
إعادة تدوير الكتلة احليوية الزراعية إلنتاج الغاز احليوي: 
دراسة اجلدوى االقتصادية في املناطق الريفية في لبنان

بامكان تكنولوجيا الغاز احليوي احلد من آثار ظاهرة االحتباس احلراري
في دراس��ة جدوى أجرتها كلية الزراع��ة والعلوم الغذائية )FAFS( في اجلامع��ة األميركية في بيروت 
)AUB( و موله��ا معهد عصام فارس، تبينّ أن الكتلة احليوية، وهي ثالث أكبر مورد للطاقة األولية في العالم 

بعد الفحم والنفط، لديها القدرة على أن تكون بديالً جزئياً عن الوقود األحفوري. 
تتزايد املس��تويات احلالية لغاز امليثان )CH4(، وهو أحد غازات الدفيئة املوجودة في الطبيعة، بش��كل 
ملحوظ نتيجة لألنش��طة البش��رية مبا في ذلك الزراعة واإلنت��اج احليواني. ومع تزاي��د القلق على الصعيد 
العاملي بش��أن تغي��ر املناخ وظاهرة االحتب��اس احلراري، يقوم العديد من العلماء بدراس��ات حول اس��تخدام 

موارد الطاقة البديلة مثل إعادة تدوير 
اخمللف��ات الزراعية والس��ماد من مزارع 
األلبان إلنتاج الغاز احليوي في محاولة 
للتحك��م بانبعاثات غ��از امليثان واآلثار 

املصاحبة لها.
ميكن للتحك��م بغازات الدفيئة 
الغنية بالطاقة )الغ��از احليوي( الناجتة 
للنفاي��ات  الالهوائ��ي  الهض��م  ع��ن 
الزراعية واس��تعادتها أن تكون مصدراً 
جدي��داً من مص��ادر الطاق��ة املتجددة 
التي تس��بنّب ضرراً أقل للبيئة. وسوف 
ي��ؤدي االس��تخدام املتحك��م ب��ه ملثل 
هذه الغازات إل��ى تقليل االعتماد على 
الوق��ود األحف��وري واحلد م��ن انبعاثات 
غ��ازات الدفيئ��ة ومتك��ي املزارعي في 

املناط��ق الريفية من إنتاج احملاصيل في غير موس��مها باس��تخدام الطاقة غير املكلف��ة وغير امللوثة لتدفئة 
البيوت البالس��تيكية الزراعية. ومن ش��أن هذه االستثمارات أن يكون لها آثار محتملة على موارد األرض واملياه 
واألمن الغذائي والصحة والتنوع البيولوجي وتغير املناخ. وباإلضافة إلى ذلك، ميكن استخدام الرواسب الصلبة 
واخمللفات السائلة الغنية باملغذيات من الهاضمات احليوية املستخدمة في إنتاج الغاز احليوي كأسمدة عضوية. 
ق��ام الدكتور محمد األبيض من قس��م التغذية والعلوم الغذائية في اجلامع��ة األميركية في بيروت 
والدكتور عصام بش��ور والدكتور علي ش��لق والسيدة روزين حبشي من قس��م العلوم الزراعية في اجلامعة 
األميركية في بيروت، بالتعاون مع معهد عصام فارس، بإجراء دراس��ة شملت 30 مزرعة صغيرة في منطقة 

البقاع ملعرفة جدوى إعادة تدوير النفايات الزراعية إلنتاج الغاز احليوي.
لقد متت دراس��ة إمكانية إعادة تدوير الكتلة احليوية إلنتاج الطاقة في املنازل الريفية بالتفصيل في 
العديد من البلدان النامية. غير أنه لم يتم إجراء دراسة بالعمق نفسه في منطقة الشرق األوسط، وخاصة 

فيما يتعلق باستكشاف طرق جديدة ملساعدة املزارعي على خفض نفقات الطاقة.

تكنولوجيا الغاز احليوي مناسبة لتحقيق إستعمال أمثل للموارد الشحيحًة
تع��د الهاضم��ات الالهوائية من أكث��ر تكنولوجيات حتويل النفاي��ات إلى طاقة حيوية اس��تخداماً لتحويل 
بة  اخمللف��ات احليوانية والزراعية إلى طاقة. تقوم عملية الهضم الالهوائ��ي بتحويل النفايات العضوية املركنّ
ن بغالبيته من امليثان )CH4( وثاني أكسيد الكربون )CO2( مع نسب متفاوتة للميثان  إلى خليط غازي يتكونّ

تتراوح بي 40 ٪ و 70 ٪.

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثي واألكادميي��ي، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ي ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمثنّل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ي مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بي الباحثي واملس��ؤولي والفاعلي في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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الدكتور محمد األبيض 
قس��م التغذية والعل��وم الغذائية في اجلامعة 

األميركية في بيروت

الدكت��ور عصام بش��ور والدكتور علي 
شلق والسيدة روزين حبشي

قس��م العلوم الزراعية في اجلامعة األميركية 
في بيروت 

 مع التزايد المس��تمر ألسعار 

الوقود األحفوري، سيساعد 
إنش��اء هاضمات حيوية في 
الريفي��ة  المناط��ق  م��زارع 
التخفي��ف  عل��ى  المزارعي��ن 
الطاق��ة     تكالي��ف  م��ن 



مع التزايد املس��تمر ألس��عار الوقود األحفوري، سيساعد إنش��اء هاضمات حيوية في مزارع املناطق الريفية 
املزارع��ي على التخفيف من تكاليف الطاق��ة، ناهيك عن انخفاض انبعاثات غ��ازات الدفيئة والوفورات في 
لت الدراسة إلى أن  تكاليف األسمدة باإلضافة إلى اآلثار البيئية اإليجابية األخرى. في ظل هذه الظروف، توصنّ

الن مصدراً بديالً مجدياً للطاقة.  السماد من مزارع األلبان والنفايات العضوية املنزلية الزراعية يشكنّ
لغاز امليثان الناجت عن هضم الكتلة احليوية الالهوائي قيمة عالية من حيث الطاقة. فهو يس��تخدم لتوليد 
الطاق��ة الكهربائية أو احلرارية أو امليكانيكية الس��تخدامها في املزارع، باإلضافة إلى احلمأة التي مت هضمها 
والنفايات الس��ائلة التي ميكن أن تس��تخدم كس��ماد عضوي. وعالوة على ذلك، فقد بينّنت النتائج أن إنتاج 
الغاز احليوي في املزارع التي شملتها الدراسة في وادي البقاع ميكنه تلبية ما يقرب من 45 ٪ من الطلب على 

الطاقة في هذه املزارع. 
غي��ر أن امل��زارع الت��ي ش��ملتها الدراس��ة 
صغيرة احلج��م والنفايات الزراعية املنتجة 
ر ما يكفي من الكتلة  في كل منه��ا ال توفنّ
احليوية لتش��غيل النظام بشكل مستمر. 
كما تظه��ر النتائج أنه من األجدى تركيب 
محط��ات مركزية للغ��از احليوي ب��دالً من 
محط��ات فردي��ة ف��ي كل مزرع��ة. وبينّنت 
الدراس��ة أيضاً املكاس��ب امللموس��ة في 
الرفاه االجتماعي من خالل تنفيذ مثل هذه 

املبادرات.

اخلالصة والتوصيات: 
• استناداً إلى نتائج هذه الدراسة   
التجريبي��ة، يجب إجراء مزي��د من البحوث 
ملعرف��ة كميات النفاي��ات الزراعية املتاحة 
الت��ي ميك��ن أن تك��ون مص��دراً محتم��الً 

للطاقة.
• باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، توص��ي   
الدراس��ة بتخصي��ص مواقع ف��ي مناطق 

لبنان الريفية حيث الطاقة شحيحة لتركيب أنظمة الهضم احليوي.
• تشير التوصيات األخرى إلى مشاركة احلكومة في تشجيع إنشاء هاضمات الغاز احليوي من خالل   
تق��دمي ق��روض وائتمانات منخفضة الفائدة ألنظم��ة الطاقة البديلة. كما يتم تش��جيع احلكومة على بناء 

وتشغيل مصانع الغاز احليوي التي ميكن أن تديرها البلديات احمللية.
• باإلضافة إلى ذلك، توصي الدراس��ة بتخصيص األموال العامة إلجراء مزيد من البحوث والتطوير   

في هذا اجملال بالذات.   dm
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معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( اغ 408 - مبنى ديانا متاري صبنّ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

قراءات إضافية:
محمد األبيض وآخرون، إعادة تدوير الكتلة احليوية الزراعية إلنتاج الغاز احليوي: دراسة اجلدوى االقتصادية في املناطق الريفية في لبنان 

)2010(

ة بتكليف من معهد عصام فارس: األوراق املعدنّ
الدراسات القطرية احملددة املتعلقة بتغير املناخ وعملية صنع السياسات في دول املشرق العربي

  http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/cc_policy_levant_workshop.aspx 

مذكرات البحوث والسياسات الصادرة عن معهد عصام فارس:
ملزيد من األبحاث ذات الصلة بتغير املناخ والبيئة واملنشورات املتعلقة بالسياسات

يرجى زيارة موقع معهد عصام فارس
 http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/home.aspx 

ر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير  يوفنّ
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثي،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
اع الق��رار. ويهدف املنتدى  والسياس��يي وصننّ
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلدنّ من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناءنّ على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرونّج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بي الباحثي وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثي 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 
منسقة البرنامج سارة الشوفي 

بغ��ازات  للتحك��م  يمك��ن   

 

بالطاقة  الغني��ة  الدفيئة 
)الغ��از الحي��وي( الناتج��ة 
الالهوائ��ي  الهض��م  ع��ن 
الزراعي��ة  للنفاي��ات 
تك��ون  أن  واس��تعادتها 
مصدرًا جدي��دًا من مصادر 
الطاق��ة المتج��ددة الت��ي 
تس��ّبب ضررًا أق��ل للبيئة   


