
الفوائد البیئیة واالقتصادیة للوقود الحیوي 

  
  االدرة العامة لشئون الغاز -ھواري المعمري . د

یعتبر الحصول على الطاقة بكافة أشكالھا ، الشغل الشاغل لعدد كبیر من علماء القرن الحادي والعشرین ، 

فالتحدیات التي تواجھ قطاع الطاقة ، تھدد تقدم الحضارة اإلنسانیة على كوكب األرض ، وبالرغم من تعدد 

ما زالت تقف حجر عثرة أمام تلك وتنوع مصادر الطاقة ، إال أن المعوقات الفنیة والتصمیمیة والمالیة 

ولم یدخر اإلنسان جھدا منذ فجر التاریخ في استغالل كافة مصادر الطاقة .. القطاعات والمصادر المتنوعة

المحیطة بھ ، فاستخدم المساقط المائیة ، وطاقة الریاح ، والطاقة الشمسیة ، والفحم ،والبترول ، والطاقة النوویة 

فما ھي الكتل ..ویة والتي وفرت لإلنسان جانبا ھاما من احتیاجاتھ المتزایدة من الطاقة، كما استخدم الكتل الحی

؟ ) الغاز الحیوي - الوقود الحیوي(الحیویة وما أھمیتھا ؟ وكیف نتمكن من خاللھا الحصول على الطاقة الحیویة

اول اإلجابة علیة في ھذه المقالة وما ھي الفوائد البیئیة واالقتصادیة الناتجة عن إنتاج ھذا الوقود ؟ ھذا ما سنح

  .المتواضعة وبإیجاز

  BIOMASSالكتل الحیویة 

استخدم اإلنسان منذ القدم الكتل الحیویة والتي تشمل المخلفات النباتیة والحیوانیة ، فخالل قرون طویلة من 

ى الطاقة الحراریة الزمن لجأ اإلنسان إلى حرق األخشاب والحشائش والمخلفات النباتیة والحیوانیة للحصول عل

وعلى الضوء ، وقد أدى اكتشاف النفط والتوسع في استخدامھ ، إلى تراجع الطلب على ھذا المصدر المتجدد 

  .للطاقة

   

، ونتیجة للنقص العالمي في مصادر الطاقة ، تجددت اآلمال المعقودة على ھذا المصدر ،  ١٩٧٣وفي عام 

على إمكانیة االستفادة من ھذه المخلفات ، عن طریق إتباع طرق وأجریت مئات الدراسات واألبحاث والتي دلت 

تحویلیة خاصة للحصول على الطاقة منھا مثل المعالجات الكیمیائیة والتخمیر والتفاعالت الالھوائیة ، والتي 

 تعطي في النھایة ما یعرف بالوقود الحیوي ، ویشمل كل من االیثانول والدیزل الحیوي والمیثانول وغیرھا من

  .المركبات الكیمیائیة الھامة

  -:ویمكن تقسیم مصادر الكتل الحیویة إلى عدة أقسام ھي 

  )األخشاب والمخلفات النباتیة، المخلفات الحیوانیة ، محاصیل إنتاج الطاقة والفضالت المنزلیة(



، ویعتبر حیث أدى التطور التقني والعلمي إلى تطویر طرق الحصول على الطاقة من ھذه المصادر المتنوعة 

الحرق المباشر أحد الطرق القدیمة التي لجأ إلیھا اإلنسان ، اال أن ھناك دراسات بیئیة صحیة أجریت مؤخرا ، 

ملیون إنسان یموتون سنویا بسبب استنشاقھم للدخان السام المنبعث من طھي األطعمة  ١.٦أكدت أن اكثر من 

لمخلفات الحیوانیة ، وخلصت الدراسة إلى أن ھذا الدخان بالطرق التقلیدیة البدائیة ، كحرق األخشاب والفحم وا

یذكر ھنا أن أكثر .. یقتل سنویا أعدادا یصعب تقدیرھا في كل من الھند والصین وأفریقیا وبعض المناطق النائیة

من ثالثة ملیارات نسمة یلجأون إلى حرق األخشاب والفحم وغیرھا الكثیر من المواد للحصول على الطاقة 

للتدفئة ولطھي طعامھم ولتسخین میاه االستحمام في منازلھم ، وأن ما یدفعھم لذلك ، أنھم ال یستطیعون الالزمة 

ویعلق .. الحصول على بدائل أخرى للطاقة تكون نظیفة وآمنة كالتیار الكھربائي أو شبكات توزیع المیاه الساخنة

بنشر التكنولوجیا في المجتمعات الریفیة في على ذلك السید أشوك خوسال رئیس جماعة بدائل التنمیة والمھتمة 

إن مذبحة ھائلة تحدث في العالم بسبب ھذه الطرق البدائیة للحصول على الطاقة وال أحد یعیرھا ( الھند بقولھ 

ومن المفید ذكرة ھنا أن حرق كل من الوقود والمواد الصلبة وروث الحیوانات ینجم عنھ انطالق ) .. اھتماما 

الغازات السامة كأول أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین والفورملین والدیوكسین وغیرھا  مجموعة ھائلة من

  .الكثیر من السموم والتي تتسبب في اإلصابة بااللتھابات الرئویة والعمى والسرطان والسل والموت المفاجئ

ر حالیا إلى كیفیة إیجاد حلول ونظًرا للعواقب الكبیرة التي یمكن أن تنجم عن ھذا التلوث البیئي تتَّجھ األنظا

مناسبة للحفاظ على سالمة البیئة واإلنسان واستغالل مصادر الكتلة الحیویة استغالال جیدًا للحصول منھا على ما 

  .یسمى بالوقود الحیوي او طاقة الكتلة الحیویة 

  إشكالیة مصادر الطاقة المتجددة ومزایا الوقود الحیوي

ف یعتمد إنتاجھ في األساس على تحویل الكتلة الحیویة سواء كانت ممثلة في صورة الوقود الحیوي ھو وقود نظی

حبوب ومحاصیل زراعیة مثل الذرة وقصب السكر أو في صورة زیوت وشحوم حیوانیة مثل زیت فول الصویا 

مركبات وزیت النخیل، إلى إیثانول كحولي أو دیزل عضوي مما یعني إمكانیة استخدامھما في اإلنارة وتسییر ال

وإدارة المولدات، وھذا حادث فعًال وعلى نطاق واسع في دول كثیرة أبرزھا أمیركا والبرازیل وألمانیا والسوید 

  .وكندا والصین والھند، وبقدر مًكن دولة نامیة مثل البرازیل من االستغناء نھائیا عن استیراد النفط

لتوسع فیھا، أنھ یمكن إنتاجھ أیضًا من المخلفات غیر أن میزة الوقود الحیوي الكبرى التي یؤمل تطویرھا وا

والفضالت الحیوانیة والنباتیة سواء كانت بقایا الحیوانات وروثھا أو كانت بقایا المحاصیل الزراعیة ونشارة 

  الخشب، وغیرھا

  من كتلة المادة العضویة) الغاز الحیوي( الحصول على الطاقة الحیویة 

على تفكُّك المواد العضویة وتحلُّلھا إلى مكوِّناتھا العضویة، وذلك بواسطة بكتیریا  تعتمد تقنیة إنتاج الغاز الحیوي

المیثان الخاصة؛ وھذا ما ُیعَرف بعملیة التخمیر، وھذه العملیة یجب أن تتم في ظروف الھوائیة، في درجات 

). حوض التخمیر(از الحیوي حرارة مالئمة للعملیات الحیویة التي تقوم بھا البكتیریا الموجودة في ُمفاِعل الغ

فعملیة التحلُّل الالھوائي، التي تحدث عادًة في شكل طبیعي في أعماق البحیرات والتجمعات المائیة وأعماق 

التربة وفي مكبَّات النفایات، تتم في المخمِّر على مراحل متعددة، المرحلة األخیرة في سلسلة التفكُّك العضوي 

، مع %٤٥إلى % ٣٥، وغاز ثاني أكسید الكربون بنسبة %٦٥إلى % ٥٥نسبة ھي غازات المیثان التي تنتج ب



نسب ضئیلة جدا من الھیدروجین واألوكسجین والنتروجین ، وكذلك نسبة ضئیلة من كبریتید الھیدروجین 

H2S.  

  :وبناًء علیھ، یمكن التمییز بین الطرق المختلفة التالیة في إنتاج الغاز الحیوي

  :الكھربائي عن طریق حوامل الطاقة الحیویة ذات الشكل الصلبتولید التیار • 

 ١.٧محطة َحْرق، باستطاعة إجمالیة قدرھا  ٨٠توجد في ألمانیا حوالى . مثًال، عن طریق َحْرق األخشاب

ال تزال في طور ) مثل الخشب(ھذا وإن التحویل الغازي لمواد االحتراق الصلبة . تیراوات ساعي في السنة

  .اسةالبحث والدر

  :تولید التیار الكھربائي عن طریق حوامل الطاقة الحیویة ذات الشكل السائل•  

یتم الحصول على التیار الكھربائي عن طریق َعْصر النباتات الزیتیة ومعالجتھا وفق خطوات تقنیة مدروسة؛ 

ع، باستطاعة إجمالیة محطة من ھذا النو ١٣٠وھذا ما ُیعَرف بإنتاج مواد االحتراق الحیویة، توجد في ألمانیا 

إن تكالیف تولید التیار الكھربائي بھذا األسلوب مازالت مرتفعة جدا؛ .. میغاوات كھربائي ١١إلى  ٩تتراوح بین 

  .ولذلك فإن حوامل الطاقة ھذه یمكن استخدامھا كمواد احتراق للمواصالت بالدرجة األولى

  :یویة ذات الشكل الغازيتولید التیار الكھربائي عن طریق حوامل الطاقة الح•  

إن طریقة تحویل الكتلة العضویة إلى حوامل طاقیة ذات شكل غازي ُتعتَبر التقنیة األساسیة لالستثمار المستقبلي 

أطعمة، روث، (للطاقة الحیویة، ویتم الحصول على التیار الكھربائي عن طریق تخمیر بقایا المواد العضویة 

  ).الصناعیة، إلخمیاه الصرف الصحي، میاه المعالجة 

  منشآت الغاز الحیوي ومكوِّناتھا

 ٢٠لقد ُعِرَفْت منشآُت معالجة المخلَّفات العضویة في عدد من دول العالم المختلفة، حیث یوجد الیوم حوالى 

آالف  ١٠ألف في الھند، وما ال یزید عن  ٢٠٠ ملیون منشأة صغیرة لتولید الغاز الحیوي في الصین، وحوالى

  .في المانیا ٢١٠٠في البرازیل 

  :ویمكن تلخیص المكوِّنات األساسیة للمنشأة بما یلي

ویمثل النواة األساسیة في المنشأة، ویتم تشغیلھ في أغلب األحیان ): ُمفاِعل الغاز الحیوي(حوض التخمیر • 

تریا بعملیة تجزئة المادة العضویة التي قد تبقى في المخمِّر مدًة تحت درجات حرارة ثابتة، حیث تقوم البك

  .یوًما، وتتم تغذیة جھاز التخمیر بشكل مستمر أو متقطِّع وغیر منتظم ٣٥و ١٠تتراوح بین 

یمكن بناء ھیكل حوض التخمیر بشكل أفقي أو عمودي؛ والمواد المستخدمة قد تكون من الصفائح الفوالذیة • 

  .، وأحیانا من البالستیك بشكل قابل للفِّ



  .تخزین المواد العفنة التي ال ُتستثَمر مباشرة) مستودع(حوض • 

   

یفضَّل أن یكون على اتصال مباشر مع المخمِّر والمزرعة، مثًال، أو الحظیرة أو حوض : حوض اإلدخال• 

  .تجمیع القمامة

  .ناصر غیر المرغوبةالمواد العضویة وَفْرِزھا وتنقیتھا من الع) طحن(أجھزة تفتیت • 

  .مضخات من أجل تغذیة جھاز التخمیر وتفریغھ• 

  .أنابیب نقل الغاز، عدَّادات، مكثِّفات، خزانات وأجھزة وقایة وحمایة وأمان•  

  .H2Sتجھیزات الستخالص المواد الكبریتیة، مثل كبریتید الھیدروجین •  

  .حوض لتخزین الغاز الناتج•  

  .ھربائي والحراري الناتجین عن الغاز الحیويمحطة لتولید التیار الك•  

  .محرك احتراق داخلي لتشغیل المحطة•  

  :وھناك أحجام مختلفة للمنشآت، یمكن تقسیمھا كما یلي

 ١٥٠و ٥٠كیلووات، منشآت متوسطة، باستطاعة تتراوح بین  ٥٠منشآت صغیرة جدا، باستطاعة أقل من • 

كیلووات ، منشآت ضخمة، باستطاعة أكبر من  ٥٠٠و ١٥٠بین كیلووت، منشآت كبیرة، باستطاعة تتراوح 

ولقد لوحظ أن المنشآت الصغیرة والمتوسطة ھي األكثر انتشاًرا في القطاع الزراعي، حیث ، كیلووات  ٥٠٠

  .تنخفض تكالیُف إنشائھا بالمقارنة مع المردود االقتصادي

تتعلق ) إلى االستطاعة الكھربائیة أو إلى حجم المخمِّر مقاسًة(إن اقتصادیة استثمار تولید الغاز الحیوي وتكالیفھا 

  :بعوامل متعددة، نذكر منھا

جودة نوعیة المادة المراد تخمیرھا، المجال الحراري المراد التخمیر ضمنھ ، درجة جفاف المادة العضویة، •  

  .من المادة العضویة) االستطاعة الكھربائیة والحراریة(مقدار الناتج الغازي 

ازدیاد االستطاعة المراد بلوغھا، تنخفض التكالیف وتصبح المنشأة أكثر اقتصادیة،وما یزید من تكالیف ومع 

أجھزة التحكم والقیادة والقیاس وجملة التجھیزات (المنشأة ھو محاولة أتمتة عملھا بإضافة تجھیزات أخرى 

  ).اإللكترونیة األخرى ذات أسعار عالیة، كما ھو معروف

  :شكالن من أشكال منشآت تولید الغاز الحیوي وُیستخدم الیوم



  .المنشآت التي تستعمل فقط المنتجات الزراعیة وبقایا اإلنتاج الزراعي• 

المنشآت التي تستخدم المنتجات الزراعیة، باإلضافة إلى الفضالت العضویة من المنازل والمطاعم،وھنا یجب • 

  .لكبیرة والصغیرةالتمییز بین المنشآت الریفیة والمنشآت في المدن ا

إن منشآت الغاز الحیوي الموجودة في القطاع الزراعي تستخدم روث حظائر األبقار والعجول والمداجن 

.. من المنشآت تعتمد على دمج المواد العضویة وتخمیرھا% ٩٣وفضالتھا كمادة أساسیة، كذلك، ھناك حوالى 

النباتیة، الخبز الیابس، بقایا األطعمة، المخلَّفات ومن الجدیر ذكره ھنا أن كًال من بقایا الحصاد والفضالت 

العضویة، الحشائش وبقایا األعالف، بقایا معامل األغذیة، بقایا الخضار والفاكھة، بقایا مصانع األلبان 

واالتجاه السائد الیوم في بناء .. واألجبان، وفضالت مصانع معالجة السكر ، ُتعتَبر جمیًعا مواًدا قابلة للدمج

تولید الغاز الحیوي واستثمارھا یھدف إلى خلط أكثر من مادتین مختلفتین، بكمیات ثابتة ومدروسة،  منشآت

وبتدفق منتظم إلى حوض التخمیر، ھذا اإلجراء یقود إلى عملیات تخمیر أكثر استقراًرا وإلى نواتج طاقیِّة أعلى 

وإدارة جیدین، كما یحتاج إلى اھتمام كبیر مردوًدا وأكثر تجانًسا،إال أنَّ ھذا الشكل للتخمیر یتطلب مراقبة 

  .بالشروط الحدِّیة للتخمیر

ولقد بینت إحدى الدراسات التي أجریت في ألمانیا ،ان محتوى الطاقة في المتر المكعب الواحد من الغاز الحیوي 

لروث یعادل لتر من الوقود، فإذا كان إنتاج البقرة الواحدة من ا ٠.٦كیلووات ساعي؛ وھذا ما یعادل  ٦.٥ھو 

متًرا مكعًبا من الغاز الحیوي،  ٦٢٠٥٠بقرة تعطي في السنة الواحدة  ١٠٠كغ في الیوم؛ فقد تبین أن  ١٢حوالى 

  .متًرا مكعًبا في الیوم ١.٧متًرا مكعًبا لكلِّ بقرة في السنة، وبمعدل  ٦٢٠.٥أي بمعدل 

لووات ساعي من الكھرباء، أي ما یعادل كی ٤٠٣٣٢٥بقرة سنویا ھو  ١٠٠محتوى الطاقة اإلجمالي الناتج عن 

  .لتًرا من الوقود الحراري سنویا ٤٠٠٠٠

كیلووات في الیوم، وھذا یعني أن مزرعة  ١٠یمكن القول إن ناتج البقرة الواحدة من الطاقة یصل إلى حوالى 

یومیا، أي ما  متر مكعب من الغاز الحیوي ١٠مؤلَّفة من سبع بقرات قادرة على إمداد منشأة صغیرة إلنتاج 

  .كیلووات ساعي، تكفي احتیاجات أيِّ منزل مجھَّز تجھیًزا جیًدا بكافة اللوازم الكھربائیة وتزید عنھا ٦٥یعادل 

كغ من  ١٠٠٠متًرا مكعًبا من الغاز الحیوي بمعالجة  ٥٠٠ولقد بیَّنت إحدى الدراسات أنھ یمكن إنتاج حوالى 

  .دجاجة ١٢٠٠٠الیومیة لمدجنة مؤلَّفة من الفضالت العضویة الناتجة عن المخرجات 

یورو،  ٠.٠٥كما بینت الدراسة ان تكلفة تولید الكیلووات الساعي الواحد أثناء تولید الحرارة تصل إلى حوالى 

  .یورو لكلِّ كیلووات ساعي ٠.١كما تبلغ تكالیف تولید التیار الكھربائي حوالى 

  الیمنإنتاج الغاز الحیوي والمشكالت الراھنة في 

من المالحظ ان بالدنا ما زالت تفتقد الى التقنیات الخاصة باستغالل الكتلة الحیویة في إنتاج الغاز الحیوي كما 

تفتقد الى المعلومات الكافیة الخاصة بالمخلفات الحیوانیة والنباتیة التي من خاللھا نتمكن من ایجاد منشآت لھذا 



نیة إنتاج الطاقة الناجمة عن تخمیر المخلَّفات العضویة الغرض ، و كنقطة انطالقة من أجل تطبیق تق

  :واستخدامھا في الیمن، ال بدَّ من إجراء بعض الدراسات األولیة للحصول على المعلومات التالیة

كمیة المخلَّفات العضویة الیومیة، أماكن وجودھا، صالحیتھا للمعالجة واالستثمار، إمكانیة جمع المخلَّفات • 

ونقلھا وفرزھا، اللوائح القانونیة التي تضبط المخلَّفات، إمكانیة تسویق الطاقة الناتجة، ُطُرق تخطیط الموجودة 

  .المنشآت، إمكانیة الدعم المادي لتأسیس ھذه المنشآت

لذلك نقول یجب ان تكون ھناك مبادرات من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تخطیط إدارة 

وى المدن واألریاف ودمج تلك المبادرات ھو البدایة الصحیحة لحلِّ مشكالت المخلَّفات التي المخلَّفات على مست

تتزاید حجوُمھا یومًا بعد یوم، مھدِّدة بوقوع كوارث بشریة وبیئیة، كما یجب ان تكون ھناك مبادرة تھدف إلى 

عمل ذو قیمة بیئیة، حیث من المفترض تشجیع إنشاء جمعیات أھلیة محلِّیة إلدارة المخلَّفات المنزلیة وفرزھا ھو 

أن تعمل ھذه الجمعیات على االرتقاء بثقافة المواطن البیئیة وعلى حثِّ المواطنین ومساعدتھم وتشجیعھم على 

المحافظة على نظافة بیئتھم وعلى فرز المخلَّفات المنزلیة الیومیة ألجل معالجتھا واستثمارھا، أو بھدف إعادة 

  .تصنیعھا من جدید 

  لفوائد البیئیة واالقتصادیة الناتجة عن تولید الغاز الحیويا

استعمال الحرارة الناتجة ألغراض التدفئة في المنازل وفي الزراعات المحمیة وبعض عملیات التجفیف • 

باإلضافة إلى . الصناعي والزراعي، مثل تجفیف الحبوب ومعالجة الفضالت أو ھدرجة بعض بقایا األطعمة

من الحرارة یتم استخدامھ لعملیة التخمیر الالھوائي، وذلك للمحافظة على درجة حرارة التخمیر  ذلك، فإن جزًءا

  .المطلوبة

تولید التیار الكھربائي ورْبِطھ إلى الشبكة الكھربائیة العامة؛ وبذلك یمكن تولید الكھرباء بالدرجة األولى في • 

  .المناطق النائیة والمزارع البعیدة

ن عملیة التخمیر الالھوائي ُیعتَبر سماًدا ذا مواصفات ممتازة وقیمة غذائیة عالیة للتربة؛ كما السماد الناتج ع• 

من الروائح وعدم جاذبیتھ للحشرات % ٨٠یتمیز بتركیب متجانس، یسھِّل استھالك النباتات لھ، وبخلوِّه بنسبة 

ألكسجین والھیدروجین من المخلَّفات والذباب، ونتیجة لعملیات التخمیر الالھوائیة، یتم استھالك الكربون وا

العضویة الطازجة، وتبقى العناصر الغذائیة المھمة للنبات، مثل البوتاسیوم والفوسفور والنتروجین، كما یتم 

  .القضاء أیًضا على الدیدان الضارة وبذور الحشائش والنباتات الموجودة عادة في السماد غیر المعالج

من كمیة الفضالت العضویة % ٩٠جة عن عملیة التخمیر الالھوائي تعادل نسبة إن كمیة السماد العضوي النات• 

الواردة إلى حوض التخمیر، وتلعب نوعیة السماد دوًرا ھاما في تحسین بنیة التربة؛ وینعكس ذلك إیجاًبا على 

  .مردودیة اإلنتاج الزراعي والوضع الصحي العام لبرامج تربیة المواشي

ء لالستخدامات الیومیة في المطابخ للطھي أو اإلضاءة أو تشغیل مجموعات تولید استخدامھ كوقود سوا• 

  .كھرباء صغیرة بدًال من الوقود التقلیدي، 



أما من حیث التأثیرات االجتماعیة فتقنیة الغاز الحیوي تمھد لالستغناء عن استخدام االحتطاب واألخشاب في 

ان وتقلیل التصحر الذي ینتج عن قطع األشجار، وزیادة المادة الوقود وبالتالي تزید فرصة توفیر العلف للحیو

العضویة للتربة مما یزید من إنتاجیتھا مع التقلیل من استخدام السماد الكیماوي وآثاره الضارة للتربة والمیاه 

  .الجوفیة كما یساعد على قتل المیكروبات المرضیة الموجودة في المخلفات مما یحسن الصحة العامة

قنیة إنتاج الغاز الحیوي تتناسب مع الخبرات الفنیة والتقنیة ومع الموارد المحلِّیة المتوفرة في البلدان إن ت• 

  .النامیة ومنھا بالدنا، ویمكن استخدامھا بتكالیف منخفضة ووسائل تكنولوجیة بسیطة

، بغضِّ النظر )ة، قریةمدینة، بلد(یمكن تكییف بناء وحدات تولید الغاز الحیوي بحسب احتیاجات أيِّ مجتمع • 

عن درجة تطوره، مما یساھم في إدخال الالمركزیة إلى سیاسة إدارة المخلَّفات وعدم وجوب نقلھا إلى المطامر 

والمحارق، حیث إن تكلفة التخلص من أطنان القمامة المتزایدة یوًما بعد یوم عالیة جدا، ناھیك عن أن المطامر 

رة على سدِّ الحاجة؛ كما أن إقامة مطامر جدیدة لیس ھو الحل الصحیح، باإلضافة والمكبَّات الموجودة لم تعد قاد

  .إطالًقا عشوائیا إلى الغالف الجوي ) غاز المیثان(إلى األضرار البیئیة الناجمة عن إطالق الغازات السامة 

یساھم مساھمة كبیرة في إن التخلص اآلمن من المخلَّفات الزراعیة والمنزلیة باستخدام منشآت الغاز الحیوي • 

حمایة المیاه الجوفیة من التلوث، كما یساھم في تحقیق المساندة الذاتیة للَمزارع البیئیة التي تسیر في طریق 

  .التوجُّھ نحو الزراعات البیئیة والحیویة

خاصة واستخدامھا یساھم مساھمة كبیرة في حمایة البیئة، و) الغاز الحیوي ( إن إنتاج الطاقة الخضراء • 

الغالف الغازي، من التلوث بالغازات الضارة التي تصدر عن تخمُّر المواد العضویة تخمًرا عشوائیا، باإلضافة 

إلى مساھمتھ الفعَّالة في تقویة االقتصاد الزراعي وتأمین فرص عمل، مما لھ اثر كبیر في تخفیض الكثافة 

باإلضافة إلى تحسین الوضع الصحي العام وخلق  السكانیة في المدن عن طریق توفیر فرص عمل في األریاف،

  .حالة من الفھم البیئي في البنیة التحتیة

واخیرًا نقول ان تطویع تقنیة الغاز الحیوي بحیث یتم توجیھھا نحو استھالك الفضالت والمخلفات الحیوانیة 

الظروف الصحیة والبیئة في والنباتیة تمثل إحدى التقانات المالئمة للتنمیة وخاصة التنمیة الریفیة وتحسین 

المجتمعات الریفیة وتعمل على الحد من آثار التلوث البیئي الناتج عن المواد العضویة أیا كان مصدرھا من 

خالل معالجة تلك المخلفات بوحدات خاصة إلنتاج الغاز الحیوي بمعزل عن الھواء مما یؤدي إلى القضاء على 

الموجودة في المخلفات بفعل بكتریا خاصة ، ھذا التوجھ كفیل بجعل  معظم الكائنات الممرضة والبذور الضارة

العالم والمعمورة بأسرھا أكثر تقدمًا وأكثر نظافة، وكفیل أیضًا بإضفاء لمحة من التفاؤل إلى مستقبل البشریة 

  .المعذبة حالیًا بثالثیة الجوع والفقر والغالء العالمي


