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كإحدى التقنيات المستدامة بدالً من الوقود االحفورى كمثال للتحول نحو االقتصاد  تقييم استخدام البيوجاز

 االخضر فى مصر
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 :  البحث ملخص
 

  يهدف البحث إلى تقييم تطبيق واستخدام تقنيات توليد الغاز الحيوى بإستخدام المخلفات الحيوانية المتاحة 

بقرية المظاطلى مركز طامية بمحافظة الفيوم، عن طريق وحدات التخمير والمعالجة وعلى مستوى االسرة 

الواحدة، ودراسة مدى تحقيق مبادئ االقتصاد االخضر من خالل التحول لالعتماد على الطاقة الحيوية 

 المستدامة )البيوجاز( بديالً عن الطاقة التقليدية )اسطوانات البوتاجاز(.
 

   إن االقتصاد األخضر هو اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاهية اإلنسان وتقليص الفوارق االجتماعية على

المدى الطويل، وكذلك إلى التخفيف من احتماالت تعرض أجيال المستقبل لمخاطر تدهور النظم البيئية 

اد يقل فيه ونضوب الموارد اإليكولوجية، ويمكن أن ننظر لالقتصاد األخضر في أبسط صورة كاقتص

 انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات االجتماعية.
 

 

 :تم الحصول على مجموعة من النتائج بعد عمل البحث الميدانى من اهمها 

ظهور وظيفة جديدة تنتمى الى الوظائف المتعلقة بالتحول نحو االقتصاد االخضر فى قطاع الطاقة  -1

ى الريف المصرى وهى وظيفة "بناء وحدات البيوجاز" وهى بذلك تعد وظيفة خضراء المستدامة ف

تحقق الهدف األول من االهداف االنمائية االلفية والذى ينص على " القضاء على الفقر المدقع 

باء( والتى تنص على "توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن  -1والجوع" الغاية )

 النساء والشباب" والتى بدأت تنتشر فى قرية المظاطلى. هم في

نظراً الى ارتفاع عدد افراد االسرة وإمكانية تحقيق االستدامة البيئية فى مجال الطاقة الحيوية المستدامة  -2

كأداه من ادوات االقتصاد االخضر لتحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى وخاصة فى قرية 

االهداف االنمائية االلفية يتم تحقيقها فى الهدف السابع الذى ينص على "كفاءة المظاطلى، سنجد 

ألف( والتى تنص على إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى السياسات -7االستدامة البيئية" الغاية )

والبرامج" والتى بدورها فى حالة قرية المظاطلى يؤدى الى التخفيف عن عدد كبير من المواطنين من 

ن اسطوانات البوتاجاز والحصول على سماد عالى الجودة يفيد العاملين باالنشطة الزراعية وهو ثم

 العمل الذى يعمل به معظم سكان القرية وايضا تخفيف معاناه الحصول على انبوبة البوتاجاز.

من خالل هذا باالضافة الى استبعاد اعداد االنابيب التى حل محلها الوقود الحيوى واالمطلوب توفيرها  -3

الوحدة المحلية للقرية، وفى حالة التوسع فى هذا االتجاه سوف يؤدى الى انخفاض الطلب على 

اسطوانات البوتاجاز وبالتالى يزيد المعروض منها فتقل ازمات توافر اسطوانات البوتاجاز فينخفض 

مما يؤدى الى  الضغط على ميزانية الدولة لتوفيرها، وتدريجياً تقل كمية المطلوب من االسطوانات

 انخفاض قيمة الدعم الموجه الى اسطوانات البوتاجاز وتوجيهه الى متطلبات اكثر إلحاحاً.

% 88.53أظهرت نتائج البحث بقرية المظاطلى ان الحصول على اسطوانة البوتاجاز صعب بنسبة  -4

الذى % من عينة المبحوثين ان الحصول على اسطوانة البوتاجاز سهل األمر 11.47فى حين يرى 

يجعل األم )المسئولة عن احضار اسطوانات البوتاجاز فى معظم االحيان( تحمل على عاتقها مشقة 

الحصول على االنبوبة التى تم وصف الحصول عليها بصعب فى معظم االحيان مما يدل على ان 

يوجاز( االعتماد على مصدر بديل ألسطوانات البوتاجاز مثل التحول لالعتماد على الغاز الحيوى )الب

سوف يساهم بشكل كبير فى رفع المعاناه عن المرأه فى القرية المصرية عن طريق تسهيل حصولها 

على احتياجاتها من الغاز بطريقة سهلة ونظيفة وصديقة للبيئة ومستدامة، األمر الذى يحقق الهدف 

 ين وتمكين المرأة".الثالث من األهداف االنمائية االلفية والذى ينص على "تعزيز المساواه بين الجنس

 ينصح جميع المستفيدين من انشاء الوحدات االهل والجيران بإنشاء وحدة للبيوجاز. -5
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Abstract : 

 The research aims to evaluate the applications of using the technology of 

generating Biogas using Animal wasted at Mazating village , Tamin , Faioum 

governorate through using home fermentation & Processing units studying 

the level of achieving green economy principle so that we can use the 

sustainable bioenergy sources instead of tradition energy sources (gas 

containers) 

 Green economy is Economy that leads to no kinds welfare & to closing social 

gaps on the long run . It also leads to better chances for future generations to 

avoid Environmental Deterioration & The depletion of ecological resources . 

Simply we can view the green economy as an economy that reduces Co
2 

emissions & increase the efficiency of resources usage with social capacity 

enhancement .  

 Renewable energy presents prime economical opportunities . To Make use of 

these opportunities the energy sector must  by turned "Green " by redirecting 

investments from fossil energy industries to green clean energy with 

continuous efficiency improvement . Many of those opportunities one self . 

Funded as it grows in Existing markets as it has an outstanding vintage 

competitive edge .  

 The sustainable Bio-Energy project development in agricultural societies is 

funded by the ministry of environment in Association with U.N.D.P & GIF . 

Together they work on providing unconventional energy sources using "Bio 

mass" T.O preserve the Egyptian environment  & reduce / limit the emissions 

of green House gases by supporting the sustainable development of 

agricultural societies .  

 The Bio-gas technology aims to recycle animal wastes from crops & kettle in 

an economical safe way to produce . Sustainable energy to replace the 

traditional energy & produce organic Fertilizer at the same time .  

 The compound resolution from the fermentation process is called Bio-Gas 

fertilizer . It has acceptable smell , doesn't draw in insects & Flies as well as 

parasites which makes it much better & safer health wise to use rather than 

the original animal wastes .  

 A set of results were concluded after field research :  

 New job opportunity emergent in sustainable green energy in Egyptian 

country side which is constructing "Bio-gas units". This is a "Green Job" 

That fulfills the first Target of Millennium goals which is eliminating 
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"Extreme poverty & Hunger " article "1-B" which states also "providing 

proper job opportunists to all many & women alike ". 

 Considering the volume increase of a single family members & the 

possibility of achieving environmental (sustainability ) in Bio-Energy 

field in Egyptian country side as a tool of green economy especially in 

Mazately village . This means achieving the seventh goal of Millennium 

goals that states " The efficiency of environmental sustainability " article 

" A- 7" which indicates the integration of sustainable development 

principles in the policies & programs which resulted in "Mozately village 

" in lightening the load of many villages in gas containers prices & costs , 

it also resulted in highly efficient organic Fertilizer which is beneficial to 

all agricultural activities in the village . On the other hand it also reduces 

the hustle & suffering on villagers obtaining gas containers & that led 

directly to the reduction of gas . Containers volume required from the 

government thus the government gradually provide less subsidiary to that 

sector which finally leads to surplus in Budget allowing such fund to go 

to more critical areas of expenditure .  

 Majority of research subjects at Mozately "88.53%" that obtaining gas 

containers is very hard while "11.47%" that it is ok , usually because they 

assign such tasks to the mother (The house wife). According to these 

statistics using Bio-gas will lift great suffering of the Egyptian women in 

villagers by facilitating gas needs through "Home processing units " of 

Bio-gas which achieves the third goal of Millennium goals that states on 

enhancing Gender equality . 

Research conclusion :  

It is highly advised for all homes to construct / have Bio-Gas processing units at 

home . 

 : المقدمة* 
 

  عندما واجه العالم خطورة التدهور البيئى بسبب االستخدام البشرى الجائر للموارد الطبيعية ، اجتمع قادة

يسمى بقمة االرض، واعتمد المجتمع الدولي  لمناقشة حال االرض فيما 1992العالم فى البرازيل عام 

مصطلح التنمية المستدامة بمعنى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق األجيال القادمة في الحياة 

 في مستوى ال يقل عن المستوى الذي نعيش فيه.

 طاع الطاقة مسئوالً عن إن نظام الطاقة الحالى المبنى على الوقود االحفورى هو مصدر تغير الطقس، ويعد ق

ثلثى انبعاثات غازات االحتباس الحرارى واالنبعاثات المغيرة للطقس، هذا بجانب الصدمة التى خلفتها ازمة 

وما صاحبها من اشتعال اسعار الغذاء والسلع االساسية أكدت للعالم ضعف اقتصاده  2008الوقود عام 

 وهشاشة بناؤه. 

 اد االخضر( والذى يمكن النظر إليه فى ابسط صوره على انه اقتصاد وفى هذا الوقت ظهر مصطلح )االقتص

وتزداد كفاءة استخدام الموارد، كما انه يستوعب جميع الفئات االجتماعية، وهو  -يقل فيه انبعاثات الكربون 

 بذلك يعتبر األداة لتحقق التنمية المستدامة.

 ية نادت بزيادة كفاءة استخدام الطاقة الناتجة عن نتيجة لذلك ظهرت العديد من االتجاهات الدولية واالقليم

الوقود االحفورى بجانب االتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الريح والطاقة الشمسية والكتلة 

 الحيوية.

    إن الطاقة المتجددة تمثل فرًصا اقتصاديةً رئيسية، ويتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال االستثمارات في

ر الطاقة المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسن الكفاءة، وتتحمل مصاد

الكثير من فرص تحسن كفاءة الطاقة تكاليف نفسها، فيما تنمو االستثمارات في الطاقة المتجددة في ظل 

 األسواق الحالية بالفعل نظًرا ألنها تحسن باطراد من قدرتها على التنافس
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    هو أحد المشروعات التى يتم تمويله من وزارة البيئة  مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامةان

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ومرفق البيئة العالمى، والذي يعمل علي توفير الطاقة من مصادر 

علي البيئة المصرية والحد من إنبعاثات ( والحفاظ Biomassاخري غير تقليدية بإستخدام الكتلة الحيوية )

 غازات اإلحتباس الحراري من خالل دعم التنمية الريفية المستدامة.

    وتهدف تكنولوجيا البيوجاز إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية كمخلفات المحاصيل وروث الماشية

ة التقليدية مع إنتاج سماد عضوي جيد بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً إلنتاج طاقة جديدة متجددة وكبديل للطاق

 وحماية البيئة من التلوث.

    يطلق علي المخلوط  المتبقي من عملية  تخمر المخلفات العضوية والخارج من المخمر اسم سماد  البيوجاز

ويتميز هذا المحلول بأن رائحته مقبولة وال تجذب اليه الحشرات والذباب والبعوض ويخلو من الميكروبات 

فيليات المرضية مما يجعل تداولها أكثر أمنا من الناحية الصحية عن التعامل مع المخلفات العضوية والط

 األصلية قبل عملية التخمر .

    البيوجاز في المزارع في كل من الصين والهند وبنجالديش وباكستان، حيث تشجع  وحدات ينتشر استخدام

ى انشاء مولدات البيوجاز لما يجلبه من نفع على االفراد الحكومات المزارعين بالدعم المادي واالرشاد عل

. أما فى مصر... فهناك 1970مولد بيوجاز حتى العام  6.000.000والمجتمع ككل، ففي الصين انشئ 

تجارب ناجحة فى العديد من القرى الستخدام البيوجاز كإحدى التقنيات المستدامة بدالً من الوقود االحفورى 

 االقتصاد االخضر.كمثال للتحول نحو 

 

 الطرق والمواد المستخدمة فى الدراسة: *
 

محافظة الفيوم  –مركز طامية  –تهدف الدراسة الى تقييم استخدام وحدات البيوجاز بقرية المظاطلى       

 كإحدى تقنيات الطاقة الريفية المستدامة فى مصر.

 

 أهداف البحث: 

توليد الغاز الحيوى بإستخدام المخلفات الحيوانية المتاحة  يهدف البحث إلى تقييم تطبيق واستخدام تقنيات -1

بقرية المظاطلى مركز طامية بمحافظة الفيوم، عن طريق وحدات التخمير والمعالجة وعلى مستوى االسرة 

 الواحدة.

 دراسة كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومعدالت تولد وتوفر المخلفات الحيوانية لسكان قرية -2

 المظاطلى.

مدى تحقيق مبادئ االقتصاد االخضر من خالل التحول لالعتماد على الطاقة الحيوية المستدامة )البيوجاز(  -3

 بديالً عن الطاقة التقليدية )اسطوانات البوتاجاز(.

 

 : إجراءات العمل* 
 

 شمل االعداد لتنفيذ البحث مجموعة من االجراءات البحثية التى تتلخص فيما يلى:

 

ر القرية: حيث تم مخاطبة مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة لترشيح إحدى القرى اختيا -1

 التى تم تنفيذ المشروع بها.

تصميم استمارة االستبيان )مرفق(: حيث أشتملت أستمارة االستبيان على البيانات التى تم تبويبها كمال  -2

 يلى:

 الحالة االجتماعية للمبحوثين وأسرهم. -3

 لة االقتصادية للمبحوثين وأسرهم.الحا -4

 بيانات تتعلق بتفاصيل االعتماد على اسطوانات البوتاجاز. -5

 بيانات تتعلق بالتشغيل والتحول لالعتماد على البيوجاز. -6

إختبار عينة الدراسة بالقرية المختارة: حيث أشتملت مفردات عينة إستقصاء الرأى بقرية المظاطلى  -7

ردات العينة ممثلة جيداً للمستفيدين من سكان القرية، حيث تم تغطية مفردة، وذلك لتكون مف 11عدد 

 الجوانب االجتماعية واالقتصادية ونوعية وكمية ومعدالت تولد المخلفات الحيوانية.

 أسلوب جمع وتحليل البيانات: -8

 فى ضوء القواعد واالجراءات المنهجية المتعارف عليها فى الدراسة التطبيقية الميدانية، ولضمان -9

 الحصول على بيانات دقيقة بجودة مناسبة من مجتمع الدراسة تم إتباع ما يلى:
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تنفيذ محموعة من اللقاءات المباشرة مع سكان قرية المظاطلى للتعرف على مدى استعدادهم إلبداء   -10

آرائهم عن مدى استفادتهم من هذا النظام البديل كمصدر للحصول على الطاقة الالزمة إلحتياجات 

 األسرة.

 تصميم استمارة االستبيان المشا إليها لتغطى كافة البيانات المطلوبة )مرفق(.  -11

ولضمان جودة االستمارة فلقد تم إختبارها ميدانياً قبل التطبيق، حيث أجريت عليها بعض التصويبات   -12

والتعديالت من قبل مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وأيضاً من قبل المواطنين 

 المبحوثين وخاصة فيما يتعلق باالسئلة والعبارات غير المفهومة أو غير الواضحة بالنسبة للمبحوثين.

 مجاالت الدراسة:  -13

 المجال المكانى: تقع قرية المظاطلى فى اتجاه الشمال الشرقى لمدينة طامية، ويحيط بقرية المظاطلى   -14

 من الجهات الرئيسية ما يلى:

 جهة الشمال: قرية فانوس  -15

 جهة الجنوب: قرية الروضة  -16

 جهة الشرق: قرية منشأة الجمال  -17

 جهة الغرب: مدينة طامية  -18
 

 خلفية عن محافظة الفيوم  -
 

 محافظة الفيوم 

واحة طبيعية خضراء تقع فى الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة وعلى مسافة       

محاطة بالصحراء من كل جانب فيما عدا الجنوب  كم منها وهى إحدى محافظات شمال الصعيد، وهى90

الشرقي حيث تتصل بمحافظة بنى سويف. وقد حباها هللا بجمال الطبيعة والمناخ المعتدل طوال العام فهى 

ملليون نسمه طبقا لتقدير 2.48ويقطنها حولى  2كم6068وادي ودلتا وبحيرة وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

 قرية.163وحده محلية قروية و61مدن و6مراكز يتبعها6موزعين على  2005تعداد السكان فى يناير 
 

  محافظة الفيوم 

هي صورة مصغرة لمصر حيث يمثل بحر يوسف نيلها ودلتاها، وتمثل بحيرة قارون شمالها الساحلي،        

هه من ومنخفض الفيوم قريب الشبه بالواحة ويتصل بالنيل مباشرة عن طريق بحر يوسف الذي يأخذ ميا

كم من ديروط، وقد كانت الفيوم عبارة عن 284ترعة اإلبراهيمية عند ديروط الى قناطر الالهون على مسافة

مستنقع واسع تنمو فيه النباتات بوفرة وتعيش فيها أعداد كبيرة من التماسيح اال أن تدخل االنسان قد أحدث 

اعة مع بداية عصر الدولة الوسطى حوالي تغييًرا جزريًا وجعلها تتواءم مع التطور الذي تستهدفه الزر

من اجمالي مساحة األراضي الزراعية في  %4سنة ق.م، والزراعة في أقليم الفيوم تمثل حوالي 2000

 مصر.

 المساحة  : 
 

وحدة محليه تضم 61مراكز إدارية،  6وتضم المحافظة  2كم6068تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الفيوم       

 توابع ونجوع.1879قرية رئيسية و 163

 

   :السكان 

نسمة  بالحضر و  565175منهم  2005نسمة طبقا لتعداد  2488824يبلغ تعداد سكان المحافظة حوالي      

ويأتي  2نسمه/كم1.392نسمة بالريف وتبلغ الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة الكلية للمحافظة حوالى  1923669

. ، المستهلك من 2شخص/كم2150ث ارتفاع الكثافة السكانية حيث تبلغ مركز الفيوم في المرتبة األولى من حي

 أسطوانة. 15.146.111بإجمالى  2004أسطوانات البوتاجاز خالل عام 

 :المجال البشرى 

  2006نسمة طبقاً لتعداد السكان عام  14436يبلغ تعداد سكان الوحدة المحلية لقرية المظاطلى. 

  وهم المستفيدين من تنفيذ مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية  فرد 61تم تطبيق الدراسة على عدد

 المستدامة بقرية الظاطلى.

 .المجال الزمنى: أستغرق تطبيق الدراسة عاماً كامالً من البحث والدراسة 

 

 األقتصاد االخضر: *
 

جتماعية على المدى إن االقتصاد األخضر هو اقتصاد يؤدي إلى تحسين رفاهيةاإلنسان وتقليص الفوارق اال     

الطويل، وكذلك إلى التخفيف من احتماالت تعرض أجيال المستقبل لمخاطر تدهور النظم البيئية ونضوب 
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الموارد اإليكولوجية. وفى ااألعوام األخيرة، انتقل مفهوم التنمية المستدامة من نهج "محوره يرتكز على البيئة"، 

موذج يشترط تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بأنشطة غير حيث التركيز على االعتبارات البيئية إلى ن

ملوثة أو قليلة التلوث، ترتكز على كفاءة استخدام الموارد لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي. وهذا 

مل النهج ضروري لحماية البيئة، بل هو السبيل الوحيد لتحويل االقتصاد إلى أنشطة تخلق فرص العمل وتش

 جميع فئات المجتمع.

وفي األعوام األخيرة، يعتبر المجتمع الدولي االقتصاد األخضر سبيال لالنتعاش االقتصادي والتنمية المستدامة. 

وهذا النموذج هو إطار يهدف إلى تفعيل مفهوم التنمية المستدامة من خالل تشجيع االستثمار في البيئة كوسيلة 

م )النمو األخضر( والحد من الفقر. ويتطلب االقتصاد األخضر دمج االعتبارات لتحقيق النمو االقتصادي المستدا

 البيئية في أي نموذج أو سياسة أو مشروع للتنمية االقتصادية اعتباًرا من المراحل األولى للتصميم واإلعداد.

اءة استخدام ويمكن أن ننظر لالقتصاد األخضر في أبسط صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كف

 الموارد كما يستوعب جميع الفئات االجتماعية.
 

وفي االقتصاد األخضر، يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب االستثمارات العامة 

والخاصة التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهالك الموارد والطاقة، وتمنع خسارة خدمات 

البيولوجي والنظام اإليكولوجي. وتحتاج هذه االستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق اإلنفاق العام  التنوع

 الموجه، وإصالح السياسات وتغيير اللوائح.
 

 مسارات االنتقال إلى االقتصاد األخضر:

 

 هناك مسارين لالنتقال إلى االقتصاد األخضر وهذان المساران هما:     

 

راء الذي يشمل إطالق مشاريع جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية تراعي إطالق المشاريع الخض -1

االعتبارات البيئية في المرحلة األولى من تصميم المشروع ثم في جميع مراحل تنفيذه ورصده 

 تقييمه.

 إعادة توجيه األنماط الحالية لإلنتاج واالستهالك و/أو تصحيحها من خالل تحسين أدائها البيئى. -2

 

ن المساران متكامالن ومترابطان، ويمكن دعمهما بسلسلة من السياسات والبرامج الحكومية التي تشجع وهذا

القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة، وتضمن التزام الجهات المعنية في المنطقة باالنتقال إلى 

 االقتصاد األخضر.

 

 لتحول الى االقتصاد االخضر ومنها:وهناك أمثلة كثيرة على االجراءات التى يمكن اتخاذها ل

 .إعطاء األولوية لالستثمار واإلنفاق الحكوميين في المجاالت التي تحفز تخضير القطاعات االقتصادية 

  إن الدعم الذي يتسم بمراعاة الصالح العام أو بمزايا خارجية إيجابية يمكن أن يكون محفزاً قوياً على

استخدام الدعم األخضر، كتدابير دعم األسعار والحوافز  االنتقال إلى االقتصاد األخضر، ويمكن

 الضريبية والدعم على هيئة منح وقروض مباشرة.

 

 : تخضير قطاع الطاقة )التحول الى االقتصاد االخضر فى قطاع الطاقة(
 

ي يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دوًرا فّعال التكلفة ضمن إستراتيجية إلنهاء فقر الطاقة، فإن التحرك ف -1

اتجاه االقتصاد األخضر يهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية كوسيلة لتقليل الفقر 

 وتحسين جودة الحياة بوجه عام، ويعتبر التعامل مع فقر الطاقة جزًءا هاًما للغاية من هذا االنتقال. 

ثًرا بأزمة البنوك والقروض ، متأ2008في الوقت الذي اتجه فيه االقتصاد العالمي إلى الكساد في عام  -2

وما سبقهما من صدمات األسعار، تصاعد القلق من جراء فقدان الوظائف، وقد كانت هناك بالفعل 

أبحاث وأدلة تشير إلى فرص التوظيف التي يوفرها تخضير االقتصاد(التقرير المشترك لكل من 

ة ألرباب األعمال/ بخصوص الوظائف برنامج األمم المتحدة للبيئة/منظمة العمل الدولية/المنظمة الدولي

األخضر التحادات العمال والمنظمات البيئية بالواليات المتحدة( إن -الخضراء، واالتحاد األزرق

التحول إلى القتصاد األخضر يعني أيًضا تحوالً في التوظيف، الذي سوف يخلق عدًدا مماثالً على 

فليست هناك فروق تذكر، طبقًا للنموذج العالمي األقل من الوظائف التي يخلقها نهج العمل المعتاد. 

لالقتصاد وسوق العمل المستخدم فى هذا التقرير، بني نهج العمل المعتاد وسيناريو االستثمار األخضر 

 من حيث التوظيف بشكل عام.
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إن الطاقة المتجددة تمثل فرًصا اقتصاديةً رئيسية، ويتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال االستثمارات  -3

ي مصادر الطاقة المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسن الكفاءة، ف

وتتحمل الكثير من فرص تحسن كفاءة الطاقة تكاليف نفسها، فيما تنمو االستثمارات في الطاقة 

 .المتجددة في ظل األسواق الحالية بالفعل نظًرا ألنها تحسن باطراد من قدرتها على التنافس

 

 الطاقة 
 

الطاقة هي المحرك األساسي للتنمية اإلقتصادىة واإلجتماعىة، وتعتبر تنمية موارد الطاقة األولية وحسن        

 إدارتها وإستخدامها من أهم سياسات وإستراتيجيات التنمية، 

وتعتمد  مصر في تحقيق التنمية 

وهي الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي. إال اإلقتصادىة والتكنولوجية علي عدة مصادر من الطاقة المتاحة 

 شهدت مصر نقصاً شديداَ في الطاقةأنه في اآلونة األخيرة 

 تاريخ أزمة الطاقة فى مصر

 الطاقة الجديدة والمتجددة:

بالموافقة علي إستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة  2007قام المجلس األعلي للطاقة في إبريل      

، وتعتمد إستراتيجية قطاع الكهرباء علي تنوع مصادر الطاقة 2020% بحلول عام 20الطاقة المتجددة إلى من 

 في مصر والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

  :مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة

ون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ومرفق هو أحد المشروعات التى يتم تمويله من وزارة البيئة بالتعا     

البيئة العالمى، والذي يعمل علي توفير الطاقة من مصادر اخري غير تقليدية بإستخدام الكتلة الحيوية 

(Biomass والحفاظ علي البيئة المصرية والحد من إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري من خالل دعم )

 التنمية الريفية المستدامة.

( وحدة إنتاج غاز حيوى منزلية بالمجان فى 102إنتهى المشروع فى مرحلته األولى من تنفيذ عدد ) وقد .1

قريتى أوالد الياس بأسيوط والمظاطلى بالفيوم، من خالل إحدى الجمعيات األهلية بالهند، وتم خالل تنفيذ 

م اإلشراف على بناء عمال من فريق عمل المشروع ليتولوا مها 3مهندسين و 4المرحلة األولى تدريب 

 وحدات البيوجاز خالل عمر المشروع.

عامل بناء على تنفيذ وحدات البيوجاز المنزلية، وتم  16مهندس و 16وإنتهى المشروع من تدريب  .2

إختبارهم نظرياً بكلية الهندسة جامعة عين شمس فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز شئون 

ن المتدربين شهادات إجادة بناء الوحدات بالتعاون مع المشروع، وتم البيئة والكلية لمنح المهندسي

إختبارهم عملياً، كما إنتهى المشروع من تأسيس شركات متخصصة لهم على بناء الوحدات تمهيداً 

 لدخولهم سوق العمل على هيئة شركات تقديم هذه الخدمة.

ناء وحدات البيوجاز المنزلية ليغطوا عامل آخرين كدفعة ثانية على ب 17مهندس  17يتم حاليا تدريب  .3

طلبات المواطنين من المحافظات المختلفة الراغبين فى تنفيذ وحدات البيوجاز المنزلية وخاصة بعد قرار 

مجلس المحافظين بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لتعميم التكنولوجيا على كافة 

 المحافظات.

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية وفى إطار بروتوكول  -وزارة التنمية المحليةويتم حالياً بالتعاون مع  .4

 -التعاون الموقع بينه وبين جهاز شئون البيئة للتوعية واإلقراض للمواطنين الراغبين فى تنفيذ الوحدات

مهيداً جمع طلبات المواطنين من مختلف المحافظات وإدخالها على قاعدة البيانات التى أعدها المشروع ت

لتوزيع الطلبات على شركات تقديم الخدمة فى إطار برنامج تمويل تنفيذ الوحدات وهو أحد أهداف 

 طلب. 600المشروع، وقد وصل عددها حتى اآلن ما يقرب من 

 وحدة بإحدى عشر محافظة. 700بلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذه حتى اآلن  .5
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اجازات تعمل بالغاز الحيوى كبديل للبوتاجازات الحربى لتصنيع بوت 360تعاقد المشروع مع مصنع  .6

شعلة بالفرن، ويتم حالياً بحث  3بوتاجاز  450التى يتم إستيرادها من الهند، وإستلم المشروع حتى اآلن 

 إمكانية تصنيع سخان مياه يعمل بالبيوجاز.

 الطاقة الحيوية. يتم حالياً إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية ومالية لدعم تأسيس صندوق تكنولوجيا .7

وقع المشروع بروتوكول تعاون مع جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية فى  .8

مجال التوعية وجمع إستمارات الرغبة واإلقراض لتنفيذ وحدات إنتاج الغاز الحيوى المنزلية بكال من 

 محافظتى أسيوط والفيوم.

وقع المشروع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس فى مجال الدعم الفنى ونشر المعرفة  .9

 بين طالب الكلية فى مراحل الدراسة المختلفة.

وقع المشروع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ممثالً لجهاز التدريب اإلنتاجى على حرف  .10

 سكان والمجتمعات العمرانية فى مجال التدريب.التشييد والبناء التابع لوزارة اإل

 وقع المشروع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا فى مجال الدعم الفنى ونشر المعرفة. .11

 

 تكنولوجيا البيوجاز

 

وتهدف تكنولوجيا البيوجاز إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية كمخلفات المحاصيل وروث الماشية      

اقتصادية وآمنة صحياً إلنتاج طاقة جديدة متجددة وكبديل للطاقة التقليدية مع إنتاج سماد عضوي جيد  بطريقة

 وحماية البيئة من التلوث.
 

تعد تكنولوجيا البيوجاز والتي تعتمد علي التخمر الالهوائى للمخلفات الصلبة والسائلة من التكنولوجيات 

ة مخلفات  الصرف الصحي ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية المنتشرة في العديد من دول العالم لمعالج

والقمامة بطريقة اقتصادية وآمنة  صحياً لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد 

 اشر.للطاقة يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهالك الطاقة التقليدية كالبترول وحماية البيوماس من الحرق المب

٪ )مع مجموعة غازات أخرى 25-20%(، وثاني أكسيد الكربون )70-50البيوجاز خليط من غازي الميثان )

%( والبيوجاز غاز غير سام 10-5مثل كبريتيد األيدروجين والنيتروجين واأليدروجين تتراوح نسبتها بين )

د استخدامه . وتتراوح القيمة عديم اللون وليست له رائحة و أخف من الهواء وليس هناك مخاطر أمنية عن

( تبعاً لمحتواه من غاز الميثان والذي تختلف نسبته 3كيلو كالوري/ م 6625-3170الحرارية  للبيوجاز بين )

 بالمخلوط الغازي تبعاً لنوع المواد المتخمرة وكفاءة تشغيل وحدة البيوجاز .

ة العضوية والعناصر السمادية الكبري يتخلف بعد إنتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من الماد

والصغرى وبالكميات المالئمة للنبات فضالً عن احتوائه علي الهرمونات النباتية  والفيتامينات ومنظمات النمو 

ويكون خالياً من الميكروبات المرضية واليرقات والبويضات وبذور الحشائش حيث تهلك تماماً أثناء تخمر 

 له سماداً نظيفاً اليلوث البيئة وال خطورة من استخدامه في تسميد جميع المحاصيل.المخلفات العضوية مما يجع

كما يستخدم كمصدر لعلف الحيوان والطيور المنزلية الحتوائه علي نسبة عالية من المواد البروتينية واليحتوي 

 علي مركبات ضارة بالكائنات الحية.

 

 المخلفات العضوية المنتجة للبيوجاز :
 

حيوانية: روث الماشية، سماد الدواجن، سبلة الخيول، روث األغنام والماعز والجمال، مخلفات  مخلفات  .1

 الطيور المنزلية .... وغيرها .

مخلفات نباتية: األحطاب مثل: األذرة ، القطن، قش األرز، عروش الخضر، مخلفات الصوب، الثمار التالفة   .2

 ...... وغيرها .

 خزانات التحليل، حمأة المجاري ... وغيرها.مخلفات آدمية: الصرف الصحي،   .3

 مخلفات منزلية: القمامة، مخلفات المطابخ، بقايا األطعمة، بقايا تجهيز الخضر والفاكهة .... وغيرها.  .4

مخلفات صناعية :مخلفات صناعة األلبان، واألغذية، والمشروبات، وتجهيز الخضر والفاكهة، مخلفات   .5

 .....وغيرها . المجازر بأنواعها، حشائش برية،

 

 : مكونات وحدة البيوجاز -
 

 تتكون وحدة البيوجاز من أربعة أجزاء رئيسية :

 المخمر أو الهاضم . .1
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 خزان الغاز. .2

 حوض التغذية بالروث والمواد الخام )حوض الدخول(. .3

 حوض خروج السماد العضوي )حوض الخروج(.  .4

 

 :تشغيل وحدة  البيوجاز -
 

المخلفات العضوية والماء بحيث يتراوح تركيز المادة الصلبة الكلية   تغذي وحدات البيوجاز  بمخلوط  .1

 تقريباً وتختلف كمية المياه الالزم إضافتها  للمخلفات العضوية طبقاً لمحتواها من الرطوبة. 10%

بعد االنتهاء من إنشاء الوحدة واختبارها تمأل بمخلوط المخلفات العضوية والماء ويركب خزان الغازأو  .2

أسابيع( دون تغذية يومية مع مراعاة تنظيف المخلوط  3-2ميع الفتحات بالمخمر وتترك لفترة )تقفل ج

 من القش والمواد كبيرة الحجم.

يتم اختبار المخمر إلنتاج الغاز خالل مرحلة التغذية األولي وتركب مصايد المياه والمانومتر بخط الغاز  .3

. 

ل وخلط المخلفات بالماء وتركها إلي مابعد منتصف تتم التغذية اليومية بإغالق ماسورة حوض الدخو .4

 النهار ليمكن للمحلول امتصاص أكبر قدر ممكن من حرارة الشمس.

تفتح ماسورة الدخول فتندفع المخلفات بقوة داخل المخمر ويقابلها في نفس الوقت خروج السماد إلي  .5

 حوض الخروج.

تر زلطي لفصل الجزء الصلب عن السائل، يخزن السماد في أحواض مكشوفة أومغطاة أو يمرر علي فل .6

 ثم يجفف الجزء الصلب في مكان مظلل ويعبأ لحين استخدامه .

 يستخدم الغاز في أي وقت من خالل أجهزة استخدام الغاز. .7

 

 :البيوجاز كمصدر للطاقة -

 

ت االحتراق يستخدم الغاز استخداما مباشراً في أعمال الطهي واإلضاءة والتسخين والتبريد وتشغيل آال     

الداخلي مثل ماكينات الري والطواحين واآلالت الزراعية كما يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية بمولدات تعمل 

 بالبيوجاز . 

 

 ويمكن للمتر المكعب من البيوجاز أن يغطي إحدى االحتياجات اآلتية:

 ساعات . 3-2تشغيل موقد متوسط الشعلة لمدة  -1

 ساعات .9-8شمعة لمدة  100تشغيل كلوب برتينة قوة    -2

 ساعة .  2حصان لمدة 1تشغيل آلة احتراق داخلي قدرتها  -3

 كجم .2.8طن لمسافة  3شغيل جرار زراعي وزنه  -4

 ساعة . 2-1قدم لمدة  10تشغيل ثالجة  -5

 سم لمدة ساعتين.60تشغيل دفاية مزرعة دواجن طول  -6

 ك . و. س .1.5 - 1.3توليد طاقة كهربائية  -7

 ساعة.  2لمدة  تشغيل فرن متوسط الحجم -8

 ساعات . 3تشغيل مكواة  مالبس متوسطة الحجم لمدة  -9

 

 سماد البيوجاز -
 

يطلق علي المخلوط  المتبقي من عملية  تخمر المخلفات العضوية والخارج من المخمر اسم سماد  البيوجاز      

يخلو من الميكروبات ويتميز هذا المحلول بأن رائحته مقبولة وال تجذب اليه الحشرات والذباب والبعوض و

والطفيليات المرضية مما يجعل تداولها أكثر أمنا من الناحية الصحية عن التعامل مع المخلفات العضوية 

 األصلية قبل عملية التخمر .
 

حيث إن نمو البكتيريا   12تشير تحاليل سماد البيوجاز إلي احتوائه علي بعض الفيتامينات وال سيما فيتامين ب

تواجد هذا الفيتامين، كما يحتوي السماد علي منظمات النمو والهرمونات النباتية الطبيعية،  بالمخمر يتطلب

ويتكون سماد البيوجاز الناتج بعد إنتاج الغاز من طبقتين األولي هي سائلة وتحتوي علي المركبات واألمالح 

ركبات عضوية  والبعض اآلخر الذائبة، أما الطبقة الثانية فهي صلبة وتتكون من مركبات غير ذائبة بعضها م

أمالح غير عضوية مترسبة، ويحتوي الجزء السائل علي قدر من العناصر الغذائية أقل بكثير عن تلك الموجودة 

 في الجزءالصلب .
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 : النتائج والمناقشات  -

 

حدات المنزلية أسرة وهم إجمالى المنفذين للو 61عينة ممثلين لعدد  61تم القيام بالدراسة الميدانية لعدد      

بقري المظاطلى التابعة للوحدة المحلية لمدينة طامية بمحافظة الفيوم )طبقاً لبيانات مشروع الطاقة الحيوية 

 للتنمية الريفية المستدامة(.

 

 :أوالً: النتائج المتعلقة بالحالة االجتماعية للمبحوثين وأسرهم

 %.4.9% ثم االم بنسبة 9.8االبناء بنسبة % يليه احد 85.2العائل الرئيسى لالسرة هو االب بنسبة  .1

% يليه العمل بأنشطة 22.95% يليه موظف بنسبة 32.78العمل الرئيسى المنتشر بالقرية هو فالح بنسبة  .2

% لتصل نسبة العاملين بالفالحة 16.39% يلية عامل باالنشطة الزراعية بنسبة 22.95اخرى بنسبة 

% األمر الذى يدل على اعتماد ما يقرب 4.91باليومية بنسبة % ثم يأتى عامل 49.17واالنشطة الزراعية 

 من نصف السكان على االنشطة الزراعية اعتماداً كلياً.

هذا بخالف ظهور وظيفة جديدة تنتمى الى الوظائف المتعلقة بالتحول نحو االقتصاد االخضر فى قطاع      

البيوجاز" وهى بذلك تعد وظيفة خضراء الطاقة المستدامة فى الريف المصرى وهى وظيفة "بناء وحدات 

تحقق الهدف األول من االهداف االنمائية االلفية والذى ينص على " القضاء على الفقر المدقع والجوع" 

النساء  باء( والتى تنص على "توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم  -1الغاية )

 فى قرية المظاطلى.والشباب" والتى بدأت تنتشر 

وفى لقاء مع احد العاملين بهذه المهنه الخضراء الجديدة أوضح ان هذه المهنة ال تتميز كثيرا عن اعمال البناء      

 العادى إال ان هناك جزئية فنية جداً وهى الجزء المستدير فى اعلى الوحدة هذا بخالف اهمية العزل.

أفراد  7-5% يليه عدد افراد االسره من 39.34أفراد بنسبة  9ن النسبة االكبر لعدد أفراد االسرة أكثر م .3

افراد بنسبة  5% وفى النهاية االسر التى يقل اعدادها عن 27.86أفراد بنسبة  9-7% يليه من 29.5بنسبة 

 % مما يدل على زيادة عدد افراد االسرة ووجود اكثر من اسرة واحدة داخل المنزل الواحد.3.27

تفاع عدد افراد االسرة وإمكانية تحقيق االستدامة البيئية فى مجال الطاقة الحيوية وإذا نظرنا الى ار

المستدامة كأداه من ادوات االقتصاد االخضر لتحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى وخاصة فى 

"كفاءة قرية المظاطلى، سنجد االهداف االنمائية االلفية يتم تحقيقها فى الهدف السابع الذى ينص على 

ألف( والتى تنص على إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى السياسات والبرامج" -7االستدامة البيئية" الغاية )

والتى بدورها فى حالة قرية المظاطلى يؤدى الى التخفيف عن عدد كبير من المواطنين من ثمن اسطوانات 

نشطة الزراعية وهو العمل الذى يعمل به البوتاجاز والحصول على سماد عالى الجودة يفيد العاملين باال

 معظم سكان القرية وايضا تخفيف معاناه الحصول على انبوبة البوتاجاز.

هذا باالضافة الى استبعاد اعداد االنابيب التى حل محلها الوقود الحيوى واالمطلوب توفيرها من خالل 

ؤدى الى انخفاض الطلب على اسطوانات الوحدة المحلية للقرية، وفى حالة التوسع فى هذا االتجاه سوف ي

البوتاجاز وبالتالى يزيد المعروض منها فتقل ازمات توافر اسطوانات البوتاجاز فينخفض الضغط على 

ميزانية الدولة لتوفيرها، وتدريجياً تقل كمية المطلوب من االسطوانات مما يؤدى الى انخفاض قيمة الدعم 

 هه الى متطلبات اكثر إلحاحاً.الموجه الى اسطوانات البوتاجاز وتوجي

 

 ثانياً: النتائج المتعلقة بالحالة االقتصادية للمبحوثين وأسرهم:

 

o  من المبحوثين مما يدل على 100يتملك المبحوثين بقرية المظاطلى المسكن الذى يعيشون فيه بنسبة %

 ارتفاع نسبى فى مستوى المعيشة.

o يليه دخل 67.21جنية بنسبة  1000ظاطلى عن يزيد الدخل الشهرى لمعظم المبحوثين بقرية الم %

% 1.63جنية بنسبة  700-500% ثم دخل شهرى من 31.14جنية بنسبة  1000- 700شهرى من 

جنية مما يدل على ارتفاع فى مستوى  500وال يقل الدخل الشهرى للمبحوثين بقرية المظاطلى عن 

 المعيشة.

o  86.88بنسبة يمتلك المبحوثين بقرية المظاطلى اراضى زراعية.% 
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o  88.52يمتلك المبحوثين بقرية المظاطلى ابقار وجاموس بنسبة.% 

 

 ثالثاً: النتائج المتعلقة بتفاصيل االعتماد على النظام التقليدى للحصول على الغاز )اسطوانات البوتاجاز(:

 

o  يا بنسبة جنية شهر 50متوسط معظم ما كان ينفقه المبحوثين بقرية المظاطلى على االنابيب أكثر من

54.09. % 

o  يليها احد 49.18المسئول عن احضار اسطوانات البوتاجاز فى معظم االحيان هى االم بنسبة  %

 %.19.67% ثم االب بنسبة 31.14االبناء بنسبة 

o  88.53يرى معظم المبحوثين بقرية المظاطلى ان الحصول على اسطوانة البوتاجاز صعب بنسبة %

ين ان الحصول على اسطوانة البوتاجاز سهل األمر الذى يجعل % من المبحوث11.47فى حين يرى 

األم )المسئولة عن احضار اسطوانات البوتاجاز فى معظم االحيان( تحمل على عاتقها مشقة الحصول 

على االنبوبة التى تم وصف الحصول عليها بصعب فى معظم االحيان مما يدل على ان االعتماد على 

جاز مثل التحول لالعتماد على الغاز الحيوى )البيوجاز( سوف يساهم مصدر بديل ألسطوانات البوتا

بشكل كبير فى رفع المعاناه عن المرأه فى القرية المصرية عن طريق تسهيل حصولها على احتياجاتها 

من الغاز بطريقة سهلة ونظيفة وصديقة للبيئة ومستدامة، األمر الذى يحقق الهدف الثالث من األهداف 

 لفية والذى ينص على "تعزيز المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة".االنمائية اال

 

 رابعاً: بيانات تتعلق بالتشغيل والتحول لالعتماد على وحدات البيوجاز:

 

o  كجم وذلك بنسبة 70كمية الروث المتوفرة المتولده لدى معظم المبحوثين يومياً بقرية المظاطلى أكثر من

كجم  70 – 50% ثم كمية تولد يومى من 34.43كجم بنسبة  50- 30من % ويليه كمية تولد يومى 44.26

 % ال يوجد لديهم تولد يومى روث حيوانات.1.64% فى حين ان 19.67يومياً بنسبة 

 

o  مما يدل على انه 85.23كمية المخلفات الالزمة لتشغيل الوحدة تكون متوفرة فى معظم االحيان بنسبة %

 %.14.57از بسبب نقص الروث الالزم للتشغيل بنسبة يندر توقف الوحدة عن انتاج الغ

o  فى حالة عدم توافر الكمية المطلوبة من الروث ال يتم الحصول على الروث بمقايل مادى بل يمكن ان يتم

 اخذ الكمية الطلوبة من احد الجيران فى القرية.

o روث لتغذية  3م4والى ولكن... فى بعض الحاالت ولدى بعض المبحوثين كان له ملحوظة بأنه تم شراء ح

الوحدة ألول مرة، األمر الذى يوضح ان استخدام وحدات البيوجاز جعل هناك  زيادة فى الطلب على الروث 

 كسلعة اساسية فى سوق جديد )سوق الروث المستخدم فى وحدات البيوجاز(.

o وليد الغاز وانه فى وقت الحق سيكون هناك سوق وسعر محدد ومواسم للروث تمهيداً الستخدامة فى ت

 الحيوى، وذلك على الرغم من ان الحصول عليه حالياً يكون بدون مقابل مادى.

o  60.66ان الغاز الحيوى الناتج عن وحدة انتاج البيوجاز يكفى ويفى باستهالك االسرة من غاز بنسبة %

ام المنزلى وانه األمر الذى يدل على انه لم يتم التحول بشكل كامل لالعتماد على الغاز الحيوى فى االستخد

%، االمر 39.34يتم االستعانة باسطوانات البيوجاز بالنسبة المتبقية لالكتفاء من الغاز فى االستهالك بنسبة 

 الذى يعتبر نتيجة لزيادة االستهالك نتيجة لزيادة اعداد افراد االسرة.

o فى حين 83.60حيوى بنسبة لم يتم تقديم مساهمة عينية او دفع مقابل مادى فى انشاء وحدة انتاج الغاز ال %

% من المستفيدين المبحوثين تتناسب مساهمتهم العينية فى انشاء الوحدة مع ما يتم توفيره من 13.12ان 

% من المستفيدين المبحوثين يرون انه ال 3.28اسطوانات البيوجاز والسماد الناتج عن الوحدة، ولكن 

يتم توفيره من اسطوانات البيوجاز والسماد الناتج عن تتناسب مساهمتهم العينية فى انشاء الوحدة مع ما 

 الوحدة.

o .تم تدريب جميع المبحوثين المستفيدين من الوحدة على استخدامها 

o .لم تحتاج الوحدات التى تم انشائها الى اعمال صيانة حتى اآلن 

o .يرى جميع القائمين بتشغيل الوحدة ان تشغيلها سهل 
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o وحدة فى قرية المظاطلى انهم اتجهوا لوحدات الغاز من اجل انها تمنع يرى معظم المستفيدين من انشاء ال

% فى 63.93ازمة االنابيب وتوفر المال وتحافظ على البيئة ونظافة للمنزل والتخلص من المخلفات بنسبة 

 % منهم انها توفر المال.9.83% منهم انها تمنع فقط ازمة االنابيب ووجد 26.23حين رأى 

o دين من انشاء الوحدات االهل والجيران بإنشاء وحدة للبيوجاز.ينصح جميع المستفي 

 

 التوصيات:* 

يوصى البحث بضرورة التوسع فى استخدام تكنولوجيا البيوجاز فى القرى المصرية كبديل عن استخدام 

 اسطوانات البوتاجاز كخطوة للتحول نحو االقتصاد االخضر.
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