
ورقة سياسة عامة
الطاقة البديلة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة: إمكانيات إنتاج 

الوقود الحيوي المستمد من 
أشجار المانغروف في إمارة رأس 

الخيمة
رواد  يوسف،  أبو  كامل  مارتون،  جون  سليماني،  ميالد  مطر،  ريتشيل  مرحب،  ماكسيم 

حذيفي، ونوشين شفيق 

الملخص التنفيذي

من خالل تحليل الكائنات الحية الدقيقة الوفرية التي 

بإمارة  الطبيعية  بيئة أشجار املانغروف  تعيش يف 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الخيمة  رأس 

مستقبل  جدوى  هذه  السياسة  ورقة  تناقش 

الوقود  أنواع  يف  اإلمارات  دولة  فيه  تستثمر 

من  بدالً  املانغروف  أشجار  من  املستمدة  الحيوي 

واستخدام  إلنتاج  التقليدية  الوقود  طرق  استخدام 

عىل  سلبية  آثار  لها  يكون  أن  ميكن  التي  الطاقة، 

والتحديات  النجاحات  وتستكشف  واالقتصاد.  البيئة 

الوقود  تكنولوجيا  ابتكار  مراحل  من  مرحلة  كل  خالل 

من  االستفادة  من  القرار  لصّناع  للسامح  الحيوي، 

من  سيمكنهم  ذلك  ألن  السابقة،  واألخطاء  التجارب 

إجراء تقييم نقدي لإلمكانات املتاحة نتيجة استخدام 

الوقود الحيوي يف التكنولوجيا الحالية وكذلك يف 

من  أنه  الورقة  هذه  وجدت  املستقبلية.  املشاريع 

املمكن حاليًا استخدام أشجار املانغروف املوجودة 

ولكن  الحيوي،  الوقود  إلنتاج  للفطريات  كمصدر 

اإلنتاج  لدعم  االستثامر  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك 

برفع  الورقة  وتختتم  الصناعي.  املستوى  عىل 

توصيات السياسة لدعم البحوث املستقبلية، وتنفيذ 

املخاوف  تخاطب  التي  األجل  طويلة  الطاقة  حلول 

البيئية واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

التفكري  عىل  واملبدعني  املستقبل  قادة  وتشجع 

محلياً من أجل إيجاد حلول للمشاكل العاملية.
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املقدمة 

يعد البحث عن الوقود الحيوي مجااًل يحظى بالوقت الحايل باهتامم متزايد من قبل العلامء 

االقتصاديات  للطاقة من قبل  العاملي  الطلب  لزيادة  السياسات عىل حد سواء نظرًا  وصانعي 

الخاصة  للمباحثات  وفًقا  العاملية.  النفط  تكاليف  يف  األخرية  الزيادات  إىل  باإلضافة  النامية 

بالهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( لعام 2013، من املتوقع أن يصل الطلب 

املتزايد عىل الطاقة إىل 37000 طن عىل مستوى العامل بحلول عام 2035، ومن املحتمل أال 

تتمكن احتياطيات النفط والغاز وحدها من تلبية هذا الطلب )1(.

باإلضافة إىل الكميات املتناقصة من أنواع الوقود األحفوري هذه، هناك قلق خطري آخر يتمثل 

الدويل  الحكومي  الفريق  أبحاث  نتائج  وتوضح  واستخدامها.  إلنتاجها  البيئية  العواقب  يف 

للغاية،  الضارة  الدفيئة  غازات  تركيزات  تجاوزت   ،  2011 عام  من  اعتباًرا  أنه  املناخ  بتغري  املعني 

مثل ثاين أكسيد الكربون وأكسيد النيرتوز وامليثان، مستويات ما قبل الصناعة بحوايل ٪40 و 

٪20 و ٪150 عىل التوايل. وقد ازدادت إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بشكل خاص ومبارش 

للوقود  أن االستخدام املستمر  )1(. كذلك، تبني  الوقود األحفوري وإنتاج األسمنت  من احرتاق 

األحفوري، بسبب حاجة البرشية إىل التكنولوجيا التي تعتمد عىل الوقود، له تأثري سلبي عىل 

الثلوج  وتناقص  واملحيطات،  الجوي  الغالف  يف  الحرارة  درجات  ارتفاع  مثل  املناخية،  التغريات 

والجليد، وارتفاع مستويات املياه يف البحار )1(. ملعالجة هذه القضايا، اتخذت عدد متزايد من 

الحكومات والبلدان املعنية تدابري لتخفيض إنتاج الوقود األحفوري مع زيادة استخدام مصادر 

الطاقة املتجددة. 

يف الوقت الحايل، من املعروف أن حوايل 31٪ من الطاقة العاملية يتم توليدها من مصادر 

متجددة )2( وتأيت الغالبية العظمى منها من مصادر بيولوجية يف شكل وقود حيوي. وتقدم 

هذه الورقة حجة قوية بأن الوقود الحيوي هو منافس قوي ملصدر الطاقة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، التي تهدف إىل زيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة واملتجددة، مثل الطاقة 

النفايات بنسبة 72 ٪ من إجاميل استهالكها  الرياح ونقل  النووية والطاقة الشمسية وطاقة 

املربعة  األمتار  آالف  طول  عىل  املمتدة  املانغروف،  غابات  تعد   .)3(  2021 عام  بحلول  للطاقة 

الكائنات  من  متنوعة  مجموعة  يضم  فريًدا  بيئيًا  نظاًما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  سواحل  من 

مصدر  يصبح  أن  بإمكانه  الفريد  البيئي  النظام  هذا  بأن  تؤكد  أدلة  وهناك  الضوئية.  العضوية 
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حيوي للوقود الحيوي )4(، واإلمكانات متزايدة، وذلك ألنها تحتوي 

إلنتاج  رضورية  تعد  والتي  الدهون،  باسم  تعرف  عضوية  مواد  عىل 

الوقود الحيوي.

إنتاج  عند  خاص  بشكل  مفيًدا  الدقيقة  الحية  الكائنات  استخدام  يعد 

حياة  دورات  للميكروبات   )1( رئيسية:  أسباب  لثالثة  الحيوي  الوقود 

قصرية عىل عكس مصادر الدهون األخرى، مام يقلل من مدة الوقت 

الالزم لبلوغها وصوالً إىل مرحلة النضج الكامل، )2( ميكن للميكروبات 

بسهولة من التكاثر إىل كتل كبرية خالل فرتة زمنية قصرية للغاية، 

عىل عكس مصادر أخرى من الدهون، و )3( تتطلب امليكروبات الحد 

األدىن من الرعاية واالهتامم، وبالتايل تحتاج إىل توظيف القليل من 

األيدي العاملة واملتابعة.

امليكروبات  متتلكها  التي  اإلمكانية  هذه  السياسة  ورقة  وتناقش 

لجعل إمارة رأس الخيمة إمارة منتجة للوقود الحيوي. بداية، تقدم 

تم  التي  الحيوي  للوقود  املختلفة  االبتكارات  حول  عامة  ملحة 

إنتاجها، ثم تقوم بتقديم رشح حول التطورات، والنجاحات والتحديات. 

ثم تقدم الورقة وصف حول الجيل التايل من أبحاث الوقود الحيوي، 

والتي تستخدم الكائنات الحية الدقيقة إلنتاج الوقود الحيوي، قبل 

تحديد إمكانات هذا البحث بالنسبة إلمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات 

النتائج واآلثار  الضوء عىل  بتسليط  العربية املتحدة عموماً. وتقوم 

املرتتبة عىل دراسة حديثة قامت بتحليل املحتوى الفطري لعينات 

الخيمة من أجل تقييم  الرتبة من غابات املانغروف يف إمارة رأس 

إمكاناتها إلنتاج الوقود الحيوي. وأخرياً، تختتم الورقة برفع مجموعة 

وتنفيذ  املستقبلية،  البحوث  لدعم  العامة  السياسة  توصيات  من 

حلول الطاقة طويلة األجل التي تخاطب املخاوف البيئية واالقتصادية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتشجيع قادة املستقبل واملبدعني 

عىل التفكري املحيل من أجل معالجة املشاكل العاملية.

الوقود الحيوي: الجيل األول والثاين 
والثالث

الكتل  معالجة  من  املشتق  الوقود  إىل  الحيوي  الوقود  يشري 

الحية  للكائنات  األيضية  الثانوية  واملنتجات  الذبائح  مثل  الحيوية 

من  العديد  استثمرت  وقد  املنزلية.  والنفايات  النباتات  ومخلفات 

الدول بنجاح يف إنتاج الوقود الحيوي، حيث تحتل الواليات املتحدة 

املنتج  النفط  من  طن  مليون   3.5 بإنتاجها  الصدارة  مركز  االمريكية 

يف عام 2016 )انظر الشكل 1(. كان هناك ثالثة أجيال سابقة من إنتاج 

يعتمد  ذلك،  ومع  االستخدام.  قيد  تزال  ال  والتي  الحيوي،  الوقود 

كل جيل عىل نجاحات وقيود ابتكارات التكرارات السابقة، مام يسمح 

بالتطورات الحالية لألجيال القادمة من الوقود الحيوي.

من  يعد  الذي  الحيوي،  اإليثانول  الحيوي  للوقود  األول  الجيل  أنتج 

كحول  هو  الحيوي  اإليثانول  شهرًة.  الحيوي  الوقود  أنواع  أكرث 

وميكن  النباتية،  والنفايات  والقمح  السكر  وقصب  الذرة  من  مشتق 

تفاعل  إجراء  خالل  من  أو  السكر  تخمري  عملية  باستخدام  إنتاجه 

الحيوي  لإليثانول  الرئيسية  املصادر  البخار.  مع  لإليثيلني  كيميايئ 

هي مزارع الذرة وقصب السكر )5(.

اإليثانول أو كحول اإليثيل هو سائل عديم اللون، قابل للتحلل، قليل 

الرضر والسمية، مام يسبب الحد األدىن من التلوث البيئي إذا انسكب 

بالخطأ. يطلق اإليثانول ثلث الطاقة التي يولدها البنزين. ومع ذلك، 

ثاين  غاز  من  أقل  كمية  يولد  مام  كفاءة،  أكرث  بشكل  يحرتق  فإنه 

أكسيد الكربون. وميكن استخدامه مع البنزين من أجل تقليل انبعاثات 

ميكن  األحفوري.  الوقود  عىل  االعتامد  وتقليل  الدفيئة  غازات 

استخدام عمليات أخرى، مثل التحول الحّفاز وتقطري الزيوت النباتية، 

إلنتاج وقود الديزل الحيوي لتشغيل محركات الديزل. ومع ذلك، فإن 

الجيل األول من الوقود الحيوي يعاين من عيوب بيئية واقتصادية. 

إنه يهدد السلسلة الغذائية، ويؤثر سلبياً عىل جودة الرتبة، ويقلل 

ويكون  الزراعية،  املنتجات  أسعار  ويرفع  للزراعة،  املياه  توفر  من 

أغىل تكلفة إلنتاجه مقارنة بالوقود األحفوري )6(.

اإليثانول  إنتاج  تّضمن  أيضا  الحيوي  الوقود  إنتاج  من  الثاين  الجيل 

الحيوية قبل عملية  الكتلة  الرتكيز عىل معالجة  الحيوي، ولكن كان 

اإلنتاج وفصل املادة النباتية الجافة )الكتلة الحيوية اللجينية(. ترتاوح 

والرماد،  الغابات  وبقايا  الطعام،  نفايات  من  الحيوية  الكتلة  مصادر 

الحيوي  للوقود  الثاين  الجيل   .)7( الصناعية  الصلبة  النفايات  إىل 

يتمتع ببعض املزايا، مثل كونه أقل تكلفة إلنتاجه مقارنة بنظرائه من 

الجيل األول، وليس له آثار سلبية عىل اإلمدادات الغذائية، وال يحتاج 

إىل تربة عالية الجودة.

فإنه  الحيوية،  الكتلة  معالجة  عىل  ينطوي  إنتاجها  ألن  ذلك،  ومع 

ينتهي به األمر إىل أن يكون عملية إنتاجه أكرث تعقيًدا مقارنة بإنتاج 

الجيل األول من الوقود الحيوي. ميثل تكسري املواد املقاومة يف 

الكتلة الحيوية باستخدام العمليات امليكانيكية والكيميائية الحرارية 

إضافيًا  وماليًا  وتكنولوجيًا  لوجيستيًا  عبئًا  الحيوية  الكيميائية  أو   / و 

عىل إنتاج الوقود الحيوي )8(.

عالوة عىل ذلك، هناك مخاوف تحيط مبعايري الجودة لتكرير الوقود 

الحيوي ألنها ميكن أن تقلل من عمر املحرك إن مل يتم تكريره بشكل 

صحيح.

يُشتق الجيل الثالث من الوقود الحيوي من الكائنات الحية الضوئية 

الطحالب  تعترب  الطحالب.  تسمى  والتي  النمو  الرسيعة  الدقيقة 

العايل  الدهني  محتواها  بسبب  الحيوي  للوقود  مناسبة  مصادر 

عىل  للطحالب،  األخرى  املزايا  وتشمل  العالية.  اإلنتاجية  وقدرتها 

سبيل املثال ال الحرص، كفاءة التمثيل الضويئ العالية والنمو الرسيع 

والقدرة عىل التكيف مع البيئات املختلفة ومحتوى الكربوهيدرات 

العايل. إن املعالجة املسبقة مطلوبة، فهي أهمية توازي الكتلة 

التخمري  قبل  الطحالب  عالج  طرق  وتشمل  الثاين،  للجيل  الحيوية 

والتفجري  اإلشعاعية  واملعالجة  امليكانييك  التوصيل  مثل  عمليات 

البخاري واملعالجة القلوية، من بني أشياء أخرى )9(. ومع ذلك، فإن 

املحاصيل  معالجة  من  تكلفة  أقل  للطحالب  الحيوية  الكتلة  معالجة 

العايل  املحتوى  بسبب  الحيوي  الوقود  من  السابقة  األجيال  يف 

لرطوبة الطحالب وتركيبتها الرقيقة.

املرتبطة  و  نسبيًا  املنخفضة  والتكاليف  الطحالب  وفرة  من  بالرغم 

مبعالجتها، هناك نكسات تجعل من الصعب تسويق الجيل الثالث من 

الوقود الحيوي عىل نطاق واسع. أوالً، تتطلب زراعة الطحالب كميات 

كبرية من النيرتوجني والفوسفور واملياه. هذا أمر مثري للقلق حيث 

التي  الدفيئة  الغازات  يولّد  املتنامية  للطحالب  األسمدة  إنتاج  أن 

الحيوي.  الوقود  الكميات املخزونة عن طريق استخدام  تتجاوز  قد 

ثانيًا، تجعل تكلفة املعالجة املسبقة واإلنزميات إلنتاج الجيل الثالث 

الوقود  مبصادر  مقارنة  اقتصاديًا  جدوى  أقل  الحيوي  الوقود  من 

خطوات  وتتضمن  الثمن،  باهظة  املسبقة  املعالجة  تزال  ال  األخرى. 
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ذات متطلبات عالية الطاقة واستخدام مواد كيميائية باهظة الثمن، 

تم  إذا   .)11  ،  01( التكلفة  تقليل  أجل  من  تقليصها  إىل  تحتاج  والتي 

الجهود  بذل  فيجب  الحيوي،  للوقود  كمصدر  الطحالب  استخدام 

لتعظيم كفاءة العملية )4(.

الجيل التايل للوقود الحيوي

إلنتاج  الدقيقة  الحية  الكائنات  استخدام  استكشاف  حالياً  يجري 

القابلة  والحلول  املزايا  من  عدًدا  تقدم  ألنها  الحيوي  الوقود 

الوقود  إنتاج  من  األخرى  األجيال  واجهتها  التي  املشاكل  لتطبيق 

الحيوي. كام ذكرنا سابًقا، تعد الدهون أحد املكونات الرئيسية إلنتاج 

البكترييا والفطريات  الحية الدقيقة مثل  الوقود الحيوي، والكائنات 

20 - 30٪ من  والطحالب الدقيقة قادرة عىل إنتاج وتجميع أكرث من 

الدقيقة،  الحية  الكائنات  هذه  بني  من   .)12( كدهون  الخلوية  كتلتها 

من املعروف أن الفطريات مثل الخامئر والعفن قادرة عىل تجميع 

معظم الدهون.

تعد الفطريات من االختيارات املعقولة إلنتاج الوقود الحيوي لعدة 

ومستدامة،  كبرية  برسعة  الفطريات  تنمو  أن  ميكن  اوالً،  أسباب. 

النفايات  مثل  التكلفة  املعقولة  الغذائية  املواد  مصادر  من  بدعم 

واملنتجات الثانوية واملواد الخام. ال يتأثر النمو الفطري باالختالفات 

النباتات  مع  الحال  عليه  ما  بعكس  واملكانية  واملناخية  املوسمية 

للوقود  الفطريات  الستخدام  واعد  آخر  جانب  وهناك  والحيوانات. 

يف  املوجودة  الدهون  كمية  تعديل  ميكن  أنه  وهو  الحيوي 

النمو و / أو طفرة اإلنزميات  الفطريات، بحيث ميكن تحسني ظروف 

يتم  التي  الدهون  كمية  زيادة  من  الدهون  تخليق  يف  املشاركة 

الحصول عليها من كل خلية فطرية.

الحيوي املنتج، يحتاج املرء  الوقود  باإلضافة إىل كمية  ومع ذلك، 

 SCOs( إىل التحقق من مدى مالءمة زيوت الخاليا األحادية الفطرية

(1 كمواد أولية إلنتاج الوقود الحيوي. تعتمد نوعية الوقود الحيوي 

الدهنية  األحامض  )أي  الدهنية  األحامض  تركيبة  عىل  التايل  للجيل 

أو األحادية املشبعة ذات األحجام املختلفة( من   / غري املشبعة و 

الكائنات  يف  الدهنية  األحامض  تركيبة  إن  الدهنية.  الخام  املواد 

يف  مبا  كثرية  خارجية  بعوامل  وتتأثر  خاصة  سامت  لديها  الفطرية 

ذلك درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، ونسبة الكربون إىل النيرتوجني، 

 .)13( أخرى  أشياء  بني  من  املعدنية،  واإلمدادات  األكسجني،  وتركيز 

وآخرين،   Amaretti قبل  من  أجريت  التي  البحوث  من  العديد  نتائج 

2010( أثبتت أن درجة الحرارة لها آثار إيجابية عىل معدل النمو   ،14(

 ،  Rhodotorula glacialis مثل  )الزيتية(  للخامئر  الحجمية  واإلنتاجية 

يف حني أن تغيري الوسائط التي تزرع فيها الفطريات ميكن أن يزيد 

حوايل  إىل  تصل  بنسبة  األساسية  الدهنية  األحامض  محتوى  من 

٪68. وقد أظهرت العديد من الدراسات األخرى تأثري العوامل البيئية 

مام   ،  )17  ،  16  ،  15( )الدهنية(  الزيتية  الفطريات  وتركيب  النمو  عىل 

يجعلها منافًسا قويًا كمصدر للوقود الحيوي للجيل التايل.

أشجار املانغروف: الكنز الجديد

اإلماراتية.  املانغروف  غابات  يف  طبيعي  بشكل  وفرية  الفطريات 

األشجار  عن  تنشأ  ساحلية  بيئية  نظم  املانغروف  غابات  تعترب 

والرمال  األرض  بني  الصلبة  املنطقة  يف  تنمو  التي  والشجريات 

املغمورة مبياه املد )18(. توجد عادًة يف أماكن أخرى يف املناطق 

تتكيف  التي  الكائنات  من  واسعة  مجموعة  تضم  وهي  االستوائية، 

الفريدة ألشجار املانغروف، والتي تستلزم ملوحة عالية  البيئة  مع 

وتربة الهوائية ومد وجزر شديد.

األنهار  مصبات  يف  ووفرة  تنوًعا  األكرث  املانغروف  أشجار  تتواجد 

الشكل  املثلثي  األريض  التكوين  ومناطق  واملستنقعات  والبحريات 

عليه  يطلق  والذي  املحيط  أو  البحر  أو  النهر  نهاية  أو  مصب  عند 

تسمية )مناطق الدلتا(، حيث تتمتع هذه املناطق مبستويات إنتاجية 

أعىل للكتلة الحيوية مقارنة بالغابات االستوائية األخرى )19(.

تشارك الفطريات يف املراحل النهائية من تحلل املخلفات مبا يف 

البيئية  العمليات  يف  يساعد  مام  واألوراق،  الخشب  فضالت  ذلك 

الحرجة مثل تثبيت النيرتوجني وتدوير املحتوى الغذايئ. أنها تلعب

1يشار إىل الخلية الزيتية املفردة أيًضا باسم محتوى الدهون امليكروبية.

الشكل 1. إحصائيات حول الدول الرائدة يف إنتاج الوقود الحيوي يف عام 2016

 اإلنتاج يعادل ألف طن
مرتي من النفط
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الغذايئ  باملحتوى  املانغروف  نباتات  تزويد  يف  رئيسيا  دوراً 

تتواجد  أنها  يعني  مام  املانغروف،  أشجار  منو  عىل  واملحافظة 

بكثافة كبرية يف هذه املناطق.

من  عنرص  كل  لتنوع  نتيجة  املانغروف  فطريات  تنوع  ينتج 

من  املانغروف  غابات  مجموعة  عمر  مثل  املانغروف،  مكونات 

الحرارة  درجة  )مثل  فيه  تتواجد  التي  املحيط  وخصائص  املزارع، 

املنغروف  غابات  يف  املوجودة  الفطريات  أنواع  وأبرز  وامللوحة(. 

واألسكوماسيتات،  واألوميسيتات،  الباسيديوميسيتات،  تشمل 

مجموعة  أكرب  ثاين  كونها  من  وبالرغم   .)20( والرثوستاسرتويدات 

من الفطريات البحرية، مل تتم دراسة فطريات املانغروف بشكل كبري 

للتعرف عىل محتواها الدهني امليكرويب.

مستقبل الوقود يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة: هل يعترب الوقود 
الحيوي الخيار املستقبيل األمثل؟

الخيمة  رأس  إمارة  يف  املانغروف  أشجار  إمكانات  فهم  أجل  من 

العلامء  من  فريق  قام  أفضل،  بشكل  املتحدة  العربية  واإلمارات 

الخيمة  رأس  إمارة  يف  األمريكية  الجامعة  من  املختربات  وفنيي 

)AURAK( بجمع عينات من الرتبة من أشجار املانغروف يف اإلمارة. 

قام الفريق بتحليل عينات الرتبة، وبالتحديد تقييم محتوى الكائنات 
الفطرية الزيتية التي ميكن استخدامها يف إنتاج الوقود الحيوي.2 

النتائج

عند فحص الدهون املتواجدة يف الفطريات التي تم الحصول عليها 

املمكن  من  أنه  تبني  الخيمة،  رأس  يف  املانغروف  تربة  عينات  من 

جداً استخدامها من أجل إنتاج الوقود الحيوي. وقد أتضح بأن إحدى 

قدره  بوزن  كانت  املربقشة،  أ.  وهي  تحديدها،  تم  التي  الفطريات 

٪24.2 للوزن )وزن / وزن، أي النسبة املئوية من الكتلة( من كتلتها 

 A. nidulans نوع  من  لفطريات  األخرى  الرتاكمت  بينام  الدهنية، 

متت  التي  الدهون  محتويات  بأن  أتضح  وزن(.   / )وزن   23.03٪ كانت 

املدى  ضمن  تعترب  أنها  وبالتايل،   ،  20٪ من  أكرب  هي  مالحظتها 

نوع  عىل  العثور  تم  كام  )الزيتية(.  املتملقة  للفطريات  املتوسط 

ثاين من الفطريات يف غابات املانغروف يف رأس الخيمة، تحديداً 

A. terreus، الذي تم اإلشارة إليه يف دراسات أخرى منفصلة، والتي 

من  وزن(   / )وزن   51٪ إىل  يصل  ما  إىل  فيها  الدهون  نسبة  ترتاكم 

ضبط  طريق  عن  تكوينها  تحسني  تم  إذا  كدهون،  الخلوية  كتلتها 

والفرتة  الدهون  تخمري  لوسائل  األويل  الهيدروجيني  املحتوى 

الفطرية  للكائنات  الواعدة  للزراعة. مام يدل عىل اإلمكانات  الزمنية 

قيد الدراسة إلنتاج الوقود الحيوي.

الحيوي  الوقود  إنتاج  اعتامد  عىل  املرتتبة  اآلثار 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

الحيوي  الوقود  يعد  الدراسة،  لهذه  الواعدة  النتائج  ضوء  يف 

إختياًرا طبيعيًا إلنتاج الطاقة واستخدامها يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة خالل سعيها للتحول من دولة مستهلكة للطاقة إىل دولة 

ذلك،  ومع  للطاقة.  واملتجددة  النظيفة  املصادر  استخدام  تعتمد 

بشكل  التغيريات  لتنفيذ  االعتبار  إيالء  يجب  السياسة،  تغيري  أجل  من 

يف  التغيريات  هذه  تنفيذ  تكاليف  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  مستدام 

الحيوي  الوقود  الطاقة،  مصادر  مبجال  يتعلق  فيام  األول.  املقام 

الطبيعية  املوارد  عىل  ويحافظ  ذاته  وبالوقت  السليم  الخيار  يعد 

املوجودة بالفعل يف املجتمعات التي ترغب يف استخدامها. بناء 

ملصادر  مثاليًا  بديالً  أيًضا  الحيوي  الوقود  يعد  األساس،  هذا  عىل 

وميكن  األجل  طويل  حالً  يوفر  أن  ميكن  إنه  حيث  التقليدية  الوقود 

استخدامه أيًضا بتكلفة منخفضة جًدا.

طبيعيًا  خياًرا  الحيوي  الوقود  تجعل  التي  األخرى  األسباب  بني  من 

يف  وتطبيقها  تكييفها  ميكن  أنه  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

محركات قامئة مع تعديل بسيط أو معدوم للعمليات اإلنتاجية، مام 

يقلل من التكاليف املرتفعة املحتملة التي قد تنجم بسبب االضطرار 

الوقود  استهالك  أيًضا  ميكن   .)21( بالكامل  العمليات  إنهاء  إىل 

النفطي،  الديزل  وقود  استهالك  طريقة  بنفس  وتخزينه  الحيوي 

كام أنه ينبعث منها كميات أقل بكثري من غازات الدفيئة مقارنة مبا 

من  الكبرية  الكميات  األحفوري.  الوقود  حرق  من  حاليًا  إصداره  يتم 

االنبعاثات الناتجة عن الوقود األحفوري تسبب العديد من املشاكل 

الوقود  يطلق  والرسطانات.  التنفيس  الجهاز  أمراض  مثل  الصحية، 

مقارنة  الهواء  يف  السموم  من  بكثري  أقل  مستويات  الحيوي 

بالوقود األحفوري العادي )22( ، وبالتايل سيكون خياًرا أفضل بكثري 

من الوقود األحفوري املستخدم حاليًا.

توصيات السياسة

النتائج الواعدة التي توصلنا إليها عند دراسة الفطريات  بالرغم من 

اإلمارة  ملستقبل  بالنسبة  الخيمة  رأس  يف  املانغروف  غابات  يف 

يف مجال الوقود الحيوي، فال يزال يتعني إجراء املزيد من التحليالت 

سرتكز  إنتاجه.  املؤمل  الحيوي  الوقود  وكفاءة  جودة  لتحديد 

الحيوية  التكنولوجيا  فريق  سيجريها  التي  املستقبلية  الدراسات 

األحامض  طبيعة  عىل  الخيمة  رأس  يف  األمريكية  الجامعة  يف 

استخدامها  إمكانية  من  التحقق  أجل  من  الفطرية  للزيوت  الدهنية 

األخرى  املصادر  مع  ومقارنتها  الطاقة،  إلنتاج  وسيطة  كمواد 

التجارب  الفطري.  الحيوي  الوقود  جودة  دراسة  وأيًضا  املتوفرة، 

املؤمل إجرائها عىل هذه الفطريات ستوفر نتائج ال تقدر بثمن حول 

السائلة  الزراعة  بيئة  باسم  يعرف  سائل  خليط  عىل  العينات  إدخال  تم  معقمة،  معدات  باستخدام  الرتبة  عينات  جمع  2عند 

لتشجيع الكائنات الحية الدقيقة يف عينات الرتبة عىل التكاثر والنمو. ثم تم نقل الخليط إىل مختربات التكنولوجيا الحيوية 
وسيط  استخدام  تم  الدهون.  لتخمري  الجيالتينية  االجسام  تسمى  أخرى  منو  وسيلة  إىل  إضافته  متت  حيث   ،  AURAK يف 
النمو هذا ألنه من املعروف أنه يحفز الدهون. مبجرد منو املستعمرات الفطرية من عينة الرتبة واملخالط الجيالتينية، تم 
ترشيح كل منها وغسلها باملاء املقطر وتجفيفها بالتجميد باستخدام النيرتوجني السائل. ثم تم سحق كتلة خاليا الفطريات 
املجففة بالتجميد باستخدام امليثانول من أجل إطالق محتوى الدهون يف الخاليا. بعد ذلك تم إضافة الكلوروفورم إىل 
خليط امليثانول والفطريات، متت تصفيته ووضعه يف جهاز طرد مركزي. تضمنت الخطوة األخرية وضع الخليط يف املبخر 
الدوار عند 55 درجة مئوية، والذي فصل أخريًا الدهون الدهنية عن املذيبات )امليثانول والكلوروفورم(. باإلضافة إىل ذلك، 
تم تحليل الفطريات املعزولة من خالل تحديد املورفولوجية، وتقييم محتوى الزيت من خالل تحليل املجهر الضويئ وقياس 

الوزن النوعي.
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تحلل إنزميات اللجنني، والتحلل األحيايئ والتطبيقات الصناعية األخرى 

مليكروبات املنغروف.

باإلضافة إىل ذلك، يجب بذل الجهود لتقليل التكلفة اإلجاملية إلنتاج 

الوقود الحيوي من الفطريات. أكرب عنرص تكلفة لهذه العملية هو 

العنارص  توفر  خصيًصا  مطورة  مادة  وهي  الفطريات،  منو  وسائط 

الغذائية الالزمة لنمو كل كائن حي دقيق. ميكن التغلب عىل ذلك عن 

طريق استبدال وسائط النمو التجاري بوسائل غري مكلفة مستمدة 

من أنواع مختلفة من النفايات العضوية. بعض الركائز العضوية التي 

أثبتت أنها تدعم النمو امليكرويب إلنتاج الدهون تشمل، عىل سبيل 

ومياه  الربتقال  قرش  وخالصة  الذرة،  نفايات  سائل  الحرص،  ال  املثال 

األرز،  قش  ونفايات  والبول،  املصنع،  الدبس  ونفايات  البلدية،  رصف 

ونفايات األسمدة الزراعية واملنتجات الصناعية )23 ، 24(.

من أجل تسهيل انتقال دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل استخدام 

الطبيعية  مواردها  استخدام  خالل  من  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 

يف شكل إنتاج الوقود الحيوي، نويص بالتايل مبا ييل:

التوصيات الخاصة مبنتجي الوقود الحيوي

غابات  يف  تعيش  التي  الدقيقة  الحية  الكائنات  من  االستفادة  أثناء 

الوقود  إنتاج  فإن  الخيمة،  رأس  إمارة  حول  املتواجدة  املانغروف 

الحيوي قد يتطلب زراعة الفطريات بكميات كبرية يف وسائط أخرى. 

تتمثل إحدى الطرق غري املكلفة لزراعة الفطريات، بدالً من استخدام 

وسائط النمو التجاري، يف االستفادة من النفايات العضوية. ميكن 

النفايات والتخلص منها وإعادة  الجهات املعنية بجمع  التعاون مع 

نقل  لتسهيل  الالزمة  اإلجراءات  وضع  عىل  االتفاق  بهدف  تدويرها 

الفطريات بطريقة سليمة وصحية من أجل استخدامها إلنتاج الوقود 

الحيوي.

التوصيات الخاصة بوكاالت التمويل

الطاقة  بحوث  تدعم  التي  التمويل  وكاالت  من  ملزيد  حاجة  هناك 

والطلبة  التدريس  هيئة  وأعضاء  الباحثني  تشجيع  أجل  من  الحيوية. 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الجامعات  يف  سواء  حد  عىل 

عىل املشاركة يف الدراسات التي ميكن أن تطلق احتياطيات مصادر 

يف  يعد  التمويل  نقص  فإن  املحلية،  البيئات  يف  الحيوي  الوقود 

يف  البحث  ويتطلب  بسهولة.  إزالته  ميكن  حاجزًا  األحيان  من  كثري 

التخزين  ووسائل  واملعدات  املختربات  أحدث  الحيوية  الطاقة  مجال 

للحصول عىل أفضل النتائج من املواد العضوية.

التوصيات للمعلمني

من أجل خلق جيل واعد من قادة ومبدعي املستقبل، ميكن للمعلمني 

ومهم  أسايس  دور  لعب  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

تزيد من وعيهم  التي  باملعلومات املهمة  الطلبة  تزويد  من خالل 

توفري  يف  حولهم  من  الحيوية  الكتل  توفرها  التي  اإلمكانات  حول 

الطاقة الحيوية. إن إجراء حمالت وورش عمل يف املدارس وإقامة 

مسابقات لألفكار املبتكرة يف مجال الطاقة ميكن أن تغرس ثقافة 

رأس  يف  الطبيعية  املوارد  وتقدير  البيئة  عىل  املحافظة  أهمية 

املبتكرين  بني  التعاون  أبواب  تفتح  أن  الحمالت  لهذه  ميكن  الخيمة. 

واملؤسسات مام سيمكن بالتايل من إجراء البحوث املطلوبة.

بهدف متكني أعضاء املجتمع

حول  توعيتهم  أجل  من  املجتمع  أفراد  توعية  إىل  حاجة  هناك 

الحيوي  الوقود  صناعة  تدعم  بطريقة  القاممة  من  التخلص  طرق 

استخدام  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  انتقال  وتدعم  املحتملة 

الطاقة النظيفة واملتجددة. ميكن تنظيم حمالت وورش عمل عامة 

القاممة  من  التخلص  كيفية  فهم  عىل  املجتمع  أفراد  ملساعدة 

بشكل انتقايئ بطريقة يتم فيها ترك النفايات املنزلية يف حاويات 

جامعي  بواسطة  جمعها  قبل  التدوير  إعادة  صناديق  أو  النفايات 

باإلضافة  التدوير.  إعادة  عملية  يسّهل  أن  ميكن  ذلك  ألن  النفايات، 

من  الحيوي  الوقود  إلنتاج  السابقة  توصيتنا  هذا  يدعم  ذلك،  إىل 

غري  بوسائل  التجاري  النمو  وسائط  استبدال  طريق  عن  الفطريات 

مكلفة مشتقة من النفايات العضوية.

املؤلفون

قسم  يف  مشارك  وعميد  مشارك  أستاذ  هو  مرحب  ماكسيم 

أثناء  الخيمة.  رأس  يف  األمريكية  بالجامعة  الحيوية  التكنولوجيا 

غابات  يف  تعيش  التي  الدقيقة  الحية  الكائنات  من  االستفادة 

الوقود  إنتاج  فإن  الخيمة،  رأس  إمارة  حول  املتواجدة  املانغروف 

الحيوي قد يتطلب زراعة الفطريات بكميات كبرية يف وسائط أخرى. 

التكنولوجيا  قسم  ورئيسة  مشاركة  أستاذة  هي  مطر  ريتشيل 

الحيوية بالجامعة األمريكية يف رأس الخيمة. 

والكيمياء  الكيمياء  قسم  يف  دكتوراه  طالب  هو  سليامين  ميالد 

الحيوية بجامعة تكساس يف أرلينغتون، الواليات املتحدة األمريكية. 

جون مارتون هو محارض يف مخترب التكنولوجيا الحيوية يف قسم 

التكنولوجيا الحيوية بالجامعة األمريكية يف رأس الخيمة.

التكنولوجيا  قسم  يف  وطالب  مساعد  باحث  هو  يوسف  أبو  كامل 

الحيوية بالجامعة األمريكية يف رأس الخيمة.

رواد حذيفي أستاذ مساعد يف قسم التكنولوجيا الحيوية بالجامعة 

األمريكية يف رأس الخيمة.

اللغات  قسم  يف  اإلنجليزية  اللغة  يف  محارضة  شفيق  نوشني 

واألدب بالجامعة األمريكية يف رأس الخيمة.

شكر وتقدير

نود أن نعرب عن خالص تقديرنا وشكرنا لألستاذ حسن حمدان العلكيم، 

ودعمه  تشجيعه  عىل  الخيمة،  رأس  يف  األمريكية  الجامعة  رئيس 

إىل  والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  كام  العلمية.  للبحوث  املستمر 

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة 

عىل دعمها املتواصل لنا وتقدميها منحة دولية مهمة وتنافسية 

للغاية. كام نود أن نتقدم بالشكر واالمتنان لكلية البحوث والدراسات 

الخيمة، لدعمها مرشوعنا  الجامعة األمريكية يف رأس  العليا يف 

الفنون  كلية  عميد  نشكر  أن  نود  ذلك،  إىل  باإلضافة  أولية.  مبنحة 

واملثمرة  املفيدة  مناقشاتنا  عىل  مرابط،  مصطفى  د.  والعلوم، 

للغاية.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الخدمة المدنية في رأس 

الخيمة باألدوات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم، و

األفراد  بين  العالقات  التي تعزز  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمنظمات.

لمعرفة المزيد عن أبحاثنا، والمنح، واألنشطة البرامجية يرجى زيارة موقعنا

.www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

تهدف سلسلة أوراق السياسة لدى مٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة اىٕل نرش بحوث ا فراد و املٔوسسات 

التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و ا ستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و تعترب كمرجع 

ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


