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 قسم االنتاج الحيواني –كلية الزراعة  -جامعة ديالى

 100لكل طن  4 يمكن ان تصل الىتنتج حقول تربية الدواجن كميات هائلة من الفضالت يوميا 
ولقفففد ادفففتلدمال الفضفففالت منفففس امفففن نفففديز كعفففماج حيفففوا   للم  و فففات   فففو يففففو   ,الفففج ججاجفففة

االدفتلدام  بنو يته العماج الناتج من حقول االغنام واالبقفا   والاال هفسا االدفتلدام للفضفالت هفو
   الوحيد ل سه الماجة    العرا  ومعظز الدول العربية االخرى 

هففسه الفضففالت و ففدم االنتصففا   لففى ادففتلدام ا ان مففن الم ففز ايمففاج ممففاالت اخففرى الدففتلدام   
 مقتصففراكعففماج حيففوا    قففن , ومففن اهففز هففسه االدففتلدامات هففو ممففال اليانففة , وهففسا االمففر لففي  

 تحليل فا مفن خفالل  مليفة  لى  ضالت الدواجن بل  ضالت حيوا ات الم   ة و ضالت اال عان
لتقليففل لتوليففد الك ربففا   والتد ئففة و  فف  اليفف  يعففتلدم  الففس ( CH4غففاا المينففان    تففا إلالهوائيففا 

   تنتمه من مللفات تضر ال يئة ادتلدام ونوج الكاا وال ن ين وما

الالهوائ  وذلك الن اال تا   تحللالدول المتقدمة ت تز بتكنولوجيا ال بدأت   الونال الحاضر    
وان هسه  الحيوا   المكنج    هسه الدول اجى الى ا تا  كميات ك يرة جدا من الفضالت يوميا

 بدأتول سا الع ب  الكميات المت ايدة يوميا بعد يوم اص حال ت دج    تعريض ال يئة الى التلوث
االدتفاجة من الفضالت و     ةئكفو هسه الدول تفكر بصو ة جدية    ضرو ة تيوير معامالت 

 ا تشرتان هسه التكنولوجيا الحدينة و الالهوائ  للفضالت  تحللالى ادتلدام اج  ة ال أمتل بدأت
وان معظز الم ا ع ال عيدة والنائية والت  التصل   بشكل دريع امريكا وبالصين وال ند و او با 
 تحللتوليد ما تحتاجه من اليانة الك ربائية  ن طريق اج  ة ال بإمكا  االي ا الك ربا  اص حال 

الالهوائ  بمع ل  ن ال وا  وبوجوج المواج العضوية الملففة بالما   حللتعمل بم دأ التالت  
ال تحتا  الى معاحات وادعة وايد   املة وغير لسلك  °م 50وال كتريا الالهوائية والحرا ة بمقدا  

ولعل هسا الموضوع ديص ح باكو ة  مل الحق    العرا  والدول  ,نتصاجيةمكلفة من الناحية اال
العربية االخرى من اجل االدتفاجة من هسه التكنولوجيا الحدينة ولمواك ة التيو  العريع    جول 

 العالز    هسا الممال 

واضا ة ت دا  اجة طريقة العمل ب سه االج  ة بعملية جمع الفضالت ووضع ا    حفرة ك يرة   
الودن المنادب للتلمير   و الس  ديقوم  كو هو  تلفيج ن ل اجخال ا الى الم االل الما  الي ا

ا  حممين  1:2اف بنع ة بحمل المايكروبات والمواج او المرك ات الت  تعمل  لي ا و اجة يض



 20وبعد م   الما  مع الفضالت يترك الم يج لمدة  ,من الما  لكل حمز واحد من الفضالت
الموجوجة بالفضالت    ادفل الحفرة وبسلك  منع  كالحصى جنيقة لك  تعتقر المواج الصل ة

  بعد ذلك تض  الفضالت الى حفرة ثا ية ومن هسه الحفرة محللوصول ا الى جاخل الم اا ال
من حيث  االج  ةكل ثالث دا ات وتقعز   اتض  الى جاخل الل ان الرئيع  للم اا ويتز ضل

 بالفضالت الى نعمين:ادلوب تغسيت ا 

 تاج  ة ذات تغسية معتمرة حيث يتز  ي ا حقن او ض  الفضالت الى الم اا  لى  ترا  1
دا ات  ويعت ر هسا النوع من االج  ة من احدث النماذ  المتيو ة  3-2طول كل من ا  

   و يعا د  لى ا تا  غاا بكميات منتظمة ويمكن تشغيله بصو ة معتمرة 
ج عة واحدة حيث تض  ل ا الفضالت    بداية  ملية ال ضز  اج  ة ذات تغسية  لى  2

وبعد ا ت ا   ملية ال ضز وا لفاض كمية غاا المينان المنتمة يتز دحب الفضالت من 
جاخل الم اا وض   ضالت جديدة بدال  ن ا  ويعت ر هسا النمن من االج  ة نديز  ع يا 

 22-12التلمير الت  ند تعتمر لمدة ويمتاا بعدم ا تظام كمية الغاا المتولدة خالل  ترة 
 وي ين الشكل االت  مكو ات ج اا التحلل الالهوائ   يوما

 

 

 

 ج اا التحلل الالهوائ 


