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كفاءة تحضير الفحم الحيوي باستخدام تقانة محلية على مستوى المزرعة من  
 مصادر مختلفة للكتلة الحيوية 

 (2) علي زيدان و  *(1) محمد إبراهيم
 ( مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس, طرطوس, سورية. 1)
 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين، ( كلية الزراعة 2)

 ( mohamadali.87@hotmail.com)* للمراسلة: د. محمد ابراهيم، البريد اإللكتروني: 
 ملخص: ال

بالتعلاو  ملج جامعلة تشلرين، ب لد  نفذ هذا العمل  فلي مركلز البحلوث العلميلة الزراعيلة فلي طرطلوس 
دراسة إمكانية تصنيج ج از بسيط إلنتاج الفحم الحيوي محليا يمكن أ  يكلو  فلي متنلاول كل  ملزار ، 
واختبار كفاءته في تفحيم مصادر مختلفلة ملن الكتللة الحيويلة ودراسلة الالدوص ايةتصلادية ملن عمليلة 

نموذجللا لا للاز التفحلليم محليللا ربللة تصللنيج تضللمنا التا تحويلل  المخلفللاز الزراعيللة إلللو فحللم  يللوي.
واختبللار كفللاءت التفحلليم باسللتخداص أربللج مصللادر متاللددت للمخلفللاز الزراعيللة، وهللي ب ايللا ةشللور الفللول 
السوداني، ب ايا عصر ثمار الزيتلو ، ب ايلا ت لليم أرلاار الحمضلياز وب ايلا الناعة البيلرت ملن ملويس 

لتاربللة عللن طريلل   سللاا معاملل  الربحيللة النللات  عللن الشللعير، ثللم درسللا الاللدوص ايةتصللادية ل للذ  ا
وم ارنت لا طن( من الكتلة الحيويلة إللو فحلم  يلوي أو إللو كومبوسلا أو كمصلدر لل اةلة،  1تحوي  )

المعبلللر عن لللا بكميلللة النلللاز أو اللللنفط  ملللج قيملللة النلللوات  ملللن الفحلللم الحيلللوي أو الكومبوسلللا أو ال اةلللة
أظ لرز النتلا    المكافئة يستخالص نفس كميلة ال اةلة الحراريلة ملن هلذ  الكميلة ملن الكتللة الحيويلة.

فحللم  يللوي، الي للا ب ايللا ت للليم أرللاار  إلللوأ  ب ايللا عصللر ثمللار الزيتللو  أع للا أعلللو كفللاءت تحويلل  
لبيلرت، وأظ لرز دراسلة الالدوص ايةتصلادية، أ  الحمضياز ثم ةشلور الفلول السلوداني وب ايلا الناعة ا

 إلووا   ةد     أعلو معام  ربحيةب ذا الا از كفاءت تحوي  الكتلة الحيوية إلو فحم  يوي خيار 
 %( متفوةا بفارق كبير علو كافة الخياراز األخرص المدروسة. 675 والي )

 از زراعية، الادوص ايةتصادية. لفالفحم الحيوي، التفحيم، كتلة  يوية، مخ الكلمات المفتاحية:
 مقدمة:ال

( البا ثين  في Kimetu et al., 2008; Steiner et al., 2007ارص كثير من  الثمن  الايد يستخداص مواد مرتفعة  العا د  ( أ  
يمكن ضمان ا علو تحسين اإلنتاجية الزراعية كاألسمدت، يعتمد علو وجود مستوياز مناسبة من المادت العضوية في التربة والتي  

التربة، خصواا   الحيوي في  للفحم  الايدت  اإلدارت  ال وي  عن طري   أساسا                                                                      المدص  للتربة، أابحا مؤخرا  المستدامة  اإلدارت                                                    وأ  
(، التي تعتمد علو ت اناز الحفظ وايستمرارية والتي يمكن أ  ي دص الفحم الحيوي  Conway, 1999لالن الق بالثورت الخضراء )

 جيدت لتحوي  الثورت الخضراء إلو نظاص زراعي مستداص. وي بد من اإلرارت ب ذا الخصوص، إلو أ  إدخال واعتماد ت انة             في ا، فراا  
استخداص الفحم الحيوي في إدارت اإلنتاج الزراعي ي تت لب موارد جدادت، لكن ا تزيد من كفاءت استخداص الموارد المتوفرت محليا من 

الحفاظ ع السا دت  نا ية، وتس م في  الحيوي كبدا  لإلدارت  الفحم  لت انة استخداص  لذلك ياب أي انظر  البيئة من نا ية أخرص.  لو 
 يستخداماز األراضي ب  كقيمة مضافة وداعمة لتحسين ا واستدامت ا. 
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البحث اليوص نحو  العالم  اتاه  الزراعي،  اإلنتاج  الحيوي في ماايز كثيرت ومن ا  الفحم  أهمية  إلو  التنبه  ت نياز جدادت   وبعد  عن 
لصناعته،وضرورت مراجعة واستعراض طرا   استخداص وايستفادت من الكتلة الحيوية بكافة مصادرها، والتعر  علو ت اناز التحوي  

( الحراري  التحل   وخااة  الحراري،  ومختلف pyrolysisالكيميا ي  المستفيدان  بين  الوعي  بنشر  عالةة  له  الموضو   وهذا   ،)
ي استخدامه كالمزارعين وموظفي اإلرراد الزراعي وعلماء األبحاث وتاار األسمدت، وبناء وت وير ةدرات م  ول  أاحاا المصلحة ف 

الت اناز الممكن اتباع ا إلنتاجه وت بي اته، وإعداد خ ة عم  لمشرو  إنتاج وت بي  الفحم الحيوي علو المستوص   أفض  وأس   
الكربو    لزيادت  تموي   علو فرص  بناء   الفحم                                            الوطني  وت بي   إنتاج  وبيئية من خالل  فوا د زراعية  لوجود  نظر ا  وذلك  التربة،                                                                            في 

(،  يث اوفر إنتاج الفحم  Lehmann and Rondon, 2006الحيوي في تحسين خصا ص التربة الفيزيا ية والكيميا ية والما ية، )
لزيادت واستدامة اإلنتاج   التربة فراا   النذا ي وتحسين احة                                                                        الحيوي علو ن اق انير وت بي ه علو  إلو جانب األمن  الزراعي 

 (Woolf et al., 2010اإلنسا  والتكيف مج تنير المناخ والتخفيف من  دته وآثار  السلبية، )
(، كما إ  طرق إدارت Sánchez, 2009( مليو  طن علو مستوص العالم )500ابلغ اإلنتاج السنوي للمخلفاز الزراعية أكثر من )

علي ا الزمن والتي تتبع ا ممارساز زراعية غير مال مة تدعم انت ال اآلفاز وتعرض بنية التربة للخ ر وتحول   النفاياز التي عفا
الفحم  اةتصاديا  وهو  المحااي  تسبب طلبا  عاجال  علو    غير مكلف  ت بل ا  أركال كيميا ية ي  إلو  النذا ية  العناار                                                                                                                 بعض 

 تعادت العناار النذا ية وجودت التربة علو وجه الخصوص(،  الحيوي الذي من رأنه تحسين أداء الزراعة )اس
(Abdullah and Wu, 2009),   أ  هذ لل اةة، وككتلة    يث  بدا   النالب لالستخداص كمصدر  في  الزراعية متا ة  المخلفاز 

 يوية االحة إلنتاج الفحم الحيوي لألغراض الزراعية وغيرها وف  عملية س لة يمكن المستفيدان والمزارعين القياص ب ا باستخداص 
إ العملية  ل ذ   ثانوي  نات   الحيوي  الفحم  ال اةة. فضال  طرا   ومعداز بسي ة،  يث يكو   إنتاج  الفحم                              لو جانب  إنتاج  أ   عن 

نفاياز  من  العضوي  والازء  األخشاا  معالاة  ومخلفاز  الناباز  ومخلفاز  الزراعية  المخلفاز  تدوير  إعادت  في  يساعد  الحيوي 
عل ا خالية من ت ل  عملية التفحيم من وز  و ام الكتلة الحيوية ويس   طري ة التعام  مع ا ، وياكما     الصر  الصحي الصلبة،

كغ( من الفحم الحيوي    (400طن من الكتلة الحيوية الاافة ما ي ي   عن    1الروا ح الضارت والنفاياز السا لة  يث يمكن أ  انت   
انخفاض خصوبة  Zhao et al., 2017٪( كربو  عنصري،)90إلو    80يحتوي علو ) ( كما أ  الفحم الحيوي هو    لمشكلة 

                                                                                                   ستمرت، إلو جانب التمعد  السريج للمادت العضوية واننسال العناار النذا ية نحو الميا  الاوفية، إضافة   التربة بسبب الزراعة الم
خصوبة   انخفاض  وبالتالي  الزراعية  األراضي  وتدهور  المحااي   إنتاجية  علو  مبارر  سلبي  تأثير  له  الذي  التربة  انارا   إلو 

  ي  األمن النذا ي وانتشار الف ر في البلدا  النامية. وإنتاجية التربة،مما ي ود إلو تراجج ال درت علو تح
أجراها  بالم اب ، التي  المخبرية  الدراساز  أ   التربة،  يث  في  للتحل   والم اومة  الثباز  بأنه رداد  الحيوي  الفحم    Cheng  )اتميز 

بآي  المراز بمئاز أو  وهي أطول    سنة،   900-9000ةدرز أنه اب و في التربة بحدود    2008)   رفاةه و Liang )( و2008  رفاةه و 
 ،                                                                            يمكن أ  توفر إضافة الفحم الحيوي للتربة مخزنا  للكربو  المعدني.ومن ج ة أخرص لذلك  من فترت ب اء المواد العضوية في التربة،  

استخدا بين  تامج  التي  التربة  لخصوبة  المتكاملة  اإلدارت  خيار  إنتاج إ   لزيادت  المعدنية  واألسمدت  العضوية  األسمدت  من  ك   ص 
المحااي  له بعض المشاك  المرتب ة ب ا عند الت بي ،  يث اؤدي تحل  األسمدت العضوية إلو إطالق غازاز الدفيئة مث  ثاني 

 .(Duku, etal., 2011) وغيرها من النازاز النتروزأكسيد الكربو  والميثا  وأكسيد 
زيادت تكاليف التخلص من النفاياز العضوية وتنفيذ أهدا  ال اةة المتاددت، جع  من إنتاج وت بي  الفحم الحيوي وإدارت كما أ   

النفاياز أكثر جدوص من النا ية ايةتصادية، خااة عندما الاأ بعض المزارعين إلو التخلص من المخلفاز الزراعية ب رق ملوثة  
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و  للحرا  ،  الحيوي من  للبيئة ومسببة  الفحم  إنتاج  نحو  التوجه  ذلك من خالل  تانب  العضوية  يمكن  النفاياز  نفاياز تدوير  مث  
                                                                                                                     الخشب، وب ايا الت ليم وعصر الزيتو  وةشر األرز، وةش ال مح، وب ايا الفاك ة، وغيرها بدي  من مارد  رة ا،  يث يحافظ الفحم  

رت عالية الثباز، فضال عن أنه ي دص عوا د مالية للمستخدص من خالل  ٪( من الكربو  في او   50الحيوي المنت  علو أكثر من )
 .(Shabangu, et al., 2014) المعدنية والعضوية  زيادت إنتاج المحااي  الزراعية وت لي  المت لباز من األسمدت

اآللية علو مستوص اإلنتاج الصناعي التااري تتنو  طرا   تصنيج الفحم الحيوي بين ال را   الحداثة التي تعتمد علو أفرا  التفحيم  
وهي أكبر مصنج ألفرا  التحل     Agrocarbonورركة   Lambiotte retortذاز ال ابج ايستثماري، كتلك التي تستخدم ا رركة

اليابا  ) الفر    يث يعتمد إنتاجه في هذ  األفرا  إلو  د كبير علو تصميم    (.Collison, et al., 2009الحراري الب يء في 
إنتاجا   تع ي  أن ا  من  وبالرغم  لكن ا  الحيوية،  للكتلة  والكيميا ية  الفيزيا ية  والخصا ص  التشني   الحيوي          كبيرا                                                                                                     وظرو   الفحم  من 

(Anderson, 2009( ، لكن ا تب و مع دت ميكانيكيا  ومكلفة اةتصاديا ،)                                                  Brown, 2009،)   واعبة التنفيذ بسبب تكاليف ايستثمار
 (.Cheng, et al., 2012الكبيرت، )

الزراعية، باستخداص أنظمة تفحيم مت دمة،   المستوص ايستثماري لالستخداماز  الحيوي عالميا علو  الفحم  إنتاج   Lima and)اتم 

Marshall, 2010) يث تسمح هذ  األنظمة بالتحكم المسب  في ظرو  العملية، والتي يمكن من خالل ا التأثير في الخواص  ،
 Major)   الت ليدية را عة ايستخداص  هميا ية للفحم الحيوي النات  من عملية التفحيم. ومج ذلك، ي تزال ت اناز إنتاجالفيزيا ية والكي

et al., 2010) .كما أ  ت وير هذ  الت اناز ات لب المزيد من البحوث في هذا الماال ، 
بال ري ة الت ليدية في أفرا  أرضية م مورت بالتراا تبدأ علو مستوص المزرعة في كثير من دول العالم،  هذا ويحضر الفحم الحيوي  

التفحيم   )في ا عملية  إلو  والي  الحرارت  ذاتيا    ( وتستمر 0ص 300عند رفج درجة  ذلك  أسابيج                  بعد  لعدت  نفس ا  تل اء  تبدأ   من   يث 
Nsamba,  ,FAO ;1983  ( أو أكثر0ص 500 والي )  إلوالنازاز الناتاة عن الكتلة الحيوية باي تراق ونشر  رارت كبيرت ةد تص   

et al., 2015)).   التكلفة وت ستخدص علو ن اق و الت ليدية إلنتاج الفحم الحيوي بأن ا بسي ة بشك  عاص ومنخفضة                                                                                                 تتصف ال رق 
إلنتاج   والبيئة    الفحم،واسج  اإلنسا   احة  علو  السلبية  اآلثار  وكثيرت  الكفاءت  وةليلة  طوي   زمن  الو  تحتاج  لكن ا 

Haruthaithanasan etal., 2010)،)    عن أ  الحرارت المنخفضة لعملية التفحيم بال ري ة الت ليدية تترك آثارا  أكثر سمية        فضال                                                                               
 (.  Gell et al., 2011از عضوية أخرص سامة في الفحم الحيوي )للنباز بسبب استمرار وجود آثار من ال  را  ومركب

 مستوص المزرعة، ي بد من مراعات األمور التالية وف علو  وتصميم فر  التفحيم لذلك، عند اختيار طري ة
(and Rathore, 2008  Panwar ) : 

الفحم الحيوي جيد النوعية في زمن ةصير وب ري ة الفعالية والسرعة: ياب أ  يكو  ذو كفاءت عالية في إنتاج أكبر ةدر من   -
 ادي ة للبيئة. 

الس ولة والمرونة: ياب أ  يكو  س   التشني  والتحكم أثناء التشني  ويتميز بال درت علو تفحيم ماموعة متنوعة من المواد   -
 األولية للكتلة الحيوية.

 . تصميم بسيط للسماح بس ولة اينت ال بين   ول المزارعينةابلية الن  : ياب أ  يكو  خفيف الوز  م بول الشك  وذو  -
 التكلفة والصيانة: ياب أ  يكو  س   الصيانة وم بول السعر لتلبية ةدرت المزارعين علو ررا ه.  -
 :أهدا  البحث    
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جهاز لتحضير الفحم الحيوي - الشكل العامالقياسات التفصيلية
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( : المظهر العام لنموذج الفرن المصنع محليا إلنتاج الفحم الحيوي على المستوى المنزلي مع القياسات  1شكل ) ال
 لكافة القطع المكونة.

الناتاة عن    تصنيج واختبار ج از بسيط إلنتاج الفحم الحيوي ويسمح • عملية التفحيم في  بايستفادت من ال اةة الحرارية 
 األعمال المنزلية. 

 دراسة وتحداد كفاءت التفحيم لمصادر مختلفة من الكتلة الحيوية.  •

 دراسة الادوص ايةتصادية لتصنيج الفحم الحيوي. •

 :البحث وطرا  همواد  -2
 تصميم الا از:-2-1

الم اوص للحرارت غير ال اب  للصدأ، بايستفادت تم تصميم ج از محلي لفر  تحضير الفحم الحيوي علو مستوص المزرعة من الصاج  
 ت انة إنتاج الفحم الحيوي الت ليدية التااالندية، من

(Prakongkep et al., 2015)  بعض التعداالز في الا از   إجراء، ذاز ايس وانة المعدنية المزدوجة، )داخلية وخارجية(، بعد
داخلية والخارجية ومخرج نوات  اي تراق وال اةة الحرارية ليصبح أكثر كفاءت في  التاالندي المذكور من نا ية م اايس ايس وانتين ال

الماء وتحضير  وتسخين  ال عاص  إعداد  في  التفحيم  فترت  الناتاة خالل  الحرارية  ال اةة  بايستفادت من  ويسمح  الحيوي  الفحم  إنتاج 
لب ايا المحااي  وت ليم األراار والب ايا العضوية المنزلية   المشروباز الساخنة في المنزل الريفي.  يث اتم تعريض الكتلة الحيوية

                                                                                                                      لعملية التحل  الحراري في أس وانة التفحيم الداخلية التي ي ستبعد من ا ال واء مج إضافة رأس مس ح يسمح بخروج غازاز اي تراق 
 . ( 1) راض المنزلية وف  الشك من عملية التفحيم في األغ وبنفس الوةا يسمح بايستفادت من ال اةة الحرارية المحررت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصميم التاربة: -2-2
A-   التفحيم:دراسة كفاءت التفحيم لمصادر مختلفة من الكت  الحيوية في ج از 

أراار  وت ليم  الزيتو   ثمار  وب ايا عصر  السوداني  الفول  ةشور  ب ايا  الاافة وهي  الحيوية  الكتلة  من  أربعة مصادر  استخداص  تم 
 يث ملئ البرمي  الداخلي )أس وانة التفحيم( بوز  محدد من الكتلة الحيوية    وب ايا اناعة البيرت من مويس الشعير،  الحمضياز
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                                                                                     لعزل ال واء، وتم تحداد زمن التفحيم  والي الساعتين استنادا  إلو تاارا ساب ة لك  عملية   اإلغالق  إ كاصم  معروفة المصدر وت
النات  عن عملية التفحيم   , وفي ن اية عملية التفحيم تم تساي  وز  الفحم (Ibraheem and Zidan, 2020)  تفحيم علو  د ، 

 لتحداد كفاءت العملية وف  المعادلة التالية:  

 100 ×وز  الكتلة الحيوية الاافة هوا يا( \كفاءت التفحيم = )وز  الفحم النات  
B-  ايةتصادية لتحضير الفحم الحيوي:   الادوص 

الادوص  الاافة هوا يا  1000 ساا تكاليف تحوي  طن وا د )  ايةتصادية اعتمادا علو  نفذز دراسة  الحيوية  الكتلة  من                                         كغ( من 
أو    إلومصادر مختلفة   لل اةة   إلوتحويل ا  فحم  يوي  الناتاة عن  رة ا كمصدر  الحرارية  ال اةة  كمية  أو  ساا  كومبوسا 

وم ارنت ا مج قيمة النوات  من الفحم الحيوي أو الكومبوسا أو ال اةة المعبر عن ا بكمية الناز أو النفط الخاص المكافئة يستخالص 
 م  الربحية )%( من المعادلة التالية: نفس كمية ال اةة الحرارية من هذ  الكمية من الكتلة الحيوية، و سب معا

 100التكاليف( *  إجمالي \الربح  إجمالي معام  الربحية % = )
متوس ا   يمث   الذي  الحيوية  الكتلة  من  نو   اختيار  هذ              افتراضيا                                                       وتم  في  واستخدامه  المدروسة  األربعة  للمصادر  مواافاته  في 

 (.  2) الدراسة ايةتصادية جدول
( أ  وز   )  (كغ1000 يث  المثالية  الحايز  في  يع ي  الاافة  الحيوية  الكتلة  الكومبوسا وف 870من   Fermoso  )  كغ( من 

وهي تعادل  طن( من ال اةة،\جياا جول  15استخداص الكتلة الحيوية كمصدر لل اةة الحرارية باستخالص )  ويسمح  (، 2018ورفاةه  
( من  استخالا ا  الممكن  ال اةة  كمية  غاز  273نفس  )كغ(  أو  المواافاز357طبيعي  متوسط  خاص  نفط  )  كغ(   ,ETBوف  

 (. 1(. جدول )2009
 وقيمت ا الت دارية لمصادر طاةة مختلفةالكامنة  ( كمية ال اةة 1ادول )ال

 وكمية الطاقة   اسم المادة

 لواحدة الوزن 

 الوزن المكافئ 

 كغ

 كمية الطاقة

 جيجاجول

 *القيمة التقديرية

 ليرة سورية

 100000 15 1000 طن\جيجا جول  15الخشب كوقود =  

 136731 15 357 طن\جيجا جول  42النفط كوقود  =  

 120450 15 273 طن\جيجا جول  55الغاز كوقود  = 

 .*حسبت أسعار وحدة الوزن من كل مادة وفق سعر السوق المحلي

 النتائج والمناقشة: -3
 الحيوية المختلفة: كفاءة التفحيم لمصادر الكتل - 3-1

( كفاءت التفحيم ألربج أنوا  من الكت  الحيوية مختلفة التكوين النسياي والتي جرص تفحيم ا باستخداص ج از التفحيم 2ابين الادول )
وتساي  األوزا  المتبقية بعد                                       كغ من الكتلة الحيوية الاافة هوا يا    10(. ولحساا كفاءت التفحيم تم أخذ  1)الشك                   المصنج محليا  

 . ( 2) التفحيم و ساا كفاءت التفحيم كما هو مبين في الادول
 كفاءة التفحيم ألربع أنواع من الكتل الحيوية( 2الجدول )

 مصدر الكتلة الحيوية
 كفاءة التفحيم الشوائب بعد  الوزن بعد الوزن قبل  

 % التفحيم %  التفحيم كغ  التفحيم كغ 

 78.20  21.80  7.82  10.0 النواتج الصلبة لمعاصر الزيتون 

 65.80  34.20  6.58  10.0 مخلفات تقليم أشجار الحمضيات 

 58.80  41.20  5.88  10.0 قشور قرون الفول السوداني 
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 50.20  49.80  5.02  10.0 لمخلفات البيرة  موالس الشعير

 63.25 متوسط كفاءة التفحيم 

كانا ، و                           %( من الوز  الاا  هوا يا  63.25أ  متوسط كفاءت التفحيم لألربج مصادر للكتلة الحيوي سا  )  ( 2) يث ابين الادول  
ةرو   نسبة الفحم الحيوي النات  هي األعلو في المخلفاز الصلبة لمعاار الزيتو  الي ا مخلفاز ت ليم أراار الحمضياز ثم ةشور  

الفول السوداني ثم ب ايا اناعة البيرت من مويس الشعير وذلك ألنه في النوات  الصلبة لمعاار الزيتو  تكو  نسبة اللانين في ا 
علو العكس من مويس الشعير الذي تكو  فيه نسبة السليلوز .(Spokas etal., 2012)  مرتفعة والذي يكو  م اوص للتحل  الحراري 

انين والذي يحتوي علو نسبة كبيرت من المعاد  ال لوية التي سرعا  ما تتحول إلو رماد خالل عملية التفحيم كبيرت علو  ساا الل
 (.2017 رفاةه و   zhao ) ( و2011  رفاةه و  Duku) تواف ا مج نتا   

كفللاءت التفحلليم تختلللف بللاختال  مصللادر الكتلللة  إ الللذان وجللدا ( Wijitkosum and Jiwnok, 2019تتوافلل  هللذ  النتللا   مللج )
 الحيوي وهي دا ما أعلو في المواد المتخشبة من المواد السليلوزية.

 دراسة الادوص ايةتصادية لتحضير الفحم الحيوي:  -2-3
 إعادت تدوير الكتلة الحيوية باختال  مصادرها يمكن أ  اتاه نحو خياراز ثالث: إ 
 فحم  يوي لالستخداماز الزراعية والبيئية. إلوإما تحويل ا   -

 كومبوسا بعد ت  يع ا وفرم ا وتدعيم ا باألسمدت المعدنية ثم تخميرها. إلوتحويل ا   -

 من ا بالحرق المبارر.استخدام ا كمصدر لل اةة الحرارية واستخالص ال اةة  -
لللذلك تمللا دراسللة تكللاليف اسللتخداص طللن وا للد مللن الكتلللة الحيويللة و سللاا القيمللة الحقيقيللة لمنللت  كلل  خيللار مللن الخيللاراز الللثالث 
المللذكورت و سللاا الللربح الممكللن تحقي لله بالعملللة المحليللة ومعاملل  الربحيللة كنسللبة مئويللة مللن مصللاريف اإلنتللاج، كمللا هللو مبللين فللي 

 .(3)الادول 
 فحم حيوي أو كومبوست أو مصدر للطاقة. إلىلخيارات تحويل الكتلة الحيوية   قتصادية( الجدوى اال3الجدول )

 المؤشر االقتصادي 
وحدة 

 القياس

الفحم  

 الحيوي

المكافئ من 

 الكومبوست 

المكافئ من الغاز  

 الطبيعي 

المكافئ من النفط 

 الخام 

اإلنتاجية المكافئة لطن كتلة 

 حيوية 
 357 273 870 632.5 كغ

 385 2000 200 3000 ل.س مبيع وحدة اإلنتاج سعر 

 137445 546000 174000 1897500 ل.س إجمالي قيمة اإلنتاج 

 112000 112000 144000 245000 ل.س إجمالي التكاليف المكافئة

 25445 434000 30000 1652500 ل.س الربح 

 313.73 410.26 165.52 387.35 ل.س تكلفة الكيلو غرام الواحد 

 22.72 387.5 20.83 674.49 % معامل الربحية

 متضمنة تكاليف وسا   ومستلزماز اإلنتاج   ل.س(  387.35)  ةدرز تكلفة إنتاج الكيلوغراص الوا د من الفحم الحيوي بحدود يث  
التفحيم، التفحيم و  ب    كا از  التفحيم،  إنتاجو  ب  وتسوي    طاةة  وتخزين  وتعبئة  أكياس  وقيمة  وتفحيم  عمالة و رق  وأجور 

 وغيرها. 
صناعة الكمبوسا من مخلفاز ت ليم أراار الحمضياز،ف د سالا تكلفة إنتاج الكيلو غراص الوا د من الكمبوسا  والي وبالنسبة ل

أجور جمج وت  يج وفرص، وأجور تحمي  وأكياس وتعبئة ون   وتسوي  وأجور   متضمنة:  تحضير مكا  التخمير،ل.س(  165.52)
إضافة   التكاليف  ورملا  نادرت  100عمالة،  عناار  مج  2وغ  خل  ا  تم  )اوريا(  آزوتي  سماد  الب ايا 1000)  كغ  هذ   من  كغ( 

النسبة   خفض  أ   الكمبوسا  يث  تركيب  في  الن ص  لتعويض  اآلزوز  يضا   الخصوبية،  يث  خواا ا  من   N/Cلتحسين 
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نشاط   عن تعزيز         ، فضال    (Starback, 1994  )  في الكتلة الحيوية ياعل ا أفض  لتصنيج الكمبوسا وف   100/1إلو    500/1
 (. 2009 رفاةهو  Gonzales)الكا ناز الحية الدقي ة وف  ما وجد  

 كغ( من الكتلة الحيوية، ف د ةدرز بل )1000أما تكاليف كمياز الناز ال بيعي والنفط الخاص المكافئة لل اةة الناتاة عن  رق )

الكيلوغراص من    وأكياس تعبئة وتسوي ، مما جع  تكلفة  قيمة ب ايا الت ليم، وأجور ت  يج وتاميج وتحضير،  متضمنة  ل.س(112000
 (. ل.س 313.73) وللنفط الخاص (ل.س 410.26) الناز ال بيعي المكافئ

الكتلة الحيوية وف  الادول   ، (  3)  وبم ارنة معام  الربحية الممكن الحصول عليه من الخياراز الثالث إلعادت تدوير واستخداص 
طاةة  رارية،   إلوكومبوسا أو التحوي     إلوفحم  يوي تح   أعلو معام  ربحية من خيار التحوي     إلواتبين أ  كفاءت التحوي   

طاةة   إلوأما خيار التحوي     ل.س(  20.83)  والكومبوسال.س(    674.49)معام  ربحية بحدود   يث سا  خيار الفحم الحيوي  
 كنفط خاص.      %( 22.72) كناز مكافئ و %(  387.5)ف د سا  

نظرا  سب كناز مكافئ  إذا %(   387.5)        عاليا           ربحيا                     ال اةة، سا  معامال   وبالرغم من أ  خيار  رق الكتلة الحيوية يستخالص
فحم  يوي اتفوق عليه   إلويرتفا  سعر السوق المحلية غير الرسمي بسبب الحصار المفروض علو سورية، إي أ  خيار التحوي   

ويع ي قيمة مضافة لخصا ص التربة من ج ة    (Conway, 1999)هاما لمستلزماز اإلنتاج الزراعي                           من  يث أنه اؤمن مصدرا  
اثبا    يث  إلياابي علو البيئة  من ج ة أخرص كما أنه اتميز عنه بأثرها   (،Lehmann and Joseph, 2009)  واإلنتاج النباتي

 ,Jackson and Schlesinger)  وي ل  انبعاث غازاز الدفيئة وف   ،  (Liang etal., 2008)  الكربو  في التربة آلي  السنين

2004). 
 الخالصة

 وزية. الخشبية من ا في المواد السليلتختلف كفاءت التفحيم باختال  مصادر الكتلة الحيوية  يث تكو  أعلو في المواد  
بخيار تحوي  نفس كمية هلذ  المخلفلاز إللو     ا كفاءت تحوي  المخلفاز الزراعية إلو فحم  يوي أعلو معام  ربحية م ارنة •

 كومبوسا أو من استخدام ا كمصادر لل اةة. 
يمكن تحضير الفحم الحيوي علو مستوص المزرعة من المخلفاز الزراعية بتكاليف بسي ة وبلزمن ةصلير ويمكلن أ  يكلو  فلي  •

اتالللة علللن عمليلللة التفحللليم فلللي األعملللال بايسلللتفادت ملللن ال اةلللة الحراريلللة النيسلللمح  الا لللاز وأ         خصوالللا   متنلللاول كللل  ملللزار ،
 المنزلية.

فحلم  يلوي كمحسلن لخصلا ص التربلة واسلتدامة خصلوبت ا ومثبلا  إللواواو بنشر ث افة إعادت تدوير ب ايا المزرعة بتحويل ا  •
 للكربو  في ا  فاظا علو البيئة.

ذ  الت انلللة ب لللرض أو منحلللة ماليلللة انصلللح أالللحاا ال لللرار فلللي وزارت الزراعلللة والبيئلللة بتشلللايج ودعلللم الملللزار  للحصلللول عللللو هللل •
 ,FAOالم تمللة بالزراعللة والبيئلة مثلل  ) واإلةليميلة للملزارعين المتميللزين أو إدخال للا فلي خ للة التعللاو  ملج المنظمللاز الدوليللة 

UNDP, ACSAD,….. .) 

 المراجع: 
Abdullah, H and H. Wu. (2009). Biochar as a Fuel: 1. Properties and Grindability of Biochars 

Produced from the Pyrolysis of Mallee Wood under Slow-Heating Conditions. Energy & 

Fuels, 23: 4174–4181. 

Anderson, P. (2009). PM Emissions from TLUD Cook Stoves. Ethos conference, Kirkland, 

Biomass Energy Foundation, 23-25. 



 -2022 461-452للبحوث العلمية الزراعية  13الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – إبراهيم وزيدان 

Ibraheem and Zidan et al–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 452-461- 2022 

 

459 

Brown, R. (2009) . Biochar production technology, center for sustainable environmental 

technologies, department of mechanical engineering, Iowa state univ. Bioe. conf. 

Cheng, C., J. Lehmann, J. Thies  and  S. Burton. (2008) . Stability of black carbon in soils across a 

climatic gradient. Journal of Geophysical Research, 113: 2027. 

Cheng, G., Q. Li, F. Qi, B. Xiao, S. Liu, Z. Hu  and P. He. (2012).  All thermal gasification of 

biomass using micron size biomass as external heat source. Bioresource technology, 107:  

471-475. 

Collison, M., L. Collison, R. Sakrabani, B. Tofield and Z. Wallage. (2009). Biochar and carbon 

sequestration: a regional perspective, Norwich, UK: The low carbon innovation centre, 

University of East Anglia, a report prepared for east of England development agency 

(EEDA), DA1 carbon reduction, Ref, 7049. 

Conway, G. (1999) . The Doubly Green Revolution, Cor. Univ. Press, Ithaca, NY, US. 

Duku, M., S.  Gu  and E. Hagan. (2011) . Biochar production potential in Ghana. A review. 

Renewable and sustainable energy reviews, 15: 3539–3551. 

Engineering ToolBox, (ETB). (2009). Biomasses used as Fuel - Energy Content.. 

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations.(1983) . Simple technologies for 

charcoal making. FAO forestry paper 41. Rome: FAO. 

Fermoso, F.., A. Serrano, B. Alonso-Fariñas, J. Fernández-Bolaños, R. Borja, and Rodríguez-

Gutiérrez, G. (2018). Valuable Compound Extraction, Anaerobic Digestion, and 

Composting: A Leading Biorefinery Approach for Agricultural Wastes. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 66: 8451–8468. 

Gell, K., J. Van and M. Cayuela. (2011) . Residues of bioenergy production chains as soil 

amendments: Immediate and temporal phytotoxicity. Jour. Hazard Mater, 186.: 2017–2025. 

González, J ., K. Del Pardo and S. Martín. (2009). Wood waste characterization for composting. In; 

International Symposium on Soilless Culture and Hydroponics, ISHS Acta Horticulture, 1: 

843. 

Haruthaithanasan, M.,  O. SaeTun, N. Lichaikul, S. Ma, S. Thongmanivong and H. Chanthavong. 

(2010) . The role of biochar production in sustainable development in Thailand, Lao PDR 

and Cambodia.  Biochar, 266–288.  

Ibraheem, M. and A,  Zidan. (2020) . The effect of Integration Between Heat and Time Factors on 

the Efficiency of the Carbonization of Peanut Shells to Prepare Biochar. SSRG, IJAES, 7. 

Jackson, R.  and H. Schlesinger. (2004). Curbing the US carbon deficit. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 

101: 15827– 29. 

Kimetu, J., J. Lehmann, S. Ngoze, D. Mugendi ,J. Kinyangi, S. Riha, Verchot, J. Recha and A. Pell. 

(2008) . Reversibility of soil productivity decline with organic matter of differing quality 

along a degradation gradient, 11: 726–739. 

Lehmann, J., and M. Rondon. (2006) . Bio-char soil management on highly weathered soilsin the 

humid tropics. In: Uphoff, N., Ball, A.S., Palm, C., Fernandes, E., Pretty, J.,Herrren, H., 

Sanchez, P., Husson, O., Sanginga, N., Laing, M., Thies, J. (Eds.),Biological Approaches to 

Sustainable Soil Systems. CRC Press, Boca Raton, FL, 517–530. 

Lehmann, J. and S, Joseph. (2009) . Biochar for environmental management science and 

technology. Earthscan, London. 

Liang, B., J. Lehmann, D. Solomon, S. Sohi, J. Thies, J. Skjemstad, F. Luiza, M. Engelhard, E. 

Neves and S. Wirick. (2008) . Stability of biomass-derived black carbon in soils. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, 72:  6069–6078. 



 -2022 461-452للبحوث العلمية الزراعية  13الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – إبراهيم وزيدان 

Ibraheem and Zidan et al–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 452-461- 2022 

 

460 

Lima, I and W. Marshall.( 2010) . Pyrolytic products from poultry manure. U.S. Patent, 7794: 601. 

Major, J., D. Rondon, S. Molina, J. Riha and J, Lehmann. (2010) . Maize yield and nutrition during 

4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. Plant Soil, 333:  117–128. 

Nsamba,H.,  S. Hale,G. Cornelissen  and R. Bachmann. (2015) . Sustainable technologies for small 

scale biochar production –A review. Jour.  Sust. bioenergy systems,5  : 10-31. 

Panwar, N and N. Rathore. (2008) . Design and performance evaluation of a 5kw producer gas 

stove. Biomass and bioenergy, 32:  1349-1352. 

Prakongkep, N., R. Gilkes and W. Wiriyakitnateekul. (2015) . Forms and solubility of plant nutrient 

elements in tropical plant waste biochars. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 5 : 

732–740.  

Sánchez, C. (2009). Lignocellulosic residues: biodegradation and bioconversion by fungi. 

Biotechnology Advances , 27:185–94. 

Shabangu, S., D. Woolf, E. Fisher, L. Angenent and J, Lehmann. (2014) . Techno-economic 

assessment of biomass slow pyrolysis in to different biochar and methanol concepts. Fuel, 

117:  742-748. 

Spokas, K., K. Cantrell, J. Novak, D. Archer, J. Ippolito, H. Collins and K. Nichols. (2012) . 

Biochar: A Synthesis of Its Agronomic Impact beyond Carbon Sequestration. Jour. Envi. 

Quality, 41 : 97. 

Starbuck, C. J. (1994) . Using Sawdust as a Soil Amendment. Missouri Department of 

Conservation, Forestry Division. 

Steiner, C., W. Teixeira, J.  Lehmann, T. Nehls, J. Macedo, W. Blum and W. Zech. (2007) . Long 

term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on 

a highly weathered Central Amazonian upland soil. Plant and Soil, 291: 275–290. 

Woolf, D., J. Amonette, F. Street-Perrott, J. Lehmann and S. Joseph. (2010). Sustainable biochar to 

mitigate global climate change. Nature Communications, 1: 1–9.  

Wijitkosum, S and P. Jiwnok. (2019) . Elemental Composition of Biochar Obtained from 

AgriculturalWaste for Soil Amendment and Carbon Sequestration. Applied sciences, 9: 

3980. 

Zhao, S., N. Ta  and D. Wang. (2017). Effect of temperature on structural and physicochemical 

properties of biochar with apple tree branches as feedstock material. Energis, 10 : 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -2022 461-452للبحوث العلمية الزراعية  13الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – إبراهيم وزيدان 

Ibraheem and Zidan et al–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 452-461- 2022 

 

461 

of Preparing Biochar By Local Technology At  The efficiency

Biomass ofthe Farm Level From Different Sources  

(2)Ali Zidan , and  *(1)Mohammad Ibraheem 
(1) Center of scientific agricultural research, Tatous, Syria.  

(2) (2) Faculty of Agriculture, TU, Lattakia, Syria. 
(*Corresponding author: Mohammad Ibraheem E-Mail:, Email: 

mohamadali.87@hotmail.com. ( 

Abstract: 

This work was carried out at the Agricultural Scientific Research Center in 

Tartous, in cooperation with Tishreen University, with the aim of studying 

the possibility of manufacturing a simple device for locally producing 

biochar that could be accessible to every farmer, and testing its efficiency in 

charring different sources of biomass and studying the economic feasibility 

of the process of converting agricultural residuals into biochar. The 

experiment included manufacturing a model of the charring device locally 

and testing the efficiency of charring of four renewable sources of 

agricultural residuals, which are the peanut shells, the residuals of the olive 

mill, the residuals of pruning citrus trees and the residuals of barley 

molasses of the beer industry. Then, the economic feasibility of this 

experiment was studied by calculating the profitability factor resulting from 

converting (1 ton) of biomass into biochar or into compost or used as an 

energy source, and comparing it with the value of the outputs from biochar 

or compost or energy expressed in the amount of gas or oil equivalent to 

extract the same amount of thermal energy from this amount of biomass.  

The results showed that the residuals of the olive mill gave the highest 

conversion efficiency into biochar, followed by the residuals of pruning 

citrus trees, then peanut shells and the residuals of barley molasses, and also 

showed that the economic feasibility of the option of converting biomass to 

biochar with this device achieved the highest profitability factor of about 

(675 %) with high superiority on the other studied options.  

Key wards; Biochar, charring, biomass, agricultural residuals, economic 

feasibility 

 


