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السودان رائد عالمي إلنتاج الوقود الحيوي 

 إبتكار تحول إقتصادي معرفي بواسطة إنتاج الديزل الحيوي بالسودان  



الهدف العام للمشروع هو إنتاج الوقود الحيوي من نبات الجاتروفا كطاقة بديلة  للنفط  وهى 

تعتبر من الموارد المتجددة التي يسهل الحصول عليها باتباع امثل وأحدث الوسائل االنتاجية 

 .ذات الجدوي االقتصادية واالجتماعية



الناتجة الثغرة يسد وطني إقتصادي بديل إيجاد 
 من كبيرة  كمية  بإنتاج البترول إنتاج نقص عن

 . للديزل كبديل  الحيوي الوقود
محلياً  الحيوي الوقود من اإلكتفاء .   
السودان صادرات سلة تنويع . 
الريف داخل الثروات تطوير و الفقر  محاربة 

 السوداني
التربة وإنجراف التصحر محاربة 
المناخ لتحسين الدولية الجهود في المساهمة 
عمل فرصة ٤.٠٠٠.٠٠٠ عدد المشروع يوفر  

 فدان ١.٠٠٠.٠٠٠ زراعة عند
 الزراعية لآلليات الوقود استخدام مشكلة معالجة   
بالنيتروجين غني عضوي سماد توفر  
بالتصدير صعبة عملة توفير. 



الوقود الحيوي هو الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية او الحيوانية منها، وهو احد اهم مصادر 

الطاقة المتجددة، على خالف غيرها من الموارد الطبيعية مثل النفط والفحم الحجري وكافة انواع الوقود 

الوقود الحيوي هو وقود نظيف يعتمد انتاجه في االساس على تحويل الكتلة . اإلحفوري والوقود النووي

الحيوية سواءكانت ممثلة في صورة حبوب ومحاصيل زراعية مثل الذرة وقصب السكر او في صورة زيوت 

مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل وشحوم حيوانية، الى ايثانول كحولي او ديزل عضوي مما يعني امكانية 

 .استخدامها في االنارة وتسيير المركبات وادارة المولدات



 ان والهند، والصين وكندا والسويد والمانيا والبرازيل اميركا ابرزها كثيرة  دول في واسع نطاق وعلى فعال حادث وهذا 

 تكاليف ارتفاع مثل الطاقة على المتزايدة االحتياجات من مجموعة بسبب هو الحيوي الوقود على الطلب زيادة

 المناطق بعض بدأت .المتقدمة البلدان في الزراعية الدخول زيادة في والرغبة نظيفة طاقة مصادر في الرغبة النفط،

 في الصويا وفول الذرة منها الحيوي، الوقود مجال في الستخدامها خصيًصا النباتات من معينة أنواع بزراعة

 آسيا شرق جنوب في النخيل وزيت البرازيل، في السكر وقصب .اوربا في اللفت، وايضا .المتحدة الواليات

 .ضمنها من السودان يقع والذي السافنا حزام في الجاتروفا وزيت



السافانا حزام طول على موجدودة الشجرة هذه 

 ضمنها من البلدان من العديد في ومنتشره وبكثافة

  .السودان

البحر( المناطق من العديد في مزروعة السودان في 

 وقد )الخ ،...األبيض النيل ،الخرطوم ،األحمر

  .التجريبي اإلطار على نجحت

تنمو أن يمكن التى النباتات  من  هي الجاتروفا 

 الذي الوحيد النبات هي و الهامشية األراضي في

 ،الخشنة التربة في حتى تقريباً  مكان أي في ينمو

  .والمالحة ،الرملية



شجرة الجاتروفا تنمو في المناخ اإلستوائي والصحراوي •

 .درجة مئوية 48وتتحمل درجات حرارة عالية تفوق الـ

ملم في العام وهو حد ال 250تنمو في أمطار بحد •

 .يصلح للمحصوالت الزراعية

تزرع الجاتروفا من البذرة او الشتلة او العقلة في •

 .أحواض او مساطب

 .او االمطار    تسقى إما بالري التنقيطي او الرش•



 نبتة الجاتروفا

  مصدر وقود حيوي

غني  عضوي  سماد 
نيتروجين ال   ب

 الحد من التصحر

تحتوي على مادة 
قلوية تحد من 

 السرطان

وراق لتخفيض 
ٔ
اال

الم االسنان
ٓ
 ا

جذورها في عالج 
 لدغة الثعبان

زيتها في عالج 
 الروماتيزم

 إنتاج الغاز الحيوي



 
ً
 .إنتاج كمية كبيرة من الوقود الحيوي سنويا

راضي وتثبيت الكـثبان 
ٔ
 ).  الزحف الصحراوي(إستصالح اال

مطار
ٔ
 .تغير مناخ المنطقة ومع احتمالية كبيرة لزيادة نسبة اال

 .توفير عائد إقتصادي كبير

 .توفير العمالت الحرة



 وُتنتج ِطوال الخمسين عام وُتنتج ِطوال الخمسين عام

 
ً
ر شجرة الجاتروفا لخمسين عاما   ُتعّمِ
ً
ر شجرة الجاتروفا لخمسين عاما  ُتعّمِ



 م٠٧/٠٩/٢٠١١المساحات أعاله قبل يوم * 



 مقترح توزيع المشروعات في السودان

 فدان   1.000.000: المساحة المستهدفة 
 

 شجيرة   1.000.000.000:     عدد الشجيرات 



   االشجار عدد   المنطقة   الرقم
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    الشمالية الوالية   ١
 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ النيل نهر والية   ٢
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ القضارف والية   ٣
 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ كسال  والية   ٣
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ كردفان  شمال   ٤
 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   كردفان  جنوب   ٥
   ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   الدندر منطقة  ٦
 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سنار والية   ٧
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دارفور شمال   ٨
   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   دارفور جنوب   ٩

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دارفور غرب ١٠
   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  االحمر البحر ١١
   ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   االزرق النيل ١٢
 ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠   الخرطوم   ١٣
 ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠   الجزيرة ١٤
 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ األبيض النيل ١٥
   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠   الصحي الصرف ١٦
   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠   البترول مناطق ١٧
   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  المروية المشروعات ١٨
   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   جديدة مزارع ١٧
   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تسوير المزارع التقليدية  ١٨

1,380,000,000   المجموع



 
 في مدى زمني ) مليار شجرة(زراعة مليون فدان من أشجار الجاتروفا

 .سنوات 3وقدره 
 مليون طن بذور جاتروفا سنوياً  8إنتاج. 
 
 مليون طن زيت خام 2إنتاج. 
 
 الف طن خام بغرض  750تغذية السوق المحلي واإلقليمي بحوالى

 .اإلكتفاء
 
 مليار  دوالر(مليون طن بيوديزل حيوي بغرض الصادر  1.250إنتاج.( 
 
         سنة     ٥٠العمر اإلفتراضي للمشروع 
 



 نمو الجاتروفا عالميا في أنواع تربة مختلفة

الھند، األراضي الھامشية  

مصر، األراضي الرملية  أثيوبيا، )في فصل الجفاف(والجبال الصخور   

السودان، األراضي الطينية  



 نمو الجاتروفا داخل السودان

 جنوب كردفان ســـــــوبا

 ربك الِمـــقرح 



 شجرة   2120حيتوي الفدان الواحد على 

 السنة من البذور/كجم  12720: )كجم  6*شجرة (2120إنتاجية الفدان 

 طن يف السنة(12,720,000: فدان  1.000.000انتاجية( 



D1  D2  No. of trees per Acre 
1  1  4175 
1  1.5  2805 
1  2  2120 
1.5  1.5  1884 
1.5  2  1424 
2  2  1076 

 سنة /كجم 6إنتاجية الشجرة بعد السنة الثانية تصل الي  (1)*

 سنة /كجم12,720)= 2120*6(كمية البذور من الفدان الواحد  

 

*(1) Eng. Salah Abdoun 

 )في السنة طن(انتاجية الفدان 
 

 كجم/الشجرة إنتاجية
 

 الفدان/عدد الشجيرات
 

12.72 
 

6.00 
 

2120 
 





 من (الزيت الناتج من عصر بذور الجاتروفا يعمل مباشرة

عمل الديزل المستخدم في ) غير أي إضافات كيميائية

 اآلليات الزراعية والمولدات

 إيثانول او (ويمكن معالجة الزيت بإستخدام كحول

هيدروكسيد صوديم او (في وسط قاعدي ) ميثانول

ويكون المنتج الرئيسي هو الوقود ) هيدروكسيد بوتاسيوم

 )كحول:زيت5:1،بنسبة (الحيوي 

 1:5بنسبة (ينتج ناتج ثانوي عبارة عن جرسلين وصابون  

 )جرسلين+ صابون:بايوديزل، 



 :الجاتروفاوزيت الديزل اإلحفوري خصائص جدول مقارنة بين 

Specification 

Properties Sudan specs  
of Diesel 

Jetropha  
sample ACT 

Std Jetropha 
Secification 

Density (15 Co), kg /m3 report 0.895 0.918 
Speific Gravity report 0.8958 0.9186 
Flash Point , C0 min    57 > 210 240/110 
Distilation       
IBP ...  327 - 
50%recoverd , C0 max    300 331 - 
90%recoverd , C0 max    355 350 350 
95%recoverd , C0 max    365 - - 
Recovery @350 C - 0.9 - 
Kinematic viscosity (20 C0)  , mm2/s 2.2 ~ 8.8 - 50.7 
Kinematic viscosity (40 C0)  , mm2/s - 8.251 - 
Ash , % mass max    0.01 - - 
Sulphur content , %mass max   0.5 0.0063 0.13 
Copper Strip Corrosion Rating  max      No. 1 1 - 
Cetane index, (calculate ) min     52 43.9 40.78 
Cloud point , C0 max      12 10 - 
10 %Distillation carbon residue, %mass max    0.3 - - 
Colour max    3.0 - - 
Water , %mass max    0.05 - - 
Calorific value Calc - 44.0 40.78 

 - Sudanese specifications of Diesel oil by Ministry of Oil 
 - Jetropha sample specifications, provided by Africa city of Tecnology  
 - Std Jetropha Secification is taken from the internet 



   
 

يستهدف المشروع انشاء محطات تجميع للزيت الخام باالقاليم من      وحدات االنتاج 

 .الصغيرة ومن ثم تجمع بمراكز للتكرير ومن ثم محطات تجميع للصادر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجاتروفا زيت•
 ميثانول او ايثانول•
 الصوديوم هيدروكسيد•
 )كبريتيك  حمض غالبا( للمعادلة حامض•
 



 اإلستخالص
 : على المستوى األصغر

يتم احلصول على زيت اجلاتروفا عن طريق العصر يف معاصر ضغط عادية بسيطة وهى 

 .األفضل لالستخدام يف القرى

 :على المستوى األكبر

من % ٩٩-٩٥أما االستخالص عن طريق املذيبات فيمكن من خالله احلصول على  

 .الزيت املوجود بالبذور

 :الزيت الناتج يمكن استهالكه في الصور اآلتية

  زيت خام لتشغيل الوحدات املزرعية الصغرية 

   بيوديزل خام لتشغيل وحدات اكرب مثل اجلرارت الزراعية 

البيوديزل املكرر الذي يستخدم يف تشغيل السيارات 



بايوديزل. 
وقود طائرات. 
وقود آليات ثقيلة. 
سوائل معالجات سطحية آلبار البترول. 
الجلسرين 
كحول مسترجع 
 

 المنتجات

جلسرين. 
صابون. 
منتجات خشبية. 
إيثانول. 

 منتجات اضافية



D1  D2  No. of trees per Acre
1  1  4175 
1  1.5  2805 
1  2  2120 
1.5  1.5  1884 
1.5  2  1424 
2  2  1076 

  
 

*(1) Eng. Salah Abdoun 



 :تتركز محاور المشروع الرئيسية في عدة محاور منها

 

 التقاوي وحدة إنشاء على حيتوي بدوره والذي 

 ،الشمالية الوالية( من بكل املشاتل وحدة وإنشاء 
 ،كسال  والية ، القضارف والية ،النيل ر والية 
 جنوب ،دارفور مشال ،سنار والية ،الدندر منطقة ،كردفان  جنوب ،كردفان  مشال 

 النيل ،اجلزيرة ،اخلرطوم ،االزرق النيل ،االمحر البحر ،دارفور غرب ،دارفور
يئة ،فدان ٢٥ حوايل املشاتل هذه مساحة وجمموع )األبيض  للزراعة االراضي و
 الصهباء، رشاد ،برمبيطة أم ،املقرح( من بكل بينية زراعة املطرية املزارع حيث
يئة احلصاد وعمليات نفسها الزراعة عمليات مث ومن )واملزموم  بعد ما االراضي و
   .احلصاد

 



 الناضجة اجلاتروفا بذور جتمع املرحلة هذه ويف  
 عصرها يتم حيث معني مكان يف وجتَمع يدويا 
 ليكون وتصفية الزيت واستخالص عديدة مرات 
 وقود اىل حتويله وعمليات لالستخدام جاهزا 
 للوقود كبديل  انواعها بكل واحملركات الزراعية واالليات املولدات لتشغيل حيوي 

 األفضل وهى بسيطة عادية ضغط معاصر يف العصر ويتم ،اإلحفوري
 خالله من فيمكن املذيبات طريق عن االستخالص أما القرى يف لالستخدام
  .بالبذور املوجود الزيت من %٩٩- ٩٥ على احلصول

 



 ،ومعاجلته الزيت اخذ املرحلة هذه يف يتم حيث 
 الشوائب من للتخلص أوال ترشيحه يتم 
   ٧٠ درجة إىل تسخينه يتم مث ، فيه املوجودة 
 الكحوالت أحد إليه يضاف ذلك بعد مئوي درجة 
 مساعد عامل بوجود ، االيثانول أو كامليثانول  ، 
  يعرف السابق التفاعل إن . البوتاسيوم هيدروكسيد أو الصوديوم كهيدروكسيد 

  ، وجليسرين االيثيل اسرت أو امليثيل اسرت ينتج حيث ، األسرتة بتفاعل كيميائيا
 يتم . املختلفة الكيميائية الصناعات من الكثري يف استخدامه يتم ثانوي كناتج
 خزان إىل املزيج ينقل مث احلموضة درجة تراقب حبيث ساعة ملدة املزيج تسخني
 والطبقة احليوي الديزل هي العليا الطبقة ، طبقتني تتشكل حيث الفصل
 بواسطة كثافته  وحتسب احليوي الديزل فصل يتم ، اجلليسرين السفلى

 . ٣سم / غم ٠.٩ إىل ٠.٨٥ بني ما تكون أن وجيب ، اهليدروميرت



 وتركيا ماليزيا من لكل عاملية تسويق اتفاقيات هنالك ان حيث املراحل اهم وهو 
 املذكورة الدول مع العاملية اإلستثمارات ان حيث وكوريا وقطر االرويب واإلحتاد
 يف املشاركة أيضا الرتوجيية املشروع اهداف ومن .معها التفاوض جاري اعاله

 وقد ،وجمتمعية وحملية )وأروبا جدة ،كوريا  ،أبوظيب ،قطر ،تركيا( عاملية معارض
 فدان ١٠٠٠,٠٠٠الـ ملشروع والفنية املالية اجلدوى دراسات إكتملت

 . فدان ١٠٠,٠٠٠والـ



   
 
 المحور  الوصف البداية  تاريخ الزمنيالمدى 

 ٢٠٠٦ ابريل مستمر

 ٢٠١١ يونيو
ستره

ٔ
ولى المحور  والتطوير والبحث اال

ٔ
 اال

 الثانية المحور  الزيت وإستخالص البذور  تجميع ٢٠١١ يونيو مستمر

 الثالثة المحور  )فدان مليون( الزراعـة ٢٠١١ يونيو سنوات ٦

 الرابعة المحور  والخارجية الداخلية التجارة ٢٠١١ ديسمبر مستمر



 العمل ووحدات مكونات بين تنسيق في العمل تم للمشروع النجاح لتحقيق 

 
لتحقيق النجاح للمشروع مت العمل يف •

 تنسيق بني مكونات ووحدات العمل
   :وزارة العلوم واإلتصاالت•
 .مدينة أفريقيا التكنولوجية•
 .مركز أحباث الطاقة•
 .مركز أحباث التصحر•
 .املركز القومي للبحوث•
 .جمموعة شركات جياد•
 )خمتربات النفط املركزية(  .وزارة النفط•
 .شركة سودابت احملدودة•
 .اهليئة القومية للسكة حديد•

 

 
 وزارة الزراعة•
 اهليئة القومية للغابات•
جامعة السودان للعلوم •

،  الزراعة،كلية الفنون (والتكنولوجيا
 )  الغابات، اهلندسة، العلوم

 األمانة العامة لإلستثمار•
وزارة الداخلية اإلدارة العامة    •

 .للسجون واإلصالح 
 



  

 
 الوالية الشمالية •
ر النيل•  والية 
 والية القضارف•
 والية كسال•
 والية مشال كردفان•
 والية جنوب كردفان •

 
 
 

 
 والية سنار•
 والية مشال دارفور•
 والية جنوب دارفور •
 والية غرب دارفور•
 والية البحر االمحر •
 والية النيل االزرق •
 والية اخلرطوم •
 والية اجلزيرة •
 والية النيل األبيض•



 شجرة   يحتوي الفدان الواحد على 

السنة من /كجم 25,050= كجم  ٦* شجرة ٤١٧٥= إنتاجية الفدان
 البذور

طن في السنة( 25,050,000= فدان  ١,٠٠٠,٠٠٠= اإلنتاجية( 

 كيلو  ٨طن غازات الدفيئة سنويا بمعدل  ٣٣يمتص الفدان الواحد

 للشجرة

 مليون طن غازات الدفيئة من األرض سنويا ٣٣يمتص المشروع 

 
 



 شجرة   ٢١٢٠يحتوي الفدان الواحد على 

السنة من البذور/كجم  ١٢٧٢٠= كجم   ٦* شجرة ٢١٢٠: إنتاجية الفدان 

 طن في السنة(١٢,٧٢٠,٠٠٠= فدان  ١,٠٠٠,٠٠٠= اإلنتاجية( 

 

 

 
 



 شجرة   ٤١٧٥يحتوي الفدان الواحد على 

السنة من البذور/كجم  ٦٢,٦٢٥= كجم ١٥* شجرة ٤١٧٥= إنتاجية الفدان 

طن في السنة(٦,٢٦٢,٥٠٠,٠٠٠= فدان  ١,٠٠٠,٠٠٠= اإلنتاجية( 

 

 

 

 

 
 





نتاج
ٔ
 الفدان العائد من ا

)US$( 
مريكي سعر البرميل بالدوالر

ٔ
 اال

)US$  ( 
فدنة  عدد االشجار عدد عدد البراميل

ٔ
 اال
 

2,425 151 16 2120 1 
 

إنتاجية 
 الفدان

 )$US(2,425,151,506برميل زيت وتعطي عائد  16,060,606 فدان تنتج 1,000,000



 :محطة بحوث الجاتروفا بالعباسية ١.

 تركيب المعصرة. 

تركيب المفاعل. 

عمل برنامج توعية المواطنين والمزارعين 

بداية برنامج شعبي إلكثار الشجرة. 

جاري جمع البذور 

 

 



 ):الرواكيب غرب امدرمان(محطة بحوث الصحراء ٢.
زراعة المزرعة النموذجية. 

إنشاء المشتل. 

 فدان ١٥تم توسعة المزرعة الى 

 

 ):سوبا(مركز أبحاث الطاقة ٣.
زراعة المزرعة النموذجية. 

إنشاء المشتل. 

إنشاء معمل الكتلة األحيائية. 

 إنشاء المعصرة. 



 ):مدينة أفريقيا التكنولوجية بالتعاون مع شركة سودابت(معمل الوقود الحيوي  ٢.
تم إنشاء المعمل. 
تم تركيب المفاعل االولي. 
 تم إنتاج الوقود الحيوي بمواصفات مطابقة للمواصفات االمريكية)ASTM(   وااللمانية)GR-

STM.( 
تم إنتاج سوائل  معامالت السطوح النشطة لمعالجة المياه بآبار النفط. 
تم االنتهاء من االتفاق لشراء المفاعل التجريبي 

 ):القضارف بالتعاون مع مزارع رائد، الِمقرح (المشروع اإليضاحي٣.
 مورينقا، دخن ،ذرة،جاتروفا(تم زراعة الف فدان بنمط الزراعة البينية( 
تم إنشاء المشتل. 



 ):رشاد،أم برمبيطة(المشروع اإليضاحي ٦.
 سمسم، دخن، ذرة، جاتروفا(الف فدان  زراعة بينية  ٣جاري العمل على زراعة.( 

 
 ):المزموم بالتعاون مع مزارع رائد، الصهباء (المشروع اإليضاحي٧.

 قوار، سمسم، دخن، ذرة، جاتروفا(الف فدان  زراعة بينية  ٦جاري العمل على زراعة.( 

 
 
 ):الصرف الصحي(المشروع البيئي  والية الخرطوم ٨.

  ألف شجرة ١٠٠المرحلة التجريبية 
 مليون شجرة ١٠المرحلة التشغيلية 

 



 ):الف فدان ١٠٠(المشروع التجريبي 
النيل األزرق، القضارف، سنار، جنوب دارفور، جنوب كردفان. 
مليون دوالر ١٦: التكلفة 
ألف برميل يوميا ٥حوالي : اإلنتاجية 
 مليون دوالر ٢٢٥الدخل السنوي للبيوديزل فقط 
IRR :٥٠% 

 
تم عرض المشروع  على اللجنة اإلقتصادية. 

تم رفع الدراسة لوزارة المالية وإلتزم السيد وزير المالية بتمويل المشروع. 

تم عرض الدراسة على بنك التنمية اإلسالمي 



 ):الف فدان ١٠(مشروع شرق شندي 
وافقت والية نهر النيل على المشاركة في البرنامج من عدة محاور على ان تنشئ في كل محلية مشروع. 
 فدان زراعات حول القنوات للجاتروفا ٣بالوالية مزرعة نموذجية 
تمت لقاءات تنويرية مع العديد من المواطنين والمستثمرين المحليين. 

تم عرض المشروع  على اللجنة اإلقتصادية. 

تم رفع الدراسة لوزارة المالية وإلتزم السيد وزير المالية بتمويل المشروع. 

تم عرض الدراسة على بنك التنمية اإلسالمي. 

جاري االتفاق مع شركة بايوناس الماليزية للتعاون المشترك. 

تم رفع الدراسة للسيد رئيس الجمهورية. 

تم رفع الدراسة لشركة لوتاه 
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 ماذا تم في هذا المشروع ماذا تم في هذا المشروع

 تدشين المشروع القومي للوقود الحيوي بسوبا




