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 مشكلة البحث

ما مدى مساىمة الغـاز الحيـوي المنـتن مـن المخماـات العبـوية بمنطصـة النصـيرات فـي " 
 " . حل أزمة الطاقة الكيربائية الالزمة ليا ؟ 

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي العديد من األسئمة الفرعية التي تخدم مشكمة الدراسة ، وهي كما
 :يمي

 ؟ النصيرات منطقة من الناتجة العضوية المخمفات كمية مقدار ما1.

 االربع مدار عمى النصيرات منطقة احتياجات لتغطية الالزمة الكهربائية الطاقة كمية ماهي2.
 ؟ ساعة والعشرين

 منطقة من الناتجة العضوية المخمفات من عمية الحصول المتوقع الحيوي  الغاز كمية ماهي3.
 ؟ النصيرات

 المتوقع الحيوي  الغاز كمية من انتاجها يمكن التي الكهربائية الطاقة كمية مقدار هو ما4.
 ؟ النصيرات منطقة من الناتجة العضوية المخمفات من عميه الحصول

هل يساهم الغاز الحيوي المنتج من المخمفات العضوية بمنطقة النصيرات في حل ازمة الطاقة 5.
 الكهربائية االزمة لها ؟



 أهذاف البحث
التعرف عمى كيفية استخراج الغاز الحيوي من المواد العضوية المنتجة من منطقة 1.

 النصيرات 

التعرف عمى الكمية النظرية التي يمكن ان ننتجها من الغاز الحيوي من المخمفات  2.
 . العضوية المنتجة من منطقة النصيرات 

االستفادة من المخمفات العضوية المنتجة من منطقة النصيرات في حل ازمة الطاقة 3.
 ( .  بنزين وسوالر) وايجاد حل بديل عن المواد البترولية 

تسميط الضوء اكثر عمى اهمية اعادة تدوير المخمفات العضوية وغير العضوية 4.
 .واالستفادة منها 

 .التخفيف من تموث البيئة والحفاظ عميها5.

 .ايجاد حل جذري لمشكمة الكهرباء في قطاع غزة6.



 أهمية البحث
حل مشكمة النفايات المتواجدة في شوارع قد تساهم  في 1.

منطقة النصيرات والتقميل من كميتها الناتجة وايجاد طرق 
 .امنة وذات فائدة لمتخمص منها 

المواد العضوية في انتاج الغاز حيوي قد تساهم باستغالل 2.
واستخدامه في حل مشكمة الطاقة الكهربائية بدال من 

ساعة  24السوالر والبنزين وتشغيل منطقة النصيرات 
 .متواصمة دون انقطاع التيار كهربائي 

في ايجاد فرص عمل والحد من مشكمة البطالة قد تساهم 3.
 .المرتفعة جدا 



 مصطلحات البحث
 المخماات العبوية: 

هيييي عبيييارة عييين مجموعييية النفاييييات وبقاييييا الطعمييية واالغذيييية ذات االصيييل      
( بواسيييطة البكتيرييييا والكائنيييات الحيييية الدقيقييية ) النبييياتي والحييييواني القابمييية لمتحميييل

التيييي تنيييتج عييين انشيييطة افيييراد البييييت بجمييييع األعميييار، وليييم يعيييد لهيييا حاجييية او 
 .  استخدام ويمكن جمعها 

 الغاز الحيوي: 
هيييو غييياز عيييديم الميييون والرائحييية نييياتج عييين تحميييل الميييواد العضيييوية بطريقييية      

 (CH4)مخصصيييه يشيييكل غييياز الميتيييان  هواضيييمالتخمييير الالهيييوائي ضيييمن 

  .(نصف كثافة الهواء ( معظمه و وزنه اخف من الهواء

 الطاقة الكيربائية : 

هيييي عبيييارة عييين الطاقييية الكهربائيييية التيييي تحتاجهيييا منطقييية النصييييرات عميييى      
ميييدار الييييوم وييييتم الحصيييول عميهيييا مييين شيييركة توزييييع الطاقييية الكهربائيييية التابعييية 

 .لمسمطة الوطنية الفمسطينية 



 الذراسات السابقة
 : (2010 ) حجاج  دراسة
 المحمية بالوحدة المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوي  الغاز توليد مشروع " بعنوان      
   "المني بمحافظة قرقاص ابو مركز الفقاعى / لقرية

  

 :(2014) مرقة دراسة
 عمى حيوي  غاز وحدات الستخدام االجتماعية والقابمية االقتصادية الجدوى  تقييم "بعنوان     

 "فمسطين في المنزلي المستوى 
  

 : (2015)عبدو دراسة
 منزل مخمفات من الحيوي  الغاز االنتاج مفاعل مردود عمى المؤثرة العوامل "بعنوان     
  " طرطوس محافظة في ريفي

  



 الذراسات السابقة
 :(2015 ) المصداد دراسة
   "  لممستقبل وامل لمبيئة صديقة كطاقة الحيوي  الغاز اهمية مدى  "  بعنوان     

 
 : (2016) واخرون  ثويبة دراسة
 عن الضغط بتخفيض الطبيعي الغاز من المنزلي الغاز إلنتاج وحدة تصميم "بعنوان     
   " التقطير ابراج باستخدام الفصل عمميات طريق



 مىهجية البحث
 ذلك" وىو , الدراسة ىذه في التحميمي الوصاي المنين استخدم تم لصد 

 والممارسات والمتغيرات والظواىر األحداث تناول يتم خاللو من الذي المنين
  "فييا التدخل دون  والتحميل بالوصف معيا يتااعل بحيث ىي كما

   (1997 األغا, )                                                          



 حذود البحث
لقيييد اجرييييت هيييذ  الدراسييية البحثيييية فيييي بدايييية الفصيييل / الحـــد الزمـــاني 

 . 2018-2017الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 

ــاني لقييد اجريييت الدراسيية عمييى  منطقيية النصيييرات ومقييدار /  الحــد المك
 .كمية المخمفات العضوية الناتجة عن سكانها 

 

تطرقت الدراسة الى كمية الغاز الحييوي النياتج عين / الحد الموبوعي 
كمييييية المخمفييييات العضييييوية التييييي تنييييتج عيييين منطقيييية النصيييييرات ومييييدى 

 .مساهمتها في حل ازمة الطاقة الكهربائية الالزمة 



 البحثعيىة   وجمتمع 
 تنتج التي العضوية المخمفات كل من الدراسة مجتمع يتكون  

 المؤسسات قبل من جمعها يتم التي سواء النصيرات منطقة من
 مراقبة مكاتب خالل من تتم التي او – (البمدية) الحكومية
 وتحت (األونروا) الدولية اإلغاثة لمؤسسة التابعة البيئة صحة
 . الصمبة النفايات ادارة شركة اشراف



 أدوات البحث
لقد تم استخدام اداة المقابمة في جمع المعمومات الالزمة  

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفرضياتها لما لها من اهمية 
 .وتوافق مع طبيعة االسئمة والمعمومات الخاصة بالدراسة 



 وتائج البحث
 نسييييمة ينتجييييون ميييين المخمفييييات ( 86135)ان منطقيييية النصيييييرات والييييذي يبمييييل عييييدد سييييكانها حييييوالى

 ( .سنة/ طن 15340.5 ،يوم/ طن 42)العضوية تقريبا 

 نسيييمة بهيييا عيييدد اشيييتراكات تبميييل ( 86135)ان منطقييية النصييييرات واليييذي يبميييل عيييدد سيييكانها حيييوالى
و تحتيياج ميين الطاقيية الكهربائييية لتغطيتهييا عمييى مييدار االربعيية والعشييرين ( 11747)بمجموعهييا حييوالى

لتيير  960000)وهييذا يحتيياج كمييية ميين الوقييود مييا مقييدار  حييوالى ( يييوم/ ميغييا وا  600)سيياعة حييوالى
 (السنة/ لتر سوالر 350640000)و(  اليوم/ سوالر

 نسيييمة تنيييتج مييين الغييياز الحييييوي ( 86135)ان منطقييية النصييييرات واليييذي يبميييل عيييدد سيييكانها حيييوالى
ميين نسييبة المخمفييات العضييوية % 30وهييي تعييادل ( السوو  / 3م 12272.4( )يوو م / 3م 33.6)حييوالى

 .المستخدمة في عممية التخمير 
 3م  33.6)ان منطقية النصيييرات يمكيين ان تعمييل عمييى انتيياج كمييية ميين الغيياز الحيييوي تقييدر بحييوالي /

/ لتير سيوالر  20.16)وهذا يعادل كمية من السوالر تقدر بحيوالي ( السنة / 3م 7363.44)و ( يوم 
وهيييذ   سيييوف تعميييل عميييى انتييياج ميييا معدلييية حيييوالى ( سييينة / لتييير سيييوالر  7363.44)بحيييوالي ( ييييوم 
ييييوم اي ميييا يعيييادل انتييياج / ثانيييية فقيييط ال غيييير 1.8144ييييوم لميييدة ( ثانيييية / ميغيييا وا  0.006944)

مييا يعييادل ( دقيقيية فقييط عمييى مييدار السيينة  11.04516)يييوم و لمييدة (/ ميغييا وا  0.0126)حييوالى 
 .   سنة  تقريبا من الناحية النظرية (/ ميغا وا  4.60215)انتاج حوالى 



 وتائج البحث
 مقييدار مسيياهمة الغيياز الحيييوي المنييتج ميين المخمفييات العضييوية فييي منطقيية النصيييرات ال ان

حيييث ان مقيدار ميا تحتاجييه منطقية النصييرات ميين ( لمييوم او لمسينة % / 0.0021)تتجياوز 
وهيذا يحتياج اليى (  ميغيا وا  600)الكهرباء عمى مدار االربع وعشرين ساعة يساوي تقريبا 

لتيير  350640000)و(  اليييوم/ لتيير سييوالر 960000)كمييية ميين السييوالر مييا مقييدار  حييوالى 
وهيذا ميا ال ييوفر  الغياز الحييوي المنيتج مين المخمفيات العضيوية الناتجية عين (  السنة/ سوالر

 .سكان المنطقة 
النصيرات منطقة من الناتجة العضوية المخمفات من  المنتج الحيوي  الغاز مساهمة عدم  

 المؤثرة العوامل من العديد وجود بسبب وذلك لها الالزمة الكهربائية الطاقة ازمة حل في
  نوعية – المستخدمة العضوية المخمفات كمية – المستخدمة المخمفات نوعية ) منيا

 منطقة في الموجودة السكانية الكثافة – الكهربائية الطاقة انتاج في المستخدمة التوربينات
   .  .( وغيرها..... الكهربية الطاقة من االستهالك كثرة – النصيرات



 تىصيات البحث

ميييييييين المخمفييييييييات العضييييييييوية يوصييييييييي البحييييييييث  باالسييييييييتفادة 
والمخمفييات الصييمبة بشييكل عييام عمييى نطيياق اوسييع بكثييير فييي 
انتيياج الكهربيياء والتركيييز عمييى مييزارع االبقييار ومخمفاتهييا لمييا 
لها من اهمية في هذا الموضيوع والقييام بمزييد مين الدراسيات 

 . المكممة له وتتناول موضوعة بصورة اشمل واعم  


