
بيت الطاقة اخلضراء وإعادة إحياء األرض 

..  أیام4ھل یمكن إنتاج تربة خصبة وحمض دبال في 

  سنة؟!400أكثر مما تنتجھ الطبیعة في 

 ، جداً وإنتاج فضالت ثانویة عن ھذا المشروع مفیدة 

  بیت؟! ھذا حلم أم واقع؟؟100منھا كھرباء تكفي 

 عندما نجحت تقنیة Michael Smithنعم ھذا ممكن وواقعي فعالً .. وقد أثبت ذلك مایكل سمیث 
) وھو مشروع إلنتاج الوقود GPH (بیت الطاقة الخضراء Algae Aqua-Cultureمشروعھ 

 الحیوي والسماد الطبیعي والفحم الحیوي باستعمال الطحالب الخضراء الدقیقة.

 

إن محبة مایكل لطبیعة مونتانا األمیركیة المحیطة بھ، إضافة لمھاراتھ في الھندسة والبرمجیات، 
تجسدت بمشروع مذھل ومنتج على كل المستویات.. المشروع ھو األول من نوعھ في العالم، لھ 

متر مربع، في منطقة شالالت كولومبیا، مونتانا.. 450شكل قبة ھرمیة ثمانیة الوجوه، مساحتھ 
المبدأ وراء ھذا المشروع ھو تولید الطاقة، لكنھ أیضاً یقوم بإعادة تولید الموارد الطبیعیة 

 باستعمال تقنیات سلبیة الكربون (ال تطلق ثاني أكسید الكربون بل تمتصھ).
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یقول مایكل: "تخیل أن تسیر في مكان ممتلئ بالحدائق المعلقة والنور یمر من خاللھا، تحت 
قدمیك ثمانیة أحواض رقیقة لھا شكل أسافین وممتلئة بالطحالب الخضراء، وھي تشغل معظم 

مساحة البناء الرئیسي للمشروع.. أحواض الطحالب ھي المفاعل الحیوي الضوئي، وھي العنصر 
األول من ثالثة عناصر في بیت الطاقة الخضراء، ودورھا األساسي یشبھ خلیة كھرباء ضوئیة 

 حیویة.

المشروع ھو مصفاة تكریر حیویة، مغلقة الحلقة... مبنیة على مبادئ حیویة بسیطة وقدیمة جداً ... 
إنھا تستعمل الطحالب المحلیة، بقایا الحرارة الفائضة وبقایا األخشاب، إلنتاج سماد حیوي ممیز 

 وفعال جداً یعید إحیاء الترب المستھلكة والمیتة"

(أحد المزارعین العضویین عندما جرب ھذا السماد، الحظ تحسناً وتغیراً كبیراً في ألوان أوراق 
  دقیقة فحسب! تم تصویر فلم وثائقي عن المشروع وھو45مزروعاتھ خالل 

 The Need To Grow( 

  

أول عنصر في "الحلقة الخضراء المغلقة" ھو ثمانیة أحواض رقیقة من الطحالب الخضراء، فیھا 
متر مكعب ماء، وھي تشكل مزرعة للطحالب الخضراء الدقیقة (مثل سبیرولینا).. 5.7حوالي 

إنھا تنتج طحالب غنیة بالطاقة وتمت تغذیتھا بالماء والشمس وثاني أكسید الكربون الناتج ثانویاً 
من عملیة التفحیم أو الحرق اإلتالفي (دون أكسجین) لبقایا األخشاب.. الطحالب الدقیقة تنمو 

 مرة 1000بسرعة كبیرة جداً، كیلوغرام واحد من الطحالب الطازجة یستطیع تولید طاقة أكثر 
 من كیلوغرام فحم!

یتم ضخ الطحالب المزروعة إلى مفاعل ضوئي حیوي حیث تمتص ثاني أكسید الكربون وأكاسید 
 ) .Dragonاآلزوت المتولدة من جھاز تولید الكربون العضوي (التنین الحارق 

یقوم ھذا التنین بوظائف أخرى أیضاً ... فھو یحرق قطع األخشاب وأي بقایا خشبیة دون أكسجین 
وباستعمال الحرارة العالیة، فیؤمن جزء من الطاقة للمشروع، ویتم ضخ الطاقة الفائضة إلى 
مبادالت حراریة تقوم بتنظیم حرارة المفاعل الحیوي الضوئي والمفاعل الحیوي الالھوائي 

 (التخمیر).
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بعد أن تنمو الطحالب جیداً، یتم ضخھا إلى العنصر الثاني، وھو المفاعل الحیوي الالھوائي، الذي 
یحول بالتخمیر دون ھواء كتلة الطحالب الحیویة إلى غازات المیثان والھیدروجین وإلى "سماد 
الطحالب" وھو مادة مركزة غنیة جداً بالمغذیات... الغازات الناتجة ھنا یتم حرقھا في مولدات 

 وتحویلھا إلى حرارة وكھرباء وأشكال أخرى من الطاقة لتغذیة اآلالت.

  

 (وھو ناتج كربوني من الحرق Biocharالفحم الحیوي یقوم المشروع بإنتاج خلیط من 
الالھوائي للخشب في التنین) مع بقایا تخمیر الطحالب، مما یعطي سماداً عضویاً عالي النوعیة 

 ومادة ھامة جداً إلصالح التربة.

وقد استغل مایكل خبراتھ في الذكاء االصطناعي لخدمة البشر ولیس الستعبادھم، فوظفھ في كل 
جزء من المشروع.. وقام بوضع مجسات حیویة تحاكي عمل الطبیعة وتعطي أعلى درجة من 

 اإلنتاج.

  

 أھم منتجات مشروع الطحالب للوقود الحیوي ھي:

 - سماد حیوي طبیعي تماماً ومركز بالمغذیات

 - منتجات إلعادة إحیاء وترمیم التربة
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 المنتجات الثانویة لمشروع الطحالب للوقود الحیوي ھي: 

 - غاز المیثان وغازات الھیدروجین القابل لالشتعال.

 - بیت زجاجي كبیر لزراعة النباتات.

  كیلوواط ساعي یمكن تولیدھا باستمرار.250- كھرباء بمقدار 

 - زیوت حیویة ووقود حیوي.

 - حرارة للتطبیقات الصناعیة، مثالً أفران التجفیف.

 كما یتم إعادة التقاط كامل الماء وبخار الماء الناتج عن عملیات االحتراق..

  

 بعض الحقائق المثیرة حول بیت الطاقة الخضراء:

 كیلوواط ساعي باستمرار، أي 250- بیت طاقة خضراء واحد بالمواصفات أعاله، یمكنھ إنتاج 
 ألف دوالر، على اعتبار كلفة 264 میجاواط في الیوم.. وھذا یعادل توفیراً مالیاً سنویاً یقدر بـ 6

  دوالر للكیلوواط ساعي.0.12إنتاج الكھرباء في الدولة ھي 

 كیلوواط في الیوم، بینما للمقارنة، یستھلك 5- بیت الطاقة الخضراء یستھلك من الكھرباء فقط 
  كیلوواط في الیوم!100البیت األمیركي المتوسط ما یعادل 

  بیت سكني!!100- بشكل تقریبي، یستطیع بیت طاقة خضراء واحد تأمین الكھرباء إلى 

إن مشروع بیت الطاقة الخضراء أثبت أن الطحالب الخضراء الدقیقة یمكنھا أن تنمو في كل 
المناخات إضافة للزراعات الصغیرة المرافقة لھا، وتستطیع خلق وظائف جدیدة، إنتاج الوقود، 

 صنع تربة صحیة خصبة، وإنتاج الغذاء لكل المجتمعات عبر العالم...

وھذا مشروع جماعي ینتشر كل یوم، یمكن تطبیقھ على مختلف األحجام والمناطق والمناخات 
والفصول... وال تستطیع قوات تحالف الناتو بكل قوتھا وأسلحتھا أن تدمره أو توقفھ.. مثلما 

  وقصفتھ بالیورانیوم المنضب منذ عشر سنوات.دمرت النھر الصناعي العظیم في لیبیا

  

 بعض أنواع الطحالب التي تستحق االھتمام في ھذا المجال:

وھي طحالب خضراء شھیرة تنمو في المیاه العذبة في كل أنحاء  :Spirulina- سبیرولینا 1
العالم، لھا شكل خیوط خضراء رفیعة.. وھي أكثر نوع طحالب تم إنتاجھ عبر العالم منذ 

 سنة تم بیع وتسویق ألوف األطنان من السبیرولینا في العالم، على 50السبعینیات... منذ أكثر من 
شكل مكمالت غذائیة للبشر أو كغذاء للطیور والحیوانات واألسماك.. المنتجون والتجار الكبار 

للسبیرولینا منتشرون في أمیركا، المكسیك، الصین، تایالند، الھند وغیرھا من الدول، وھناك عدة 
 مزارع ومشاریع بحثیة حول السبیرولینا في أوروبا وأفریقیا وآسیا.
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وھي طحالب خضراء أحادیة الخلیة وتنمو في المیاه العذبة، تم إنتاجھا : Chlorella- كلوریال 2
تجاریاً وبیعھا كمكمل غذائي منذ السبعینیات.. تتم زراعتھا بشكل رئیسي في أحواض قریبة من 

برك المیاه العذبة الغنیة بالمعادن وتحت أشعة الشمس المباشرة في الیابان، الصین، وتایوان ألجل 
تسویقھا عالمیاً .. ویتم أیضاً زراعتھا في أنظمة خزانات نقیة مغلقة باستعمال عملیة تخمیر في 

 كوریا.

نوع من الطحالب الخضراء الدقیقة التي تعیش في میاه البحر عالیة : Dunaliella- دونالیال 3
الملوحة في أماكن من أسترالیا وفلسطین المحتلة.. یتم تكثیرھا تجاریاً وبیعھا كمكمل غذائي 

الحتوائھا على بیتاكاروتین والمواد المضادة لألكسدة.. یتم إنتاج دونالیال بطرق متنوعة، بدًء من 
 طرق بسیطة في بحیرات ووصوالً إلى أنظمة إنتاج صناعیة ضخمة.

 مفتوحة للھواء أو في  ماء عذبتُزرع في بحیرات: Haematococcus- ھیماتوكوكس 4
وھي صبغة كاروتینیة  Astaxanthinأنظمة مغلقة، وھي المصدر الرئیسي لمادة أستاكزانثین 

شھیرة كمضادة عالیة لألكسدة.. یستھلكھا البشر بشكل رئیسي كمكمل غذائي.. كما تستعمل أیضاً 
 كغذاء للحیوانات واألسماك مثل السلمون والسرطان والقریدس، وللدواجن وإنتاج البیض.

طحالب دقیقة في المیاه المالحة، تعطي مغذیات عالیة : Schizochytrium- شیزوشیتریوم 5
 وھو زیت نباتي docosahexaenoic acid (DHA)ومن أھم المواد المستخلصة منھا ھي 

تجاریاً من الطحالب عبر عملیة  DHAیحتوي حمضاً دھنیاً أساسیاً متعدد وغیر مشبع.. یتم إنتاج 
تخمیر في أحواض، ویستعمل كمكمل غذائي لألطفال والبالغین والمشروبات وفي أغذیة 

 الحیوانات.

طحالب زرقاء مخضرة تستعمل : Aphanizomenon flos-aquae- أفانیزومینون 6
 فتعطي محلوالً Klamath Lake in Oregoاآلزوت المتوفر في موسم حصادھا في بحیرة 

 غنیاً بالمغذیات.. یتم بیع أقراص مضغوطة منھا على شكل مكمالت غذائیة.

یزرعونھا ألجل الكربوھیدرات التي : Botryococcus braunii- بوتریكوكس براوني 7
 تنتجھا لكي یتم تحویلھا إلى وقود حیوي من الطحالب.

یتم تطویر زراعتھا ألجل الوقود الحیوي، : Nannochloropsis- نانوكلوروبسیس 8
 .3وكمصدر مغذي غني بالطاقة وزیت األومیجا

 

 للمزید: .....   2021-7-12عالء السید .. 

https://making-biodiesel-books.com/all-about-algae/microfarming-algae/micro-algae-grow 

 https://grow.foodrevolution.org  

 فریش... أكبر سوبرماركت بریة في العالم..

www.AlaalSayid.com  
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