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 لوقود احليوي السائل بديل النفط مفهومه وأثارها
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  امللخص
شهد أوائل القرن الحالي ارتفاعات متزايدة في أسعار الطاقة التقليدية وتزايد المخاوف من          

عدم استقرار إمداداتها واحتمال قرب نفادها، األمر الذي حتم على البلدان المستوردة األساسية للطاقة 
ملتهبة وأثاره وبخاصة المتقدمة البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة للتخلص من النفط وأسعاره ال

ومنها الوقود الحيوي المنتج من النباتات ،  البيئية المدمرة،ووجدت ضالتها في مصادر الطاقة المتجددة
غير أن ذلك اليخلو من التكاليف االجتماعية والبيئية والمتمثلة في . ضالتألفوالمحاصيل الزراعية و 
   .والمياه  وٕازالة الغابات األراضي واحتدام المنافسة على قرألفوتزايد  تصاعد أسعار األغذيــة

يسعى البحث من خالل مباحث أربعـة إلـى تحقيـق أربعـة أهـداف تتمثـل فـي توضـيح مفهـوم             
ــى  ــد خارطــة وحجــم . هإنتاجــالوقــود الحيــوي الســائل وأســباب التوجــه إل ــم تحدي ــى الصــعيد إنتاجــث ه عل

ــار البيئيــة واالقتصــادية المصــاحبة لعمليــة  ــاول اآلث ــراإنتاجــالعــالمي، وتن ــى " ه ،وأخي تســليط الضــوء عل
  .الوقود الحيوي السائل في دولة اإلمارات العربية  إنتاجإمكانية 

Abstract 

            This century witnessed a rise in conventional energy prices and the rising fears of 
instability of supply and the possibility of near depletion, which necessitated the 
importing countries to search for the energy and especially advanced countries in search 
for unconventional sources of energy to get rid of oil prices soaring and environmental 
impacts devastating, and found the sources of renewable energy, including biofuels 
made from plants and agricultural crops and waste . However, this also means social 
and environmental costs and the escalation of  food prices  and increasing competition 
for land and water and possibly deforestation.             
            The research focuses on four  objectives to achieve the four goals that clarify the 
concept of  liquid  biofuels and the reasons of  its production, It highlights on the positive 
and negative impacts associated with the process of production , the determination of 
the volume of production at the global level, and finally, It sheds  light on the possibility 
of production of liquid biofuels in the United Arab Emirates.
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   املقدمة

شهد العقد األول من القرن الحادي والعشرون ارتفاعات متزايدة في أسعار الطاقة التقليدية         
وبخاصة النفط والغاز الطبيعي، عالوة على تزايد المخاوف من عدم استقرار إمدادات الطاقة التقليدية 

قرابة نصف إمدادات العالم من الطاقة التقليدية ، وهي لهيمنة منطقة الشرق األوسط على " نظرا
األمر الذي جعل البلدان المستوردة األساسية للنفط .منطقة غير مستقرة بسبب النزاعات والحروب فيها

والغاز الطبيعي وبخاصة البلدان المتقدمة أن تبحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة للتخلص من نفط 
رتفعة وأثاره البيئية المدمرة،ووجدت ضالتها في مصادر الطاقة المتجددة الشرق األوسط وأسعاره الم

والمتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه والتيارات البحرية والوقود الحيوي المنتج من 
الطاقة المتجددة وبخاصة  إنتاجفتزايدت معدال ت . ضالتألفالنباتات البرية والمحاصيل الزراعية و 

    .وقود الحيوي السائل، ولكن الزالت مصادر الطاقة التقليدية مهيمنة على االستهالك العالمي للطاقة ال

  البحث مشكلة

الوقود الحيوي السائل إقامة توازن بيئي واقتصادي، إذ يمكن أن  يتجنب اآلثار  إنتاجيعزز       
بفتح مشاريع "  استثماريا جديد" السلبية على البيئة التي يحدثها الوقود األحفوري ويخلق سوقا

الوقود الحيوي  إنتاجولكن بذات الوقت فان . استثمار وخلق فرص العمل وزيادة دخل المزارعين 
واحتدام المنافسة على  تصاعد أسعار األغذيــةن التكاليف االجتماعية والبيئية و المتمثلة في اليخلو م
ومن ثم قد يعمل على زيادة مزاحمة البشر على الغذاء والماء الصالح .والمياه وٕازالة الغابات األراضي
  .للشرب  

  البحث هدف
  :يسعى البحث إلى تحقيق  األهداف اآلتية       
 .ه  إنتاجتوضيح مفهوم وأنواع الوقود الحيوي السائل وأسباب التوجه إلى  .١
 .الوقود الحيوي  إنتاجإبراز اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المصاحبة لعملية  .٢
 .ه على الصعيد العالمي إنتاجتحديد البلدان المنتجة للوقود الحيوي وحجم  .٣
 .الوقود الحيوي السائل في دولة االمارات العربية  إنتاجعلى امكانية  تسليط الضوء .٤

  البحث أهمية
في  وحيوياً  مهماً  الشك أن تعطش العالم إلى الطاقة واستقرار وضمان إمداداتها يعد عامالً        

في نمو االقتصاد  وأساسياً  حاسماً  عالوة على أنها عامالً ،تحقيق األمن واالستقرار والسالم الدولي
عن الطاقة (البديلة  الوقود الحيوي كونه أحد مصادر الطاقة إنتاجومن هنا برزت أهمية . العالمي

، والتي تنبئ بأن هناك واقتصادياً  والواعدة بيئياً ) التقليدية االحفورية النفط الخام والغاز الطبيعي
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الزراعي عبر   اإلنتاجاقة العالمي واألمن الغذائي و الط تحوالت عالمية كبيرة قادمة سوف تطال مستقبل
  .أرجاء العالم المختلفة 

  البحث فرضية
  -:يقوم البحث على فرضيتين مفادهما          

، على الرغم مما يتطلبه مـن احتياجـات كبيـرة مـن المـواد "الوقود الحيوي السائل عالميا إنتاجتزايد  .١
 .الزراعية وما يحيط به من جدل حول اثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

على الرغم ممـا تقـوم بـه  دولة االمارات العربية في البحث واالسـتثمار فـي مصـادر الطاقـة البديلـة  .٢
  .ه فيهاإنتاجمحاصيل  نتاجالوقود الحيوي السائل لشحة الموارد االزمة إل  إنتاجال يمكنها والمتجددة ، 

  البحث منهج
لتحقيق أهداف البحث تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي  باالستناد إلى ما متاح من مصادر        

اإلطارية بشان  تغير المناخ وبيانات منشورة في وثائق األمم المتحدة في برنامجها اإلنمائي واالتفاقية 
والمنظمة ) فاو(واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وما تنشره منظمة األغذية والزراعة والدولية 

،فضال عن بعض الدراسات العلمية واالكاديمية ذات العالقة بموضوع ) اواد(العربية للتنمية الزراعية 
  .البحث 

  البحث هيكلية
ه نتاجتناول األول مفهوم الوقود الحيوي وأسباب التوجه إل ، أربعة مباحث رئيسة البحث من ألفيت     

الوقود الحيوي  إنتاجوالمواد النباتية التي ينتج منها، أما الثاني فقد خصص لمعرفة خارطة وحجم 
ة السائل وخارطة البلدان المنتجة له، وتناول المبحث الثالث اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعي

الوقود  إنتاجالوقود الحيوي السائل، والمبحث األخير فقد تم تسليط الضوء فيه على إمكانية  نتاجإل 
  . وختم البحث بجملة من االستنتاجات .الحيوي في دولة االمارات العربية

  

  األول املبحث

  احليوي للوقود أملفاهيمي اإلطار

  احليوي الوقود مفهوم :أوال
يعد الوقود الحيوي من أقدم أنواع الوقود بسبب استخدام اإلنسان حرق الحطب واألخشاب         

والنباتات في التدفئة والطبخ منذ زمن سحيق يمتد آلالف السنين، إذ كان المصدر الرئيس إلنتاج  
ة الصناعية واكتشاف مصادر ولكن بعد الثور . الوقود هو الكتلة الحيوية من النباتات والحيوانات

الطاقة االحفورية والمتمثلة في النفط الخام وألفحم الحجري والغاز الطبيعي ثم تبعها اكتشاف الطاقة 
النووية لإلغراض السلمية،ومع تطور وتقدم الصناعة والتكنولوجيا أصبح استخدام الوقود الحيوي عن 

له وجود إال في المناطق النائية والريفية في  والنباتات واألخشاب ليسطريق الحرق المباشر للحطب 
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غير إن  التطورات التكنولوجية في العقود األخيرة . قيرة  والمناطق غير الحضرية من العالمألفالبلدان 
من النباتات والمنتجات ) الوقود الحيوي السائل ( في مجال الطاقة جعلت باإلمكان استخراج سوائل 

يمكن استخدام هذه السوائل  في محركات االحتراق الداخلي بدًال من الغذائية والطحالب البحرية 
  . البنزين والديزل، كما أصبح باإلمكان أيضًا استخدامه في التدفئة أو في توليد الكهرباء

ـــن الكتلـــة الحيويـــة       ـــر مباشـــر م ـــَتج بشـــكل مباشـــر أو غي ـــوي الوقـــود المن ويقصـــد بـــالوقود الحي
باســـــــتثناء المـــــــواّد المطمـــــــورة فـــــــي التشـــــــكيالت (بيولـــــــوجي  ،والتـــــــي تعنـــــــي المـــــــادة ذات أصـــــــل

حـــم النبـــاتي، النفايـــات ألفمثـــل حطـــب الوقـــود، ) الجيولوجيـــة والتـــي تحّولـــت إلـــى متحّجـــرات أحفوريـــة
والمنتجـــــات الثانويـــــة الزراعيـــــة، محاصـــــيل الطاقـــــة، روث الماشـــــية، الغـــــاز الحيـــــوي، الهيـــــدروجين 

) .                                                     ١:فاو، بال (لميكروبية، وغيرها الحيوي، الكحول الحيوي، الكتلة الحيوية ا
وينتج الوقود الحيوي بطرق مختلفة وبأنواع عديدة حسب المواد والمحاصيل الوسيطة أو        

أو من ه من تحلل أو تخمير كيمائي، فهو قد يكون مشتق من منتجات الغابات نتاجالعمليات األزمة إل 
المنتجات الزراعية ومصايد األسماك أو من مخلفات المدن ومخلفات الصناعة الزراعية والغذائية أو 

وبشكل عام يمكن أن يكون الوقود الحيوي بثالثة . من المنتجات الثانوية ومخلفات الخدمات الغذائية
ختلفة، أو سائل ويأتي أنواع ،أما صلب ويتمثل في مخلفات النباتات كافة، بما في ذلك األخشاب الم

الوقود الحيوي الغازي وهو " الديزل الحيوي والزيوت النباتية  وأخيرا بصيغ متعددة منها اإليثانول او
غاز الميثان المستخرج من تحلل النباتات والمخلفات وروث الحيوانات أو من النفايات عن طريق 

  .) (IEA ,2007:1ردمها و تحللها في بيئة خالية من األوكسجين  
فهو ينتج على نوعين أساسين األول ) موضوع البحث(أنواع الوقود الحيوي السائل أما        

والُمَركز منه له طعم حارق وذو . اإليثانول وهو سائل كحولي شفاف، ال لون له، طعمه حلو نوع ما:
 ُيستخدم كمصدر للطاقة بديًال عن البنزين، أو ًيمزج مع البنزين بنسب مختلفة ألسباب. رائحة نفاذة

ه في الغالب  إنتاجويتم . عديدة أهمها تخفيف التلوث الناتج عن احتراق البنزين في محركات السيارات
من النباتات ومخلفاتها خاصة النباتات التي تحتوي على كمية كبير من السكر والنشويات مثل قصب 

زيت الديزل الحيوي والثاني   .السكر والشمندر السكري والذرة والقمح وذلك عن طريق عملية التخمير
الذي ينتج أما بمزج الزيت النباتي أو الدهون الحيوانية بالكحول، أو من الزيت النباتي ) البايو ديزل(

  المباشر الذي ينتج من المحاصيل الزيتية أو زيوت الطهي بعد استعمالها في المطاعم أو المطابخ
  .  ) ١٢-١٠: ٢٠٠٨فاو،(
ويعتبر الوقود الحيوي السائل هو مصدر الطاقة الوحيد من مصادر الطاقة المتجددة البديل          

للوقود االحفوري الستخدامه في كل المجاالت حيث يمكن نقله وتخزينه واستخدامه بطرق متعددة 
 )مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة االخرى( وهو مصدر نظيف ومتجدد عالوة على رخص تكلفته ،

   ).٤٩: ٢٠٠٩أواد ،(
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في أي وقت وفي أي  هإنتاجورد اعاله يمكن القول  ان الوقود الحيوي يمكن  وبناء على ما         
جغرافية أو طبيعية، وهي ميزة  بقعة من األرض، بسبب توافر مواده األولية وعدم تقيدها بأي عوامل

الشمسية التي ترتبط بمقدار سطوع الطاقة  كبرى تفتقدها مصادر الطاقة المتجددة األخرى، مثل
طوال شهور السنة، والطاقة المائية التي ترتبط بوجود  الشمس، وطاقة الرياح التي ال يمكن توفيرها

   .أمر ال يتوافر لكل الدول ممرات مائية وسواحل بحرية، وهو
  

           الوقود احليوي                            نتاجاملواد النباتية الالزمة إل:ثانيا

الوقـود الحيـوي والـذي يمكـن   نتـاجإل  تتوافر العديد من المواد النباتية يمكن استخدامها كمصادر       
  -):IEA,2007:1-2(استخدامه كبديل لطاقة الوقود االحفوري دون اإلضرار بالبيئة وكاالتي

الكتلة الحيوية من  نباتات ومواد عضوية وبخاصة النباتات التي تنمو عشوائيًا في األراضي غير  .١
الصالحة للزراعة كالحلفا والغاب، وأنواع خاصة من النباتات كالذرة والقصب والبرسيم، وكذلك النباتات 

  . التي تنمو بغزارة على سطح الماء والطحالب واألعشاب البحرية

وقود الحيوي من النباتات الزراعية،كما يحدث في البرازيل والواليات المتحدة  استخالص ال. ٢ 
األمريكية ،فالبرازيل تستخدم فائض محصول السكر لديها ، وتستخدم الواليات المتحدة ما يفيض عن 

  .االيثانول إنتاجحاجتها من محصول الذرة غيرها من النباتات التي تحتوي على الزيوت في 
وقــود الحيــوي مــن المخلفــات النباتيــة  والحيوانيــة والزراعيــة التــي تتبقــى فــي الحقــول بعــد ال إنتــاج.  ٣

ويمكـــن اســـتخدام تلـــك . جنـــي المحاصـــيل ، مثـــل أعـــواد القمـــح ، وقـــش األرز ، وبقايـــا الـــذرة وغيرهـــا
نوع من الزيت يشبه زيت الديزل يمكن استخدامه بطريقة مباشرة و بكفـاءة عاليـة  إنتاجالمخلفات في 

فــي محركــات االحتــراق الــداخلي دون إحــداث  %٥٠لــك بمزجــه مــع الــديزل االحفــوري وبنســبة تصــل وذ
                        .                                       تغيير في تلك المحركات

 مثـللالنسـان  غذائيـة قيمة ذات وغير النموسريعة   أخرى نباتات الوقود الحيوي منيمكن توليد   -٤
الـديزل الحيـوي لتخلـيص البيئـة مـن  نتـاجيمكـن أن تسـتخدم هـذه النباتـات إل .  ∗∗∗∗∗∗∗∗والهوهوبا ∗∗∗∗الجاتروفا

أضرار المواد السامة التي يحتويها الديزل النفطي عند احتراقه في السـيارات ،كمـا  أوضـحت الدراسـات  
فاعليـــــة فـــــي إدارة محركـــــات الســـــيارات التـــــي تعمـــــل بالـــــديزل  أكثـــــربـــــان  زيـــــت نبـــــات الجاتروفـــــا 

  .          )٥٦: ٢٠٠٩الحسيني،(

  الوقود احليوي إنتاجأسباب التوجه حنو :ثالثا 

الطاقة مـن مصـادرها المتجـددة وبخاصـة  إنتاجتزايد توجه بلدان العالم في السنوات األخيرة إلى         
الوقـود الحيـوي السـائل ، وقـد تـزامن هـذا التوجــه مـع ارتفـاع متسـارع فـي اسـعار مصـادر الطاقــة  إنتـاج

 ٣٤٤العالمي من الوقود الحيـوي السـائل مـن  اإلنتاجفقد تزايد . االحفوري وعدم االستقرار في امدادتها 

ثالثـون مليـون وسـتمائة وخمسـة ( ألـف ١٦٣٥مـن   أكثـرليصـل الـى  ٢٠٠١في عام " برميل يوميا ألف
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 إنتــاج،أي ازداد ) ســنرد التفاصــيل فــي فقــرات الحقــة مــن البحــث(٢٠٠٩فــي عــام  " برميــل يوميــا)  ألــف
ــذلك فقــد  ــل فــي اليــوم خــالل المــدة المــذكورة ، وب ــة برمي ــوي الســائل بنحــو مليــون وثالثمائ الوقــود الحي

وهــذا . عـوام فقـطمـرات خـالل ثمانيـة ا ٥العـالمي مـن الوقـود الحيـوي الســائل بحـوالي  اإلنتـاجتضـاعف 
  . الوقود الحيوي  إنتاجيعكس توجه واضح وحقيقي نحو 

      :- يلي ونستطيع تحديد األسباب االساسية لهذا التوجه بما       
 رغبـة الـدول الصـناعية الكبـرى الملحـة فـي إيجـاد مصـادر بديلـه للوقـود االحفـوري، تقيهـا تقلبـات -١

ها تحكم الدول المصدرة للـنفط والغـاز الطبيعـي فـي سـوق سوق النفط العالمي وأسعاره المرتفعة، وتجنب
أذ تشــير احصــاءات منظمــة ". العــالمي وبخاصــة بلــدان الشــرق االوســط غيــر المســتقرة أصــال الطاقــة

مـن نصـف احتيـاطي العـالم  أكثـرالبلدان المصدرة للنفط اوبك الى سيطرة  بلدان الشـرق االوسـط علـى 
مليـار برميـل  ٧٩٤مـن  أكثـرياطي الغاز الطبيعي، فهي تملك  من احت % ٤٠من أكثرمن النفط الخام  و 

 ١٩٢,٥٤مليـار برميــل و ١٤٧٧ترليـون متــر مكعـب مــن الغـاز الطبيعــي مـن  اصــل  ٧٨,٨٩نفـط خــام  و
 ٢٠١٠ترليـــــون متـــــر مكعـــــب  احتيـــــاطي العـــــالم المؤكـــــد مـــــن الـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــي فـــــي عـــــام  

)OPEC,2010/2011: 22-23(   .  
باالحتياجات العالمية من الطاقة أذ   قرب نفاد احتياطيات النفط وعدم كفاية المخزون منه لإليفاء  - ٢

مليون برميل في اليوم الواحد في عام  ٨٠,٣من  أكثربلغ متوسط استهالك العالم من النفط الخام 
٢٠١٠  )(OPEC,2010/2011:46  . مليار برميل من النفط  ٣٠وهذا يعني ان العالم يستهلك قرابة

والبالغ "،وبمقارنتها مع اجمالي احتياطي العالم المؤكد من النفط الخام المذكور انفا" الخام سنويا
مليار برميل فهذا يعني نفاد االحتياطات العالمية من النفط الخام بعد قرابة نصف قرن بافتراض  ١٤٧٧

العالمي، ومن ثم فأن  ، مما يهدد أمن الطاقة٢٠١٠م على نفس مقدار استهالكه في عام بقاء العال
حتميًا وهدفًا إستراتيجيًا تسعى إليه اآلن  إيجاد مصدر بديل للنفط، لم يعد اختيارًا بقدر ما أصبح طريقاً 

 .                                          بلدان العالم ويخاصة المتقدمة والمستوردة للنفط أغلب 
تعــاظم الحــديث عــن التكــاليف الباهظــة التــي تتحملهــا البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء   -٣

البيئــي و المخــاطر العالميــة للتغيــر المنــاخي وظــاهرة االحتبــاس الحــراري وذوبــان  للتكيــف مــع التلــوث
ونسـتطيع تاكيـد ذلـك مـن خـالل بعـض  . بأنهـا وراء كـل تلـك المشـاكل الجليد، واتهام النفط ومحروقاته

                                 -:التقديرات الدولية لمثل تلك التكاليف 
 العـام بحلول أنه UNFCCC) (المناخ  تغّير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية سر أمانة قّدرت  . أ

 تغّيـر مـع التكّيـف تكـاليف لتغطيـة "مليـار دوالر سـنويا ١٧١و   ٤٩سيحتاج العالم  مـا بـين   ، 2030
 )  Smith,2007:13(مليار دوالر امريكي   ٦٧و ٢٨ بين منها ما النامية البلدان  المناخ ستكون حصة
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 }٢٧{......                                    اإلمارات العربية املتحدةمع إشارة إىل دولة  لوقود احليوي السائل بديل النفط مفهومه وأثارها

 ٨٦بحـوالي  ٢٠١٥اما البرنامج االنمائي لالمم المتحدة فقد قـدر االحتياجـات العالميـة لغايـة عـام    . ب

ــا يعــادل   ــار دوالر امريكــي أي م ــاليف   %٠,٢ملي ــالمي لمواجهــة تك ــي االجمــالي الع ــاتج المحل مــن الن
 ).١٨٤: ٢٠٠٨،أالمتحدة ( التكيف مع تغير المناخ 

 الناتج من األقل على % ٥  نسبة ستعادل المناخ ، لتغير االقتصادية اآلثار فان ذلك عن فضالً    . ت
شـيبير (  المنـاخ تغّيـر أثـر لتخفيـف إجـراء أي اتخـاذ عـدم حـال فـي ،"سـنويا العـالمي اإلجمـالي المحلـي

                                                                                                                            .                                      )٧:  ٢٠٠٨واخرون، 
الحيوي إلى خلق  المستويين االقتصادي واالجتماعي، سيؤدي انتشار استخدام الوقودعلى  - ٤

الحين، وبذات الوقت سيقلل ألفماليين من فرص العمل الجديدة، وزيادة ربحية ودخل المزارعين و 
االعتماد على استيرادات الطاقة من الخارج وهذا عامل هام وحيوي في مجال االمن القومي 

  .عن اثاره االيجابية على وضع ميزان المدفوعات " قتصادي للبلدان فضالواالستقالل اال
  

  املبحث الثاني

  الوقود احليوي السائل عامليا إنتاجخارطة 
شهد العالم في العقد المنصرم ارتفاع متسارع في أسعار النفط وتزايد حالة عدم استقرار       

على اغلب امدادات الطاقة عالوة على  السياسي والعسكري في منطقة الشرق االوسط والمهيمنة
شجعت هذه العوامل البلدان المتقدمة . التكاليف العالية للكوراث الطبيعية  نتيجة التلوث البيئي 
الوقود الحيوي السائل كاحد بدائل  نتاجوالبلدان المستوردة للنفط مثل البرازيل والصين الى التوجه إل 

  .الوقود االحفوري 

العالمي من الوقود الحيوي بنوعيه  اإلنتاجفقد تزايد ) ٢(جدول الوحسب ما أشارت له بيانات         
 ةمن مليون وست أكثرليصل الى  ٢٠٠١في عام " برميل يوميا ألف ٣٤٤االيثانول والبايو ديزل من 

الوقود الحيوي السائل بنحو  إنتاج،أي ازداد  ٢٠٠٩في عام  " برميل يوميا ألفمائة وخمسة ثالثون 
العالمي من  اإلنتاجوبذالك فقد تضاعف .مليون وثالثمائة برميل في اليوم خالل المدة المذكورة  

وهذا يعكس توجه واضح وحقيقي نحو . مرات خالل ثمانية اعوام فقط ٥الوقود الحيوي السائل بحوالي 
من اجمالي استهالك الوقود السائل  %١تتجاوز  مته الالوقود الحيوي ولكن الزالت مساه إنتاج

  . )١٥: ٢٠٠٩اواد،(المخصص للنقل 

االيثانول بوصفه وقود حيوي سائل على حساب البايو  إنتاجالى هيمنة  )١(ويشير الجدول         
الوقود الحيوي السائل في  إنتاجمن اجمالي  %٩٤ديزل على الرغم من انخفاض مساهمته من قرابة 

البايوديزل، فقد ازداد  نتاجوذلك بسبب االتجاه القوي إل . ٢٠٠٩في عام  %٨١ليصل  ٢٠٠١عام 
بمعنى حقق  برميل، ألف ٣٠٨من  أكثرليصل  ٢٠٠١برميل في اليوم في عام  ألف ٢١ه من إنتاج
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                    املدرس املساعد حممد راضي جعفر واملدرس الدكتور عقيل عبد حممد..............           }         ٢٨{

" ن العامين المذكورين انفابي) مرة ١٥تضاعف حوالي ( %١٥٠٠البايوديزل زيادة قدرها قرابة   إنتاج
لنفس المدة ،أذ ازداد من ) مرات فقط ٤أي تضاعف ( %٤٠٠االيثانول سوى  إنتاج،في حين لم يزداد 

  . ٢٠٠٩برميل في عام  ألف ٣٢٧وليصل مليون  ٢٠٠١برميل في اليوم عام  ألف ٣٢٣

 "برميل يوميا ألف/٢٠١٠- ٢٠٠١العالمي من الوقود الحيوي السائل للمدة اإلنتاج):١(الجدول  

 السنة
 الوقود الحيوي السائل االيثانول الديزل الحيوي

 % الكمية % الكمية % الكمية
2001 21 6.10 323.3 93.9 344.3 100 
2002 27.5 6.78 378.4 93.22 405.9 100 
2003 35.8 7.14 465.7 92.86 501.5 100 
2004 44.3 7.96 512 92.04 556.3 100 
2005 77.2 11.67 584.3 88.33 661.5 100 
2006 142 16.63 712.6 83.37 854.6 100 
2007 202.9 18.00 924.1 82.00 1127 100 
2008 271 18.19 1218.9 81.81 1489.7 100 
2009 308.2 18.84 1327.3 81.16 1635.5 100 

  :المصدر  
- USA Energy Information Administration :International Energy Statistics :Total    Bioful,Fule 
Athanol,Biodiesl Production.                                                        

  :متاح على الشبكة العالمية االنترنت على 
     www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm 

  .ية  أحتسبت من قبل الباحثئو النسب الم-
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 }٢٩{......                                    اإلمارات العربية املتحدةمع إشارة إىل دولة  لوقود احليوي السائل بديل النفط مفهومه وأثارها

   ٢٠١٠-٢٠٠١عشرة منتجين للوقود الحيوي في العالم للمدة أكبر)/٢(الجدول 
                 برميل يوميا ألف

  :المصدر  
- USA Energy Information Administration:International Energy Statistics:Total Bioful 
Production.                                                                                                                           
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm متاح على الشبكة العالمية لالنترنت     

  . ية  أحتسبت من قبل الباحثئو النسب الم-         
  

العالمي  اإلنتاجمن  %٩٠ من ثرأكفتشير الى هيمنة عشرة بلدان فقط على ) ٢(اما بيانات الجدول    
من  %٧٥ة والبرازيل لوحدهما حوالي يالواليات المتحدة األمريك إنتاجويشكل ، للوقود الحيوي السائل

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

 كندا
 20.8 18 15.4 5.2 4.6 4 4 4 3.9 3.7 الكمية

 1.27 1.020 1.36 0.60 0.69 0.71 0.79 0.98 1.13 غ م %

الواليات 
 المتحدة

 746.4 649.7 457.3 335 260.6 223.3 183.9 140.3 115.7 غ م الكمية

 45.63 43.61 40.57 39.19 39.39 40.14 36.70 34.56 33.60 غ م %

 االرجنتين
 23.7 15.5 7.8 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 الكمية

 1.44 1.04 0.69 0.08 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 غ م %

 البرازيل
 477.5 486.3 395.7 307.3 276.4 251.7 249.4 216.9 197.6 183.9 الكمية

 29.19 32.64 35.11 35.95 41.07 45.24 49.73 53.43 57.39 غ م %

 فرنسا
 62.6 51.4 28 16.6 10.9 9.4 9 8.4 7.9 7.9 الكمية

 3.82 3.45 2.48 1.94 1.64 1.68 1.79 2.06 2.29 غ م %

 المانيا
 64.2 71.7 85.1 77.8 41.8 20.9 15.7 10.8 6.8 4.9 الكمية

 3.92 4.81 7.55 6.09 6.31 3.75 3.13 2.66 1.97 غ م %

 ايطاليا
 14.1 14.1 10.2 13.8 7.8 6.2 5.3 4.1 2.8 1.6 الكمية

 0.86 0.94 0.90 1.61 1.17 1.11 1.05 1.01 0.81 غ م %

 اسبانيا
 19 10.2 9.5 8.1 8.4 6.6 5.4 3.9 1.6 1.6 الكمية

 1.16 0.68 0.84 0.94 1.26 1.18 1.07 0.96 0.46 غ م %

 الصين
 45 42.3 34.7 28.1 21.5 17.3 13.9 5.1 0.1 0 الكمية

% 0 0.02 1.25 2.77 3.10 3.25 3.28 3.07 2.83 2.75 

 تايالند
 17.4 13.4 4.2 2.6 1.6 0.1 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0.01 0.24 .030 0.37 0.89 1.06 

باقي 
 العالم

 144.8 117.1 79.1 59.4 27.7 16.6 14.7 14.7 7.4 غ م الكمية

 8.85 7.86 7.01 6.95 4.18 2098 2.93 3.62 2.14 غ م %

 العالم
 1635.5 1489.7 1127 854.6 661.5 556.3 501.5 405.9 344.3 غ م الكمية

لسنة 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %
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                    املدرس املساعد حممد راضي جعفر واملدرس الدكتور عقيل عبد حممد..............           }         ٣٠{

 %٥٧من  أكثروالبد من التذكير هنا ان البرازيل كانت تنتج . العالمي للوقود الحيوي  اإلنتاجاجمالي 
برميل في اليوم، اال ان  ألف ٤٧٧ها ليصل إنتاجاال انه ورغم تزاد  ٢٠٠١من الوقود الحيوي عام 

برميل في  ألف ١٩٧من أكثر، بعد ان كانت تنتج  ٢٠٠٩في عام   %٣٠مساهمتها انخفضت الى اقل من 
الواليات المتحدة  إنتاجبينما ازداد . العالمي للوقود الحيوي اإلنتاجمن  %٥٧ أكثرو تشكل ٢٠٠١عام 
 ألف ٧٤٦من  أكثر، لتنتج ٢٠٠١العالمي في عام  اإلنتاجميل في اليوم أي حوالي ثلث بر  ألف ١١٥من 

العالمي للوقود الحيوي وبهذا  اإلنتاجمن  % ٤٥من  أكثربما يعادل  ٢٠٠٩برميل في اليوم في عام 
  .تحتل المرتبة االولى عالميا بعد ان كانت البرازيل تحتل تلك المرتبة 

العالمي تهيمن الواليات المتحدة  اإلنتاجمن  %٩٦ أكثرعشرة منتجين لاليثانول  وتشكل اكبر        
تحتل البرازيل في عام ". االيثانول عالميا إنتاجمن  % ٨٧من  أكثراالمريكية والبرازيل وحدهما على 

متحدة برميل في اليوم ،تليها ثانيا الواليات ال ألف ١٨٣من  أكثرها إنتاجاالولى عالميا ب المرتبة٢٠٠٠
العالمي  اإلنتاجعلى التوالي من %٣٥و % ٦١ أكثربما يعادل " برميل يوميا ألف ١٠٥ها إنتاجاالمريكية ب
االيثانول ليصل  إنتاجبدات الواليات المتحدة تحتل المرتبة االولى في  ٢٠٠٦ولكن منذ عام . لاليثانول 

العالمي لاليثانول في عام  تاجاإلنمن نصف  أكثربرميل في اليوم ،أي  ألف ٧١٣من  أكثرها إنتاج
برميل في اليوم بما يعادل ثلث  ألف٤٥٠قرابة  إنتاج، ولتحتل البرازيل المرتبة الثانية وبواقع  ٢٠٠٩
  . ))٣(انظر الجدول  ( العالمي للعام المذكور انفاً  اإلنتاج

االيثانول  إنتاجمن تركز " البايو ديزل اقل حدة قليال إنتاجفيبين  ان تركز ) ٤(اما الجدول           
العالمي تحتل المانيا وفرنسا  اإلنتاجمن  %٧٥ إنتاج،فاكبر عشرة منتجين من البايو ديزل يساهمون ب

 ٢٠٠١في عام  من البايو ديزل عالمياً  %٦٠ أكثر إنتاجب المرتبتين االولى على التوالي ويساهمان معاً 

العالمي من البايو ديزل  اإلنتاجفقط من  %٣٠انخفضت الى النصف لتصل  معاً  ، اال أن مساهمتهما
  .٢٠٠٩في عام 
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   ٢٠١٠-٢٠٠١أكبر عشرة منتجين لاليثانول في العالم للمدة)  / ٣(جدول  ال
  "برميل يوميا ألف

  

  :المصدر
- USA Energy Information Administration:International Energy Statistics:Fuel Ethanol 
Production.                                                             

                     :متاح على الشبكة العالمية االنترنت على        
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm 

  .أحتسبت من قبل الباحث  المئويةالنسب - 
  

  
  
  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  البلد

 كندا

 18.7 16.3 13.8 4.4 4.4 4 4 4 3.9 3.7 الكمية

% 1.23 1.20 1.05 0.83 0.78 0.75 0.61 1.49 1.33 1.40 

 المتحدة الو�يات

 713.49 605.57 425.38 318.61 254.69 221.47 182.94 139.61 115.15 105.54 الكمية

% 35.20 36.00 37.00 39.28 43.25 43.59 44.71 46.03 49.68 53.75 

 البرازيل

 449.82 466.29 388.71 306.12 276.41 251.72 249.35 216.93 197.59 183.89 الكمية

% 61.40 61.10 57.30 53.54 49.16 47.30 42.95 42.06 38.25 33.88 

 جمايكا

 6.9 6.42 4.85 5.2 2.2 1.97 2.6 1.9 0 0 الكمية

% 0 0 0.50 0.55 0.38 0.37 0.72 0.52 0.52 0.51 

 فرنسا

 21.5 17 9.3 5 2.5 1.7 1.7 2 2 2 الكمية

% 0.66 0.61 0.52 0.36 0.33 0.42 0.70 1.00 1.39 1.61 

 المانيا

 13 10 6.8 7.4 2.8 0.4 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0.07 0.47 1.03 0.73 0.82 0.97 

 اسبانيا

 8 5.9 6.2 6.9 5.2 4.4 3.4 2.4 0 0 الكمية

% 0 0 0.63 0.73 0.85 0.88 0.96 0.67 0.48 0.60 

 الصين

 37 34.3 28.7 24.1 20.7 17.2 13.8 5 0 0 الكمية

% 0 0 1.32 2.96 3.35 3.54 3.38 3.10 2.81 2.78 

 الھند

 5.8 4.6 4.5 4.1 3.7 3.5 3.3 3.2 3 2.9 الكمية

% 0.29 0.92 0.84 0.70 0.68 0.63 0.57 0.48 037 0.43 

 تاي�ند

 6.9 5.7 3 2.2 1.2 0.1 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0.01 0.20 0.30 0.32 0.46 0.51 

 العالم باقي

 46.19 46.72 33.2 25.84 10.48 5.5 4.6 3.34 1.66 1.3 الكمية

% 0.43 0.51 0.88 0.98 1.07 1.79 3.62 0.32 3.83 3.47 

 العالم

 1327.3 1218.8 924.11 712.57 584.28 511.96 465.69 378.38 323.3 299.33 الكمية

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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   ٢٠١٠-٢٠٠١في العالم للمدة) البايو ديزل( أكبر عشرة منتجين للديزل الحيوي )/ ٤(الجدول 
  "برميل يوميا ألف                                                                          

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  البلد

 بلغاريا
 8.1 5.4 3.2 0.49 0.02 0 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0 0.01 0.34 1.57 1.99 2.62 

 الواليات المتحدة
 32.93 44.1 31.95 16.34 5.92 1.82 0.93 0.69 0.56 غ م الكمية

 10.68 16.27 15.74 11.50 7.66 4.10 2.59 2.50 2.66 غ م %

 االرجنتين
 23.1 15.3 7.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 الكمية

 7.49 5.64 3.69 0.42 0.25 0.45 0.55 0.72 0.95 غ م %

 البرازيل
 27.71 20.1 6.97 1.19 0.01 0 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0 0.01 0.83 3.43 7.41 8.99 

 فرنسا
 41.1 34.4 18.7 11.6 8.4 7.7 7.3 6.4 5.9 5.9 الكمية

 13.33 12.69 9.21 8.16 10.88 17.38 20.39 23.27 28.09 غ م %

 المانيا
 51.2 61.7 78.3 70.4 39 20.5 15.7 10.8 6.8 4.9 الكمية

 16.61 22.76 38.59 49.57 50.51 46.27 43.85 39.27 32.38 غ م %

 ايطاليا
 13.1 13.1 9.2 11.6 7.7 6.2 5.3 4.1 2.8 1.6 الكمية

 4.25 4.83 4.53 8.16 9.97 13.99 14.80 14.90 13.33 غ م %

 اسبانيا
 11 4.3 3.3 1.2 3.2 2.2 2 1.5 1.6 1.6 الكمية

 3.56 1.58 1.62 0.84 4.14 4.96 5.58 5.54 7.61 غ م %

 الصين
 8 8 6 4 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0 الكمية

% 0 047 0.36 0.27 0.22 1.03 2.81 2.95 2.95 2.59 

 تايالند
 10.5 7.7 1.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 الكمية

% 0 0 0 0 0 0.51 0.34 0.59 2.84 3.40 

 باقي العالم
 79.35 55.1 35 23.41 11.4 5.6 4.27 3.71 3.05 غ م الكمية

 25.74 20.33 17.24 16.48 14.76 12.64 11.92 13.49 14.52 غ م %

 العالم
 308.2 271 202.9 142 77.2 44.3 35.8 27.5 21 غ م الكمية

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  :المصدر   
     - USA Energy Information Administration:International Ene rgy Statistics:Biodesl    
Production.                                                                              

                  www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm   : متاح على الشبكة العالمية االنترنت على  
  .النسب المئوية أحتسبت من قبل الباحث -
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  املبحث الثالث

  الوقود احليوي إنتاجآثار 
  

يعزز أستخدام انواع الطاقة المتجددة ومنها الوقود الحيوي إقامة التوازن البيئي إلى جانب        
التوازن االقتصادي إلى حد كبير ويرجع ذلك إلى تجنب تلك المصادر المتجددة لآلثار السلبية على 

حد كبير  وكذا ستؤثر تلك المصادر إلى).طبيعة وعمل( اإلنتاجالبيئة  وأثرها على األقتصاد وعناصر 
في زيادة مرونة الطلب على منتجات الوقود الحفري عند ارتفاع ثمنها،اذ سيكون في صالح بعض 

الطاقة، أو قيام الدول  إنتاجالدول الزراعية لو قامت باستغالل منتجات الوقود الحيوي التي لديها في 
وبذات الوقت . اقة منهاطاقة الرياح وغيرها في توليد الط نتاجذات الموقع االستراتيجي الصالح إل 

الوقود الحيوي ترافقه العديد من االثار السلبية وبخاصة مسالة مزاحمته  إنتاجهناك من يرى ان 
. قراء غذائهم والماء الصالح الذي يشربون،عالوة على الجدل الحاد حول اثاره الحقيقية على البيئةألف

  . الوقود الحيوي إنتاجمنافع وتكاليف  سنحاول التعرف على راي طرفي الجدال من خالل التعرف على
    
  الوقود احليوي نتاجاآلثار االقتصادية إل" :اوال

 ٢٠٠٩اواد،(الوقود الحيـوي السـائل االثـار االقتصـادية االيجابيـة االتيـة  إنتاجيمكن ان ينجم عن        
:٤٩( :-   

الزراعي  اإلنتاجكثير من الصحاري واألراضي القاحلة، وفي دفع عجلة  المساهمة في استصالح -١
، وبشكل ال يستبعد معه حدوث طفرة نوعية سواء في ورأسياً  في أرجاء العالم والتوسع فيه افقياً 

  .المكننة الزراعية المستخدمة او مساحات األراضي المستغلة او أنماط او طرق الزراعة السائدة
الحين والمزارعين والى دعم وتنشيط ألفوزيادة مكاسب  مل الجديدةخلق ماليين فرص الع -٢

صناعات كثيرة مرتبطة بالزراعة، ومنها صناعة األسمدة والمبيدات واليات نقل وتخزين الغالل، 
  .، وغيرها من المجاالت"وتحويل البذور جينيا

قر والجوع  ألفالمساهمة في دعم خطط التنمية المستدامة في البلدان النامية، وفي خفض معدالت  -٣
   . وتوفير مصادر الطاقة

محاصيل الطاقة كالقمح وغيره من المحاصيل في  إنتاجقد تقوم الدول التي لديها القدرة على  -٤
على وضع ميزان المدفوعات  زيادة جانب صادراتها من تلك المحاصيل،األمر الذي سنعكس ايجابياً 

لتلك البلدان، مما يشجع الطلب على عمالتها وارتفاع سعر الصرف لعمالتها، وبهذا نجد أن وجود 
الطاقة المتجددة وباألخص الوقود الحيوي قد يقوم بتحريك أبعاد جديدة للتنمية األقتصادية وظهور 

رغم أن تلك الدول لم تكن موجودة بعض الدول على ساحة المنافسة والتصدير في مجال الطاقة ، 
 ).٧: ٢٠٠٨شحاته،(من قبل وكانت الوحيدة المحتكرة لسوق الطاقة هي الدول النفطية 
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الوقود الحيوي بسبب ارتفاع تكاليف  إنتاجولكن رغم هذه االيجابيات المذكورة اعاله يواجه 
نابيب، وبأجواء متعددة تراوح ه ونقله، اذ يمكن نقل المشتقات النفطية بطرق متعددة أرخصها األ إنتاج

ولكن هناك ، بين درجات منخفضة جدًا كما في اآلسكا ودرجات عالية جدا كما في الخليج العربي
فال يمكن نقل اإليثانول باألنابيب، األمر الذي تطلب أن يتم . صعوبة كبيرة في نقل الوقود الحيوي

كما ال يمكن نقل . دى إلى ارتفاع تكاليفهه ومزجه بالبنزين بالقرب من نقاط التوزيع، مما أإنتاج
وعلى أية حال وباستثناء   ).OECD,2007:28(الديزل الحيوي في األجواء الباردة بسبب تجمده

اإليثانول الحيوي الذي ينتج في البرازيل من قصب السكر ال يستطيع الوقود الحيوي بشكل عام 
وتشير تقديرات الدعم الكلي .ودعم حكومي  منافسة أنواع الوقود األخرى بدون الحصول على إعانات

 ٨١,٧الى  ٦٧,٣ما بين  ٢٠١٢-٢٠٠٦الوقود الحيوي في الواليات األمريكية فقط وللسنوات  نتاجإل 

  ٢٠٠٨البايوديزل، أما  في عام  نتاجمليار دوالر إل  ١٠,٧الى  ٩االيثانول ومابين  نتاجمليار دوالر إل 
مليار دوالر  ١,٩الى  ١,٥االيثانول وما بين  نتاجمليار دوالر إل  ١١الى  ٧,٢لوحدها فتقدر ما بين 

كل لتر من  إنتاجولتوضيح الصورة بشكل أفضل فان .  )Koplow&Trak,2007:28(البايوديزل  نتاجإل 
دوالر امريكي في الواليات المتحدة ودوالر واحد  ٠,٣االيثانول الحيوي يحتاج الى دعم حكومي بمقدار 

الوقود  نتاجوهنا يبرز ويتعزز أهمية المبرر األخالقي إل . )٢٠-١٩: ٢٠٠٨فاو،(وربيفي االتحاد األ 
الوقود الحيوي ال يختلف عليها اثنان من  نتاجالحيوي فعشرات مليارات الدوالرات المقدمة إعانات إل 

  .انها تكفي إلشباع مئات الماليين من جياع العالم
  

  الوقود احليوي والبيئة  : ثانيا
يعد الوقود الحيوي من انواع الوقود الصديقة للبيئة ألن الغازات المنبعثة من احتراقه في 
محركات السيارات أقل من كمية الغازات المنبعثة من احتراق البنزين أو الديزل النفطي في المحركات 

الجاتروفا خمس كمية ثاني اوكسيد  يولد احتراق الديزل المصنوع من زيت نبات" فمثال. نفسها
من االضرار التي يسببها الديزل النفطي  %٨٠الكاربون من احتراق الديزل االحفوري وهذا يعني اختزال 

عالوة على امكانية الحصول على الوقود الحيوي من التحليل الصناعي . )٥٦: ٢٠٠٩الحسيني،(للبيئة 
 مكن إعادة استخدامها، مثل القش والخشب والسماد،ضالت وبقايا الحيوانات التي يألفو  للمزروعات

الغاز الحيوي  وقشر األرز، والمجاري، وتحُلل النفايات، ومخلفات األغذية، التي يمكن تحويلها إلى
  .قرات السابقةألفوكما مر في 

الوقود الحيوي فإن اآلثار  نتاجولكن إذا ما تم حساب األثر البيئي من البداية وحتى النهاية إل         
إن الدراسات العلمية المنشورة إذ . السيئة للوقود الحيوي أكبر من اآلثار السيئة للمشتقات النفطية 

عل إلى زيادة مخاطر الفمؤخًرا تفترض أن معظم، إن لم يكن كل، أنواع الوقود الحيوي يمكن أن تؤدي ب

غري
ال

 
وم
للعل

 
دية

صا
االقت

 
رية

الدا
وا

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 }٣٥{......                                    اإلمارات العربية املتحدةمع إشارة إىل دولة  لوقود احليوي السائل بديل النفط مفهومه وأثارها

لقصير إلى المتوسط وأن تتسبب في تأثيرات بيئية انبعاثات غاز االحتباس الحراري على المدى من ا
  .)٥: ٢٠٠٨، ـالمتحدة ب(واجتماعية أخرى

فاالعتقــاد ان الوقــود الحيــوي صــديق للبيئــة متــأت مــن كــون الغــازات المنبعثــة مــن احتراقــه فــي        
ــ ــديزل النفطــي ف ــراق البنــزين أو ال ــة مــن احت ــازات المنبعث ــة الغ ي محركــات الســيارات هــي أقــل مــن كمي

كونهـا ال تشـمل الحقـائق والحق انـه اعتقـاد ال يتفـق مـع الواقـع وتنقصـه الكثيـر مـن ، المحركات نفسها
) والمسـتخرجة مـن الـنفط(الوقـود الحيـوي، والتـي تتضـمن األسـمدة  إنتـاجاألثر البيئي لزراعة محاصيل 

قـل الـذرة واإليثـانول، والمبيدات ، وال تشمل اآلثار البيئية الناتجة عن سيارات الشـحن الضـخمة التـي تن
خاصة أنه ال يمكن نقل اإليثانول باألنابيب ألسباب فنية تتعلق باختالط المـاء بـه عـالوة علـى عمليـات 

 نتـاجازالة الغابات كما في البرازيل فإنه يتم قطع أشجار الغابات االستوائية لزرع قصب السكر مكانها إل 
ــانول ــى امتصــاص . اإليث ــات عل ــازات ومعــروف أن قــدرة الغاب ــون، أحــد أهــم الغ ــاني أكســيد الكرب غــاز ث

المسببة لالحتباس الحراري، أكبر بكثير من قدرة المحاصيل الزراعية علـى امتصاصـه ،أضـف الـى ذلـك 
الطاقـــة  محاصــيل نتـــاجتحويــل الحقــول الزراعيـــة المنتجــة للمحاصـــيل الغذائيــة إلــى منـــاجم كبيــرة إل 

الغابـات والمنـاطق الخضـراء  لزراعي العالمي والجور علىالموعودة، وما يتبع ذلك من اإلخالل بالتنوع ا
التلــوث المــائي والجــوي بســبب الكميــات  المحميـة، وزيــادة معــدالت انجــراف التربــة، وارتفــاع مســتويات

عـالوة علـى ان احتـراق الـديزل . استزراع محاصيل الطاقـة  الكبيرة من المبيدات واألسمدة التي يتطلبها
  ).١٦-١٢: ٢٠٠٨، ـالمتحدة ب(د النتروجين بكميات أكبر من الديزل النفطيالحيوي ينتج عنه غاز أكسي

 
ً
  اآلثار االجتماعية:ثالثا

فـي ارتفـاع  الوقود الحيوي ضـمن عوامـل ومتغيـرات أخـرى علـى المسـتوى الـدولي دوراً  إنتاجلعب        
أسعار األغذية الى أعلى مستوياتها منذ سـبعينات القـرن العشـرين اذ تسـبب ذلـك فـي انعكاسـات كبيـرة 

قـر واألمـن الغـذائي ألفالوقـود الحيـوي السـائل علـى  إنتاج، ويكمن اثر  على األمن الغذائي لفقراء العالم
قـر فـي البلـدان الناميـة ألفمعـدالت  في ارتفاع أسعار السلع الغذائية سـيكون لـه انعكاسـاته علـى ازديـاد

خاصــة الــدول المســتوردة الصــافية لألغذيــة اذ ســـيجهد ارتفــاع األســعار فواتيرهــا الخاصــة بـــالواردات 
جـوة للمـواد الغذائيـة الرئيسـة عـالوة علـى ارتفـاع معـدالت ألفالغذائية وعجز الموازين التجاريـة واتسـاع 

قيرة خاصة فـي الريـف بسـبب نقـص اإلنفـاق ألفاألسر كما سيكون له تأثير سلبي على . التضخم فيها 
ويقـدر عـدد الـذين .قر وتردي الصحة العامة وتفشي أمراض سوء التغذيـة ألفعلى الغذاء وتوسيع دائرة 

ــالمي مــنهم  ــى المســتوى الع ــانون مــن نقــص الغــذاء بنحــو مليــار نســمة عل ــط فــي البلــدان % ١يع فق
  ).٣٦: ٢٠١٠المتحدة ،(ب الصحراء االفريقية الكبرى في اسيا والمحيط الهادي وجنو  %٨٩المتقدمة و
الوقود الحيوي السائل من  إنتاجحول حجم ما يتطلبه " وضوحا أكثروبهدف إعطاء صورة          

كغم من  ٢٣٣لتر من االيثانول   ١٠٠محاصيل زراعية ، يتطلب ملء خزان سيارة رباعية الدفع سعة 
اما  من المحاصيل االخرى قد نحتاج الى . غم من القمحك٢٩٤كغم من الذرة  او ٢٥٠ االرز او 
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مضاعفة الكمية، وهي كميات بدون أدنى شك تكفي ولربما تزيد إلطعام جائع لمدة عام كامل وهنا يرى 
الوقود الحيوي للموازنة ما بين اطعام جائع ورفاهة  نتاجالباحث مرة اخرى اهمية المبرر االخالقي إل 

  ) . ٥(جدول الانظر . شخص غني 

الوقود الحيوي السائل مصدرا رئيسيا للطلب على المنتجات الزراعية اذ تتراوح  إنتاجيشكل   
فمثال . من المنتجات الزراعية عالمياً  %٣٠ -%٣الوقود الحيوي من  إنتاجتقديرات الطلب الغراض 

الواليات المتحدة من الذرة الصفراء في % ٥٥من  أكثرتطلب استهالك  ٢٠٠٦االيثانول في عام  إنتاج
وتشير التوقعات إلى زيادة . من بنجر السكر في فرنسا %٥٢االمريكية وقصب السكر في البرازيل و

الطلب على الوقود الحيوي خالل العقد المقبل والذي من المرجح أن يدفع أسعار السلع الزراعية 
  ).٣٧: ٢٠٠٨عبد الراضي،(لالرتفاع 

  لتر من الوقود الحيوي  ١٠٠نتاجالغذائية  إل  االحتياجات من المواد)/ ٥(الجدول  

 أسم المحصول
تقديرات عالمية 

 وقطرية
الوقود الحيوي 
 المستخلص

كفاءة 
  التحويل

 طن/لتر

االحتياج من 
المحصول  

 )كغم(

 909 110 االيثانول عالمية بنجر السكر

 1429 70 اليثانول عالمية قصب السكر

 1342 74.5 االيثانول البرازيل قصب السكر

 250 400 االيثانول عالمية الذرة

 251 399 االيثانول الواليات المتحدة الذرة

 263 380 االيثانول عالمية الذرة الرفيعة

 233 430 االيثانول عالمية األرز

 294 340 االيثانول عالمية القمح

 435 230 الديزل الحيوي ماليزيا زيت النخيل

 435 230 الديزل الحيوي اندونيسيا زيت النخيل

 488 205 الديزل الحيوي الواليات المتحدة فول الصويا

 488 205 الديزل الحيوي البرازيل فول الصويا

  :المصدر
الوقود الحيوي :  ٢٠٠٨حالة االغذية والزراعة  التقرير السنوي :منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة  -

  . ١٦ص: رصألفاالفاق والمخاطر و 
  -:االحتياج من المحصول احتسب من قبل الباحث بطريقة النسبة والتناسب أي ان  -
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  لتر ١٠٠                                  

ــــ=   االحتياج من المحصول  ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   )كغم١٠٠٠(طن١×   ــــ
  طن     /كفاءة  التحويل لتر                        

  
  

  املياه واالراضي: رابعاً 

أزمة المياه يواجه العالم ازمة لربما تفوق في أهميتها وآثارها أزمة إمدادات الطاقة اال وهي    
تصاعد الصراعات واالقتتال على  الصالحة لالستعمال ولعل من الجوانب السلبية المتوقعة لهذه األزمة

محاصيل الذرة وقصب السكر  الموارد المائية بسبب تزايد الحاجة للمياه، سواء الستخدامها في ري
لب محاصيل الوقود الحيوي كميات ال تتط أذ. االوقود الحيوي ذاته إنتاجالمنتجة للطاقة، أو في عملية 

غالون من  إنتاجها كميات هائلة من المياه، حيث أن إنتاجإضافية من المياه فقط، وٕانما يتطلب 
اما االحتياج من . غالونات من المياه الصالحة للشرب   ٦الى  ٣,٥اإليثانول من الذرة يتطلب ما بين  

غالون  ٧٨٠حد من االيثانول  فتقدر بحوالي غالون وا نتاجالذرة التي تكفي إل  نتاجالمياه إل 
Koplow&Trak,2007:26 )(  االمر الذي يعني ان كل غالون من االيثانول الحيوي المنتج من الذرة ،

كبير في الموارد المائية وسيترك بطبيعة الحال  اثاره   غالون من المياه وهذا هدر ٨٠٠يتطلب قرابة 
   .  الضارة على المجتمعات والشعوب

المحاصيل الزراعية التي ينتج منها الوقود الحيوي على  نتاجوتوجد تداعيات اخرى إل  
اذ يتم استثناء أعداد كبيرة . المجتمعات األصلية والمحلية  تتمثل في الهيمنة على األراضي والمزارع

من السكان من مزارعهم دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة منهم والنقص الواضح في 
 الن الكثير من سكان األرياف األصلين قد ال نظراً ( ض والحقوقاالهتمام بالملكية التقليدية لألر 

مليون شخص من الشعوب األصلية في العالم  ٦٠ويواجه  ).يملكون وثائق تثبت حيازاتهم لالرضي 
وفي بعض األحيان تتم إزالة المجتمعات  .خطر إخالء أراضيهم تمهيًدا إلنشاء مزارع الوقود الحيوي

: ٢٠٠٨، ـالمتحدة ب(من مناطقها األصلية تمهيًدا إلقامة هذا المشروع التنموياألصلية والمحلية نفسها 

تفقد الشعوب األصلية القدرة على الوصول إلى موارد األرض والغابات، وقد يتم ومن ثم قد  ).٢٠- ١٩
عالوة على ذلك، . إجبارهم على إخالء مساحات إضافية من األرض للوفاء باحتياجاتهم المعيشية

ؤدي تحويل ملكية األرض والحد من إمكانية الوصول والحقوق إلى القضاء على مصادر يمكن أن ي
 . الرزق، وُيحتمل أن تنتج عنه صراعات حول استخدام األرض
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  املبحث الرابع

  الوقود احليوي يف اإلمارات العربية إنتاجأمكانية 

ــة         ــة دول ــاجاالمــارات العربيــة إل ســنحاول فــي هــذا المبحــث تســليط الضــوء علــى امكاني الوقــود  نت
    -:الحيوي السائل ، ولذا كان البد من االشارة الى الحقائق االتية

تعيتبر دولة االمارات العربيـة مـن البلـدان الرائـدة والسـباقة مـن بـين البلـدان العربيـة والمنطقـة فـي  .١
ــة المتجــددة والنظيفــة  ــدان الم.مجــال االهتمــام فــي الطاق ــة فاالمــارات احــدى البل ــة الدولي ؤسســة للوكال

علـى نطـاق  الطاقـة المتجـددةحكوميـة دوليـة لتشـجيع اعتمـاد  منظمـةو هـي ) أيرينـا(للطاقة المتجددة 
تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجـددة وتـوفير الخبـرة للتطبيقـات والسياسـات فـي . العالم

الميزانيــة الســنوية . دولــة ٧٥مــن جانــب  ٢٠٠٩ ينــاير ٢٦تشــكلت إيرينــا فــي . مجــال الطاقــة المتجــددة 
ــى لهــا  ــون  ٢٥األول ــا، بــال(يــوروملي ــوظبياختيــرت  و ) .الصــفحة الرئيســية:أيرين ، عاصــمة دولــة أب

الدوليـة للطاقـة المتجـددة ، إلستضـافة المقـر الرئيسـي لألمانـة العامـة للوكالـة اإلمارات العربية المتحـدة
، وهذه هي المرة األولى التي تقـوم فيهـا وكالـة دوليـة باختيـار مدينـة فـي الـوطن العربـي او فـي "أيرينا"

ــة  ــر لهــا الشــرق األوســطمنطق ــارات العربيــة فــي الســعي . كمق ــة واهتمــام  دولــة االم وهــذا يؤكــد مكان
  .  للحصول على الطاقة المتجددة ومنها بالشك الوقود الحيوي السائل

مــدن العــالم  أكثــرالمــارات  مدينــة مصــدر وهــي تعتبــر مدينــة مصــدر مــن كمــا وتوجــد فــي دولــة ا      
استدامة، فهي مركز صاعد للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة يوفر بيئة تـدعم االبتكـار وروح الريـادة 

وذلك ناتج جزئيًا عن حقيقة أن المدينـة بحـد ذاتهـا . حيث يمكن للشركات أن تزدهر ولالبتكار أن ينمو
وتـزداد هـذه الحقيقـة رسـوخًا مـن خـالل تصـميم وٕادارة . ًا للتطوير العمراني الصديق للبيئـةتشكل نموذج

مدينة مصدر بحيث توفر أرقى مستويات الحياة بأقل اآلثار الضـارة بالبيئـة، مـع التركيـز علـى الجـدوى 
  ).الصفحة الرئيسية:مصدر، بال(االقتصادية واألرباح التجارية

 الطاقـة األولى(الكهربائية من الطاقة الشمسية بتقنيتيها  إنتاجوتتوفر في دولة االمارات مقومات  .٢
 نطـاق علـى تسـتخدم حيـث الشمسـية الطاقـة والعدسات لتركز المرايا تستخدم والتي  المركزة الشمسية
الضـوئية  األلـواح عبـر المولّـدةالشمسـية  والثانيـة الطاقـة .الكهربـاء ٕانتـاجو  التوربينـات لتـدوير تجـاري

نظـرا الـى ) أشـباه الموصـالت اسـتخدام عبـر إلـى كهربـاء مباشـرةً  الشمس أشّعة فتحّول  )وتوفولتيةألف(
مدينـة  مـن عشـرة سـاعات يوميـا  وعلـى مـدار السـنة ، و قـد قامـت كثـرشـروق الشـمس فيهـا علـى أل 

 فـي تجـاري نطـاق علـى فوتوفولتيـة توليـد محطـة أول بنـاء أعمـال ببـدء مـؤخراً  ظبـي أبـو فـي مصـدر
ــة  ــة الريــاح  وتيــارات المــد  ) . الصــفحة الرئيســية:االماراتيــة أ،بــال(المنطق ويمكــن االســتفادة مــن طاق

الطاقة الكهربائية كون دولة االمارات تمتـاز بطـول سـواحلها البحريـة والبالغـة  إنتاجوالموج البحري في 
  .  كم   ٧٣٠من  أكثر
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ات سابقة من البحث الى حجم االحتياجات من الماء والمحاصـيل الزراعيـة سبق وان اشرنا في فقر  .٣
الوقــود  إنتــاجتــتمكن دولــة االمــارات العربيــة مــن  مــن ذرة او قصــب الســكر او الحبــوب االخــرى ، لــذا ال
ه فيها من موارد مياه كبيرة وارضـي زراعيـة إنتاجالحيوي السائل بشكل جدي وذالك لعدم توفر مقومات 

تنـتج  فدولـة  االمـارات العربيـة ال. الوقـود الحيـوي مـن ذرة وقصـب سـكر إنتـاجمحاصـيل  اجنتـواسعة إل 
مليــون متــر مكعــب أحــذ فــي التنــاقص  ٥٢٨٠الـذرة ولقصــب الســكر ومخــزون االمــارات مــن الميــاه يبلـغ 

متر مكعب فـي السـنة  ١٠٠٠رد االماراتي من المياه بحدود ألفوكما ويبلغ نصيب . خالل القرن الحالي 
، في حين وحسـب الموصـفات الدوليـة يفتـرض ان ٢٠٢٥متر مكعب في عام  ٦٥٠يصل الى اقل من وس

وهذا عجز مائي واضح في دولة االمـارات تحـول ).   ٥: ٢٠٠٨االمارتية ،( متر مكعب  ١٧٠٠اليقل عن 
الوقود الحيوي في الدولة لما يتطلبه من كميـات كبيـرة مـن الميـاه وكمـا مـر فـي  إنتاجدون التفكير في 

 .فقرات البحث

ضــالت اذ تصــنف دولــة اإلمــارات ألفالوقــود الحيــوي مــن  إنتــاجغيــر ان باســتطاعة دولــة االمــارات  .٤
لـو جرامـًا كي ٧٣٠النفايات للفرد الواحد بالعالم والتـي بلغـت  إنتاجالعربية المتحدة كثاني أعلى دولة في 

فبعض النفايات العضوية .  )ead,no home page(:كيلو جرامًا سنويًا في دبي  ٧٢٥وسنويًا في أبوظبي 
بخــار يســتغل فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة أم  نتــاجيــتم تحويلهــا ألســمدة زراعيــة، كمــا يمكــن حرقهــا إل 

 لضآلة سـكان االمـارات نسـبياً  ولكن رغم ذلك ونظراً . غازات تستغل كمصدر آخر للطاقة نتاجتستخدم إل 
 . ضالت  كبيراً ألفالوقود الحيوي من  إنتاجفال يتوقع ان يكون حجم 

   االستنتاجات

شجعت عوامل عديدة واهمها ارتفاع اسعار الطاقة وبخاصة النفط الخام مـن جهـة، وهيمنـة بلـدان  .١
احتيـاطي مصـادر الطاقـة االحفوريـة فـي العـالم وتزايـد المخـاوف مـن عـدم الشرق االوسـط علـى اغلـب 

، هـذه وسياسـياً  وعسـكرياً  تدفق مصـادر الطاقـة للسـوق الدوليـة لعـدم اسـتقرار المنطقـة  امنيـاً  استمرار
العوامل فضال عن المشاكل البيئية التي تسببها مصادر الطاقة االحفورية شجعت البلدان علـى البحـث 

 .يلة للطاقة ومنها الوقود الحيوي السائلفي مصادر بد

الوقـود الحيـوي السـائل فـي بلـدين فقـط  همـا الواليـات المتحـدة االمريكيـة والبرازيـل اذ  إنتاجيتركز  .٢
 إنتـاجمـن %٨٧مـن  أكثـرالعالمي من الوقود الحيوي و  اإلنتاجمن مجموع % ٧٦من  أكثر ينتجان معاً 

 .االيثانول عالميا 

الوقود الحيوي السائل من تداعيات خطيرة تتمثل في االحتياجـات الكبيـرة مـن المـواد  إنتاجيخلو  ال .٣
" قـر والجـوع فضـالألفه، والتي سـتنعكس فـي تزايـد اسـعار المـواد الغذائيـة وتزايـد نتاجالزراعية االزمة إل 

 .المواد الزراعية إنتاجعن تزايد الصراعات على المياه واألراضي كونهما عامالن حاسمان في 
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بالرغم من عدم  حسم الجدل حول االثار االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة والتـي يخلفهـا اسـتخدام  .٤
ه بـوتيرة عاليـة ومتسـارعة إنتاجـالوقود الحيوي السائل اال ذلك لـم يمنـع مـن تزايـد معـدالت نمـو  ٕانتاجو 

 .وقد تستمر بالتزايد في االجل المنظور والمتوسط

او الحصــول علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة والنظيفــة مثــل  إنتــاجيــة تســتطيع دولــة االمــارات العرب .٥
انهـا ال  اال.الطاقة الشمسـية والريـاح وحتـى المـد البحـري، ولـديها بـاع طويـل ومحـاوالت جـادة فـي ذلـك

ــاجيمكنهــا  ــى األقــل فــي المــدى القريــب والمتوســط لعــدم تــوفر مقومــات  إنت الوقــود الحيــوي الســائل عل
 . ه سواء من مياه او أراضي زراعيةإنتاج محاصيل إنتاجومستلزمات 

  .وبهذا أثبتت فرضيتي البحث ومن اهللا التوفيق وهو المعين

  املصادر
 
ً
  املصادر العربية: اوال
دراسة تحليلة تقيمية الثار استخدام المحاصيل الزراعية في ) : ٢٠٠٩(المنظمة العربية للتنمية الزراعية  اواد، .١

  .  ٤٩وص ١٥الوقود الحيوي، الخرطوم ، السودان ، ص إنتاج
نبات الجارتروفا كمصدر للوقود الحيوي ، مجلة التنمية الزراعية في ) :٢٠٠٩(الحسيني ، زينب عبد الجبار  .٢

  . ٥٦الوطن العربي، العددان االول والثاني، بغداد، العراق ، ص 
النامي   العالم  في للتنمية الجديد التحّدي:المناخ تغّير مع التكّيف) :٢٠٠٨(أف  .ليزا .إي.شيبير واخرون ، د .٣

  . ٧البرنامج االنمائي لألمم المتحدة ،نيويورك،الواليات المتحدة االمريكية،   ص: النهائية  النسخة
مصادر الطاقة والتنمية االقتصادية، بحث فـي المـؤتمر العلمـي السـنوي ) : ٢٠٠٨(شحاته ، شيماء جمال مجاهد  .٤

 .          ٧الثاني عشر كلية الحقوق جامعة المنصورة ،المنصورة ، مصر، ص
  :متاح على الشبكة العالمية االنترنت على        

www.f-law.net/law/showthread.php/14999   
ــادى مصــطفى .  .٥ ــود الحيــوى وانعكاســاته علــى األســعار  نتــاجدراســة اقتصــادية إل ) ٢٠٠٨(عبــد الراضــى ، هن الوق

 . ٣٧ص ، ٣٧مجلة العلوم االنسانية العدد :العالمية للحوم 
الوقـود :  ٢٠٠٨التقريـر السـنوي حالـة االغذيـة والزراعـة  ):٢٠٠٨(غذية والزراعة لالمـم المتحـدة فاو، منظمة اال .٦

  . ٣٣-٢٣و ص ١٢ -١٠رص ، نيويورك،الواليات المتحدة االمريكية، صألفالحيوي االفاق والمخاطر و 
ــامج االنمــائي لالمــم  .٧ ــة البشــرية ) : ٢٠٠٨( المتحــدة أ ،البرن ــر التنمي ــر المنــاخ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقري ــة تغي محارب

 .١٨٤، صنيويورك،الواليات المتحدة االمريكية  التضامن االنساني في عالم منقسم ،
االتفاقيــــــة المتعلقــــــة بــــــالتنوع  البيولـــــوجي ، مــــــذكرة  مقدمــــــة  مــــــن  األمــــــين  ) :٢٠٠٨(المتحـــــدة ب،االمــــــم  .٨

ـــوجي ـــالتنوع  البيول ـــة  ب ـــة  المتعلق ـــي االتفاقي ـــى :التنفيـــذي لمـــؤتمر األطـــراف  ف ـــوي عل ـــة للوقودالحي ـــأثيرات المحتمل الت
  . ١٦-١٢وص ٥، ص ، نيويورك،الواليات المتحدة االمريكيةالتنوع البيولوجي

  -:ىشبكة العالمية االنترنت علمتاح على ال       
www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-26-ar.doc        
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 }٤١{......                                    اإلمارات العربية املتحدةمع إشارة إىل دولة  لوقود احليوي السائل بديل النفط مفهومه وأثارها

مسـارات الـى : ة الحقيقيـة لالمـمالثـرو  ٢٠١٠تقرير التنميـة البشـرية  ) :٢٠١٠(المتحدة ،البرنامج االنمائي لالمم  .٩
 . ٣٦ص نيويورك،الواليات المتحدة االمريكية التنمية البشرية ،

  
  االنكليزية املصادر: ثانياً 

  
1. IEA ,International Energy Egency (2007) : Energy Technology  Essentials Biofuel 
Production:,p 1-2. 
      Avaible at:_       www.iea.org/techno/essentials2.pdf 
2. Koplow & Track, Doug, Earth(2007) :Biofuels – at WhatCost?, Government  
support for ethanol and biodiesel in the United States : 2007 Update, Geneva, The 
International Institute for Sustainable Development (IISD) p28. 

     Avaible at:- http://www.iisd.org/pdf/2007/biofuels_subsidies_us_update.pdf  
3. OECD,Organisation for Economic Co-operation and Development(2007) :Round 
Table on Sustainable Development : Richard Doornbosch and Ronald Steenblik 
:Biofule:Is the cure wors than the disease: September 2007 , p3. 
       Avaible at:-  www.oecd.org/datateoced/15/46/39348696pdf  
4. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries (2011)  Annual 
Statistical Bulletin 2010/2011  PP 22-23 &p46. 
5. Smith ,Joel B. (2007): Preliminary estimates of additional investment  and financial 
flows needed for adaptation in 2030: United Nations Framework Convention on Climate 
Change:Vienna-2007. Avaible at :-                     
www.unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/070828_smith.pdf 
 

 
 
ً
  مصادر االنرتنت: ثالثا
مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج  ):ب#(ا"ماراتية ، وزارة الطاقة وشوؤن الكھرباء  .١
.  

https://www.moenr.gov.ae/assetsmanager/Files/studies_statistics.pdf  
 الصفحة الرئيسية) ب#(أيرينا،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  .٢

http://irena.org/Menu/index.aspx?PriMenuID=13&mnu=Pri 
 لجنة الزراعة ، الوقود الحيوي ):ب#(نظمة ا"غذية والزراعة ل#مم المتحدة فاو،م .٣

www.fao.org/docrep/meeting/009/j4313a.htm#thr                               
 الصفحة الرئيسية) ب#(والتقنيات النظيفة مصدر، مركز صاعد للطاقة المتجددة  .٤

http://www.masdarcity.ae/ar/27/what-is-masdar-city 
5. D.J. Undersander and other : Jojoba     www.hort.purdue.edu/newcrop/afcm/jojoba.html 
6. Ead,no,homepage:-http://www.ead.ae/shaheensworld/ar/energy/advanced/ 
 

                                                             

  )jatropha curcas(الجاتروفا  نبات ∗
 المنـاطق من العديد الكاريبي إلى منطقة عبر انتشر ومنها .الجاتروفا لنبات األصلي الموطن الوسطى أمريكا تعد      

 حيـث الشتاء فصل خالل الجاتروفا الثمار اشجار تنتج .الشمالية وأمريكا وٕافريقيا الهند مثل االستوائية وشبه االستوائية
 نبات .عالية الحرارة ودرجة التربة كافية رطوبة كانت إذا مرات قي السنة عدة الواحدة الشجيرة تثمر وقد لألوراق وجود ال

 يمكن حيث للجفاف المتحملة المحاصيل من الجاتروفا نبات ويعد .والثانية األولى بعد السنة الثمار غالباً  تنتج الجاتروفا
 الظروف من واسعة مديات في زراعتها تنتشر كذلك المضمونة،غير  حتى أو األمطار مضمونة شبه األراضي في زراعته
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 ذات المنـاطق فـي جيـداً  تنمـو أن يمكـن كما الرطبة مرورًا بالمناطق جداً  الجافة إلى اإلستوائية المناطق من تمتد البيئية
 .للملوحة تحمله إلى تشير تقارير أن هناك كما الخفيف االنجماد تتحمل أن ويمكن المعتدلة، الحرارة درجات
الجاتروفـا،  بـذور مـن % ٤٠-٢٧ الزيـت ويؤلـف .المجـذرة العقل أو البذور بواسطة بسهولة الجاتروفا إكثار يمكن     

حيويـة  كتلـة لتكـوين تصـنع أن يمكـن البـذور وبقايـا كسـماد المتبقيـات البشـري وتسـتعمل لالسـتهالك يصـلح وزيتـه ال
  .الديزل زيت مع يخلط أو مفرداً  إما كوقود ويستخدم الزيتالكهربائية،  الطاقة معامل في الستخدامها

  :لتفاصيل شاملة انظر
نبات الجارتروفا كمصدر للوقود الحيوي ، مجلة التنمية الزراعية في الوطن ) :٢٠٠٩(الحسيني ، زينب عبد الجبار

 . ٥٧-٥٣العربي العددان االول والثاني  ص 

  ) jojoba(بات الهوهوبا ن ∗∗∗∗∗∗∗∗
هـــو صـــحراء الســـونارا جنـــوب غـــرب الواليـــات  موطنهـــا األصـــلي شـــجيرة بريـــه لالراضـــى القاحلـــه وشـــبه القاحلـــة       

ســـنه  ٢٠٠وشـــمال غــرب المكســـيك وهـــو نبــات معمـــر يصــل عمـــره الـــى اكتــر مـــن ) واليــه اريزونـــا(المتحــده االمريكيـــة
ـــات آ(،ثنائيـــة المســـكن  ـــى نب ـــة عل ـــات والمؤنث ـــى نب ـــتم ) خـــراألزهـــار المـــذكرة توجـــد عل ـــًا ي ـــاج، وغالب ـــذور إنت ـــد  الب بع

ـــار ـــى زيـــت فريـــد ذي خصـــائص . عـــن طريـــق البـــذور الســـنة الرابعـــة مـــن الزراعـــة فـــي حالـــة اإلكث تحتـــوي البـــذور عل
ـــنفط ـــد تفـــوق خصـــائص الزبـــت المســـتخرج مـــن ال ـــازة  ق ـــا فـــي ظـــروف بيئيـــة قاســـية مـــن  تنمـــو. ممت نباتـــات الهوهوب

  . وبة التربةالجفاف والحرارة و شدة اإلضاءة وتدني خص
                                                                                                                                                                                                        

، ويـــذكر أن خصـــائص الزيـــت ثابتـــة بغـــض النظـــر عـــن %٥٠فـــي  ويتـــراوح متوســـط نســـبة الزيـــت فـــي البـــذور        
ــــي أتــــت منهــــا البــــذور ــــأثر . المنطقــــة الجغرافيــــة الت ــــذور الجوجوبــــا لعــــدة ســــنوات دون أن تت مــــن الممكــــن تخــــزين ب

وتخزينهـــــا فــــي مكــــان مناســـــب وخــــاٍل مــــن اآلفـــــات % ١٠وذلــــك عنــــد خفـــــض نســــبة الرطوبــــة فـــــي البــــذور إلــــى 
ـــ. الحشـــرية ـــار الواحـــد م ــــ يعطـــي الهكت ـــارب ال ـــة  ٤٠٠ا يق ـــن العناي ـــى ســـنوات الحصـــاد، لك ـــي أول ـــذور ف ـــم مـــن الب كغ

واالهتمـــام بالنباتـــات قـــد يرفـــع غلـــة الهكتـــار إلـــى مـــا يقـــارب الطنـــين مـــن البـــذور بعـــد عـــدة ســـنوات مـــن الزراعـــة، بـــل 
  .ها إلى ثالثة أو أربعة أطنان للهكتار الواحد إنتاجأن بعض األصناف المطورة قد يصل 

  
متــاح علــى الشــيكة  D.J. Undersander and other : Jojoba :ة ووافيــة انظــر لتفاصــيل شــامل

 www.hort.purdue.edu/newcrop/afcm/jojoba.html:  العالمية االنترنت على
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