
 انتاج الولود الحٌوي  من نبات الجاتروفا
 ممدمة

من المعلوم ان اكبر مصدر للملوثات هو الصناعة النفطٌة  وما ٌنتج عنها من مشتقات للوقود 
هلكا المختلفة. تمثل وسائك النقل  مستاالحفوري والمستعمل فً كافة المحركات بانواعها 

غازٌة تساهم فً زٌادة مشكلة االحتباس رئٌسٌا للوقود االحفوري وٌنتج عن حرقه ملوثات 
الحراري  لذا توجه الباحثون الى إٌجاد بدائل كثٌرة للتقلٌل من االنبعاثات الناجتة عن حرق 
الوقود االحفوري. من هذه البدائل هو استخدام الوقود الحٌوي الذي ٌتم انتاجه من مواد أولٌة 

ال تشكل مصدرا لغذاء االنسان وال الحٌوان   كثٌرة وقد كان االتجاه الحدٌث نحو استخدام نباتات
فكان نبات الجاتروفا من هذه النباتات لما له من مزاٌا وصفات تؤهله لكً ٌكون مصدرا 

 مناسبا النتاج الوقود الحٌوي
 

 اهداف المشروع
 انتاج الوقود الحٌوي من نبات الجاتروفا -1

 تثبٌت الكثبان الرملٌة فً منطقة بٌجً  -2
 خضراء والعمل على انشاء مصدات للرٌاحزٌادة المساحات ال -3
استخدام المٌاه العادمة لمصافً بٌجً فً الري مما ٌقلل وبشكل كبٌر الحمل البٌئً الناتج  -4

 عن مصافً بٌجً ومنع رمً المٌاه الملوثة فً نهر دجلة
 المساهمة فً حفظ مصادر المٌاه ومصادر الطاقة معا -5

 
 االعمال األولٌة 

متر مربع بنبات الجاتروفا فً تربة  2522قلٌة حٌث تم زراعة مساحة تم انجاز دراسة بحثٌة ح

رملٌة حقٌقٌة فً بٌجً وتم تنمٌة األشجار ورٌها بالمٌاه العادمة لمصفى بٌجً وتم جنً الثمار 
واستخالص الزٌت منها وتم فحص مواصفاته  وهو نقً وبعد مزجه بنسب محددة مع زٌت 

دل على كونه مطابقا للمواصفات القٌاسٌة وفٌما ٌلً اهم الغاز لمصافً بٌجً وكانت النتائج ت
 المعاٌٌر التً تمت فً الدراسة

 متر مربع 2522مساحة األرض المزروعة         -
 شجرة 252عدد األشجار                        -
 كٌلوغرام 752                       ةالمنتجالثمار  -
 متر مكعب/سنة 55المٌاه المستهلكة                     -
 كغم من الثمار(   3لتر/ 1لتر  ) 252الزٌت المنتج                        -

 
 
 
 
 
 
 
 



 وفٌما ٌلً بعض الصور للمشروع
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.(1) photo showing area of cultivation Fig.(4) photo showing irrigation procedure 

                                                                                 
            

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.(2) photo showing plants at certain growth stage       Fig.(5) photo showing fruits at certain growth stage. 

                         

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

                                                                                                 Fig.(6) photo showing fruits at certain growth stage 

                   

 

 

 Fig.(3) photo showing plants at certain growth stage 



 المعطٌات األولٌة 

متر مكعب ٌومٌا  أي انها تكفً لتشجٌر  822كمٌة المٌاه العادمة لمصافً بٌجً بحدود  -

 دونم 5222بحدود 

 طن سنوٌا 3752كمٌة الثمار المتوقع انتاجها بحدود  -

 لتر سنوٌا 1252222كمٌة الزٌت المتوقع انتاجه بحدود  -

لتر   6252222فً النفط مقداره ٌكفً النتاج وقود حٌوي بعد مزجه بزٌت الغاز لمصا -

 سنوٌا
 

 كلفة المشروع

 

 دٌنار عرالً(ملٌون  الكلفة ) اسم الفمرة ت

 555 دونم 5555تهٌئة األرض بمساحة  1

 45 بناٌة لإلدارة مع مخزن 2

 65 متر مكعب  255بسعة  2خزانات مٌاه عدد  3

 155 مضخات مع مولد  4

 155 كم مع الحفر واجور العمل  5انابٌب  5

 1555 دونم 5555منظومة الري ل  6

 555 محطة استخالص الزٌت 7

 355 د مختلفة إضافٌة ااعمال ومو 8

 555 سٌاج للمشروع 9

 255 الٌات 15

 3855 المجموع

 كلفة تشغٌل المشروع 
 تكالٌف فرٌك العمل

 شهرٌا 155

 شهرٌا 35

 

 الوارد من المشروع

 طن من الثمار سنوٌا 3755 -
 لتر زٌت 1255555 -

أي ان المشروع سٌغطً التكالٌف   دٌنار عرالً سنوٌا 1875555555زٌت بمٌمة  -

 على اعلى تمدٌرالى ثالث سنوات خالل فترة سنتٌن 
 

 مزاٌا اخرى
 تثبٌت التربة الرملٌة -
والمنشات الصناعٌة  االستغناء عن محطة معالجة مٌاه الفضالت فً مصفى بٌجً -

 المرٌبة 
 زٌادة المساحات الخضراء -



 تشغٌل االٌدي العاملة    -
 حفظ مصادر المٌاه ومصادر الطالة   -
 توفٌر بٌئة طبٌعٌة الصناف عدٌدة من الكائنات الحٌة -
من الجذور والساق دراسات وبحوث تخص نبات الجاتروفا وإمكانٌة االستفادة اجراء  -

 واألوراق فً مجاالت مختلفة
من الممكن توسٌع المشروع لٌشمل استغالل مٌاه الفضالت للمنشات الصناعٌة المرٌبة  -

مثل محطة كهرباء بٌجً ومعمل األسمدة مما ٌمضً بشكل كبٌر على المٌاه الملوثة 
 وزٌادة انتاج الولود الحٌوي الذي من الممكن تصدٌره 

ط والصناعات األخرى المضاء على الملوثات البٌئٌة للمٌاه والناتجة عن مصافً النف -
 التً ستستغل مٌاهها للري

من الممكن ان تستغل األراضً الرملٌة المزروعة بالجاترفا لزراعة نباتات أخرى منتجة  -
 نتٌجة الرتفاع خصوبة التربة

 
 
 
 
 

 خالد اسود خلف                    الباحث البٌئً 
 إبراهٌمأ.د. مزهر مهدي 

أ.د. علً إسماعٌل الجبوري



 

 

 

 

 

 
 


