرة فيھا وأعدادھا .ويبين الجدول  ٣١بالتفصيل عدد الدجاج والخراف واإلبل والبقر الحلوب في منطقة
اإلسكوا .وتحظى جميع أنواع الماشية والبقر الحلوب باھتمام خاص ،نظراﹰ إلى أنھا تتركز عادة في مناطق
محدودة في المزارع ،حتى يمكن جمع نفاياتھا بسھولة .وال ينطبق ھذا األمر على غيرھا من المواشي.
ولذلك تركز ھذه الدراسة على البقر خصوص ﹰا.
الجدول  - ٣١عدد المواشي في منطقة اإلسكوا
البلد أو اإلقليم
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن

الدجاج )(٢٠٠٦
)باألطنان(
١١٥ ٠٠٠
٣٢ ٠٠٠
٦ ٠٠٠
١٢٥ ٠٠٠
(٢٠٠٥) ٢٦ ٢٥٠
٩٥ ٠٠٠
٦ ٠٠٠
(٢٠٠٣) ٢١ ٦٠٠
٦ ٠٠٠
٤٥ ٠٠٠
١٢٠ ٠٠٠
٥٣٦ ٠٠٠
٥٥٠ ٠٠٠
٨٠ ٠٠٠

الحمالن )(٢٠٠٧
٢ ١٠٠ ٠٠٠
٦١٥ ٠٠٠
٤١ ٠٠٠
٢١ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠
٦ ٢٠٠ ٠٠٠
٣٦٠ ٠٠٠
٧٨٥ ٠٠٠
١٢٠ ٠٠٠
٩٠٠ ٠٠٠
٣٤٠ ٠٠٠
٥ ١٨٠ ٠٠٠
٧ ٠٠٠ ٠٠٠
٨ ٥٨٩ ٠٠٠

World Poultry
المصادر:
قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة األغذية والزراعة ،متاح على الموقع اإللكتروني:
والمعلومات في المملكة العربية السعودية؛ Tropical

اإلبل )سنوات مختلفة(
(٢٠٠٧) ١٤ ٠٠٠
(٢٠٠٢) ١٢٠ ٠٠٠
..
(١٩٩٤) ٦ ٥٠٠
(١٩٩٨) ٣ ١٠٠ ٠٠٠
(٢٠٠٢) ٢٥٠ ٠٠٠
(٢٠٠٧) ١١٧ ٠٠٠
..
(٢٠٠١) ٣٢ ٨٢٩
(٢٠٠٢) ٥ ٠٠٠
..
(١٩٩٨) ٩٥ ٠٠٠
(٢٠٠٦) ٢٨٤ ١٣٣
٣٦٥ ٠٠٠

البقر الحلوب
٦٩ ٥٠٠
١٢٥ ٠٠٠
٩ ٠٠٠
١ ١٥٠ ٠٠٠
٣٩ ٥٠٠ ٠٠٠
١ ٥٠٠ ٠٠٠
٣١٠ ٠٠٠
٣٩ ٠٠٠
٨ ٠٠٠
٢٨ ٠٠٠
٧٧ ٠٠٠
٤ ٥٥٠ ٠٠٠
٣٧٢ ٠٠٠
١ ٤٩٥ ٠٠٠

؛
؛ مصلحة اإلحصاﺀات العامة

Animal Health and Production

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.

ويبين الشكل  ١٥عدد األبقار الحلوب في بلدان اإلسكوا ،ويتضح منه أن أعداد األبقار الموجودة في
السودان أكبر بكثير من أعداد األبقار في البلدان األخرى .ويبين الشكل  ١٥كذلك البلدان التي يمكنھا
االستفادة إلى أقصى حد ممكن من إمكانات توليد الغاز الحيوي.

 - ٥٩الشكل  - ١٥عدد األبقار الحلوب في بلدان اإلسكوا
)بالماليين ،والنسبة المئوية من المجموع(

العراق
١,٥
)( ٣

مصر
٤,٦
)( ٩
السودان
٣٩,٥
)( ٨٠

اليمن
١,٥
)( ٣
الجمھورية العربية
السورية
١,٢
)( ٣

البقر في بلدان أخرى
١,٠
)( ٢

مالحظة :تشير عبارة "البقر في بلدان أخرى" إلى جميع رؤوس األبقار الموجودة في سائر بلدان اإلسكوا ،وھي األردن واإلمارات العربية
المتحدة والبحرين وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية.

وباإلضافة إلى أعداد األبقار الحلوب في الوقت الراھن ،ينبغي توقﹼع نمو صناعة األلبان في المستقبل.
وقد تكون الفجوة بين مستويات إنتاج واستھالك كل من الحليب والجبن في بلد معين مؤشراﹰ حول إمكانية نمو
صناعة األلبان .واعتﹸمدت مستويات اإلنتاج واالستھالك كما وردت في أحدث مجموعات البيانات المتاحة.
ويبين الشكل  ١٦الثغرات الموجودة في البلدان التي تتوفر بيانات عنھا) .(٨١ويتضح من ھذا الشكل أنه يتعين
العمل على تحسين إنتاج الحليب الطازج في اإلمارات العربية المتحدة والعراق والكويت واليمن ،في حين
)(٨١
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 - ٦٠ينبغي تحسين إنتاج الجبن في األردن ولبنان وعمان وفلسطين .وھذه األرقام ھي للداللة فقط على التطور
المحتمل للسوق ،في ظل دخول عدة عوامل اقتصادية أخرى ال يتناولھا ھذا الفصل ،بما في ذلك كلفة اإلنتاج.
الشكل  - ١٦الفجوة بين مستويات إنتاج الحليب والجبن واستھالكھما
٦٠٠
الفجوة في إنتاج الحليب

٥٠٠

الفجوة في إنتاج الجبن

٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠
 ١٠٠العراق

فلسطين

اليمن

اإلمارات العربية
المتحدة

الجمھورية العربية
السورية

السودان

المملكة العربية
السعودية

الكويت

األردن

عمان

مصر

لبنان

جيم  -استخدام الروث في مزارع األلبان كمصدر للطاقة
 - ١تكنولوجيا توليد الغاز الحيوي
لقد تضمن الفصل األول لمحة عامة عن ھذه التكنولوجيا .أما ھذا الفصل فيركﹼز على استخدام
الروث الموجود في مزارع األلبان خصوصاﹰ لتوليد الغاز الحيوي .ويبين الشكل  ١٧عملية تحويل النفايات
الحيوانية إلى طاقة وإلى منتجات مفيدة .وتبدأ العملية في الحقول الزراعية التي يتوفر فيھا العلف الحيواني .
ويستھلك البقر في مزارع األلبان العلف إلنتاج الحليب والنفايات .ويرسل الحليب لتجھيزه إما في محطة
بالقرب من المزرعة ،وإما إلى إحدى الجمعيات التعاونية التي تجمع الحليب من صغار المزارعين ومن ثم
تقوم بتجھيزه .ويمكن جمع النفايات من مزرعة ألبان أو من عدة مزارع ،ومن ثم تحليلھا ال ھوائياﹰ لتوليد
ثالثة أنواع من المنتجات ،ھي:
)أ( النفايات السائلة ،ويمكن معالجتھا لوقت أطول وكذلك التخلص منھا ،أو معالجتھا الستخدامھا
في الري ،نظراﹰ إلى أنھا تكون غنية بالمواد المغذية؛
)ب( النفايات الصلبة ،وتﹸترك لتستقر أو تحول إلى سماد قبل استخدامھا في األرض ،كسماد أو
مغذي للتربة؛

 - ٦١)ج( الغاز الحيوي ،وھو غني بالميثان ،ويمكن أيضاﹰ استخدامه لتوليد الطاقة .ونظراﹰ إلى ارتفاع
مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغاز الحيوي ،يعالج ھذا الغاز ومن ثم يحرق لتوليد الحرارة والكھرباﺀ
اللتين يمكن استخدامھما في الموقع نفسه ،أو إرسالھما إلى الشبكة العامة للكھرباﺀ .والجدير بالذكر أن ضخ
الكھرباﺀ في الشبكة ليس خياراﹰ في بلدان اإلسكوا ،نظراﹰ إلى غياب التشريعات الالزمة ،والنقص النسبي في
الحوافز المقدمة لمزودي خدمات الكھرباﺀ .وفي بعض البلدان ،ال يسمح القانون لمنتجي الطاقة المستقلين
بإنتاج الكھرباﺀ .وباإلضافة إلى ذلك ،وفي ضوﺀ انخفاض أسعار الكھرباﺀ ،تصبح االستثمارات باھظة الكلفة
إلى درجة تقلل من إمكانيات االستثمار ،كما أنه لن يترتب عليھا أي مردود قبل فترة طويلة.
ويتناول ھذا الفصل التطبيقات المحتملة والفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل
استخدام الغاز الحيوي المستخرج من مزارع األلبان في بلدان اإلسكوا.
الشكل  - ١٧مخطط إدارة نفايات مزارع األلبان

 - ٦٢ - ٢كمية الطاقة في النفايات الناتجة عن مزارع األلبان
ال موجزاﹰ إلنتاجية مزارع األلبان من الطاقة المستخرجة من النفايات ،استنادﹰا
يوفر الجدول  ٣٢تحلي ﹰ
إلى إحدى الدراسات حول الطاقة المستخرجة عن طريق الھضم الالھوائي من الحمأة التي تنتجھا  ١٠٠بقرة
حلوب يومي ﹰا ،وقد تصل إلى  ١٣٨كيلوواط حراري في الساعة يوميﹰا) .(٨٢وتفترض ھذه النتائج أن البقرة
الواحدة التي يبلغ وزنھا  ٥٥٠كيلوغراماﹰ تنتج  ٦٦كيلوغراماﹰ من الحمأة يومياﹰ .وتتألف الحمأة من مواد جافة
بنسبة  ٨في المائة ،وھي ليست مميعة كثيرﹰا.
الجدول  - ٣٢إنتاجية  ١٠٠بقرة في مزرعة لأللبان من الطاقة
المدخالت من الحمأة )طن واحد من الحمأة غير المعالﹶجة ،والتي تبلغ نسبة المواد الجافة فيھا  ٨في المائة/يوم(
كمية الغاز الحيوي المتولﹼد )متر مكعب/يوم(
الطاقة اإلجمالية المستخرجة من الغاز الحيوي )ميغاجول/يوم(
الطاقة اإلجمالية الناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )كيلوواط ساعة/يوم(
الطاقة الكھربائية اإلجمالية الناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )كيلوواط كھربائي ساعة /يوم(
اإلنتاج اإلجمالي المستمر للطاقة الكھربائية خالل عملية التوليد المختلط للطاقة الكھربائية والحرارية )كيلوواط
كھربائي ساعة(
الطاقة الحرارية اإلجمالية الناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )كيلوواط حراري ساعة/يوم(
الطاقة الكھربائية الالزمة لتشغيل المحطة )كيلوواط كھربائي ساعة/يوم(
الطاقة الكھربائية الصافية المتاحة لالستخدام والناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )كيلوواط كھربائي
ساعة/يوم(
الطاقة الحرارية الالزمة لتسخين ماكينة الھضم )كيلوواط حراري ساعة/يوم(
الطاقة الحرارية الصافية المتاحة لالستخدام والناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )كيلوواط حراري
ساعة/يوم(
الطاقة الحرارية الصافية المتاحة لالستخدام والناتجة عن التوليد المختلط للحرارة والكھرباﺀ )ما يعادل ليترات
من النفط ،وتبلغ الطاقة القصوى للغالية  ٨٠في المائة/يوم(
الطاقة الحرارية اإلجمالية المتولدة من الغالية العاملة بالغاز الحيوي )كيلوواط حراري ساعة/يوم(
الطاقة الحرارية اإلجمالية المتاحة لالستخدام والمتولدة من استخدام الغاز الحيوي بواسطة الغالية العاملة بالغاز
الحيوي )كيلوواط حراري ساعة/يوم(
الطاقة الحرارية الصافية المتاحة لالستخدام والمتولدة من استخدام الغاز الحيوي بواسطة الغالية العاملة بالغاز
الحيوي )ما يعادل بضعة ليترات من النفط ،وتبلغ الطاقة القصوى للغالية  ٨٠في المائة/يوم(
الحجم المطلوب لماكينة الھضم )متر مكعب(

٦,٦
١٠٦
٢ ٣٣٢
٥٥١
٢٠٨
٨,٦
٣٤٤
٢١
١٨٦
٢٠٦
١٣٨
١٨
٥٥١
٣٤٤
٤٦
١٧٥

وتوصلت دراسة أخرى أقل تخصصاﹰ حول إنتاجية الغاز الحيوي إلى نتائج مختلفة قليالﹰ )انظر
الجدول  .(٣٣وھي تقدر أن البقرة الحلوب تنتج  ٦٤٠ليتراﹰ من الغاز الحيوي في اليوم ،وليس  ١ ٠٦٠ليترﹰا
في اليوم على النحو المذكور في الجدول  .٣٢وقد بلغت ھذه اإلنتاجية في مزارع ھوبنشيلد في والية
مينيسوتا في الواليات المتحدة األمريكية  ٢ ٦٠٠ليتر في اليوم الواحد).(٨٣

)(٨٢
)(٨٣

 - ٦٣الجدول  - ٣٣إمكانات إنتاج الغاز من نفايات األلبان ولحم الدواجن والبقر

إنتاجية الغاز ،األجسام الصلبة المتطايرة المدمرة )ليتر/كيلوغرام(
األجسام الصلبة المتطايرة التي تم تفريغھا من محتواھا )كيلوغرام /حيوان/يوم(
النسبة المئوية لالنخفاض في كمية األجسام الصلبة المتطايرة
إنتاج الغاز الممكن )ليتر/يوم/حيوان(
معدل توليد الطاقة )واط/حيوان(
الطاقة المتاحة بالواط )بعد تسخين ماكينة الھضم(

األلبان
)٥٤٤
كيلوغراما(
٤٨٠
٤,٣
٣١
٦٤٠
١٦٦
١١١,٣

لحم الدواجن
) ١,٨كيلوغرام من
الطيور(
٥٤٠
٠,٠١٩٩
٥٦
٦
١,٥٣
١,٠٢

لحم البقر
)٤٥٤
كيلوغراما(
٩٤٠
٢,٢٧
٤١
٨٧٠
٢٢٦,٩
١٥٢,٣

المصدر:
مالحظة :على أساس  ٢٠درجة مئوية وضغط جو سطح البحر.

تتحكﹼم عدة متغيرات بإنتاجية غرف التوليد المختلط للطاقة الحرارية والكھربائية ،وھذه المتغيرات ھي
نوعية الغاز الحيوي الناتج من العملية ،واحتياجات معامل األلبان من الحرارة والكھرباﺀ .ويتكون الغاز
الحيوي عادة من الميثان ) ٦٠ - ٤٠في المائة( ،وثاني أكسيد الكربون ) ٦٠ - ٤٠في المائة( ،وكبريتيد
الھيدروجين )  ٠,٢في المائة( .وكلما زادت نسبة الميثان ،ازدادت كمية الطاقة .ويحتوي الغاز الحيوي
المستخرج من الروث ،عموماﹰ ،على  ٧,٧٨ - ٥,٥٨كيلوواط ساعة/متر مكعب من الطاقة ،بينما يحتوي غاز
الميثان النقي على  ١٠,٣٤كيلوواط ساعة/متر مكعب) .(٨٤ولغرض جميع الحسابات الواردة في ھذا الفصل،
يفترض أن كل بقرة تنتج يوميﹰا متراﹰ مكعباﹰ من الغاز الحيوي الذي تبلغ كمية الطاقة فيه  ٦كيلوواط ساعة/متر
مكعب .ويعرض الجدول  ٣٤مقارنة بين الغاز الحيوي ومصادر الطاقة األخرى .وترتكز المقارنة على
الكمية الموحدة للطاقة التي يحتوي عليھا كل نوع من أنواع الوقود.
الجدول  - ٣٤مقارنة بين الغاز الحيوي ومصادر الطاقة األخرى
الغاز
الحيوي
متر مكعب
واحد

الخشب

الكيروزين

الديزل

الفحم

الغاز النفطي
المسيل

الروث الصالح
إلنتاج الوقود

البوتان

٣,٤٧
كيلوغرامات

٠,٦٢
ليتر

 ٠,٦١ليتر

١,٥
كيلوغرام

٠,٤٥
كيلوغرام

١٣
كيلوغراماﹰ

٠,٥
كيلوغرام

الطاقة
٦
كيلوواط
ساعة

المصدر:

ومن المنظور البيئي ،وفيما يتصل بآثار تطوير الوقود الحيوي على تغير المناخ ،يحتوي المتر
المكعب الواحد من الغاز الحيوي على  ٠,٥٣٧كيلوغرام من الكربون ،وينتج  ١,٩٧كيلوغرام من ثاني أكسيد
الكربون عند حرقه .وھذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون ھي أقل من الكمية التي ينتجھا خشب الوقود والتي
تتراوح بين  ٤,٨و ٦,٤٢كيلوغرامات مقابل توليد الكمية نفسھا من الطاقة .ومن ھنا ،يعتبر الغاز الحيوي
أنظف أنواع الوقود ،ال سيما في المناطق الريفية.

)(٨٤

 - ٦٤ - ٣احتياجات مزارع األلبان من الطاقة
ينبغي أن يكون مصنع األلبان المستخدِ م الرئيسي للطاقة المولﹼدة من مرافق الغاز الحيوي .ولذلك
إلجراﺀ تحليل الحتياجات مصنع األلبان عموماﹰ ما يبرره .ويشمل ھذا التحليل تحديدﹰا االحتياجات من
مدخالت الطاقة لكل وحدة من الحليب المبستر واللبن الزبادي والجبن ،على النحو المفصل في الجدول .٣٥
وال يتناول التحليل سوى المراكز الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الكھرباﺀ ،وغاليات البخار المنخفضة
الضغط ،وآالت التعبئة والختم والتعقيم )البسترة( )التي تعمل على دفعات عادة() .(٨٥والجدير بالذكر أنه
يمكن تجھيز طن واحد من الحليب لصناعة نحو  ١٤٣كيلوغراماﹰ من الجبن).(٨٦
الجدول  - ٣٥مدخالت الطاقة للطن الواحد من الحليب المجھز
مدخالت الطاقة
الحرارية )كيلوواط حراري ساعة(
الكھرباﺀ )كيلوواط كھربائي ساعة(

الحليب المبستر )كيلوواط ساعة(
الحالة ٢
الحالة ١
١٦٧
٥٠
٥٦
٢٥

الجبن واللبن الزبادي )كيلوواط ساعة(
الحالة ٢
الحالة ١
١٢٥
٥٠
٧٥
٢٥

مالحظات :الحالة  :١مصانع بسيطة يعبأ فيھا الحليب في حاويات من البالستيك .
الحالة  :٢مصانع متطورة تنتج الحليب معبأ في زجاجات .وھذا ھو النوع األكثر شيوعاﹰ في أوروبا.

ويتضمن الجدول  ٣٦مقارنة بين احتياجات المزرعة النموذجية من الحرارة وأعداد الحيوانات
الالزمة لتلبية ھذه االحتياجات .ويساعد ھذا الجدول في تحسين فھم إنتاجية الثروة الحيوانية واستھالك الطاقة
في عدد من التطبيقات.
الجدول  - ٣٦إمكانية سد االحتياجات االعتيادية للمَزارع عن طريق النفايات الحيوانية
)أ(

فرن المطبخ
سخﹼان المياه
)ج(
البراد
) د(
تدفئة منزل مساحته  ١٤٠متراﹰ مربعاﹰ
)ھ(
سخﹼان لتجفيف الحبوب داخل الحاوية
)و(
جرار بقوة  ٥٠حصانا يعمل بحمولة كاملة
) ب(

الحرارة الالزمة
)كيلوواط(
١٩,٠
١٣,١
٠,٨٧
١٠,٩
٥٨٥,٧
١٨٦,٥

األلبان
) ٥٤٤كيلوغراما(
١٤
٢٠
٤
٩٩
٢ ٦٣١
٨٣٨

لحم الدواجن
) ١,٨كيلوغرام من الطيور(
١ ٥٤٧
٢ ١٤٣
٤٢٩
١٠ ٧١٤
٢٨٥ ٧١٤
٩١ ٠٠٠

المصدر:
) أ(
)ب (
)ج (
) د(
) •(
) و(
)(٨٥
)(٨٦

يفترض
يفترض
يفترض
يفترض
يفترض
يفترض

أن
أن
أن
أن
أن
أن

يشغﹼل لساعتين يومياﹰ ،بمعدل  ١,٥٨كيلوواط كل  ٢٤ساعة.
يشغﹼل  ٤ساعات يومياﹰ ،بمعدل  ٢,٢كيلوواط كل  ٢٤ساعة.
يشغﹼل  ١٢ساعة يومياﹰ ،بمعدل  ٠,٤٣كيلوواط كل  ٢٤ساعة.
تبلغ الحرارة المطلوبة  ٧٩,٥كيلوواط/متر مربع.
يعمل  ١٢ساعة يومياﹰ خالل فصل التجفيف ،بمعدل  ٢٩٢,٨كيلوواط كل  ٢٤ساعة.
يشغﹼل  ١٢ساعة يومياﹰ ،بمعدل  ٩٣,٣كيلوواط كل  ٢٤ساعة.

لحم البقر
) ٤٥٤كيلوغراما(
١١
١٥
٣
٧٢
١ ٩٢٣
٦١٢

 - ٦٥ - ٤أمثلة على محطات الغاز الحيوي
للتوسع في فھم اإلنتاجية الفعلية لمحطات الغاز الحيوي ،يعرض الجدول  ٣٧عددﹰا من دراسات الحالة
المتصلة بالتحلل الالھوائي لنفايات البقر في مزارع األلبان .وكما ھو مبين في الجدول ،تختلف إنتاجية الغاز
الحيوي وكذلك استخدامه لغرض توليد الكھرباﺀ أو الحرارة من مزرعة إلى أخرى .غير أن المعدالت
الواردة في الجدول  ٣٢يصلح اعتمادھا باعتبارھا أرقاماﹰ تقديرية .والجدير بالذكر أنه بالرغم من وفورات
الحجم ،تﹸصمم وتنفﹼذ في جميع أنحاﺀ العالم محطات للغاز الحيوي تغذيھا أقل من  ١٠٠بقرة حلوب .وعليه،
يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة االستفادة من ھذه التكنولوجيا.
الجدول  - ٣٧دراسات حاالت عن إنتاج الغاز الحيوي في مزارع األلبان في الواليات المتحدة

اسم المعمل
مزارع نوبلھورست
معمل األلبان
مزارع ھوبنشيلد
معمل األلبان ج.ج .فاربر

عدد
األبقار

الوالية
مقاطعة
ليفينغستون

١ ٤٥٠

مقاطعة تيوغا

٥٠٠

والية مينيسوتا

٧٥٠

مقاطعة غرين

١٠٠

نوع الطاقة المتولﹼدة
الغاز الحيوي ،الكھرباﺀ،
الحرارة
الغاز الحيوي ،الكھرباﺀ،
المياه الساخنة ،الحرارة
الغاز الحيوي والكھرباﺀ
الغاز الحيوي ،الحرارة
لتشغيل ماكينة الھضم

الغاز الحيوي
)متر
مكعب/سنة(

كفاﺀة
الطاقة
)كيلوواط(

الكھرباﺀ
المتوﹼلدة
)ميغاواط
ساعة/سنة(

٧٤٤ ٠٠٠

٩٠

٧٨٨

٧٠

٦١٣

٧٢٣ ٥٠٠
٢٤ ٨٠٠
)تصميم(

١ ٠٨٠

المصادر:

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفر البيانات.

 - ٥القدرة على إنتاج الغاز الحيوي في بلدان اإلسكوا
تﹸقاس القدرات المتاحة في بلدان اإلسكوا عن طريق حساب العدد الكلي لألبقار الحلوب الموجودة
فيھا ،وتحليل عينات من مزارع األلبان المنتشرة فيھا.
ولحساب إنتاجية التوليد المختلط للطاقة الحرارية والكھربائية ،يبين الجدول  ٣٢القيمة الصافية
للحرارة وللكھرباﺀ ،وھي  ١٣٨كيلوواط حراري ساعة/يوم لكل  ١٠٠بقرة أو  ٥٠٤كيلوواط حراري
ساعة/بقرة/سنة من الحرارة ،و ١٨٦كيلوواط كھربائي ساعة/يوم لكل  ١٠٠بقرة أو  ٦٧٩كيلوواط كھربائي
ساعة/بقرة/سنة من الكھرباﺀ .وإذا لم تستخدم سوى الطاقة الحرارية ،فستبلغ الطاقة الصافية المتوفرة
 ١ ٢٥٦كيلوواط ساعة/بقرة/سنة .ونظراﹰ إلى أن مصانع األلبان تحتاج إلى كميات كبيرة جداﹰ من الطاقة
الحرارية ،فمن الواضح أنھا إذا ما قامت بتوليد الطاقة فستكون ھذه الطاقة مختلطة ،أي كھربائية وحرارية.
ويفترض الجدول  ٣٨أيضاﹰ أن الطاقة المولﹼدة تﹸستخدم بنسبة  ١٠٠في المائة.

 - ٦٦الجدول  - ٣٨قدرات محطات الغاز الحيوي في منطقة اإلسكوا
البلد أو اإلقليم
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن

الطاقة الحرارية
)جيغاواط ساعة/سنة(
٨٧
١٥٧
١١
١ ٤٤٤
٤٩ ٦١٢
١ ٨٨٤
٣٨٩
٤٩
١٠
٣٥
٩٧
٥ ٧١٥
٤٦٧
١ ٨٧٨

عدد األبقار
٦٩ ٥٠٠
١٢٥ ٠٠٠
٩ ٠٠٠
١ ١٥٠ ٠٠٠
٣٩ ٥٠٠ ٠٠٠
١ ٥٠٠ ٠٠٠
٣١٠ ٠٠٠
٣٩ ٠٠٠
٨ ٠٠٠
٢٨ ٠٠٠
٧٧ ٠٠٠
٤ ٥٥٠ ٠٠٠
٣٧٢ ٠٠٠
١ ٤٩٥ ٠٠٠

التوليد المختلط للطاقة الكھربائية والحرارية
الطاقة الحرارية
الطاقة الكھربائية
٣٥
٤٧
٦٣
٨٥
٥
٦
٥٨٠
٧٨١
١٩ ٩٠٨
٢٦ ٨٢١
٧٥٦
١ ٠١٩
١٥٦
٢١٠
٢٠
٢٦
٤
٥
١٤
١٩
٣٩
٥٢
٢ ٢٩٣
٣ ٠٨٩
١٨٧
٢٥٣
٧٥٣
١ ٠١٥

ولفھم مدلوالت األرقام الواردة في الجدول  ،٣٨ال بد من اإلشارة إلى أن إمكانية توليد الكھرباﺀ من
الغاز الطبيعي في بلدان اإلسكوا ترتبط بإنتاج الكھرباﺀ )انظر الجدول  .(٣٩وباستطاعة السودان أن يحرز
نتائج مذھلة ،إذ يمكن لھذا البلد رفع قدرته على توليد الكھرباﺀ سبع مرات ،وذلك باالستفادة القصوى من ھذه
التكنولوجيا .ويحل اليمن في المرتبة الثانية ،إذ يملك قدرة على زيادة اإلنتاج بنسبة  ٢٤في المائة .ويمكن
لكل من الجمھورية العربية السورية والعراق وعمان ومصر زيادة القدرة على توليد الكھرباﺀ بنسبة  ٥ - ١في
المائة ،بينما ال تتجاوز القدرة المحتلمة للبلدان األخرى على زيادة توليد الكھرباﺀ واحد في المائة .وال شك
في أن الطاقة الموجودة في النفايات الحيوانية قادرة على أن تؤدي دوراﹰ ھامﹰا في النھوض بمؤشرات التنمية
في بلدان اإلسكوا.
الجدول  - ٣٩القدرة على سد االحتياجات المحلية من الكھرباﺀ
البلد أو اإلقليم
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن

إنتاج الكھرباﺀ
)تيراواط ساعة(
٧,٥
٥٠
٩
٣٣
٣,٨
٢٩
١٤
..
١٤
٤٥
٩
١٠٢
١٦٦
٤

)*(

إمكانية توليد الكھرباﺀ من الغاز الحيوي
)جيغاواط ساعة/سنة(
٤٧
٨٥
٦
٧٨١
٢٦ ٨٢١
١ ٠١٩
٢١٠
٢٦
٥
١٩
٥٢
٣ ٠٨٩
٢٥٣
١ ٠١٥

المصادر:
The World Factbook

مالحظات :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفﹼر البيانات.
) * ( لم تﹸذكر بعض القيم العشرية إلنتاج الكھرباﺀ ،بھدف تبسيط األرقام.

التغطية
)نسبة مئوية(
٠,٦٣
٠,١٧
٠,٠٧
٢,٣٧
٧٠٥,٨٠
٣,٤٨
١,٤٧
..
٠,٠٤
٠,٠٤
٠,٦٠
٣,٠٣
٠,١٥
٢٤,٨٨

 - ٦٧وينبغي أن تنتبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقدرة الغاز الحيوي على تلبية احتياجاتھا الفورية في
إنتاج األلبان .وفي ھذا الصدد ،يبين الجدول  ٤٠بالتفصيل قدرة أربع مزارع ألبان مختلفة في بلدان مختلفة.
وتنتج ھذه المزارع مجموعة متنوعة من المنتجات ،وتتفاوت احتياجاتھا من الطاقة ويمكن تلبيتھا عن طريق
توليد الغاز الحيوي.
الجدول  - ٤٠إنتاج الحليب في عدد من مزارع األلبان في منطقة اإلسكوا

اسم المعمل
شركة المراعي
شركة الصافي
دانون
شركة الروابي
لأللبان
شركة

البلد
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
اإلمارات العربية
المتحدة
لبنان

عدد
الموظفين

عدد األبقار

٤ ٠٠٠

٥٥ ٠٠٠

١ ٤٠٠

٣٢ ٠٠٠

٥٠

٥ ٠٠٠
٢ ٠٠٠

نوع اإلنتاج
الحليب ،واللبن الزبادي ،ولبن الشرب،
والجبن ،والزبدة ،والمعجنات ،والكعك،
والخبز ،والعصائر
الحليب ،واللبن الزبادي ،واللبن الزبادي
أكتيفيا ،ومنتجات األلبان ،والعصائر
الحليب ،واللبن الزبادي ،ولبن الشرب،
والجبن ،والزبدة ،وعصائر الفاكھة
الحليب

كمية الحليب
المنتﹶج
)طن/سنة(
٦٥٠ ٠٠٠
٢١٩ ٠٠٠
٤٣ ٨٠٠
٨ ٠٣٠

المصادر:
Khaleej Times

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفر البيانات.

من أجل اعتماد معايير موحدة لتحليل حالة مزارع األلبان المذكورة ،جرى تقييم االحتياجات من
الطاقة من خالل البحث في بسترة الحليب )انظر الجدول  ،(٤١نظراﹰ إلى أن قيمة الطاقة الفعلية المطلوبة
ترتفع عندما يكون اللبن الزبادي والجبن مصنﹼعين .وترتكز الطاقة الصافية الناتجة على النتائج الواردة في
الجدول  ٣٣والمرتبطة مباشرة بعدد األبقار في المزرعة .وتشير النسبة المئوية للتغطية إلى النسبة المئوية
لالحتياجات من الكھرباﺀ والتدفئة التي تلبيھا محطات الغاز الحيوي .ويبين الشكل  ١٨كذلك ھذه التغطية.
ويتضح من ھذا التحليل أن الكھرباﺀ المولﹼدة تفوق حاجة المحطة إلى البسترة ،بالرغم من أنھا ال تغطي
بالضرورة جميع االحتياجات األخرى من الكھرباﺀ ،في حين ال تغطي الطاقة الحرارية االحتياجات كاملة.
ولذلك من األھمية بمكان القيام أوال بتصميم نسبة الكھرباﺀ إلى الحرارة في محطات التوليد المختلط للطاقة
الحرارية والكھربائية ،بھدف تلبية جميع احتياجات التدفئة ،ومن ثم استخدام الطاقة اإلضافية لتوليد الكھرباﺀ.
ويتوقف ذلك أيضﹰا على كلفة الحرارة/الكھرباﺀ في المنطقة موضوع الدراسة .ومن شأن تحقيق توازن بين
إنتاج الحرارة وإنتاج الطاقة الكھربائية إما أن يسھم في نجاح االستثمارات في محطة الغاز الحيوي وإما أن
يسھم في فشلھا.

 - ٦٨الجدول  - ٤١تقديرات مبسطة الحتياجات مصانع األلبان من الطاقة
وقدرة محطات الغاز الحيوي على توليد الطاقة

الحالة
١
٢
٣
٤

عدد
األبقار
٥٥ ٠٠٠
٣٢ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
٢ ٠٠٠

إنتاج الحليب
)طن/سنة(
٦٥٠ ٠٠٠
٢١٩ ٠٠٠
٤٣ ٨٠٠
٨ ٠٣٠

االحتياجات من الطاقة
)ميغاواط ساعة(
الكھرباﺀ
الحرارة
٣٦ ٤٠٠
١٠٨ ٥٥٠
١٢ ٢٦٤
٣٦ ٥٧٣
٢ ٤٥٣
٧ ٣١٥
٤٥٠
١ ٣٤١

التغطية
)نسبة مئوية(
الكھرباﺀ
الحرارة
١٠٣
٢٦
١٧٧
٤٤
١٣٨
٣٤
٣٠٢
٧٥

الطاقة الصافية الناتجة عن التوليد المختلط
للحرارة والكھرباﺀ من الغاز الحيوي
الكھرباﺀ
الحرارة
٣٧ ٣٤٥
٢٧ ٧٢٠
٢١ ٧٢٨
١٦ ١٢٨
٣ ٣٩٥
٢ ٥٢٠
١ ٣٥٨
١ ٠٠٨

المصدر :اإلسكوا.

الشكل  - ١٨تلبية االحتياجات من الطاقة بناﺀ على عدد األبقار
)نسبة مئوية(
٣٥٠
٣٠٠
الحرارة

٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠

النسبة المئوية لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي

الكھرباﺀ

٥٠
٠
٢ ٠٠٠

٣٢ ٠٠٠

٥ ٠٠٠

٥٥ ٠٠٠

األبقار

 - ٦تكاليف االستثمار في محطة للغاز الحيوي
تختلف تكاليف االستثمار في محطة للغاز الحيوي وكذلك عوائد تلك االستثمارات إلى حد بعيد ،حسب
حجم المشروع وحسبما إذا كانت الطاقة المولﹼدة حرارية أو كھربائية .وتدلّ دراسة الحالة حول مرفق الھضم
قرب منطقة غودلي في والية تكساس
الالھوائي في معمل كريك كاريل لأللبان
األمريكية على الجدوى المالية لھذه األنواع من االستثمارات .وتبلغ طاقة المعمل  ٢٥كيلوواط وھو قادر
على معالجة نفايات  ٤٠٠بقرة .ويبين الجدول  ٤٢التكاليف اإلجمالية للمعمل ،بينما يعرض الجدول ٤٣

 - ٦٩تحليالﹰ تفصيليﹰا للتكاليف/الفوائد السنوية في ھذا المرفق .وتشير األرقام إلى أن تركيب ھذا المشروع وتشغيله
ال يزاالن يعودان بخسارة مالية واضحة .وغالباﹰ ما تقوم الحكومات بتغطية ھذه الخسائر في البلدان
الصناعية ،سواﺀ أكان ذلك في شكل تقديم حوافز ضريبية ،أم رفع أسعار الطاقة الكھربائية المولﹼدة ،أو تقديم
دعم أولي لتركيب المشروع ،إذ تﹸعتبر ھذه المعونات معونات خضراﺀ ذات منافع بيئية .وال تتاح ھذه
المعونات عادة للمنتِ جين في البلدان النامية ،وال سيما صغار المنتجين .وتجدر اإلشارة إلى أن دراسة الحالة
ھذه ال تأخذ في االعتبار التكاليف التي جرى تج ﹼنبھا والتي تنتج عن االضطرار إلى معالجة النفايات قبل
التخلص منھا ،وال تتناول كذلك التكاليف البيئية الناتجة عن التخلص من النفايات الزراعية بطرق غير سليمة.
وقد نﹸشرت دراسة أخرى حول الوفورات المحتمل تحقيقھا بفضل إنشاﺀ محطة للغاز الحيوي.
ال تبلغ طاقته القصوى  ٥٥كيلوواط ،ويھدف إلى معالجة نفايات  ٥٠٠بقرة ينوي
وتتناول ھذه الدراسة معم ﹰ
المعنيون رفع عددھا إلى  ١ ٠٠٠بقرة .وبالرغم من أن ھذا التحليل يخلص إلى أن الدخل السنوي سيبلغ ٣٥
دوالر/بقرة/سنة وبالتالي  ١٧ ٥٠٠دوالر ٥٠٠/بقرة ،فھو ال يأخذ في الحسبان حقيقة أنه ينبغي عدم حساب
مبيعات المواد الصلبة ) ٣٢ ٤٤٥دوالر( ،نظراﹰ إلى أن المزرعة تبيعھا على أي حال ،حتى من دون تنفيذ
المشروع )انظر الجدول  .(٤٤ويمكن افتراض األمر نفسه بالنسبة إلى قيمة المواد الغذائية المتبقية ،مما
يضع المشروع في حالة عجز مالي مجدداﹰ.
الجدول  - ٤٢تكاليف االستثمار في ماكينة الھضم الالھوائي في معمل ألبان

البند

)أ(

العمر
)بالسنوات(

االستثمار
)بالدوالر(

الكلفة السنوية
)بالدوالر(

Kirk Carrell Dairy
)ب(

التصليح والصيانة
)بالدوالر(

)ج (

المخاطر
)بالدوالر(

الخزان

١٥

٤٠ ٠٠٠

٤ ٢١٥

٢١١

١٢٦

الغطاﺀ
فاصل المواد الصلبة
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١٥١
٧٠

المحرك

٥

٥ ٠٠٠

١ ١٥٠

٥٧

٣٤

المولﹼد
معدات أخرى

١٥
١٥

٥ ٦٠٠
١٨ ٠٠٠

٥٩٠
١ ٨٩٧

٣٠
٩٥

١٨
٥٧

المواد/اإلمدادات

١٥

٥ ٦٠٠

٥٩٠

٣٠

١٨

المتعھد

١٥

٥ ٧٠٠

٦٠١

٣٠

١٨

المجموع

١٥

١٤٩ ٧٠٠

١٦ ٣٩٨

٨٢١

٤٩٢

المصدر:
) أ(
)ب (
)ج (

يقدر االنخفاض في قيمة االستثمارات بنسبة  ٧,٥في المائة ،وذلك على مدى مدة االستثمار ومن دون قيمة متبقية.
تقدر قيمتھا ب ـ  ٥في المائة من الكلفة السنوية لالستثمار.
تقدر قيمتھا ب ـ  ٣في المائة من الكلفة السنوية لالستثمار.

 - ٧٠الجدول  - ٤٣التكاليف والمكاسب السنوية المتوقعة الناتجة عن استخدام ماكينة
الھضم الالھوائي في معمل ألبان Kirk Carrell Dairy
البند
االستثمار
التصليح والصيانة
المخاطر
المتغيرات )اليد العاملة)أ( ،اإلمدادات)ب((
المجموع
الكھرباﺀ المتولﹼدة
كلفة الكھرباﺀ المعوض عنھا
الوفورات السنوية في الكھرباﺀ
الخسائر الفعلية السنوية

٣٩٨
٨٢١
٤٩٢
٢٠٠
٩١١
٢١٤
٦,٧
٣٠٠
٦٠٠

سنوي ﹰا

 ١٦دوالراﹰ
دوالرﹰا
دوالرﹰا
 ٦دوالر
 ٢٣دوالراﹰ
ميغاواط ساعة
سنت/كيلوواط ساعة
 ١٤دوالر
 ٩دوالر

المصدر:
) أ(
)ب (

تﹸقدر كلفة اليد العاملة ب ـ  ١٠دوالر/ساعة ل ـ  ١٠ساعات/أسبوع.
تﹸقدر اإلمدادات ب ـ  ١ ٠٠٠دوالر.

الجدول  - ٤٤تكاليف نظام معالجة الزبل عن طريق الھضم الالھوائي
نفقات السنة األولى
النفقات على مدى عشر سنوات
التشغيل والصيانة
القيمة الغذائية المتبقية
مبيعات المواد الصلبة
مبيعات الكھرباﺀ
الدخل الصافي
الدخل الصافي للبقرة الواحدة

القيمة الجارية )بالدوالر(
)(٣٦٥ ٠٠٠
)(٢٢ ٦٩٦
)(١٥١ ٧٨٦
٣٣٤ ٤٠٦
٣١٨ ٥٥٠
٢٣٥ ٦٣٦
٣٤٩ ١٠٩
٦٩٨

القيمة السنوية )بالدوالر(

)٤٦٠
٠٦٠
٤٤٥
٠٠٠

(١٥
٣٤
٣٢
٢٤

٣٥

المصادر:

مالحظة :عالمة النقطتين ) (..تعني عدم توفر البيانات.

 - ٧قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار في محطات الغاز الحيوي
استناداﹰ إلى المعلومات الواردة آنفاﹰ ،يتضح أنه بالرغم من توفر فرص مؤكدة تسمح للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة باالستثمار في محطات الغاز الحيوي ،يبقى أن الحصول على التكنولوجيات المالئمة
وتوفر البيئة المؤاتية ضروريان لتكون ھذه االستثمارات مربحة .وبالتالي ،ينبغي أخذ العوامل المبينة فيما
يلي في االعتبار قبل إطالق مشروع مماثل:

 - ٧١)أ(
)ب (
)ج(
) د(
) •(
)و (
)ز (

تو ﹼفر المعدات وقطع الغيار محلياﹰ؛
تو ﹼفر المھندسين والفنيين الماھرين محلياﹰ؛
وجود أنظمة حكومية محلية تشجع على استخدام الغاز الحيوي؛
وجود أنظمة حكومية محلية تحظر التخلص من النفايات بطرق غير سليمة؛
توفر كميات مناسبة من نفايات األلبان واستدامتھا؛
إجراﺀ تحليل مفصل لالحتياجات من التدفئة مقابل االحتياجات من الكھرباﺀ؛
إمكانية الحصول على ائتمانات آلية التنمية النظيفة.

واستناداﹰ إلى التحليل الوارد سابقاﹰ ،يبدو أن توليد الكھرباﺀ بكلفة  ٠,١١دوالر/كيلوواط ساعة ھو شرط
أساسي لنجاح مشاريع توليد الكھرباﺀ من الغاز الحيوي .وال شك في أن عدم وجود شبكة محلية للكھرباﺀ
يبرر بشدة ضرورة تركيب محطة لتوليد الغاز الحيوي ،نظراﹰ إلى أن ھذه المحطة ستسد الحاجة إلى البدائل
المكلفة والقائمة على استخدام الموﹼلدات العاملة بالديزل.
وفي حين يمكن ألصحاب المزارع وأصحاب معامل األلبان والتعاونيات وأصحاب المشاريع المستقلة
إنشاﺀ محطات الغاز الحيوي ،يبقى على جميع ھذه الجھات العمل على إبرام عقود طويلة األجل للحصول
على النفايات العضوية الضرورية والفرص الالزمة لبيع الطاقة المولﹼدة ،سواﺀ كانت طاقة حرارية أم
كھربائية.
ويمكن كذلك استخدام موارد أخرى من الكتلة الحيوية بھدف زيادة تغذية ماكينة ھضم الغاز الحيوي.
وفي المناطق الزراعية ،يمكن توفير كميات كبيرة من النفايات الزراعية لھذا الغرض.
دال  -التوصيات
بلدان اإلسكوا ھي بلدان غنية بالمصادر المحتملة للغاز الحيوي ،وخصوصاﹰ السودان .وفي ضوﺀ
تقلﹼب أسعار المصادر التقليدية للطاقة المستخرجة من النفط والغاز ،تتضح ضرورة االستفادة من استخراج
الغاز الحيوي من النفايات العضوية عموماﹰ ومزارع األلبان خصوصاﹰ .وھذه التكنولوجيا مدروسة جيدﹰا
و ﹸتستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاﺀ العالم .ومن أجل التشجيع على اعتماد ھذه التكنولوجيا ،على
الحكومات أن تتخذ التدابير الھادفة إلى تحقيق ما يلي:
)أ(
الحيوي؛

تقديم إعفاﺀات ضريبية على المعدات المستوردة والمص ﹼنعة ألغراض تشييد محطات الغاز

)ب( شراﺀ الكھرباﺀ من المنتجين بسعر يعادل الكلفة الوطنية الحقيقية إلنتاج الكھرباﺀ على األقلّ ،
وليس الكلفة المدعومة؛
)ج( إلغاﺀ اإلعانات المقدمة للطاقة ،وھي خطوة من شأنھا التشجيع على استخدام جميع أنواع الطاقة
المتجددة وتحقيق صالح المجتمع بأسره في األجل الطويل ،بصرف النظر عن أثرھا السلبي على السكان
األكثر فقراﹰ في األجل القصير؛

 - ٧٢) د(
طول مدته؛

إعفاﺀ جميع عمليات محطات الغاز الحيوي من الضرائب خالل أولى عمليات المشروع أو

) •( تنفيذ قوانين بيئية أكثر صرامة لحظر التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من مزارع
األلبان في الھواﺀ الطلق؛
)و( تقديم حوافز ضريبية أو معاملة تفضيلية للمعامل التي تقوم بتركيب ماكينات لھضم النفايات
العضوية .فيمكن أن تقرر الحكومات مثالﹰ شراﺀ جزﺀ من إنتاج المزرعة وتقديمه لجيشھا الوطني ،مما يوفﹼر
سوقاﹰ مؤكدة للمزرعة ويضعھا في وضع مالي أفضل من المزارع المنافسة لھا.
وأما بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فمع أنھا قادرة على االستثمار في مشاريع الغاز
الحيوي ،يبقى عليھا إجراﺀ تحليل مالي دقيق لكل حالة على حدة وإعداد دراسات جدوى مفصلة .وتختلف
تكاليف اليد العاملة المحلية إلى حد بعيد ،كما يؤدي التوازن في تصميم النظام )بين الحرارة والكھرباﺀ( دوراﹰ
حاسمﹰا في تحديد قيمة مجمل العائدات على االستثمارات .ومن الممكن أن تتمتع معامل األلبان القادرة على
استخدام جميع الحرارة الموﹼلدة من دون االضطرار إلى توليد الكھرباﺀ بميزة مالية .وقد تكون المشاريع
الكبرى مؤھلة للحصول على دعم آلية التنمية النظيفة وقادرة ،بالتالي ،على التعويض عن جزﺀ من التكاليف
التي تتكبدھا .ويمكن ألصحاب المزارع أن يستفيدوا من ھذا الوضع ،إذ إن النفايات في متناولھم ويمكنھا
تلبية احتياجاتھم من الطاقة .وعلى المزارع التي تضم  ١٠٠بقرة أو أكثر أن تف ﹼكر في االستثمار في محطات
الغاز الحيوي .وأما المزارعون الذين يملكون عددا أقل من األبقار ،فعليھم البحث في االلتحاق بالتعاونيات
باعتبارھا وسيلة لجمع النفايات الحيوانية بھدف تحقيق وفورات الحجم وتوليد الغاز الحيوي.

- ٧٣ -

خامساﹰ  -التحديات والفرص المتصلة بإنتاج الجيل الثاني
من الوقود الحيوي في منطقة اإلسكوا
توجد في بلدان اإلسكوا أنواع عديدة من النفايات الزراعية ،يأتي تنوعھا نتيجة لتنوع المحاصيل التي
تتأثر ،بدورھا ،بالتغيرات في الطقس ،والتضاريس ،والموارد المائية المتوفرة في مختلف أنحاﺀ المنطقة.
ويؤدي التخلص من ھذه النفايات الزراعية بطرق غير سليمة إلى إجھاد البيئة ،بما في ذلك زيادة انبعاثات
الكربون وتلوث المياه الجوفية .ويمكن اعتماد تكنولوجيات منتجة ومربحة وبديلة الستخدام المشتقات
العضوية بھدف إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي.
ألف  -جدوى تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي
لقد أظھرت الدراسة أن النفايات الزراعية تﹸستخدم ألغراض متنوعة قد تتصل بالطاقة وقد ال تتصل
بھا .ومن ھنا ،ليس تحويل النفايات إلى وقود حيوي سوى واحد من التطبيقات واالستخدامات المتنوعة
والمنافسة للمشتقات الزراعية .وبالرغم من أن استخدام ھذه المشتقات إلنتاج الوقود الحيوي والطاقة كفيل
بتوليد قيمة مضافة ،ينبغي النظر في ھذه العملية في ضوﺀ الفرص االقتصادية األخرى .وقبل الشروع في
ال تحديد ما إذا كان استخدام كتلة النفايات الزراعية ألغراض
إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي ،ينبغي أو ﹰ
ال صلة لھا بالطاقة أكثر مالﺀمة وجدوى من الناحية االقتصادية من تحويلھا إلى مصدر للطاقة .وينبغي مثالﹰ
البحث في استخدام النفايات الزراعية كأعالف أو أسمدة أو تحويلھا إلى ورق أو إلى ألواح ليفية متوسطة أو
مرتفعة الكثافة ومرتفعة القيمة ،وذلك قبل استخدامھا إلنتاج الطاقة .ويجب أيضاﹰ التنبه إلى أن نجاح تطبيقات
معينة في حالة أحد المشتقات في بلد معين قد ال يجعلھا بالضرورة الخيار األفضل بالنسبة إلى بلد آخر.
ولذلك ،ينبغي أن ينفتح صانعو القرار على جميع التطبيقات الممكنة في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات من
أجل اختيار أفضلھا.
والختيار أفضل التطبيقات ،ينبغي إجراﺀ دراسات جدوى سليمة تأخذ الشروط التالية في االعتبار:
)أ( توفر النفايات الزراعية المؤاتية باستمرار .ويتمتع أصحاب المزارع ومعامل التجھيز ،مثل
مزارع األلبان ،بميزة كبيرة ،نظراﹰ إلى أن النفايات متاحة لديھم وأنھم في الوقت نفسه يحتاجون إلى سد
احتياجاتھم الكبيرة من الطاقة .وعلى صغار المزارعين التفكير في االلتحاق بالتعاونيات كوسيلة لجمع
النفايات الزراعية ،وذلك لضمان توفر كميات كافية من النفايات وتحقيق وفورات الحجم .ويجب أن تذكر
الخطط الھادفة إلى استكشاف فرص إنتاج الوقود الحيوي وتسويقه سائر مصادر المواد األولية أو مرافق
التخزين األقل كلفة ،من أجل ضمان استدامة إنتاج الطاقة الحيوية في ضوﺀ الطبيعة الموسمية لتوفر النفايات
الزراعية؛
)ب( تﹶوفر التكنولوجيا محلياﹰ ،بما في ذلك المعدات وقطع الغيار ،باإلضافة إلى االختصاصيين الفنيين
والمھندسين .وينبغي تفضيل التكنولوجيات البسيطة والمالئمة على التكنولوجيا المتقدمة التي يستلزم تشغيلھا
وصيانتھا خبرة دولية؛
)ج( وجود أنظمة حكومية محلية ترعى التخلص من النفايات وتشجع على استخدام الوقود الحيوي.
ومن شأن الوعي بالسياسات المحلية والفرص المتاحة لبيع الطاقة المولﹼدة أو مصدرھا زيادة ربحية المشاريع؛

 - ٧٤)د( إجراﺀ تحليل مفصل لحاجات التدفئة مقابل الحاجات من الكھرباﺀ .ونظراﹰ إلى أن توليد
الحرارة أقل كلفة وأكثر كفاﺀة من توليد الكھرباﺀ ،ينبغي البحث في تحويل النفايات إلى حرارة بواسطة
تكنولوجيات الحرق النظيفة ،وذلك قبل البحث في تطبيقات توليد الكھرباﺀ .وفور تلبية حاجات التدفئة ،قد
يصبح من المعقول التفكير في إمكانيات توليد الكھرباﺀ .ويمكن للمؤسسات القادرة على استخدام الحرارة
المولدة كلھا من دون االضطرار إلى توليد الكھرباﺀ أن تتمتع بميزة مالية مؤكدة .وعمومﹰا ،ال يشكل استخدام
الكتلة الحيوية لتوليد الكھرباﺀ في الوقت الراھن بديالﹰ اقتصادياﹰ متاحﹰا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في
منطقة اإلسكوا ،مع أن إنتاج ھذا النوع من الكھرباﺀ قد يكون مبرراﹰ في المناطق النائية غير المتصلة بشبكات
الغاز أو الكھرباﺀ ،إذ قد يعوض عن التكاليف المترتبة على استخدام المولدات العاملة بالديزل؛
) •( تو ﹼفر الموارد المالية .ينبغي البحث في فرص الحصول على تمويل من آلية التنمية النظيفة،
ال سيما في حالة المشاريع الكبيرة الھادفة إلى إنتاج الوقود الحيوي ،وذلك للمساعدة في تعويض جزﺀ من
تكاليف االستثمار.
باﺀ  -الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
يوفﹼر تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي العديد من الفرص التجارية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة .فباإلضافة إلى إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه ،يمكن لھذه المشاريع أن تنخرط في األنشطة
التالية:
)أ(
)ب (
)ج(
) د(
) •(
)و (

نقل النفايات الزراعية والوقود الحيوي؛
تصنيع المعدات واآلالت الالزمة لعملية التحويل؛
تحويل النفايات الزراعية إلى وقود حيوي؛
تصنيع المواقد أو المحارق العاملة بالوقود الحيوي؛
تسويق الوقود الحيوي والترويج له باعتباره مصدرﹰا للطاقة؛
توليد الطاقة من الوقود الحيوي وتوزيعھا في شكل طاقة حرارية وطاقة كھربائية.

ولقد بدأت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة باستكشاف ھذه الفرص على مستوى إنتاج
الطاقة األولية على امتداد سلسلة القيمة .وال يزال من الضروري إجراﺀ المزيد من البحث والتطوير واختبار
المنتجات بھدف التوصل إلى منتجات قابلة لالستمرار في ھذه المناطق ،وذلك حسب التكنولوجيات البيئية
المتاحة وظروف السوق المحلية .ويتعين كذلك التفكير في منح الحوافز لدخول قطاع الوقود الحيوي ،وبذل
الجھود لتعزيز سائر تكنولوجيات الطاقة المتجددة ،نظراﹰ إلى قدرة ھذه األنواع من بدائل الطاقة على توليد
الدخل واستحداث فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والنائية.

- ٧٥ -

سادس ﹰا  -االستنتاجات والتوصيات
يمثﹼل توليد الوقود الحيوي من النفايات الزراعية فرصة جديدة لمواجھة تحدي إدارة النفايات الزراعية
في المنطقة ،وخصوصاﹰ بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وبالرغم من ضرورة إجراﺀ مزيد من
البحوث في ھذا المجال بھدف تعزيز كفاﺀة تلك المنتجات وعمرھا وربحيتھا ،تخلص ھذه الدراسة إلى إمكانية
تطوير سوق ھذا المصدر القادر على توليد طاقة مستدامة ،من خالل استخدام التكنولوجيات السليمة بيئياﹰ.
وعلى أصحاب المشاريع إعداد دراسات جدوى دقيقة بھدف االستمرار في تطوير المنتجات واستكشاف
األسواق المحتملة ،وذلك في ضوﺀ البيئة المؤاتية لذلك في الوقت الراھن .وباستطاعة الحكومات أن تضطلع
بدور ھام في توفير فرص متكافئة للمعنيين وفي تشجيع حلول الطاقة السليمة بيئياﹰ ،وذلك باعتماد السياسات
المالئمة ودعم مصادر الطاقة المتجددة ،وال سيما في ضوﺀ عدم استقرار سوق سلع الطاقة وخدماتھا في
الوقت الراھن.
ألف  -التوصيات الموجھة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبحث في الفرص المحتملة لزيادة إيرادات مشاريع إنتاج
الوقود الحيوي وخفض تكاليفھا .ولزيادة اإليرادات ،ينبغي بذل الجھود الالزمة لجمع النفايات وتحسين
الممارسات اإلدارية .ويتعين كذلك إعطاﺀ األولوية إلنتاج أشكال الوقود الحيوي التي يسھل تسويقھا على
أوسع نطاق ممكن .وبإمكان التكنولوجيات التي تقوم على خفض الحجم والوزن ،مثل رص الكتلة الحيوية
في قوالب وأقراص وكذلك تحويلھا إلى فحم حيوي ،أن تسمح للسكان عموماﹰ باستخدام الوقود الحيوي،
وبتخزين الطاقة الستخدامھا طوال السنة بدالﹰ من استخدامھا في مواسم الحصاد فقط.
وفيما يتصل بالفرص التجارية المرتبطة بتصنيع المواقد أو المحارق التي تعمل على الوقود الحيوي،
ينبغي أن تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على األفران العاملة بواسطة الحمل الحراري القسري
والمواقد ذات الكفاﺀة من حيث الطاقة ،إذ ترفع معدالت كفاﺀة التدفئة عموم ﹰا .وينبغي أوال تنفيذ مشاريع
رائدة واختبارھا في األسواق المحلية ،من أجل تقييم ما يفضله المستھلكون على صعيد مخزونات الوقود،
وشكل جھاز الحرق ،والتخزين والتغليف ،بھدف تكييف ھذه األوجه لغرض تطويرھا تجارياﹰ في فترة الحقة.
ويمكن خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن بطرق عدة وعلى مستويات مختلفة .وعلى مستوى
التخطيط ،ينبغي تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في المشاريع ،ال سيما في المناطق الريفية والنائية،
للتقليل من مخاطر فشلھا .وباإلضافة إلى ذلك ،على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسعى إلى اتخاذ
ترتيبات طويلة األجل تضمن لھا الحصول على إمدادات مستمرة وموثوقة من النفايات العضوية من مصادر
قريبة ،نظراﹰ إلى أن تكاليف النقل ھي من العوامل الھامة التي تساھم في تحديد الكلفة اإلجمالية للمشروع.
وعلى صعيد التنفيذ الفني ،يمكن االعتماد على الطاقة الشمسية الوفيرة في منطقة اإلسكوا لتجفيف النفايات
الزراعية قبل المعالجة وبعدھا ،بھدف التقليل من كميات الطاقة الضرورية إلنتاج الجيل الثاني من الوقود
الحيوي.
باﺀ  -التوصيات الموجھة إلى الحكومات
تعترض عوائق كثيرة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة
عموماﹰ ،ومشاريع إنتاج الوقود الحيوي الثانوي خصوصاﹰ .ويمكن الحد من ھذه العراقيل عن طريق اتخاذ
اإلجراﺀات الحكومية المناسبة ،مثل تطوير سياسات وأنظمة ترعى شؤون الطاقة وتكون سليمة بيئيﹰا ،فضالﹰ
عن إصالح قطاع الطاقة.

 - ٧٦ومن أھم اإلصالحات التي يتعين البحث فيھا ضرورة إعادة حساب تسعير الطاقة ،وخصوصاﹰ تركيبة
أسعار توفير الكھرباﺀ في المنطقة .فتشجيع المواطنين على دفع األسعار الحقيقية وليس األسعار المدعومة
للكھرباﺀ يفسح المجال أمام األفكار االبتكارية واالستثمارات في مصادر الطاقة غير التقليدية ،مثل الوقود
الحيوي .ولعل في اآلثار االجتماعية المتوقع أن تنجم عن إصالح خطط تسعير الطاقة ما يثني الحكومات
عن تطبيق خطط اإلصالح .لكن وقف العمل باألسعار المدعومة للطاقة ،الذي قد يؤثر سلباﹰ على السكان
األكثر فقراﹰ في األجل القصير ،يشجع أيضاﹰ على تطوير جميع أنواع الطاقة المتجددة ،ويعود بالفائدة على
المجتمع بأسره في األجل الطويل.
ومع أن إصالح قطاع الطاقة ھو جزﺀ من الحل ،يبقى على الحكومات أن تدخل في مفاوضات مع
البلدان الصناعية المتقدمة في ھذا القطاع للتوصل إلى ترتيبات أفضل لنقل التكنولوجيا .وتستطيع البلدان
الصناعية اليوم أن تدعم البحث والتطوير واالستثمار في الوقود الحيوي األولي والثانوي .وأما البلدان النامية
عمومﹰا ،بما فيھا بلدان اإلسكوا ،فال تملك الموارد المالية أو البشرية الالزمة لدعم تطوير ھذا القطاع .لذلك،
يمكن اتخاذ ترتيبات دولية للمساعدة في إتاحة فرص متكافئة للجميع في ھذا المجال ،وفي الوقت نفسه توفير
األدوات الالزمة لتسھيل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياﹰ لبلدان اإلسكوا المھتمة بتطوير الجيل الثاني من
الوقود الحيوي.
ويمكن أن تشكﹼل خصخصة توليد الكھرباﺀ أداة مفيدة لتشجيع المنتجين المستقلين للطاقة على دخول
السوق بتكنولوجيات جديدة وابتكارية وتنافسية من الناحية المالية .ومجدداﹰ ،قد تعتبر بعض الدول أن ھذا
الخيار يشكل تعديﹰا على سيادتھا ،وقد تتجاھله .وھكذا يبقى من الضروري مقارنة ھذا الخيار بالخيارات
األخرى الكفيلة بزيادة القدرة على توليد الطاقة ،والتنبه إلى أخذ تكاليف النقل واستيراد الطاقة في االعتبار.
ويمكن أن يوفر قانون االلتزام بشراﺀ الطاقة المتجددة بديالﹰ مقبوالﹰ .وبموجب ھذا القانون ،تدفع
الحكومات أجراﹰ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل توليد الطاقة الحرارية أو الكھربائية ،وذلك حسب كلفة
توليد الكھرباﺀ ،وليس حسب تعريفات الكھرباﺀ المدعومة .ويوفﹼر ھذا الترتيب منفذﹰا مؤكداﹰ لبيع الطاقة التي
تنتجھا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك بإبرام عقود طويلة األجل مع الحكومة .ويضمن ھذا الترتيب
للمؤسسات أيضاﹰ أسواقاﹰ ثابتة إلنتاجھا ،ويسمح لھا بإجراﺀ تخطيط مالي سليم .وقد تتقاضى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة كذلك أجراﹰ أعلى من األجر االعتيادي مقابل الطاقة التي تولﹼدھا ،إذا ما قﹸيمت اآلثار
البيئية والتكاليف االجتماعية المترتبة على الممارسات المعتمدة في الواقع للتخلص من النفايات الزراعية
وأُ دخلت في المعادلة .ومن المبررات األخرى لھذه األجور المرتفعة الفائدة اإلضافية الناتجة من تعزيز
الصناعات المحلية وفرص العمل من خالل "تأميم" مصادر الطاقة.
ويتعين تنفيذ قوانين بيئية أكثر صرامة لحظر التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بطرق غير سليمة
والثني عن بعض الممارسات الشائعة والضارة بالبيئة .وسيساھم فرض الضوابط على حرق النفايات في
الھواﺀ الطلق الذي يفتقر إلى الكفاﺀة ويتسبب بتلوث الھواﺀ في تشجيع اعتماد التكنولوجيات األنظف .وينبغي
أن يقترن ذلك بتنفيذ برنامج يھدف إلى بناﺀ القدرات ونشر المعلومات ،ويتوجه إلى الحكومات المحلية
والمؤسسات المالية وأصحاب المشاريع والصناعيين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين في المناطق
الزراعية ،إذ من شأنه رفع مستوى الوعي بأھمية الوقود الحيوي.

 - ٧٧وختاماﹰ ،يمكن أن تضطلع الحكومات بدور رئيسي في وضع إطار مالي مناسب يشجع على إنشاﺀ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إنتاج الوقود الحيوي ويعزز استدامتھا .ومن المقترح أن
يتضمن ھذا اإلطار استحداث فرص استثمارية ،وتقديم قروض ميسرة طويلة األجل ،وجذب أموال الجھات
المانحة المحتملة المحلية والدولية .وقد تشكﹼل الحوافز االقتصادية ،مثل اإلعفاﺀات الضريبية ،دافعاﹰ مباشرﹰا
ال عن طريق تقديم إعفاﺀات ضريبية على المعدات المستوردة
إلقامة مشاريع الطاقة الحيوية ،وذلك مث ﹰ
والمصنﹼعة لغرض بناﺀ محطات الغاز الحيوي .وأما تقديم معاملة تفضيلية للمصانع المنخرطة في تحويل
النفايات الزراعية إلى وقود حيوي ،فھو خيار آخر يستحق االھتمام .ويمكن للحكومة على سبيل المثال أن
تختار شراﺀ جزﺀ من إنتاج المزرعة لجيشھا الوطني ،مما يمنح المزرعة مزايا مالية وتجارية تجعلھا تتفوق
على المزارع المنافسة لھا.
ويستلزم تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع الوقود الحيوي اعتماد نھج
متكامل يراعي االحتياجات والتحديات والقيود التي تفرضھا أسواق الطاقة المحلية والدولية ،فضالﹰ عن
الفرص التي تتيحھا التكنولوجيات الجديدة السليمة بيئيﹰا .وبعد ذلك ،يمكن تھيئة بيئة مؤاتية تأخذ ھذه
التحديات في االعتبار بھدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استحداث فرص اقتصادية جديدة
وتعزيز قدرتھا على المنافسة.

 - ٧٨المراجع
ألف  -المراجع العربية
األمم المتحدة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ،لجنة التنمية المستدامة ،خيارات السياسات والتدابير العملية الرامية إلى التعجيل
بالتنفيذ في مجاالت الزراعة ،والتنمية الريفية ،واألراضي ،والجفاف ،والتصحر في أفريقيا .أيار/مايو .٢٠٠٩
األمم المتحدة ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،إعالن المؤتمر الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي العالمي :تحديات
تغير المناخ والطاقة الحيوية ،حزيران/يونيو .٢٠٠٨
األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد فرص
االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي المباشر في قطاعات مختارة :حالة تجمعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في
.٢٠٠٥ ،
صناعتي األغذية الزراعية والمالبس،
األمم المتحدة ،منظمة األغذية والزراعة ،حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ،٢٠٠٨ ،متاح على الموقع اإللكتروني:
.
جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،األمانة الفنية لمجلس الوزراﺀ العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" ،اإلعالن الوزاري
العربي حول التغير المناخي" ،كانون األول/ديسمبر .٢٠٠٧
جامعة الدول العربية ،البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في مجال البيئة
المعتمد من مجلس الوزراﺀ العرب المسؤولين عن البيئة في دورته االستثنائية  ٢٥ - ٢٤أيار/مايو .٢٠٠٩
جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين
 ،٢٠٢٥ - ٢٠٠٥آب/أغسطس .٢٠٠٧
حافظ شاھين" ،إدارة مخلفات معاصر الزيتون في فلسطين" ،متاح على الموقع اإللكتروني:
.
حافظ شاھين ورياض عبد الكريم ،إدارة المخلفات السائلة لمعاصر الزيتون في فلسطين.٢٠٠٧ ،
.
اإللكتروني:

متاح على الموقع
.

السلطة الوطنية الفلسطينية ،الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني .متاح على الموقع اإللكتروني:
شركة نجع حمادي إلنتاج وتصنيع األخشاب .متاح على الموقع اإللكتروني:
.
مؤسسة األبحاث العلمية ،بذور الزيتون .وقود حيوي .متاح على الموقع اإللكتروني:
.
المملكة األردنية الھاشمية ،دائرة اإلحصاﺀات العامة ،متاح على الموقع اإللكتروني:
.
المملكة العربية السعودية ،مصلحة اإلحصاﺀات العامة والمعلومات ،متاح على الموقع اإللكتروني:
.
الموقع اإللكتروني الجمھورية أونالين:
اليمن ،الجھاز المركزي لإلحصاﺀ ،متاح على الموقع اإللكتروني:
.

.

- ٧٩  المراجع اإلنكليزية- باﺀ

Waste Management

Tropical Animal Health and Production

World
Journal of Agricultural Sciences

American Journal of Environmental Science

- ٨٠ -

Wall Building Technical Brief

The World Factbook

American-Eurasian Journal of Agriculture and
Environment Science

- ٨١ -

The State of Food Insecurity in the World

- ٨٢ -

Jordan Times

Livestock
Research for Rural Development

Czech J. Food
Science

- ٨٣ -

Olive processing waste management: Literature review and
patent survey

Renewable and Sustainable
Energy Reviews
Journal of Cell and
Animal Biology

- ٨٤ -

Plant Design and Economics for Chemical Engineers

Khaleej

ATDF Journal

Carbohydrate Polymers

Times

- ٨٥ -

World Poultry

- ٨٦ Renewable Energy
Sources & Energy Efficiency

- ٨٧ -

جيم  -مراجع أخرى
مقابالت مع مسؤولين في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركة قنا لورق طباعة الصحف.
مقابلة أجرتھا اإلسكوا مع جان بول صفير ،رئيس إدارة شركة سوالرنت ،في  ٤شباط/فبراير  ٢٠٠٩في بيروت ،لبنان.

