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 تقدير كمية  الغاز الحيوي المنبعث من مناطق الطمر الصحي في المدينة العراقية "

 "مدينة الرمادي-الحالة الدراسية

 اريج خيري عثمان الراوي. د.م

 .جامعة بغداد-مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 

 الملخص

نتيجة لفعالياتو المختمفة ينتج  
من " بدءا (solid waste)االنسان نفايات صمبة

مسكنو ومأكمو الى مكان عممو ومناطق الترفيو التي 
يرتادىا وغيرىا من الفعاليات،تتطمب ىذه النفايات 

 منيا، ومن الطرائق يمعالجة لمتخمص النيائ
المعتمدة في مدينة الرمادي  طريقة الطمر الصحي 

(Sanitary landfill) تحدث تحمل ال ىوائي ،
لممواد العضوية المكونة لمنفايات الصمبة في ىذه 

المناطق مما يؤدي الى انبعاث الغاز الحيوي الذي 
من غاز الميثان والنسبة % (60-40)يكون من 

المتبقية من غاز ثاني اوكسيد الكربون والغازات 
 .االخرى

 تعاني المدينة العراقية ومنيا مدينة 
الرماي من ضعف في ادارة النفايات وتموث  لجميع 

مكونات  البيئة ال سيما اليواء وذلك لعدة اسباب 
منيا االستخدام المفرط لممركبات وازدياد عدد 

، والنقص الحاد في 2003المركبات بعد عام 
الطاقة الكيربائية مما ادى الى االستعمال المفرط 
لممولدات الكيربائية التي تعمل بالديزل او البنزين 
وغيرىا من االسباب ، مما يستوجب ايجاد مصدر 

نظيف ومتجدد لموقود ومن خصائص الغاز الحيوي 
المتولد من مناطق الطمر انو غاز طبيعي، وغير 

مموث لمبيئة، ومتجدد غير قابل لمنفاد الرتباطو 
 .بحياة وفعاليات االنسان المختمفة

انبعاث الغاز الحيوي : فرضية البحث 
غاز الميثان في مناطق الطمر المدارة وغير المدارة 

واالستفادة منو ليكون مصدرا لمطاقة النظيفة في 
 .مدينة الرمادي

مراجعة االدبيات ولقاء : منيجية البحث
مع المسوؤلين ذات العالقة مع موضوع البحث 

واعتماد معادلة الطريقة االفتراضية في تقدير كمية 
 .غاز الميثان المنبعث من مناطق الطمر

تيدف ىذه الدراسة الى تقدير كمية غاز 
الميثان المتولد من منطقة الطمر  في مدينة 

الرمادي في حال ادارتيا بشكل صحيح، لتقدير 
 .كمية الطاقة الممكن استثمارىا

 :ومن اىم االستنتاجات التي تم التوصل الييا

 . طن من غاز الميثان6280يمكن توليد -

كيمو 11304= يمكن توليد طاقة كيربائية  - 
 .ساعة/واط

 :ومن التوصيات
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يجب انشاء انابيب لجمع غاز الميثان في منطقة - 
 الطمر في مدينة الرمادي

من " يجب  اعتماد طريقة الطمر الصحي بدال-
الرمي العشوائي المفتوح لممحافظة عمى البيئة 

 .ولزيادة كمية الميثان المستخمصة

مناطق طمر النفايات،مناطق : الكممات المفتاحية
.الرمي العشوائي،  الغاز الحيوي

Abstract 

Produced as a result of the 

different actors of human solid waste 

(solid waste) started" from his house  

to his workplace and areas frequented 

by entertainment and other events, 

these wastes require handling for final 

disposal, And methods adopted in Al-

Ramadi sanitary  landfill , Speaking on 

anaerobic degradation of organic solid 

waste in these areas leading to 

emission of biogas which is (40-60 )% 

of methane and the remainder of the 

carbon dioxide and other gases. 

 Suffering Iraqi city including 

the city AlRamdi of weakness in the 

management of waste and pollution of 

all kinds of environment, particularly 

air, for several reasons, including 

excessive use of vehicles and the 

increasing number of vehicles after 

2003, and the acute shortage of 

electric power, which led to the 

excessive use of generators that 

operate diesel or gasoline and Other  

of reasons, which requires finding a 

clean and renewable source of fuel 

properties and bio-gas generated from 

the landfill that natural gas, and non-

polluting, renewable and non-

depletion is related to the life and 

activities of the various rights. 

This study aims to estimate the 

amount of methane generated from 

landfill area in the city of Ramadi, to 

estimate the amount of energy can be 

invested 

The most important conclusions were 

reached: 

 -Can generate 6280 tons of methane 

gas 

 - Can generate electrical energy = 

11304 kW / h 

Among the recommendations: 

 - must set up pipelines for the 

collection of methane in the landfill 

area in the city of Al- Ramadi 

 - Must be approved landfill method 

rather than "throwing open dump to 

preserve the environment and to 

increase the amount of methane 

learned. 

 Key words: sanitary landfill , open 

dump , bio-gas. 
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 جدول بالمصطلحات التً ستذكر فً البحث

 MSWT(x) .(سنة/غرامكٌكا ) Xكمٌة النفاٌات الصلبة المتولدة فً السنة 

 X (x)MSWFجزء النفاٌات الصلبة الواصلة الى مناطق الطمر فً السنة 

 LO(X) امكانٌة تولٌد غاز المٌثان

(كٌكا باٌت)مقدار غاز المٌثان السنوي ب  Ch4generated/year t(Gg/yr 

 :MCF(X) (.x)معامل تصحٌح غاز المٌثان فً السنة 

كٌكا غرام من  )(x)الكربون العضوي القابل للتحلل فً السنة 

 .(كٌكا غرام من النفاٌات/الكربون

 

DOC(X) 

.الجزء المتباٌن من الكربون العضوي القابل للتحلل  DOCF 

.الجزء بحسب الحجم من غاز المٌثان فً غاز اماكن الطمر  F 

.التحول من الكربون الى المٌثان  16/12 

 

                                                           
10=الكيكا غرام 

9 
 .غرام
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 الغاز الحيوي

ٌمكن تعرٌف الغاز الحٌوي على انه 

الغاز الناتج من تحلل المواد العضوٌة فً ظروف 

وتحدث بشكل  (غٌاب االوكسجٌن)ال هوائٌة 

طبٌعً فً اعماق البحٌرات والتجمعات المائٌة 

 (.4,2)واعماق التربة ومناطق طمر النفاٌات

 (CH4)غاز الميثان 

اهم مكونات الغاز الحٌوي هو غاز 

وثانً اوكسٌد  (%60)بنسبة  (CH4)المٌثان 

وكمٌة بسٌطة من  (%35)الكربون بنسبة 

النتروجٌن والهٌروجٌن وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن،وهذا 

وفقا لدراسة اعدتها الجمعٌة االلمانٌة للغاز والمٌاه 

DVGW( 20,14,6) ًوكما هو موضح ف ،

 (.1)الجدول 

                       

 مكونات  الغاز الحٌوي (1)جدول

 %نسبته  الغاز

 60 المٌثان-
 35 ثانً اوكسٌد الكربون-
 3.1 بخار الماء-
 1 نتروجٌن-

 0.3 اوكسجٌن
 <1 هٌدروجٌن

 3م/ملغم0.7 امونٌا

 500 كبرٌتٌد الهٌروجٌن

، بحث مقدم الى كمية "الغاز الحيوي وتقنيات الحصول عميه"عبد اهلل ، عمبي اسعد منير ،  مرعشمي): المصدر
 (.www.4shared .com/file/ugr5.Bsua/_.htmlالهندسة البيئية، جامعة حمب، 

 

كلما زادت نسبة المٌثان فً الغاز الحٌوي 

زادت نسبة الطاقة الممكن استحصالها من الغاز 

 . الحٌوي

من غازات  (%16)وٌكون حوالً

االنحباس الحراري، بمعنى ان وجوده فً الجو 

 .ٌؤثر فً حرارة االرض والنظام المناخً

قصٌر االمد مدة استمراره فً الجو حوالً عام 

 :اوينتج طاقة  تقدر بـواحد، 

 1.8= من غاز المٌثان3 الطاقة الكهربائٌة لكل م-

 (.6)ساعة/كٌلو واط

لتر ديزل لسير  (1) غاز الميثان ينتج  3م (1)و-
 .(2)،كم لممركبات (10)

 .(غاز الميثان)خصائص استعمال الغاز الحيوي

هنالك العدٌد من الخصائص لغاز المٌثان البد من 

 :وهً (16,4,6)التعرف علٌها 

ٌقلل من ظاهرة االحتباس الحراري، اذ بدال من --1

انبعاثه الى الجو ٌمكن تجمٌعه واعادة استعماله  

النفط )مصدرا للوقود، بدال عن الوقود االحفوري

 .(ومشتقاته

 .غٌر قابل للنفاد الرتباطه بحٌاة وفعالٌة االنسان-2

 .وقود نظٌف غٌر ملوث للبٌئة-3

ٌقلل من مشاكل مناطق الطمر، اذ ان تجمع غاز -4

المٌثان فً الطمرقد ٌؤدي الى حدوث انفجارات 

 .فٌها
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 :تمراحل طمر النفايا

هنالك عدة مراحل لطمر النفاٌات الصلبة فً 

 :وكاالتً  (1)مناطق الطمر 

 .نشر النفاٌات فً طبقات رقٌقة-1

 .ضغطها فً حجم صغٌر-2

"  ثم تغطٌتها بطبقات من التربة ٌومٌا 3-

سم، ومن مٌزات هذه الطبقة (25-15)بسمك

 :عن كونها طبقة انضغاطٌة ما ٌأتً" فضال

 .تمنع تسرب الروائح-

 .تقلل انعاثات او تطاٌر النفاٌات-

 .تمنع تسرب مٌاه االمطار الى تلك المواقع-

 .تهٌئة سطح مناسب لعمل المركبات-

تحتفظ بالحرارة الناتجة من تحلل المواد العضوٌة -

ٌرقات الذباب والجراثٌم المسببة  مما ٌساعد على

 .لالمراض

 :تجميع غاز الميثان في مناطق الطمر 

ٌتم تجمٌع غاز المٌثان عن طرٌق انشاء 

انابٌب توضع فً الطبقات االولى من النفاٌات عند 

عملٌة طمر النفاٌات لٌتم تجمٌع غاز المٌثان 

وباالمكان االستفادة منه وتجنب المشاكل الناتجة 

، وكما (9)عن بقائه فً اعماق مناطق الطمر 

 (1)هوموضح فً الشكل

 

 

 انبوب تجمٌع غاز المٌثان (1)شكل

R: (California environment protection agency, "landfill methane control 

measure, www.arb.ca.gov/cc/landfills/landfills.htm).. 

من منطقة  (الميثان)تقدير كمية الغاز الحيوي

 .الطمر

ٌنبعث الغاز الحٌوي من مناطق الطمر 

ومناطق الرمً (sanitary landfill)الصحٌة 

نتٌجة للتحلل الالهوائً  (open dump)المفتوح 

للبكتٌرٌا وتتولد بكمٌات اقل فً مناطق الرمً 

المفتوح من مناطق الطمر ٌمكن تكون فً هذه 

الحالة عندما تكون النفاٌات غٌر مغطاة تقل عندئذ 

  (.20,19 )تحلل المواد العضوٌة ،

هنالك عدة طرق الموجودة تتبع عالمٌا 

،  (16 (لتقدٌر كمٌة الغازات المنبعثة  غاز المٌثان 

تعتمد طرٌقة اختٌار الطرٌقة على عدة متغٌرات 

كمعامل التحلل البطئ ومعامل التحلل السرٌع 

وزمن التحلل ودرجة الحرارة لغرض االستزادة 

لكن المتبع بشكل كبٌر  (12 )ممكن مراجعة 

الطرٌقة :) ( 17,14 )طرٌقتان رئٌستان

 .(االفتراضٌة وطرٌقة االنحالل من الرتبة االولى

تستند الى افتراض ان كل : الطرٌقة االفتراضٌة-1

غاز المٌثان المحتمل ٌنطلق فً السنة التً ٌتم فٌها 

التخلص من النفاٌات، وتعطً هذه الطرٌقة تقدٌرا 

سنوٌا معقوال لالنبعاثات الفعلٌة اذا كانت  كمٌة 

وتركٌب النفاٌات المتخلص منها ثابتة وبطٌئة 

وتركٌبها كذلك على مدى فترة زمنٌة تمتد الى عدة 

 .عقود

صورة :طرٌقة االنحالل من الرتبة االولى-2

لالنبعاثات تتعلق بعنصر الزمن، وٌمكن استعمالها 

فً حال كانت كمٌة وتركٌب النفاٌات سرٌع التغٌٌر 

 .ِ مع مرور الوقت

http://www.arb.ca.gov/cc/landfills/landfills.htm)
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 اختيار طريقة تقدير كمية غاز الميثان

 :لتحدٌد الطرٌقة  الممكن اعتمادها  وكاالتً (2شكل)(3)ٌتم اعتماد شجرة القرارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شجرة اتخاذ القرار الختٌار طرٌقة تقدٌر انبعاث غاز المٌثان (1)شكل

( R: Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse 

gas inventories,"ch4 emission from solid waste disposal.) 

 

 

 

 

 

 

ىل يمكن الحصول عمى 
 البيانات الخاصة بالنفايات

 في سنة التقدير

 

نبعاثات غاز الميثان تقدر ا
  الطريقة االفتراضيةعمال باست

ىل تتوفر البيانات 
الخاصة بالنفايات 

 لالعوام السابقة؟

 عمال انبعاثات غاز الميثان باستتقدر 
 طريقة االنحالل من الرتبة االولى

 ال

نع

م

ع

 م

 نعم

 ال
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 معادلة االنحالل 

Ch4generated/yeart(Gg/yr)=

 (3) 

 اذ ان

 Ch4generated/yeart(Gg/yr :(كٌكا باٌت)مقدار غاز المٌثان السنوي ب 

X:السنوات التً ٌنبغً اضافة مدخالت البٌانات المتعلقة بها. 

A=(1-e-k)/kمعامل التسوٌة لتصحٌح الجمع . 

K:ثابت معدل تولٌد غاز المٌثان. 

(x)MSWT: كمٌة النفاٌات الصلبة المتولدة فً السنةX ( سنة/غرامكٌكا) . 

(x)MSWF: جزء النفاٌات الصلبة الواصلة الى مناطق الطمر فً السنةX 

LO(X): امكانٌة تولٌد غاز المٌثان وهو 

Lo(X)={MCF(X)*DOC(X)*(DOCF*F*16/12(GgCH4 waste)}……eq2 (3) 

 :اذ ان

MCF(X): معامل تصحٌح غاز المٌثان فً السنة(x.) 

DOC(X): الكربون العضوي القابل للتحلل فً السنة(x)( كٌكا غرام من النفاٌات/كٌكا غرام من الكربون.) 

DOCF:الجزء المتباٌن من الكربون العضوي القابل للتحلل. 

F:الجزء بحسب الحجم من غاز المٌثان فً غاز اماكن طمر النفاٌات. 

 .التحول من الكربون الى المٌثان:16/12

 .معادلة الطريقة االفتراضية

 (:15,9) تعتمد هذه الطرٌقة على عدة متغٌرات وهً

 

Ch4emissions in year 

t(Gg/yr)={ …..eq3(3,15) 

                                                           
10=الكيكا غرام 

9 
 .غرام
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 :اذ ان

MSWT : (سنة/كٌكا غرام)تمثل مجموع النفاٌات الصلبة البلدٌة. 

MSWF :جزء النفاٌات الصلبة البلدٌة الواصلة الى منطقة الطمر. 

LO :امكانٌة تولٌد غاز المٌثان وتتكون من 

LO=(MCF*DOC*DOCF*16l12)………eq4(9,15) 

 اذ ان

MCF :معامل تصحٌح المٌثان. 

DOC : كٌكا غرام من النفاٌات الصلبة البلدٌة/كٌكا غرام من الكربون)الكربون العضوي القابل للتحلل. 

DOCF :الجزء المتباٌن من الكربون العضوي القابل للتحلل. 

F :الجزء بحسب الحجم من غاز المٌثان فً غاز اماكن الطمر. 

R : (سنة/كٌكا غرام)المٌثان المستخلص. 

OX :معامل االكسدة. 

 وفٌما ٌلً توضٌح المعامالت فً المعادالت السابقة 

 MSWT))مجموع النفاٌات الصلبة البلدٌة -1

 .سنة/بكٌكاغرام

جزء النفاٌات الصلبة البلدٌة الواصلة الى منطقة - 2

وٌقصد به الجزء الواصل الن عادة ال : )الطمر

تتصل النفاٌات المتولدة الى مناطق الطمر قد تعالج 

بطرٌقة اخرى وال ٌصل اال الجزء الٌسٌر، لكن فً 

المدٌنة العراقٌة بشكل عام ومدٌنة الرمادي بشكل 

خاص تمثل عملٌة الطمر هً الطرٌقة الوحٌدة 

، وتشكل الجزء الواصل الى منطقة (1)للمعالجة

 (.5)من كمٌة النفاٌات المتولدة (%90)الطمر 

ٌفسر معامل : ((MCFمعامل تصحٌح المٌثان -3

تصحٌح المٌثان قلة انبعاث غاز المٌثان المنبعثة من 

مقدار معٌن من النفاٌات الملقاة فً مناطق الطمر 

غٌر المدارة بالمقارنة مع المواقع المدارة، اذ ٌتحلل 

جزء اكبر من النفاٌات بمعزل عن الهواء فً 

وٌنطبق . الطبقات العلٌا من المواقع غٌر المدارة

معامل غاز المٌثان المرتبط بادارة النفاٌات الصلبة 

معامل "بهذا المجال تحدٌدا وٌنبغً تفسٌره بانه 

لٌعبر عن الجانب المتعلق " تصحٌح الدارة النفاٌات

بادارة النفاٌات، وتختلف  قٌمها  كما موضح فً 

 (.2)الجدول 
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 معامالت تصحٌح غاز المٌثان تبعا الدارة النفاٌات الصلبة (2)جدول

 القٌم االفتراضٌة لمعامل تصحٌح غاز المٌثان نوع موقع الطمر

 1 مدار

 0.8 ( م من النفاٌات5=<)عمٌق -غٌر مدار

 0.4 (م من النفاٌات5> )سطحً -غٌر مدار
 0.6 (عشوائً)مواقع  رمً مفتوح

دلٌل الممارسات السلٌمة فً عملٌة حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ): المصدر

 (www.ipcc.naggip.iges.or.gp/puplic/gp/arabودرجة عدم التٌقن فً تقدٌراتها،

 

DOC-4هو الكربون العضوي الذي ٌمكن ان ٌخضع لعملٌة  :  الكربون العضوي القابل للتحلل

 .من النفاٌات (كٌكا غرام)من الكربون  لكل  (كٌكا غرام)تحلل كٌمٌائً حٌوي وٌعبر عنه بال

 ٌقدر مقدار الكربون العضوي القابل للتحلل باستخدام القٌم االفتراضٌة للمحتوى من 

 :الكربون وفق المعادلة االتٌة

DOC=(0.4*A)+(0.17*B)+(0.15*C)+(0.3*D)……eq. 5 (3) 

 :اذ ان

A : جزء النفاٌات الصلبة المؤلف من الورق

 .والمنسوجات

B : جزء النفاٌات الصلبة البلدٌة المؤلف من

مخلفات الحدائق، وغٌرها من النفاٌات الغذائٌة غٌر 

 .العضوٌة المتعفنة

C : جزء النفاٌات الصلبة البلدٌة المؤلف من

 .فضالت الطعام

D : جزء النفاٌات الصلبة البلدٌة المؤلف من

 .الخشب او القش

الجزء المتباٌن من الكربون العضوي القابل - 5 

هو تقدٌر لجزء الكربون المتحلل : (DOCF)للتحلل 

والمنبعث فً نهاٌة المطاف من مناطق طمر 

النفاٌات، وهو ٌشٌر الى ان الكربون العضوي ال 

ٌتحلل او انه ٌتحلل ببطء شدٌد عند وضعه فً 

مناطق  طمر النفاٌات، والقٌمة االفتراضٌة مقدارها 

 لجزء الكربون العضوي القبل 0.77

 (.10,8)للتحلل

جزء المٌثان فً مناطق طمر النفاٌات - 6

(F): ٌتكون غاز مناطق الطمر النفاٌات فً معظمه

من المٌثان وثانً اوكسٌد الكربون، وتبلغ نسبة 

، ولكنه ٌمكن ان ٌتراوح بٌن (%50)غاز المٌثان 

تبعا لعدة عوامل منها مكونات  (%60)و (40%)

مثل المواد الكربوهٌدرات )النفاٌات 

 (.14)(والسلٌلوز

هو مقدار المٌثان : (RF)استخالص المٌثان-7

المتولد فً مناطق الطمر الذي ٌتم استخالصه 

وحرقه باالشتعال او فً جهاز استخالص الطاقة، 

والقٌمة االفتراضٌة للمٌثان المستخلص تساوي 

 .(3)"صفرا

ٌعبر عن مقدار المٌثان : (OX)معامل االكسدة- 8

المنبعث من مناطق طمر النفاٌات الصلبة والذي 

ٌتأكسد فً التربة او غٌرها من المواد التً تغطً 

النفاٌات، واذا كان معامل االكسدة ٌساوي صفرا 

فان ذلك معناه عدم حدوث اكسدة، واما اذا كان 

فسوف ٌتأكسد حٌنئذ   (1)معامل االكسدة ٌساوي 

ومعامل االكسدة االفتراضً . من المٌثان (100%)

 (.10,8)"ٌساوي صفرا
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 (مدينة الرمادي)منطقة الدراسة

مدٌنة الرمادي هً مركز محافظة االنبار ٌبلغ عدد 

، ٌبلغ (7)2012نسمة لعام  (562372)سكانها 

ٌوم /شخص/غم(850)معدل تولد النفاٌات الصلبة 

، اي تبلغ كمٌة النفاٌات السنوٌة لمدٌنة (  5) 

طن، تتم معالجة النفاٌات  (186150)الرمادي 

الصلبة فً المدٌنة بطرٌقة الطمر الصحً 

Landfill sanitary  فً منطقة الطاش فً شمال

مدٌنة الرمادي وقد بدأ العمل فٌها منذ عشرة اعوام، 

ولكن ال تتبع المنهجٌة  العلمٌة فً عملٌة الطمر 

وال تتبع المراحل التً ذكرت سابقا بل تتم المعالجة 

 .بطرٌقة اشبه بالرمً المفتوح العشوائً 

 

 

 

تقدير كمية غاز الميثان المنبعث من الطمر في 

 .مدينة الرمادي

وفقا للبٌانات المتوفرة لدٌنا عن النفاٌات  

الصلبة فً مدٌنة الرمادي وباعتماد شجرة 

القرارات االنفة الذكر فانه ٌنبغً اعتماد الطرٌقة 

االفتراضٌة فً تقدٌر كمٌة غاز المٌثان المنبعث، 

وبتطبٌق المعادلة الثانٌة والثالثة وباالعتماد على 

 المتغٌرات السالفة الذكر ٌمكن ادراج الجدول االتً 

              

بٌانات منطقة طمر النفاٌات فً  (3)جدول

 مدٌنة الرمادي

كميتها او  البيانات 
 نسبها

 562372 عدد سكان مدٌنة الرمادي

 0.850 ٌوم/شخص/معدل تولد النفاٌات الصلبة كغم
كمٌة النفاٌات المتولدة فً الٌوم فً مدٌنة  

 ٌوم/ كغم) االرمادي

47816.2 

 174475913 سنة/كمٌة النفاٌات المتولدة فً السنة كغم
كٌكا )كمٌة النفاٌات المتولدة فً السنة 

 (سنة/مدٌنة/غرام
174.48 

 %90 كمٌة النفاٌات الواصلة الى منطقة الطمر
 0.4 (MCF)معامل تصحٌح المٌثان

(DOC)الكرون العضوي القابل للتحلل 
 

0.19 

الجزء المتباٌن من الكربون العضوي القابل 
 (DOCF)للتحلل

0.77 

 0.5 (F)جزء المٌثان فً غاز مناطق الطمر 

 0 (RF)استخالص المٌثان

 0 (0X)معامل االكسدة

 الباحث : المصدر

للطرٌقة  (4,3)وباعتماد المعادلتٌن 

 االفتراضٌة ٌتم حساب كمٌة غاز المٌثان

Ch4emissions in year 

t(Gg/yr)={

                                                           
 (.2) اححسبث هن جدول 

يحن حسابه باالعحواد على هكونات النفايات الصلبة في  

، (%5.21، ورق(%61.87)نفايات طعام :الودينة وفقا لالجي

 (.5:م )(%6)، وحدائك (%4.9)خشب 

 11 كوا ورد في الصفحة السابقة ص 

 11كوا ورد في الصفحة السابقة ص 
 12كوا ورد في الصفحة السابقة ص 
 12كوا ورد في الصفحة السابقة ص 

…..eq 

Ch4=(174.48*(90%)*(0.4%)*(0

.19%)*(0.77%)* (0.5) *(16/12)-

0*(1-0). 

   6.28سنة/ كيكا غرام=      

 .كٌكا غرام من غاز المٌثان=6.28

 طن من غاز المٌثان6280 =

 .3م6280=

 

 .تقدير كمية الوقود من غاز الميثان

 1.8= من غاز المٌثان3الطاقة الكهربائٌة لكل م-

 (.6)ساعة/كٌلو واط

وباالعتماد على الحسابات السابقة تبلغ كمٌة الطاقة 

 .ساعة/كٌلو واط11304= فً مدٌنة الرمادي

واذا ما علمنا ان معٌار الطاقة الكهربائٌة للشخص 

، فاننا نستطٌع تجهٌز (7).ساعة/كٌلو واط2.1=ٌبلغ

 نسمة باحتٌاجاتهم من الطاقة الكهربائٌة اي 5383

                                                           
م1=طن1 

3 
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بما ٌعادل محلتٌن سكنٌتٌن وهً اصغر وحدة 

 .تخطٌطٌة فً المدٌنة

 من غاز المٌثان ٌمكن 3ان م.(دٌزل)وقود مركبات-

 10 دٌزل ٌمكنه من تسٌٌر 1ان ٌجهز 

 (.4)ساعة/كم

ومن الحسابات السابقة نتوصل الى انه ٌمكن تسٌٌر 

 .ساعة/كم10 بسرعة  مركبة 6280

 

 :االستنتاجات

تعتمد فً مدٌنة الرمادي طرٌقة الطمر الصحً -

بشكل غٌر دقٌق، وهً اقرب الى ان تكون طرٌقة 

 .رمً عشوائً

ممكن استخالص الغاز الحٌوي بشكل عام وغاز -

المٌثان بشكل خاص من منطقة طمر النفاٌات فً 

مدٌنة الرمادي، اذ ممكن تقدٌر كمٌة غاز المٌثان 

 .3م(6280)كٌكا غرام، و ( 6.28)ب

اعتماد الطرٌقة االفتراضٌة لتقدٌر كمٌة غاز - 

المٌثان فً مدٌنة الرمادي باالعتماد على البٌانات 

 .المتوفرة عن النفاٌات وباعتماد شجرة اتخاذ القرار

كٌلو  )11304 (ٌمكن تولٌد طاقة كهربائٌة تقدر-

ساعة  ٌمكن استعمالها لتولٌد الطاقة /واط،

نسمة فً المدٌنة لمدة  ( 5383)الكهربائٌة لخدمة 

 .عام 

 

 :التوصيات

عند اعتماد طرٌقة الطمر الصحً بشكل علمً  -

وقٌام الجهات المسؤولة بمتابعتها وادارتها  فً 

المدٌنة المتمثلة ببلدٌة الرمادي ومدٌرٌة بٌئة 

الرمادي، وذلك لزٌادة كمٌة غاز المٌثان الممكن 

 .تجمٌعها واالستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة

ٌمكن االستفادة من غاز المٌثان المتولد من منطقة -

الطمر  فً مدٌنة الرمادي لٌكون مصدرا مساند 

 .للوقود االحفوري

ٌجب انشاء انابٌب لجمع غاز المٌثان فً منطقة -

 .الطمر فً مدٌنة الرمادي

ممكن تجمٌع الغاز المتولد من مناطق الطمر فً -

 .المدن االخرى واالستفادة منه

 

 :المصادر

االبعاد المكانٌة لمناطق "الراوي، ارٌج خٌري، -1

، رسالة ماجستٌر "الطمر الصحً فً مدٌنة بغداد

مقدمة الى مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً 

.  للدراسات العلٌا، جامعة بغداد

الغاز الحٌوي الطاقة المجانٌة -2

والمتجددة،

.http://www.alnazafa.com/?page=sho

w det&category 

id=35&lang=ar&lang=ar  

دلٌل الممارسات السلٌمة فً عملٌة حصر -"3

انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم 

التٌقن فً 

تقدٌراتها،

www.ipcc.naggip.iges.or.gp/puplic/gp/

arab 

الوقود " ، جمال مصري،  محمد سراحة- 4

والمؤثرات البٌئٌة الناتجة عن . (البٌوفٌول)الحٌوي 

 لالبحاث البٌئٌة،  الهندسٌة استخدامه،المجموعة

2010،

www.env_gro.com/vb/archive/index.p

hp/f-?s.ht 

مدٌرٌة بلدٌة الرمادي، معلومات عن النفاٌات -5

، مقابلة شخصٌة مع مدٌر بلدٌة الرمادي، الصلبة

7/7/2011. 

الغاز "عبد هللا ، علبً اسعد منٌر ،  مرعشلً- -6

، بحث مقدم الى "الحٌوي وتقنٌات الحصول علٌه

كلٌة الهندسة البٌئٌة، جامعة حلب، 

www.4shared 

.com/file/ugr5.Bsua/_.html 

عدد سكان مدٌنة الرمادي، بٌانات /وزارة التجارة-7
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