
 

Al Zubi et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 369-384 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  384-369(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  الزعبي 369

 إنتاج الغاز الحيوي )الميثان( من التخمر المشترك لخالئط من الذرة البيضاء السكرية
  Sorghum bicolor L.والمخلفات الحيوانية 

وموفق  (3)ونبيلة علي الباشا (3)ونور األسعد (2)ورحيم أبو الجدايل (2)وفواز العظمة (1*)حسين الزعبي
 (4)عبد الرحيم

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق سورية.(. 1)
 (. الهيئة العامة للتقانات الحيوية، دمشق، سورية.2)
 (. قسم التقانات الحيوية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق سورية.3)
 سورية. (. إدارة بحوث الثروة الحيوانية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق4)

 (.halzubi2015@gmail.com)*للمراسلة: د. حسين الزعبي: البريد اإللكتروني: 

 10/04/2019تاريخ القبول:    18/12/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
ألمثلة  2018-2016التقانة الحيوية خالل الفترة جري هذا البحث في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وهيئة أ

 .Sorghum bicolor Lمن التخمر المشترك لخالئط من الذرة البيضاء السكرية ظروف إنتاج غاز الميثان 
كغ من خليط  10باستخدام  ،وذلك باستخدام مفاعل تخمير تجريبي مخبري  ،والمخلفات الحيوانية )روث األبقار(

من الحجم الكلي للخليط %( 75، و50، 25، 0) الذرة السكريةتبن بقايا سوق  ونسب محددة من ،الروث الطازج
تطوير مفاعل  . أمكن خالل هذا البحث محليا  7.2و 6.5ودرجة حموضة ما بين  ،م35 ° -32ضمن درجة حرارة 

ليتر  30مخمرات تجريبية مستقلة كل منها هو عبارة عن إناء بسعة  مكون من أربعة ،تجريبي إلنتاج الغاز الطبيعي
تم تصميمه بما يتناسب مع عملية  الغلق،( محكم Stainless steelمصنوع من معدن الفوالذ المقاوم للصدأ )

 يتم ملئ الخزان ،ليتر يحتوي بداخله ناقوس معدني حر الحركة 42يتصل كل مخمر بخزان بسعة  .الهضم الالهوائي
مما يؤدي الى ارتفاع  ،لى الخزان حيث يطفو على سطح الماءإينتقل  ،وعند إنتاج الغاز من المخمر ،لمستوى محدد

 .وقد أظهر التصميم والذي من خالله تمت جميع التجارب فعالية عالية .الناقوس بما يتناسب مع حجم الغاز المنطلق
تزايد إنتاج الغاز منذ  ،ومطحون بقايا سوق الذرة السكرية باستخدام أربعة تناسبات مختلفة من خليط روث األبقار

من األسبوع الثامن حتى  لإلنخفاض بدءا   عادن أثم ما لبث بعدها  ،و السابعأاألسبوع األول وحتى األسبوع السادس 
الثبات نتيجة استنزاف الطاقة في الخليط المستخدم. ازدادت كمية الغاز الحيوي الناتج مع زيادة نسبة مخلفات الذرة 

% من 50عند تطبيق الخلطة الحاوية على  3م 3520.1وكانت أعلى كمية من الغاز الحيوي  ،البيضاء السكرية
م º 35و  32% من المخلفات الحيوانية وذلك على درجة حرارة تراوحت بين 50مخلفات الذرة البيضاء السكرية و

إنتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من العناصر السمادية الكبرى . نتج عن 7.2 ودرجة حموضة
 ،لنموفضال  عن احتوائه على الهرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات ا ،وبالكميات المالئمة للنبات ،والصغرى 

وال خطورة من استخدامه  ،يلوث البيئة وال ،وبذور الحشائش ،والبويضات ،واليرقات ،من الميكروبات المرضية وخاليا  
في تسميد جميع المحاصيل. يعد هذا البحث من األبحاث األولى التي تجرى في سورية لبحث سبل االستفادة من 

 الحيوي. بقايا نبات الذرة البيضاء السكرية في إنتاج الغاز
 مفاعل بيوغاز تجريبي محلي. ،مخلفات الذرة البيضاء السكرية ،إنتاج الغاز الحيوي  الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
على المصادر األحفورية )النفط الخام، والليغنيت، والفحم الصلب، والغاز الطبيعي(  كبيرا   تعتمد إمدادات الطاقة العالمية الحالية اعتمادا  

بقايا متحجرة من النباتات والحيوانات الميتة، التي تعرضت للحرارة والضغط في قشرة األرض على مدى مئات الماليين من  وهي عبارة
من تلك الجديدة التي يجري  أكبرتجددة تستنزف االحتياطيات بسرعة مالالسنين. ولهذا السبب، فإن الوقود األحفوري من الموارد غير 

لكونه من مصادر الطاقة الرئيسية المحدودة، فهو يتركز في مناطق جغرافية قليلة من كوكبنا.  ونظرا   (.Cook et al., 2016) تشكيلها
ستقرار في اعتمادها على استيراد هذه الطاقة. وتعتمد معظم وهذا يخلق، بالنسبة للبلدان الواقعة خارج هذه المنطقة، حالة دائمة من عدم اال

 Agapitidis) البلدان بشدة على واردات الطاقة األحفورية من المناطق الغنية بمصادر الوقود األحفوري مثل روسيا والشرق األوسط
and Zafiris, 2006) . 

من الطاقة، العديد من الدول إلى البحث تها دادامرار إستقلضمان ااقة طش العالم إلى الطتعلقد دفع تناقص موارد الطاقة المتوقع حدوثه و
لى مصادر بديلة للطاقة تمتاز إعن مصادر بديلة للوقود وإيجاد الحلول لتجاوز مشكلة عدم الوفرة المتوقعة في الوقود األحفوري؛ واتجهت 

، ويكون مصدرها أحد الموارد (IEA 2006)وتشير تسميتها إلى أّنها كلما شارفت على االنتهاء تتواجد مجّددا  ،واالستدامة ،ددبالتج
وأهّم ما يميزها أّنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، كونها ال تخّلف  ،إلى طاقة الكتلة الحيوية إضافةالطبيعّية، كالّرياح، والمياه، والّشمس، 

ّرة كثاني أكسيد الكربون، وال تؤّثر سلبا  على البيئة المحيطة بها، كما أّنها ال تلعب دورا  ذا أثر في مستوى درجات الحرارة غازات ضا
(Boucheret al, 2009 . ) صادر الطاقة المتجّددة متناقضة  تماما  مع مصادرها غير المتجّددة؛ كالغاز الطبيعي، والوقود مُتعتبر

 (.UNEP, 2010) هذه المصادر إلى االحتباس الحراري، وإطالق غاز ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها الّنووي؛ حيث تؤّدي
ف الوقود الحيوي هو الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها. وهو أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، على خال

ه إنتاجوهو مصدر نظيف للطاقة يعتمد  والفحم الحجري وكافة أنواع الوقود اإلحفوري والوقود النووي. غيرها من الموارد الطبيعية مثل النفط
 ,.Alexopoulou et al) على تحويل المخلفات العضوية )الحيوانية والنباتية والصناعية والمنزلية( إلى إيثانول أو ديزل أو غاز حيوي 

أنواع معينة من النباتات خصيصا  الستخدامها في مجال الوقود الحيوي، منها الذرة وفول الصويا قد بدأت بعض المناطق بزراعة ل .(2010
 في الواليات المتحدة. وأيضا اللفت، في أوروبا. وقصب السكر في البرازيل. وزيت النخيل والجوجوبا والجاتروفا في جنوب شرق آسيا

) 2014 ,al. etAnja , 2010; Halford and Karp ). 
وبقايا الحيوانات التي يمكن إعادة استخدامها،  ،والفضالت ،كما ويتم أيضا الحصول على الوقود الحيوي من التحليل الصناعي للمزروعات

والمصانع، ومخلفات األغذية، التي يمكن تحويلها  ،ونفايات الورش ،رز، وتحُلل نفايات المنازلوالسماد، وقشر األ ،والخشب ،مثل القش
 (Lötjönen and Tytti, 2009)إلى الغاز الحيوي عن طريق ميكروبات الهضم الالهوائي 

الطاقة الحيوية. كواحد  إنتاجالغاز الحيوي من خالل الهضم الالهوائي والذي يقدم مزايا كبيرة على أشكال أخرى من  إنتاجوقد تم تقييم 
( حيث يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة Fehrenbach et al., 2008) من أكثر أنواع التكنولوجيا الموفرة للطاقة ومفيدة بيئيا  

. وتوفير األسمدة المحسنة من حيث توافرها للمحاصيل من خالل االستفادة من الموارد المتاحة محليا   ،بالوقود األحفوري بشكل كبير مقارنة 
ه إنتاجية، حيث أن األولالوقود البديل هي توفير المواد العضوية  إنتاجالمشكلة األساسية في  التي يمكن أن تحل محل األسمدة المعدنية.

ال تشكل مصدرا  مقبوال ، وذلك بسبب التضارب الحاصل بين استعمال هذه المحاصيل كغذاء لإلنسان واستعمالها  من المحاصيل الزراعية

https://www.researchgate.net/profile/Nigel_Halford


 

Al Zubi et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 369-384 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  384-369(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  الزعبي 371

إلى شح األمطار وقلة مصادر المياه الالزمة لري هذه المحاصيل، مما جعل من األهمية والضرورة البحث عن  إضافة في الصناعة،
 . Gewin, 2010) , 2010;.et al(Satterthwaite تية خالئط من المخلفات العضوية الحيوانية والنبا

 وينقسم الوقود الحيوي إلى ثالثة أنواع:
ُينتج من تخمير السكريات بفضل الجهاز اإلنزيمي التي تملكه األحياء  :ايتانول حيوي"يكون إما على شكل " الوقود الحيوي السائل : .1

زيت ديزل يكون على شكل "قد , ُيستخدم كمصدر للطاقة بديال  عن البنزين، و Saccharomyces cerevisiaeالدقيقة مثل خميرة 
اتي المستخرج من المحاصيل الزيتية أو زيوت ُينتج إما بمزج الزيت النباتي أو الدهون الحيوانية بالكحول، أو من الزيت النب حيوي"

 .(Timilsina and Ashish, 2010)الطهي المستعملة )مثل زيت فول الصويا وعباد الشمس( 
والذي يتحصل عليه بالحرق المباشر أو غير المباشر للكتلة الحيوية في شكل خشب أو بقايا النباتات أو  الوقود الحيوي الصلب: .2

روث الحيوانات أو مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية، ويستعمل في الطهي والتسخين والتدفئة وتوليد البخار وتوليد الطاقة 
 الكهربائية. 

الناتج عن تحلل المواد العضوية بطريقة التخمر الالهوائي ضمن هواضم مخصصه لذلك. يشكل هو الغاز و زي: الوقود الحيوي الغا .3
 )معظمه وهو عديم اللون والرائحة وغير ضار يتطاير بالهواء كون وزنه أخف من الهواء )نصف كثافة الهواء CH4غاز الميثان 

مرتبة متقدمة مـن حيث حجم  ،يوي كمصدر للطاقة المتجددةويحتل الـوقـود الح ،بحيث يمكن تجميعه واالستفادة منه كطاقة بديلة
% ليحتل بذلك المرتبة 26االستثمارات الموجهة له بالنسبة إلـى جملة االستثمارات الدولية الموجهة للطاقة المتجددة وبنسبة تصل إلـى 

% 43ثمارات الكلية بالطاقة المتجددة بنسبة م، وهو العام الذي شهد نموا  في تلك االست 2006%( عام 38 الثانية بعد طاقة الرياح )
العالمي للوقود  نتاجم طفرة ملحوظة في اإل 2010م وحتى عام 2005 وقد شهدت فترة ما بعد 2005.العام  في عما كانت عليه

 (.UNEP, 2010م ) 2030يتوقع لها االستمرار على المدى المتوسط والطويل وحتى عام  ،الحيوي 
 :أنواع محطات الغاز الحيوي الزراعية

ية ذات األصل الزراعي لتوليد الغاز الحيوي. وأكثر األوللغاز الحيوي الزراعية تلك المصانع التي تقوم بتخمير المواد ا تعتبر محطات توليد
ومخلفات مختلفة من الصناعات الغذائية وصيد  ،وروث الحيوانات ،والعجائن ،والخضراوات ،هي البقايا النباتية ية شيوعا  ولاألأنواع المواد 

 األسماك وما إلى ذلك. ويعد السماد الحيواني من الماشية والخنازير، هي المواد الخام األساسية لمعظم محطات الغاز الحيوي الزراعية في
 .(ER, 2008)أوروبا 

، ال توجد أدوات . عادة  تتميز الهواضم بكونها بسيطة، ورخيصة، وقوية، وسهلة التشغيل والصيانة، ويمكن بناؤها مع المواد المنتجة محليا  
 التحكم وال لتسخين العملية، حيث أن العديد من هذه الهواضم تعمل في مناخات دافئة ومنها:

. يتم توفيره مع مياه الصرف الصحي المنزلية، والسماد الحيواني عادة   3م 8إلى  6هو مفاعل تحت األرض من و  :أ( النوع الصيني
الركيزة الجديدة مرة واحدة في اليوم ويتم إزالة  إضافةوالنفايات المنزلية العضوية. يتم تشغيل المفاعل في وضع شبه مستمر، حيث يتم 

 يتم تحريك المفاعل، لذلك يجب إزالة الترسيب من المواد الصلبة العالقة كمية مماثلة من السائل المختلط السائل مرة واحدة في اليوم. ال
 مرات في السنة، يكون مناسبا  عندما يتم إزالة جزء كبير من الركيزة وترك جزء صغير )حوالي خمس محتوى المفاعل( كما اللقاح. 2-3
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لنفايات المنزلية والصغيرة. الفرق هو أن يتم جمع النفايات مشابه للنوع الصيني ألنه مفاعل بسيط تحت األرض لوهو  :ب( النمط الهندي
 وجرس الغاز العائمة بمثابة خزان الغاز الحيوي. ،السائلة في الجزء السفلي من المفاعل

وعرف بذلك الوقت بغاز  (Barker, 1956)في إيطاليا عن طريق العالم ألكسندر فولتا 1776الغاز الحيوي إلى عام  إنتاجتعود بدايات 
في الهند،  1890ه إلى العام إنتاجه من البحيرات المحتوية على المخلفات النباتية المتحللة جزئيا ، وتعود أولى محاوالت نتاجالمستنقعات إل

بجهود  1920ه عام إنتاجأما في الصين فقد بدأت محاوالت ، الغاز الحيوي  نتاجشاء قرابة مليون مخمر إلحيث وضع برنامج حكومي إلن
إلى  4بإنشاء حوالي خمسة ماليين وحدة منزلية للغاز الحيوي تتراوح أحجامها بين  1972فردية متفرقة إلى أن بدأ البرنامج القومي عام 

 . (Taherzadeh and Karimi, 2008)   مترا  مكعبا 60
جدا ،  ا  ويعتبر انتشار هذا الشكل من الطاقة محدود ،أما في البالد العربية فيفتقر ريفه الى تطبيق هذه التقنية واالستفادة منها بشكل جيد

واليمن، وكان معظمها ذات طابع تجريبي ولم  ،ردنواأل ،والمغرب ،والسودان ،والجزائر ،واقتصر على أعداد قليلة من المخمرات في مصر
 تصل بعد إلى المستوى الشعبي كما هو الحال في الهند والصين وغيرهما.

وكبلد زراعي غني بشقيه النباتي والحيواني أصبح من الضروري  ،بمناخ متوسطي تتعدد فيها مصادر الطاقة المتجددة كغيرها سوريةتتمتع 
وتأمين وقود وكهرباء وسماد نظيف خالي  ،من حيث تخفيف جهد استبعاد النفايات ،معاناة أهالي الريف الغاز الحيوي الذي ينهي إنتاج

الذي يؤدي لتغيرات  ،والتمتع ببيئة نظيفة تغنيه عن االحتطاب من الغابات ،عشاب الغريبةاألمن الروائح والحشرات والجراثيم وبذور 
وتأمين الوظائف في المناطق  ،وتحقيق دخل إضافي للفالح ،مناخية تؤدي للتصحر. وبذلك يساهم الغاز الحيوي في التنمية البيئية الريفية

 الريفية، وزيادة القدرة الشرائية اإلقليمية.
الميثان، حيث تؤدي عملية  إنتاجالعامالن األساسيان في  ،تيري يعتبر تركيب المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية وقابليتها للتحلل البك

والكربون، بارتفاع هذه النسبة في المخلفات النباتية بانخفاضها  اآلزوتالتخمر المشترك إلى تصحيح نسبة ما تحويه المخلفات العضوية من 
عن الحدود المسموح بها تؤدي إلى انخفاض كمية  C/N، ومعلوم أن ارتفاع أو انخفاض نسبة  (Braun 2009)في المخلفات الحيوانية

يتحول جزء منه خالل عملية التخمر إلى أمونيا، والتي الذي ونوعية الغاز الناتج، وكذلك فإن المخلفات الحيوانية تحتوي على النتروجين و 
مشترك للمخلفات الحيوانية مع الذرة يساعد على يؤدي وجودها بالتراكيز العالية إلى تثبيط نشاط بكتيريا التخمر الالهوائي، لذلك فالتخمر ال

مما يؤدي إلى  ،خفض هذه النسبة وبالتالي الحد من التأثير المثبط، ويصبح تركيز الوسط أكثر مالئمة لنمو البكتيريا المحللة الالهوائية
الغاز الحيوي ووضعها  نتاجهذه الدراسة إللذلك تم اختيار الذرة البيضاء السكرية في  .(,Hills 1979) تحسين كمية ونوعية الغاز الناتج

تجمع  ،بعد زراعة الذرة البيضاء السكرية .قيمة اقتصادية وحيوية هامةمتلكه من تلما  ،األبقاركخالئط مع المخلفات الحيوانية كروث 
أما السوق السكرية فيجرى عليها عمليات  ،من الحبوب واألوراق كغذاء وعلف يتم االستفادةالسوق الخضرية والحبوب واألوراق بحيث 

 .عصر وتخمير لنحصل بعد تخميرها على الغاز الحيوي أو على اإليتانول وخميرة الخباز
والعائلة  ،Poalesللمحاصيل الحولية الصيفية التي تتبع رتبة  [Sorghum bicolor (L.)Moench]البيضاء السكرية  تنتمي الذرة

السوق الخضرية بغناها بالعصارة السكرية وتتميز bicolor  (Bryan, 1990 .)والنوع ،Sorghumوالجنس  ،Poaceaeالنجيلية 
قصر فترة نمو إلى  ضافةباإل ،(Reddy, 2005) سكروز وغلوكوز وفركتوزو  ،للتخمر ( ذات السكريات القابلةهكتار/لتر 30000)
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وانخفاض تكاليف  ،شهور مع إمكانية زراعته في أكثر من عروة في السنة الواحدة 6-5شهور مقارنة  بالشوندر السكري  3-4المحصول 
 (.Almodares and Hadi, 2009)المناطق التي تنجح فيها زراعته  زراعته ونجاحه في معظم أنواع ترب

ألعظمي للغاز الحيوي من التخمير المشترك لخالئط من بقايا الذرة البيضاء السكرية والمخلفات ا نتاجتحري اإلهذه الدراسة إلى  تهدف
نبات الذرة البيضاء السكرية والمخلفات الحيوانية، لتحديد من خالئط من  الغاز الحيوي  إنتاجمن خالل دراسة أمثلة شروط  ،الحيوانية

 إلنتاجه.الظروف المثلى 
 :وطرائقه البحثمواد 

 :المادة النباتية
في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )محطة دير  بهدف الحصول على المادة النباتية زرعت الذرة البيضاء السكرية في شهر نيسان

تم حصاد المحصول في شهر تشرين  (. بترقيع وري منتظم وتسميد وتعشي (وتم إجراء عمليات الخدمة الخاصة بالمحصول  ،حجر(
اسة وبعد استخراج السكر من السوق تم دراسة السوق بدرّ  ،ثم نزع األوراق واستخدامها في تغذية األغنام وبعد جمع البذور يدويا   ،الثاني

الغاز  إنتاجوهي التي تم استخدامها في عملية  ،لخشونتها وهذه المادة غير صالحة لتغذية المواشي نظرا   ،التبنخاصة للحصول على 
 .األبقاربخلطها مع روث 

 :المخلفات الحيوانية
كل كغ من الخليط في  10الطازجة وذلك من الحظائر الموجودة في محطة دير حجر. حيث تم استخدام  األبقاراستخدام مخلفات  تم

  .مخمر
 :البادئات إضافة

غاز  إنتاجويمكن الحصول عليها إما من وحدة  ،البادئات هي مخلوطات نشطة تحتوي على أعداد مالئمة من بكتريا التخمر الالهوائي
وإلكثارها يمكن تخفيف الروث في برميل  ،حيوي أخرى أو تحضيرها. يحتوي روث الماشية على البكتريا المالئمة للتخمير بأعداد قليلة

ويغطى البرميل ويترك لمدة ثالثة أسابيع في منطقة دافئة مشمسة ليتم تكاثر البكتريا ويمكن  %32كبير ليصل تركيز المخلوط إلى حوالي 
 .استخدام المخلوط كبادئ للتخمير

لبقايا تقليم  ،الغاز الحيوي من عملية التخمر المشترك إنتاجتم الحصول على البادئ المستخدم لتسريع عملية التخمر و  هذا البحثوفي 
 وذلك في نهاية زمن التخمر الالهوائي. ،من مخمر ال هوائي موجود في ريف السويداء ،األبقارلفات ومخ ،أشجار التفاح

  :تصميم المفاعل الالهوائي
 )حجرات(وهي مؤلفة من أربع  ،)محطة دير حجر(في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مخبرية تم تصميم وحدة التخمير الالهوائي 

تم تصميمها  الغلق،محكم  Stainless Steelليتر مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ  30بسعة  إناءكل مخمر هو عبارة عن  ،مخمرات
ها إغالقويمكن  ،مواد التجربة إضافةحيث تم تزويد كل مخمر بفتحة تغذية علوية يتم من خاللها  ،بما يتناسب مع عملية الهضم الالهوائي

جمع لوالتي تتصل مع خزان طاٍف  ،تم تعديلها بإحداث فتحة لخروج الغاز الناتجالتي  السميك األلمنيومبشكل محكم بفضل غطاء من 
 إحكامحيث أن لقياس الضغط الداخلي للمخمر هو مؤشر على مدى  ،الى ساعة ضغط إضافة ،مطاطي أنبوبالغاز الناتج بواسطة 

 .وذلك باستخدام موانع تسريب خاصة )جوانات( ،التوصيل لمنع حدوث تسريب للغاز إحكامالجهاز مع التأكد من  إغالق
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يتم ملء الخزان بالماء لمستوى محدد. عند ملء المخمر  ،يحتوي بداخله ناقوس معدني حر الحركة ا  ليتر  42يتصل كل مخمر بخزان بسعة 
المطاطي ليتم احتجازه داخل  نبوبلى الخزان عن طريق األإينتقل  ،رالغاز فإنه ونتيجة للضغط داخل المخم إنتاجوبدء  ،بالركيزة العضوية

ويتم التغلب على ثقل وزن الناقوس لتحديد حجم  ،بما يتناسب مع حجم الغاز المنطلق وسمما يؤدي الرتفاع الناق ،الناقوس وفوق الماء
(. ويتم حساب حجم الغاز الحيوي الناتج من خالل حساب ارتفاع الناقوس الناتج عن 1) وزن يعادله كما في الشكل إضافةب ،الغاز الفعلي

 تدفق الغاز الى الخزان باستخدام مسطرة مثبتة على أحد قوائم الخزان. 
 األبقارالذرة السكرية وروث من تبن بقايا سوق االعظمي للغاز الحيوي والميتان الناتج من خليط  نتاجبغية تحديد النسب الفضلى لإل

تبن بقايا سوق  كغ من خليط من الروث البقري الطازج مع نسب محددة من 10ية وزن األولتم في التجارب  ،الطازج في هذه المخمرات
 ،% 50 ،%25%، 0الغاز فقد تم استبدالها بالنسب ) إنتاجلعدم معنوية الفروقات في  ونظرا   ،%(25، و15، 10، 0)الذرة السكرية 

الذرة البيضاء السكرية. تم تمديد البادئ  إضافةبدون  إيجابيحيث أن المكرر الرابع استخدم كشاهد  ،لكلي للخليط%( من الحجم ا75
كميات متساوية من  إضافة. تم وصل المخمر بخزان الغاز بعد إحكامالمخمر ب إغالقالى الخليط وتحريك الخليط قبل  إضافتهبالماء قبل 

صنبور الغاز ما بين المخمر والخزان في  إغالق. تم على التدريجة صفر في مسطرة التدريج المتحرك الماء اليها وضبط ارتفاع الناقوس
عن طريق قياس ضغط الغاز الناتج عن عملية التخمر في المخمرات من خالل ساعة  ،الغاز إنتاجلمعرفة وقت بدء  ،ىاألولالمرحلة 

 .وجرى تحريك المخمرات لمدة خمس دقائق مرتين يوميا   ليتم بعده فتح الصنبور للسماح بانتقال الغاز الناتج الى الخزان. ،قياس الضغط

  

 تصميمها في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةوحدة التخمير الالهوائية التي تم  .1 الشكل

 ب: خزان تجميع الغاز، أ: خزان التخمير

وجمع الغاز  ،في هذه المخمرات األبقاراالعظمي للغاز الحيوي والميتان من خليط الذرة السكرية وروث  نتاجأجريت تجارب تحري اإل
تمت عمليات التخمر الالهوائي في  .رت عملية قياس الغاز الحيوي الناتج لكل عينة يوميا  الحيوي المنطلق في خزانات جمع الغاز. كرّ 

تم تكرار التجارب ثالث مرات لكل تركيز وتم أخذ القراءات بشكل  . pH 7.2ودرجة حموضة  ºم 2±  32شروط من درجات الحرارة 
 دوري.

 

 ب أ
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 :اليل الكيميائية للعيناتالتح
الجافة بعد استخالص العصارة السكرية منها( مخبريا  في مخابر النباتية ومخلفات الذرة البيضاء السكرية )السوق  األبقارتم تحليل روث 

 ،اآلزوتوالمستخلص الخالي من  ،والرماد ،والبروتين ،حيث تم تقدير كل من المادة الجافة ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
الكلي للخالئط المدروسة قبل وبنهاية  اآلزوتو  ،والسكريات المرجعة ،كما تم حساب رقم الحموضة ،والمادة العضوية ،والدهن ،واأللياف

 .التفاعل الالهوائي
 :تقدير الرطوبة

الجافة بعد استخالص العصارة السكرية النباتية ومخلفات الذرة البيضاء السكرية )السوق  األبقارتم تقدير نسبة المادة الجافة في روث  
حتى  عاتسا 6لىإ 5ولمدة  105منها( قبل عملية التخمير وذلك بأخذ وزن معلوم من العينة وتجفيفه في فرن التجفيف على درجة حرارة 

 إجراء الحساب وفق التالي:وتم  ،حيث يمثل الفقد في الوزن محتوى الرطوبة ،ثبات الوزن 
 100× وزن العينة الطبيعية( ÷ النسبة المئوية للرطوبة = )وزن الرطوبة 

 100× وزن العينة الطبيعية( ÷ النسبة المئوية للمادة الجافة = )وزن العينة الجافة 
 رطوبة = 100 - %

 (100÷ )نسبة المادة الجافة × = وزن العينة الطبيعية  وزن العينة الجافة
 : تقدير الرماد والمادة العضوية

الرماد عبارة عن الجزء غير العضوي من المادة الجافة، أي الذي ال يدخل الكربون في تركيبه، ويشمل العناصر المعدنية وأمالحها غير 
 .متطايرةهو ثابت ال يتغير بفعل الحرق على درجة حرارة عالية إلى مواد و  فة.او العضوية الموجودة في المادة ال

وهي إن كانت ال تتحول إلى مركبات متطايرة  ،المادة العضوية هي الجزء غير المعدني من المادة الجافة والذي يدخل الكربون في تركيبها
وهي  ،م وتفقد تماما   600إال أنها تتحول إلى بخار ماء و أكاسيد كربونية بالحرق على درجات حرارة عالية حوالي  م 105بالتسخين على 

 .تتكون من البروتينات والدهون والكربوهيدرات
والذي يمثل البقايا الالعضوية المتبقية بعد حرق المادة  ،باستخدام المرمدة ،وللذرة البيضاء السكرية األبقارتم تقدير نسبة الرماد لروث 

 وتم إجراء الحساب وفق التالي:. العضوية
 100× وزن العينة الجافة( ÷ رماد = )وزن الرماد  %
 نسبة الرماد. - 100مادة عضوية =  %

 :تقدير السكريات الكلية
وذلك  ،(Miller, 1959)حسب  DNSA (Dinitro salicylic Acid) باستخدام طريقةقبل وبعد نهاية التخمر ُقدرت السكريات الكلية 

مل  3 إضافةبوذلك  ،تخفيفات لمحلول الغلوكوزوُرسم منحني قياسي لالمتصاصية من سلسلة بعد إجراء الحلمهة الحمضية للسكريات 
غ من هيدروكسيد  10من سلفيت الصوديوم و غ 0.5و Dinitrosalicylicغ من حمض  10القلوي )يحوي  DNSAمن محلول 

ثم  Vortex وُمزجت جيدا  على رجاجة األنابيب ،مل 15 أنبوبالركيزة بعد الحلمهة في  مل من 3 ماء مقطر( إلى ليتر 1 الصوديوم في
من غ  40 ُيحضر بإذابة ) % 40مل من محلول طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم  1أضيف لها دقائق و  5 ُسخنت حتى الغليان مدة
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حيث تقوم السكريات المرجعة والتي  ،ومزجت جيدا  ثم ُنقلت إلى حمام مائي بدرجة حرارة الغرفة ،مل ماء مقطر( 100الطرطرات في 
ذو اللون البني  Amino, 5- nitrosaliycilic acid-3إلى  dinitrosaliycilic acid 3, 5 تحتوي مجموعة كربونيل حرة بارجاع

 نانومتر، وتختلف درجة اللون باختالف تركيز 540على طول موجة باستخدام جهاز المطياف الضوئي والذي ُيقاس شدته  ،المحمر
 .السكريات في العينة

 :اآلزوتتقدير 
تعتمد على أكسدة المواد العضوية وهضمها بواسطة حمض الكبريت  والتي ،( ,Gibson 1904) طريقة كلداهلحسب  اآلزوتتم تقدير  

وتحويل النيتروجين  ،م وبوجود سلفيت الصوديوم أو البوتاسيوم )لرفع درجة حرارة الغليان وكعامل محفز(º 420%( على حرارة 95) المركز
وبوجود محلول قلوي من هيدروكسيد  ،ت األمونيوم(حيث تتفاعل األمونيا مع الزائد من الحامض لتكون كبريتا ،إلى كبريتات األمونيوم

وتمتص األمونيا  ،الصوديوم ومع التسخين يتحول األمونيوم إلى شكل غازي يتم التقاطه إما بوساطة حمض البوريك أو حمض كلور الماء
 المتحررة في حمض بوريك وتعاير مع حمض كلور الماء القياسي.

  :جمع النتائج والتحليل اإلحصائي
وأجري التحليل اإلحصائي لنتائج  ،تم تكرار التجارب ثالث مرات لكل تركيز وتم أخذ القراءات بشكل دوري  .جمع النتائج وتسجيلهاتم 

 عند L.S.Dوأقل فرق معنوي  P-valueلحساب قيمة  SPSS 18باستخدام برنامج  ANOVA One Wayالغاز بتحليل التباين  إنتاج
 .ة الفروق بين متوسطات حجوم الغاز الحيوي الناتجة عن الخالئط المدروسة% وذلك لدراسة معنوي1مستوى ثقة 

 :النتائج والمناقشة
 :الغاز الحيوي  نتاجالركيزة المستخدمة إل 

 المادة النباتية:
 ،لخشونتها وهذه المادة غير صالحة لتغذية المواشي نظرا   ،تم الحصول على المادة النباتية عن طريق دراسة السوق للحصول على التبن

ية أن استخدام مطحون السوق قد األولت التجارب أظهر . حيث األبقارالغاز بخلطها مع روث  إنتاجوهي التي تم استخدامها في عملية 
بين البكتيريا الفعالة  أكبرا   حيث يسمح ذلك بتوزع متجانس للخليط مما يؤمن تماسا   ،أأعطى نتائج أفضل منه عند استخدامه بشكل مجزّ 

 .ي لنشاطهالاألوّ ومصدر الطاقة 
من الممكن استخدام جميع المواد العضوية التي تتحلل وبالتالي تنتج غازات و  ،الغاز الحيوي مباشرة بطبيعة المواد العضوية إنتاجيتأثر 

 السماد الحيواني والطحالب، والنفايات العضوية من منتجات األلبان، والصناعات الغذائية،  حيوية حيث يمكن استخدام
) (Montingelli et al., 2015 ;González-Fernández et al., 2015  وحمأة مياه الصرف، والجزء العضوي من النفايات

المحاصيل وكذلك محاصيل الطاقة والصناعات الزراعية، ومخلفات  ،الصلبة البلدية، والنفايات العضوية من المنازل ومن أعمال المطاعم
, 2010)arlesch Nzila).  

في دول مثل الغاز الحيوي  نتاجكمواد أولية إل Weiland, 2003) في السنوات األخيرة، تم استخدام عدد كبير من محاصيل الطاقة )
وإلى جانب محاصيل الطاقة، يمكن استخدام جميع أنواع المخلفات الزراعية، أو المحاصيل المتضررة، أو غير الصالحة  .النمسا وألمانيا

https://pubs.acs.org/author/Gibson%2C+Robert+Banks
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114009915?via%3Dihub#!
https://www.researchgate.net/profile/Nzila_Charles2
https://www.researchgate.net/profile/Nzila_Charles2
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Weiland2
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ا معالجة عدد من المنتجا .الغاز الحيوي واألسمدة نتاجللغذاء أو الناتجة عن ظروف النمو والظروف الجوية غير المواتية، إل ت يمكن أيض 
 (.arlesch Nzila(2010 ,الحيوانية الثانوية، غير المناسبة لالستهالك البشري 

حيث يسمح ذلك بتوزع  ،أية أن استخدام مطحون السوق قد أعطى نتائج أفضل منه عند استخدامه بشكل مجزّ األولت التجارب أظهر كما 
 Aldin et al., (2011)قد أوضح ل .ي لنشاطهااألولبين البكتيريا الفعالة ومصدر الطاقة  أكبر ن تماسا  متجانس للخليط مما يؤمّ 

الغاز الحيوي إلى قطع صغيرة يزيد من مساحة  إنتاجية المستخدمة في األولأن تقطيع المادة  Taherzadeh and Karimi (2008)و
وبالتالي زيادة معدل هضم المركبات العضوية خالل التخمر الالهوائي  ،ويقلل من درجة تبلور السيلولوز ،سطح التالقي لألنزيمات المحللة
 ية الغاز الحيوي الناتج.إنتاجوبالتالي زيادة كفاءة و  ،(Clostridaبفعل األحياء المخمرة )بكتيريا 

 الفضالت الحيوانية:
من جهة، الغاز الحيوي،  فئتين من المنتجات القيمة:الهضم الالهوائي للسماد الحيواني هو الهدف العام لتحويل المخلفات العضوية إلى 

لركيزة المتبقية بعد اومن ناحية أخرى فإن  ،النظيف للكهرباء أوالحرارة أو كوقود للمركبات نتاجلإل أكبروهو وقود متجدد يستخدم بشكل 
 .(Holm nielson et al., 2009الهضم، يمكن استخدامها كسماد )

األمر الذي يؤدي  ،تربى في حظائر مفتوحة األبقارفي محطة دير الحجر كون  األبقارالطازج الناتج من حظائر  األبقارتم استخدام روث 
كما أن استخدامها طازجة  يسهل من عملية تمديدها بالماء وخلطها  ،إلى خفض قيمة المخلفات مع مرور الوقت لتعرضها للحرارة والجفاف

 كمية من الغاز الحيوي خالل فترة قصيرة من الوقت. أكبر إنتاجدئ والبقايا النباتية وتسريع عملية التحلل الالهوائي و مع كل من البا
  :الباديء إضافة

وإلكثارها يمكن تخفيف الروث في برميل كبير ليصل التركيز في  ،البكتريا المالئمة للتخمير ولكن بأعداد قليلة يحتوي روث الماشية على
 % 15الى  10المخلوط إلى حوالي 

في  أطولوبالتالي فترة  ،أطولفإنه يمكن أن ينتج غاز بدون استخدام بادئ ولكن يحتاج لوقت  ،عند استخدام روث الماشية دون بادئ
 من حجم ركيزة التخمير.  % 5البادئ بنسبة  إضافةويفضل  ،كميات قليلة من الغاز إنتاجو  ،المخمر

وهو عبارة عن جزء من النواتج السائلة عن عملية تخمير سابقة والغنية بالمجتمعات البكتيرية  ،الباديء إضافةفقد تم  هذا البحثوفي 
لقاحة من البكتيريا المخمرة من مصادر  إضافةتأثير  Song et al., (2005) درسلى الخليط المستخدم في جميع التجارب. إ ،الالزمة

وقد توصل الباحثون إلى زيادة معدل هضم السيلولوز عند التلقيح  ،والسوائل الراشحة من المخلفات الصلبة( ،مختلفة )كرش الحيوانات
عند استخدام السوائل  في حين كانت قمة الحلمهة في اليوم الثالث ،األولحيث ظهور قمة الحلمهة في اليوم  ،بـسوائل كرش الحيوانات

 الراشحة من المخلفات الصلبة.
 :تصميم المفاعل الالهوائي

الغاز الحيوي من خالئط الذرة البيضاء السكرية والمخلفات الحيوانية. وإيجاد خطة عمل  نتاجبغية الحصول على شروط التخمير المثلى إل
حيث يمكن التحكم بكمية  ،نسبيا   ضةوبجودة عالية وبأسعار منخف فقد تم تصميم المفاعل التجريبي محليا   ،الغاز الحيوي  نتاجقابلة للتنفيذ إل

من درجة الحرارة والحموضة. وهذا يساهم في تخفيض التكلفة واالستغناء عن استيراد  وضبط كل ،الغاز إنتاجالخليط المستخدم في عملية 
يمتاز هذا التصميم بسهولة التداول واالستخدام المتكرر كون العبوات المستخدمة إلى انخفاض تكاليف الصيانة.  إضافةتجهيزات مماثلة 
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والمدهون بمادة عازلة والتي تتآكل مع  األلمنيومردة والمصنوعة من بخالف تلك المستو  ،كمخمرات مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ
 االستعمال المتكرر.

 :األبقارنتائج تحليل عينة روث 
حيث تظهر النتائج  ،مجفف في الفرن والثاني مجفف هوائيا   األول األبقارنتائج تحليل نموذجين من عينات روث  (1)يظهر الجدول 

% في العينات 74.98و % في العينات الجافة تماما  78.75احتواء العينات على نسب عالية من المادة العضوية والتي تراوحت بين 
 9.58للمادة العضوية مابين  ت النتائج توزعا  أظهر % على التوالي. كما 20.23% و21.25في حين كانت نسبة الرماد  الجافة هوائيا  

 في العينات الجافة تماما   %26.16ومثلت األلياف ما نسبته  ،% مثل مستخلص خالي من البروتينات42.32% من البروتينات و 
 ا .في العينات الجافة هوائيعلى التوالي  %0.66% و40.29أما نسبة الدهون فكانت  ،%24.90% و  9.12كانت النسبةف

 المحتوى الكيميائي لروث البقر المستخدم في خليط إنتاج الغاز الحيوي .1جدول ال

 عينة روث البقر

 التركيز %

 رماد بروتين مادة جافة

المستخلص 

الخالي من 

 اآلزوت

 دهن ألياف
المادة 

 العضوية

 78.75 0.69 26.16 42.32 21.25 9.58 100.00 *جاف تماما  

 74.97 0.66 24.90 40.29 20.23 9.12 95.20 **جاف هوائيا  
 .** جاف هوائيا  يمثل العينة مع الرطوبة ) العينة المرسلة للمخبر(، *جاف تماما  يمثل العينة بدون رطوبة  

 :نتائج تحليل مخلفات سوق الذرة البيضاء السكرية الجافة بعد استخالص العصارة السكرية منها
إلى رقم  إضافةنتائج التحليل الكيميائي لعينات من تبن سوق الذرة السكرية وذلك بعد استخالص المادة السكرية منها  (2)يظهر الجدول 

% 8.4إلى ما نسبته  إضافة تزو % من اآل0.89% ونسبة  68ت النتائج نسبة عالية للسكريات المرجعة بنسبة أظهر حموضتها. فقد 
 من الرماد.

 التحليل الكيميائي لمخلفات سوق الذرة البيضاء السكرية الجافة .2جدول ال

  :نتائج تحليل مكونات الخلطات المستخدمة في بداية التخمر
إلى رقم حموضتها. فقد  إضافة مكونات الخلطات المستخدمة في بداية التخمر نتائج التحليل الكيميائي لعينات من (3)يظهر الجدول 

الغاز الحيوي فقد  نتاجت النتائج نسبة عالية للسكريات المرجعة بشكل عام ازدادت بزيادة نسبة تبن الذرة في الخلطات المختبرة إلأظهر 
% 48 لىإووصل  ،%25% عندما شكل تبن الذرة 39% عندما كان روث البقر هو المكون الوحيد في الخلطة إلى 24ارتفعت من 

وتناقص  بزيادة نسبة تبن الذرة اآلزوتتناقصت نسبة % من مجموع الخليط. 75%عندما كانت نسبته  57عندما شكل النصف وبلغ 
عندما  %0.52عندما كان روث البقر هو المكون الوحيد في الخلطة إلى %0.95حيث انخفضت من  ،خلطةنسبة روث البقر في ال
 .شكل روث البقر الربع

 
 
 

 %الرماد  pH رقم الحموضة  %  السكريات المرجعة %  اآلزوت

0.89 68 6.3 8.4 
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 تحليل مكونات الخلطات المستخدمة في بداية التخمر .3الجدول 

الميثان، حيث تستهلك بكتيريا  إنتاجيعتبر تركيب المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية وقابليتها للتحلل البكتيري عامالن أساسيان في 
غاز الميثان، وتؤدي عملية التخمر المشترك إلى تصحيح نسبة ما تحويه  إنتاجاألحماض وبكتيريا الميتان الكربون والنيتروجين للنمو و 

ارتفاع أو انخفاض و ، والكربون، حيث ترتفع هذه النسبة في المخلفات النباتية وتقل في المخلفات الحيوانية اآلزوتالمخلفات العضوية من 
وكذلك فإن المخلفات الحيوانية تحوي كميات كبيرة من النتروجين الذي يتحول خالل عملية التخمر إلى أمونيا، والتي يؤدي  ،C/Nنسبة 

ة يساعد وجودها بالتراكيز العالية إلى تثبيط نشاط بكتيريا التخمر الالهوائي، لذلك فالتخمر المشترك للمخلفات الحيوانية مع المخلفات النباتي
النسبة وبالتالي الحد من التأثير المثبط، وبالتالي يصبح تركيز الوسط أكثر مالئمة لنمو البكتيريا المحللة الالهوائية مما  على خفض هذه

 .(Hills , (1979،يؤدي إلى تحسين كمية ونوعية الغاز الناتج عن الحدود المسموح بها تؤدي إلى انخفاض كمية ونوعية الغاز الناتج
لى تعديل نسبة الكربون إا يؤدي إضافتهن أحيث  ،وبقايا الذرة البيضاء السكرية األبقارتم استخدام نسب مختلفة من روث  هذا البحثفي 

 إنتاجالى المخلفات الحيوانية بغية تحسين  إضافةالغاز الحيوي. وقد استخدمت نواتج مختلفة  إنتاجمما يزيد من نسبة  ،لى النيتروجينإ
فقد تم الحصول على عائد جيد من الغاز من خالل الهضم المشترك لمخلفات  (Murto et al., 2004)قام بها لدراسة  فقا  فو  ،الغاز

 إنتاجأفضل ن أ Cheikh Ben and Boubaker ,)(2007 المجازر الصلبة والسماد، ونفايات الفواكه والخضروات. في حين وجد
كيلوجول/يوم أعلى من تلك التي تعمل في درجة حرارة  427طاقة صافي من أجهزة هضم تعمل في درجة حرارة محبة للحرارة أعلى بـ 

 لهضم المشترك لمياه الصرف الصحي لمطحنة الزيتون مع نفايات معصرة الزيتون الصلبة. امتوسطة الحرارة أثناء 
يمكن أن تنتج الغاز الحيوي مع نسبة  40:60سيالج الذرة مع روث البقر السائل بنسبة  إضافة( أن (Herout et al., 2011وقد وجد 

 إنتاجأن إمكانات (Alagöz et al., 2015) جراها أت نتائج دراسة أظهر كما  بالمقارنة مع علف العشب والجاودار. عالية من الميثان
والسماد( من خالل  ،القمح ، والبطاطس، وعلف الذرة، والعشب، والشعيرالغاز الحيوي من منتجات الكتلة الحيوية الزراعية )البرسيم، و 

تبدو أكثر فاعلية من عملية الهضم لمادة مفردة من حيث  ،الهضم الالهوائي المشترك مع حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي
مفاعل الذي يحتوي على خليط من حمأة مياه الغاز الحيوي التراكمي أعلى بنحو عشرة أضعاف في ال إنتاجالغاز الحيوي. وكان  إنتاج

 الصرف ومنتج الكتلة الحيوية الزراعية من المفاعل الذي يحتوي فقط على حمأة مياه الصرف الصحي.
 الغاز الحيوي المنتج:

 ،%50 ،25%وفق نسب الخلط التالية ) ،كغ لكل مخمر 10ُحضرت ثالث خالئط من مخلفات الذرة البيضاء السكرية وروث أبقار بوزن 
الغاز الحيوي  إنتاجوأخذت قراءات  ،% روث أبقار100( وشاهد يحوي األبقارروث في من مخلفات الذرة البيضاء السكرية % 75

 (.4)ل و وكررت التجربة ثالث مرات وكانت النتائج كما هو مبين في الجد ،أسبوعيا  
 

 

 

 

 

 الخلطة   

A 

 ذرة 25%

 % روث75و 

B 

 ذرة 50%

 % روث50و

C 

 ذرة 75%

 % روث25و 

D 

 روث % 100

 0.95 0.52 0.87 0.90 الكلي اآلزوت

 24 57 48 39 السكريات المرجعة
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 3متوسط إنتاج الغاز م .4 الجدول 

 3ممتوسط إنتاج الغاز  الخلطة

25 % 3312.8 

50 % 3520.1 

75% 3381.7 

100% 3445.8 

السادس أو السابع بشكل  األسبوعوالذي يستمر حتى  األول األسبوعالغاز منذ  إنتاجب مطردا   الغاز بشكل عام تزايدا   إنتاجت نتائج أظهر 
نتيجة استنزاف  ،الثامن حتى الثبات األسبوعمن  ثم ال تلبث بعدها أن تعود لالنخفاض بدءا   ،حيث تتقارب كميات الغاز المنتجة ،عام

 الطاقة في الخليط المستخدم.
-Pحيث كانت ،وبينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين متوسطات حجوم الغاز الناتجة بالنسبة للخالئط المدروسة

value ˃ 0.01،  ( ازدياد 1ويبين المخطط في الشكل ) ،ها للغاز الحيوي إنتاجوبالتالي وجود فروق معنوية بين الخالئط المدروسة في
عند  3م 3520.1كمية الغاز الحيوي الناتج مع زيادة نسبة مخلفات الذرة البيضاء السكرية والحصول على أعلى كمية من الغاز الحيوي 

مية الغاز إلى وانخفضت ك ،% من المخلفات الحيوانية50% من مخلفات الذرة البيضاء السكرية و50الحاوية على  (B)تطبيق الخلطة 
 %. 75مع زيادة نسبة مخلفات الذرة السكرية في الخلطة إلى  3م 3381.7

 
 متوسط إنتاج الغاز خالل عملية التخمر .1الشكل 

 :نتائج تحليل مكونات الخلطات المستخدمة في نهاية التخمر وقيمتها التغذوية للنبات
 ت النتائج انخفاضا  أظهر . فقد مكونات الخلطات المستخدمة في نهاية عملية التخمر ( نتائج التحليل الكيميائي لعينات من5يظهر الجدول )

حيث انخفضت النسبة المئوية للسكريات  ،في كل من النسبة المئوية للسكريات المرجعة والنسبة المئوية لآلزوت الكلي بشكل عام ملحوظا  
في حال  % 4 لىإ 48 %% روث في حين انخفضت هذه النسبة من 75ذرة و %25في حال استخدام  % 5 الى %39المرجعة من 
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 في حال استخدام %2إلى %24ومن  ،% روث25ذرة و %75في حال استخدام  %3إلى %57ومن  ،% روث50ذرة و %50استخدام
 فقط. % روث75

 تحليل مكونات الخلطات المستخدمة في نهاية عملية التخمر .5جدول ال

 A B C D الخلطة

 0.76 0.33 0.20 0.63 الكلي اآلزوت

 2 3 4 5 السكريات المرجعة

ذرة  % 25 في حال استخدام%0.63 إلى 0.90 % في النسبة المئوية لآلزوت الكلي من ملحوظا   ت التحاليل انخفاضا  أظهر كما و 
 0.52%ومن  ،% روث50ذرة و % 50 في حال استخدام %0.20 إلى 0.87 %في حين انخفضت هذه النسبة من  ،% روث75و

 في حال استخدام الروث فقط. % 0.76إلى % 0.95ومن  ،% روث25ذرة و %75في حال استخدام  % 0.33 إلى
فالركيزة المتخمرة، التي يطلق عليها عادة تسمية الناتج الهضمي، هي سماد  ،الغاز الحيوي ليس مجرد إيجاد مورد للطاقة إنتاجإن عملية 

السماد  ضافةا إلى التربة مع المعدات المعتادة إلإضافتهتربة قيم، غني بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغذيات الدقيقة، والتي يمكن 
السائل. وبالمقارنة مع السماد الحيواني الخام، أدى الهضم إلى تحسين كفاءة األسمدة بسبب التجانس العالي للركيزة المهضومة وتوافر 

 ;Al-Seadi and Holm Nielsen, 2004 ) الروائح المنخفضة بشكل كبير إلىا إضافة ،األفضل C /Nالمغذيات فيها، ونسبة
Angelidaki et al., 2009.) 

لبحث سبل االستفادة من بقايا أصناف الذرة البيضاء السكرية المدخلة والمنتخبة  سوريةى التي تجرى في األوليعد هذا البحث من األبحاث 
األعظمي للغاز الحيوي من التخمير المشترك لخالئط من بقايا الذرة  نتاجتحري اإلأمكن في هذه الدراسة حيث  الغاز الحيوي. إنتاجفي 

وذلك باستخدام جهاز تخمير مخبري تم تصنيعه  ،الغاز الحيوي )الميثان( منها إنتاجوأمثلة شروط  ،البيضاء السكرية والمخلفات الحيوانية
% من المخلفات 50% من مخلفات الذرة البيضاء السكرية و 50للغاز الحيوي الميثان عند استخدام ما نسبته  إنتاج. كان أفضل محليا  

وبذلك يمكن االستفادة من هذه المخلفات على نطاق المزرعة في تأمين مصدر . 7.2ودرجة حموضة  34الحيوانية على درجة حرارة 
 وبتكاليف منخفضة. ،ونوعية ممتازة ،بكميات كبيرةطاقة 

 كلمة شكر 
 نفذ هذا البحث بدعم من صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي. 
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Abstract 

This research was carried out at the General Commission for Scientific 

Agricultural Research and the National Commission for Biotechnology to 

optimize of methane gas production conditions by co-fermentation of sugar 

sorghum residues and animal (cow manure), using 10 kg mixture of fresh manure 

and 4 different percentages of sweet sorghum  residue (i.e. 0%, 25%, 50%, and 

75%) of the total volume of the mixture at 32-35 °C and pH between 6.5 and 7.2. 

It was possible to locally design an experimental reactor for the production of 

methane gas, consisting of 30-liters container made of stainless steel tightly 

sealed, designed to suit the anaerobic digestion. Each one is connected to a 42-

liter tank containing a free metal shaft. When the gas is produced from the 

ferment, it moves to the tank where it floats on the surface of the water, leading 

to a height of the bell in proportion to the size of the released gas. The design 

showed high efficiency. The increase in gas production since the first week until 

the sixth or the seventh week was repeated, a decline after the eighth week until 

stability due to the depletion of energy in the mixture used was noticed. The 

quantity of biogas produced increased with the increase in the percentage of sugar 

sorghum residues. The highest quantity of biogas was 3520.1 m3 when applying 

the mixture containing 50% of sugar sorghum residues and 50% of the cow 

manure at a temperature ranging between 32 to 35 هC and pH 7.2. A good organic 

fertilizer rich in its content of large and small fertilizers and in the appropriate 

quantities of the plant as well as containing a plant hormones, vitamins and 

growth regulators, free of pathogens, larvae, weed seeds and safe for both, the 

environment and for fertilizing use in all crops.  This research is one of the first 

researches conducted in Syria to benefit from the residues of sugar sorghum in 

the production of biogas.  

Key words: Biogas production, Sugar sorghum residues, Locally experimental 

reactor. 
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