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دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                           

  :الحٌوٌة و الولود الحٌوي الطالة •

 المهمة .المتجددة الكتلة الحٌوٌة هً أحد مصادر الطالة  •

 

الولود الحٌوي هو الطالة المستمدة من الكائنات الحٌة سواء النباتٌة، أو الحٌوانٌة، ف  

وبدأت بعض المناطك فً زراعة أنواع معٌنة من النباتات الستخدامها فً مجال 

الولود الحٌوي، مثل الذرة، وفول الصوٌا فً الوالٌات المتحدة، واللفت فً أوروبا، 

.ولصب السكر فً البرازٌل، وزٌت النخٌل فً جنوب شرق آسٌا   

ً للمزروعات، وٌمكن الحصول على الولود الحٌوي أٌضاً من التحلٌل الصناع -

والفضالت، وبماٌا الحٌوانات، فبإعادة استخدام المش، والخشب، والسماد، ولش 

األرز، وناتج تحلُل نفاٌات المنازل، والورش والمصانع، ومخلفات األغذٌة، ٌمكن 



.إلى الغاز الحٌوي تحوٌلها   

ة.الحٌوي بملة االنبعاثات الكربونٌوتتمٌز صناعة الولود   

و ٌمكن من بعض النباتات مثل الجاتروفا و لصب السكر و فول الصوٌا انتاج الولود  •

الحٌوي ) الدٌزل النباتً ( و تنتجه البرازٌل بكمٌات كبٌرة و ٌعتبر أرخص من الولود 

 االحفوري و لٌس فٌه ضرر على البٌئة .

انه ٌؤثر على األمن الغذائً العالمً فً حال زٌادة انتاج هذا النوع  لبٌاتهسولكن من  •

  من الولود .

فً المائة من األكسجٌن، وال ٌحوي أي نسبة  11ٌحتوي الدٌزل الحٌوي على نسبة •

 من الكبرٌت.

ٌمكن أن ٌؤّدي استخدامه إلى إطالة عمر محركات الدٌزل، حٌث إنه ٌحوي نسبة  •

 تشحٌم أكثر مما ٌحوٌه البترول.

آمناً من جهة التحّكم به ونمله، إذ إن التحلُّل البٌولوجً له مشابه  ٌُعد الدٌزل الحٌوي •

 مرات من ملح الطعام. 10للسكر، كما أن درجة ُسّمٌته تُعتبر ألل بـ

ملٌون مٌل  30أُثبِت نجاح هذه التمنٌّة بالتجربة، حٌث تّم استخدامه لتسٌٌر مركباٍت لـ•

 فً الوالٌات المتّحدة األمٌركٌّة وحدها.

ال ٌُنتج احتراله روائح كرٌهة كالتً تنتج عن حرق الولود األحفوري، وهو بذلن  •

 ٌمضً على شكٍل من أشكال التلّوث.

ملٌارات لتر أكثر من  105وصل اإلنتاج العالمً من الولود الحٌوي إلى  2010فً •

من الولود فً فً المائة  2.7وٌساهم الولود الحٌوي بنسبة  2009فً المائة عن  17

العالم المستخدم فً النمل البري، وخاصة ولود اإلٌثانول والدٌزل الحٌوي. ووصل 

. وكانت الوالٌات 2010ملٌار لتر فً  86اإلنتاج العالمً من ولود اإلٌثانول إلى 

ً بنسبة  فً المائة من  90المتحدة والبرازٌل على لمة المنتجٌن، حٌث ساهمت معا



ر منتج فً العالم للدٌزل الحٌوي هو االتحاد األوروبً، وساهم اإلنتاج العالمً. وأكب

 .2010فً المائة من إجمالً إنتاج الدٌزل الحٌوي فً  53بنسبة 

ً إنتاج ما ٌمرب من ملٌار غالون من الدٌزل الحٌوي، أما اإلٌثانول الحٌوي • ٌتّم سنوٌّا

إنتاج اآللٌات الثمٌلة  ملٌار غالون، ولكن مع تزاٌد 22فٌبلغ اإلنتاج السنوي منه نحو 

والمتوسطة، وزٌادة حاجة اإلنسان لها والمترافمة مع تنالص كمٌات الولود األحفوري، 

فإننا نحتاج إلى زٌادة إنتاج الولود الحٌوي والعمل على إٌجاد أنواع أخرى من الولود 

 االلتصادي والنظٌف.

 150عاما إلنتاج  15د وكانت الوالٌات المتحدة لد أعلنت بداٌة هذا المرن خطة تمت •

ملٌار لتر اإلٌثانول باستخدام الممح وبعض النباتات واألخشاب، بعد أن اعتمدت فً 

 فً المائة من اإلنتاج العالمً. 45إنتاجها من اإلٌثانول على الذرة وهً تنتج 

  

 أنواع الولود الحٌوي •

 الغاز الحٌوي. •

 اإلٌثانول. •

 الدٌزل الحٌوي. •

)  باالضافة الى ذلن ٌمكن انتاج االٌثانول من نبات الذرة و بتفاعله مع الكازولٌن •

 البنزٌن ( ٌتحول الى ولود نظٌف ممكن استخدامه فً السٌارات .

  .و من الطرق المهمة فً انتاج الطالة و الولود الحٌوي ) الدٌزل النباتً ( من الطحالب •

 

 

  : من الطحالب كمثال تولٌد الطالة و الولود الحٌوي

حٌث ان الطحالب التً اكتسبت المادة الخضراء )الكلوروفٌل( من الشمس ومن خالل  •

وضع الطحالب فً أوعٌة كٌسٌة شفافة و مّدها بثانً اوكسٌد الكربون و تفكٌكه الى 



اوكسجٌن ٌطرح الى الهواء الجوي و كربون على شكل سالسل . بعدها نستخرج 

حٌوي ) الدٌزل النباتً ( المتكون من الطحالب فالمادة السائلة تكون هً الولود ال

 سلسلة كربونٌة صلبة .

و لٌس كل انواع الطحالب ممكن ان تنتج الولود الحٌوي     ) وانما ٌجب ان تكون  •

 طحالب مائٌة خضراء وحٌدة الخلٌة (. 

المستشار الخاص فً األمم المتحدة أن ثلث إنتاج الوالٌات  وٌمول جٌفري ساكس •

المتحدة من الذرة هذا العام سٌذهب إلى خزانات الولود مما سٌمثل ضربة لوٌة 

إلمدادات الغذاء فً العالم، وأضاف بأن التوجه فً زٌادة أسعار المواد الغذائٌة جاء 

م فً إنتاج الولود بسبب استخدام األراضً الزراعٌة فً زراعة محاصٌل تستخد

 .الحٌوي

 



 

 انتاج الولود الحٌوي) االٌثانول ( من الذرة                 

 

            

 انتاج الولود الحٌوي ) الدٌزل النباتً ( من الطحالب             



 

ملٌار لٌتر من الولود  20من لصب السكر نحو  2008انتجت البرازٌل خالل العام  •

الحٌوي لسولها الداخلٌة خصوصا. وتعمل كل السٌارات التً صنعت فً البرازٌل العام 

 ل الحٌوي وهو الل كلفة وتلوٌثا.أي خمسة مالٌٌن سٌارة بالبنزٌن واالٌثانو 2003

 سلبٌات الولود الحٌوي 

إن استغالل األراضً لزراعة محاصٌل الطالة، وتحوٌل الحمول الزراعٌة المنتجة 

ٌة المخصصة لالستهالن البشري أو الحٌوانً إلى حمول إلنتاج للمحاصٌل الغذائ

الولود الحٌوي، ٌتسبب فً خلل فً التنوع الزراعً العالمً، واجتثاث كثٌر من 

الغابات والمحمٌات الطبٌعٌة، وزٌادة فً معدالت انجراف التربة، واستهالن كمٌات 

ر واحد من الولود الحٌوي هائلة من المٌاه العذبة، وتمدر بعض الدراسات أن إنتاج لت

 113إلى  -مثالً  -لتراً من اإلٌثانول ٌحتاج  31لتر ماء، وأن إنتاج  0555ٌحتاج إلى 

 ً وٌتسبب الولود الحٌوي فً ارتفاع مستوى تلوث المٌاه  ، الذرة من كٌلوغراما

والهواء الناجم عن الكمٌات الكبٌرة من المبٌدات الزراعٌة واألسمدة التً تتطلبها 

وتعتبر المٌود ، اة محاصٌل الطالة، كما سٌؤثِر على جودة التربة وٌنهكهزراع

األخاللٌة أهم المٌود فً ضوء إعالن بعض الدول النامٌة غٌر المنخرطة فً إنتاج 

الولود إدانتها فً محافل دولٌة إلنتاجها من المنتجات الزراعٌة، لما ٌتضمنه من 

لت الذي تعانً فٌه الكثٌر من الدول تحوٌل غذاء اإلنسان إلى غذاء لآللة فً الو

 .أزمات غذائٌة وصلت إلى حد المجاعات

 

 



 

 نسب انتاج الولود الحٌوي فً العالم                       

 

 

 


