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  .نوع ممكية المبحو ين بقريتي وأسرىم ألدوات االنتاج الم تمفة  .13
عدد أدوات االنتاج الم تمفة وفقًا لوحدة القياس بكل منيا لمن يمتكمون   .14

. كل منيا
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. الحيوى 
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مدى كفاية الم مفات المتاحة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى بالشكل   .27
. المناسب
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. ال اصة بيم
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 . تكمفة وحدة انتاج الغاز الحيوى عند تركيبيا بالجنيو المصرى  .36
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. الحيوى كما حددىا المبحو ون 
 

 . رأى المبحو ين فى مدى سيولة تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى  .40
 . المسئولون عن صيانة وحدات انتاج الغاز الحيوى   .41
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. الحيوى 
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. تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى
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فكرة عمل وحدات الغاز الحيوى من وجية نظر المبحو ين ممن أجابوا   .7
 بانيم يبرفون فكرة عمميا

 

يوضح أسباب اعتبار المبحو ون وحدات انتاج الغاز الحيوى فكرة جيدة   .8
او مفيدة 

 

يشير إلى أىم أسباب اعتبار المبحو ون وحدات انتاج الغاز الحيوى فكرة   .9
 سيئة أو غير مفيدة
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الجزء األول 
المدخل لموضوع الدراسة 

 مقدمة: أووً 
تبنى جياز بناء وتنمية القرية المصرية منذ إنشائو مفيوم التنمية الريفية المتكاممة بجميع 

. أببادىا اإلقتصادية واإلجتماعية والبمرانية والبيئية

وفى مجال التنمية البمرانية والبيئية أفادت ال برات المكتسبة لدى جياز بناء وتنمية القرية 
المصرية بأولوية مشكمة توليد الغاز الحيوي لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بالقرى المصرية 

. لمحفاظ عمى البيئة من التموث 
 

فكرة البحث وخمفيتو : ثانياً 
عمى مر البقود الماضية تبلحظ وجود تغير واضح في أنماط وكميات إستيبلك الطاقة 

في المناطق الريفية المصرية حيث تبددت مصادرىا مابين طاقة تقميدية م ل الكيروسين والروث 
. الحيواني والم مفات الزراعية وأ رى غير تقميدية متم مة أساسًا في الكيرباء 

، .وقد تبلحظ أيضًا إتجاه المواطنين إلى اإلعتماد عمى الكيرباء كمصدر أساسي لمطاقة
ونتيجة لمتطور الممحوظ في  دمات الكيرباء وتغير سموكيات وأنماط حياة المواطنيين والزيادة 
المضطردة في مبدالت إنتاج الم مفات البشرية والحيوانية والزراعية إتجيت الدولة إلى تشجيع 
اإلستفادة من تمك الم مفات في إيجاد مصدر بديل لمطاقة من  بلل تحويميا إلى غاز قابل 

"  إنتاج واست دام الغاز الحيوي " لبلست دام وذلك من  بلل مشروع 

ومن ىذا المنطمق فقد تقدم جياز بناء وتنمية القرية المصرية وىو أحد األجيزة الحكومية 
التاببة لوزارة التنمية المحمية لمتباون مع مشروع إنتاج الغاز الحيوي لمقيام بدراسة األبباد والنواحي 

 .اإلجتماعية واإلقتصادية والفنية والبيئية لتقييم احد المشروعات التى تم تنفيذىا 
ويوفر ىذا البحث التفاصيل الم تصرة لمشروع إنتاج الغاز الحيوي بقرية الفقاعى مركز 

 .ابو قرقاص بمحافظة المنيا وىي أحد النماذج المنفذة بالقرى المصرية 
 

. ىدف البحث : ثالثاً 
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وذلك دراسة كافة الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية والبمرانية والبيئية والمبيشية  ( 1 ) 
لقياس أسباب النجاح أو الفشل من كافة جوانبيا اإلقتصادية واإلجتماعية والبمرانية 
والبيئية من أجل اإلستفادة من ىذه الدروس عند بدء المشروعات في القرى الجديدة  

 
. إجراءات العمل : رابعـًا 

: شمل اإلعداد لممشروع تنفيذ مجموعة من اإلجراءات البح ية يمكن تم يصيا فيما يمي 

 إ تيار القرية التي يقترح تقييم المشروع المنفذ بيا وقد تم ا تيار قرية الفقاعى :اوجراء األول
 .مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بناًء عمى ترشيح مشروع إنتاج الغاز الحيوي 

 إ تبار عينة الدراسة بالقرية الم تارة والتي من المقرر تقييم  المشروع المنفذ :اوجراء الثاني  
: تضمنت  ( 1مرفق  )وفي ىذا الصدد تم تصميم إستمارة إستبيان . بيا 

.  رب األسرة والبائل الرئيسي ونوع األسرة  و بلفو  : بيانات أساسية مثل
المستوى التبميمي ألفراد األسرة وتقييم الحالة اإلجتماعية البامة : بيانات إجتماعية م ل 

. لؤلسرة 
ممكية المنزل ومساحتو ومصادر الد ل وأدوات اإلنتاج وحجم  : بيانات إقتصادية مثل 

. الم مفات ونسبة اإلنفاق عمى الطبام ومصادر الطاقة 
م ل حجميا ومن المسئول عن جمبيا وكيف يتم  : بيانات المخمفات المتاحة لألسرة

تجميبيا ومتى يتم الجمع وىل ىناك مشكبلت في جمبيا وأفضمية إست دام الم مفات سواء 
.  في التسميد أو إنتاج الغاز 

 

م ل مكان الوحدة ونوعيا والمساحة التى تشغميا وفكرة عمميا وتكاليف  : بيانات فنية
الصيانة والتشغيل ومشكبلت التبامل مع الوحدة والمميزات والبيوب وتقييم افراد االسرة 

. لموحدة 
م ل االنطباع البام عن الوحدة والحجم المناسب لموحدة والجية المسئولة : بيانات تسويقية 

 . عن التسويق
 

 ( مفردة  55  )شممت مفردات عينة إستقصاء الرأي بالوحدة المحمية لقرية الفقاعى عدد 
تم توزيبيا عمى المنازل المنفذ بيا الوحدات   
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، وعميو .  وحدات إنتاج غاز فقط بقرية الفقاعي 4حيث إتضح عمى الطبيبة تنفيذ عدد 
فقد إقترح مسئولي المشروع أ ناء البحث الميداني في الموقع إجراء البحث أيضًا عمى 

، وعميو فقد شممت عينة البحث وحدتين إنتاج غاز . الوحدات المنفذة بالقرى المجاورة 
التاببتين لموحدة المحمية لقرية بني محمد  ( بني حماد –الطوبجي  )منفذتين بقريتي 

. سمطان مركز المنيا بواقع إستمارة إستبيان لكل وحدة إنتاج غاز حيوي   
 موضوع الدراسة  ليكون التوزيع النيائي لمفردات الفقاعيمع إستكمال باقي البينات بقرية 

: - عينة الدراسة كالتالي 
 

عدد مفردات البينة لؤلسر القرية م 
المنفذ ليا وحدات إنتاج 

غاز 

عدد مفردات البينة لؤلسر 
الغير منفذ ليا وحدات إنتاج 

غاز 

 49 4الفقاعي  1

-  1الطوبجي  2

-  1بني حماد  3

 49 6اإلجمالي العام  
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: الجزء الثانى

 
.  سثلنب جمع أتحلنل البنثاثت:  أوًال 
. مجثوت الد اسة:  ثانثًال 

 المجثل المكثاى  -1
 المجثل البشرى -2
 المجثل الزمنى -3
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الجزء الثانى 
منيجية الدراسة 

أساليب جمع وتحميل البيانات : أووً 
 في ضوء القواعد واإلجراءات المنيجية المتبارف عمييا في الدراسة التطبيقية الميدانية ، 

: ولضمان الحصول عمى بيانات دقيقة بجودة مناسبة من مجتمع الدراسة تم إتباع مايمي 

تصميم استمارات االستبيان المشار إلييا في الجزء األول لتغطى كافة البيانات المطموبة  ( 1 ) 
ولضمان جودة اإلستمارة فمقد تم إ تبارىا ميدانيًا قبل التطبيق حيث أجريت عمييا ببض 

التصويبات  اصة بالنسبة لؤلسئمة والببارات غير المفيومة أو غير الواضحة بالنسبة لممبحو ين 
. . فضبًل عن أىميتيا بالنسبة لصدق و بات اإلستمارة 

تم تجميع البيانات بمبرفة أ صائيين ذوي  برة طويمة في تنفيذ الدراسات الميدانية حيث   ( 2) 
االستفادة من إمكانيات الباممين بإدارة تنمية القرية بمحافظة المنيا وكذا الباممين بمركز : تم 

مبمومات محافظة المنيا ومركز مبمومات الوحدة المحمية لقرية الفقاعى إضافة إلى أ صائي 
. الت طيط والباح ين المت صصين بجياز بناء وتنمية القرية المصرية 

) تم تحميل البيانات إعتمادًا عمى برنامج نظام التحميل اإلحصائى لمبيانـات االجتماعيـة     ( 3) 
SPSS  . ) 

  مجاوت الدراسة: ثانياً 

 :المجال المكانى 
.  تم تطبيق الدراسة بقرية الفقاعى مركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا 

وتقع الوحدة المحمية لقريةالفقاعى في اتجاه                 بالنسبة لمدينة ابو قرقاص  
: ويحيط بقرية الفقاعى من الجيات الرئيسية مايمي 

 :  (بحري )جية الشمال - 
 :  (قبمي  )جية الجنوب - 
:  جية الشـرق - 
جية الغرب    - 

 

 2006  نسمة طبقًا لتبداد عام 4998ويبمغ تبداد السكان لموحدة المحمية لقرية الفقاعى
: موزعة عمى النحو التالي 
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عدد  2006عدد السكان لبام  البزبة/ القرية 
 األسر

 جممة إناث ذكور

 الفقــاعى – 1
 عزبة الشروق – 2
 عزبة زاوية البحر – 3
 (مستجدة) نجع عبد الغنى العربى– 4

 أكتوبر 6 عزبة – 5
 (مستجدة) نجع أحمد سيد أبو قط – 6

2310 
58 
174 
58 
23 
5 

2084 
52 
156 
52 
21 
5 

4394 
110 
330 
110 
44 
10 

950 
24 
71 
24 
10 
2 

 1081 4998 2370 2628اوجمالى 

 
 :المجال البشرى 

من أرباب األسر بالقرية  ( فرد 55 )تم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 
 ("  بقرية بني حماد 1 بقرية الطوبجي ، 1عدد " ، "   بقرية الفقاعي 53عدد  " )الم تارة 

 

 :المجال الزمنى
  23/8/2010 م وحتى 2010 / 8 / 4استغرق تطبيق الدراسة الميدانية عشرون يومًا بدءًا من 
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:    الجزء الثالث

 

 
. مقدمة: أوًال 
. المسثحة أتبداد السكثن أالتقسنم اودا ى: ثانثًال 
. السطح: ثللثًال 
. التراة: اابثًال 
. المنثخ:  ثمسثًال 
. مصثد  المنثه: سثدسثًال 
. الز اعة: سثابثًال 
. النشثط الصنثعى:  ثمنثًال 
. السنثحة: تثسبثًال 
. التدهو  البنئى: عثاراًال 
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الجزء الثالث 
 (1)الخمفية البيئية لمحافظة المنيا 

مقدمة : أووً 
تبتبر محافظة المنيا من المحافظات الرائدة عبر تاريخ مصر القديم والحديث بما 

حباىا اهلل من موقع متميز بين محافظات شمال الصبيد وقد انبكس ىذا الموقع سمبيا 
. وايجابيا عمى  صائص النمو البمرانى فى المحافظة 

 

 
موقع محافظة المنيا فى  ريطة مصر  (1)شكل 

                                                           

 .(التوصيف البيئي لمحافظة الدقيمية  )الدانمركية المصدر   وكالة التعاون–وزارة الدولة لشئون البيئة  (1)
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المساحة وتعداد السكان والتقسيم اإلداري : ثانياً 
 كم 135 وتمتد بطول يصل الى حوالى 2 كم32279تبمغ المساحة الكمية لممحافظة 

 أكتوبر ومن الجنوب 6ويحدىا من الشمال محافظة بنى سويف و من الغرب محافظة 
. محافظة أسيوط والوادى الجديد ومن الشرق محافظة البحر األحمر 

             . 2006  نسمة طبقًا لتبداد السكان لبام 4150397ويبمغ عدد سكانيا   
 61و  مدن 9مراكز إدارية كما يصل إجمالى مدن المحافظة إلى 9من تتكون المحافظة 

 . نجع وعزبة وكفر 1713 قرية و359 وتتببيا  محمية قروية دةوح

 

 التقسيم االدارى لمحافظة المنيا  ( 2 )شكل 

السطح : ثالثاً 
تتكون أراضى المحافظة من رواسب نيرية ترسبت عمى مدار آالف السنين ويبد 
السيل الفيضى من أىم ظواىر السطح بالمنطقة وتتركز أغمب مساحات ىذا السيل غرب 

. النيل 
كما تتميز المحافظة بيضبة شرق وادى النيل وأ رى غرب النيل وتتم ل اليضبة 

. الشرقية فى التكوينات الجيرية 

التربة : رابعاً 
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تضم محافظة المنيا بصفة عامة  بل ة انواع من التربة حيث يوجد فى الشمال والحنوب 
اراضى مرتفبة المموحة اما االراضى متوسطة المموحة فيى تغطى ببض المناطق المتنا رة 

. فى الشمال الشرقى والوسط والجنوب الغربى واغمبية اراضى المحافظة عادية المموحة 
: ويمكن تقسيم اراضى المحافظة طبقا لتوزيع التربة كما يمى 

 70االراضى الرسوبية النيرية الحدي ة التكوين وتمتد عمى حافتى نير النيل وتم ل  -
. من مساحة االراضى الكمية % 

 .األراضى الرسوبية النيرية القديمة الرممية وتم ل مناطق االستصبلح  -

االراضى الجيرية السطحية التى جرفتيا مياه السيول من سفوح اليضبة الشرقية  -
. وتوجد شرق النيل 

 
 

 المناخ: خامساً 
محافظة المنيا تقع دا ل النظام المنا ى الصحراوى بسماتو المبروفة التى تتم ل 

فى ارتفاع درجات الحرارة صيفا ودفئيا شتاء  
 

مصادر المياه : سادساً 
تبتبر المياه السطحية والجوفية المصدر الرئيسى لمياه الشرب بالمحافظة كما 

من المصادر  ( البحر اليوسيفى –ترعة االبراىيمية  )يبتبر نير النيل والترع الرئيسية 
. الدائمة والوفيرة التى يمكن االعتماد عمييا لتغذية المحافظة بمياه الشرب 

كما تبتبر المياه الجوفية المصدر ال انى لمياه الشرب عن طريق محطات اآلبار المزودة 
. بالطممبات الغاطسة الست راجيا 

 

الزراعة : سابعاً 
 

يم ل النشاط الزراعى اىمية كبيرة لدى سكان المحافظة حيث يبمل بيذا النشاط ما 
من اجمالى السكان ذوى النشاط ويبمغ الزمام الكمى لممحافظة حوالى  % 58يقرب من 
من مساحة الزمام  % 85 فدان اى ما يبادل 437957 فدان والمنزرع منيا 514656

الكمى لممحافظة  
:  ويتضمن التركيب المحصولى ما يمى 

. وىى الذرة الشامية وقصب السكر ومحاصيل ال ضر الصيفية : المحاصيل الصيفية 
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. القمح والفول البمدى : المحاصيل الشتوية 
 

النشاط الصناعي : ثامناً 
:  تنقسم الصناعة فى محافظة المنيا قسمين أساسين ، ىما 

  األول ىو الصناعة االست راجية وتم ل التبدين .
  ال انى ىو النشاط التحويمى. 

وفى سبيل دفع عممية التنمية الصناعية اقامت المحافظة منطقة صناعية شرق النيل 
 . كم جنوب شرق الكوبرى البموى الواقع عمى نير النيل 12بناحية المطاىرة عمى ببد 

: واىم الصناعات القائمة 
. صناعات غذائية ، موبيميا وا اث ، منسوجات ، ورق وطباعة ، ىندسية 

 

السياحة  : تاسعا
تتمتع محافظة المنيا بالمقومات األساسية التى تساعد عمى وضبيا عمى  ريطة االست مار 
السياحى وتبتبر السياحة من اىم االنشطة االقتصادية وتتميز محافظة المنيا بوجود البديد 
من المناطق اال رية اليامة عبر التاريخ الفرعونى واليونانى والرومانى والقبطى واالسبلمى 

. باإلضافة الى المزارات القبطية واالسبلمية 
: وتتنوع االنشطة االنشطة السياحية بالمحافظة وتشمل 

. السياحة الترفييية *
. سياحة السفارى * 
:  زيارة المبابد واآل ار * 

 واىميا منطقة تمى البمارنة ، منطقة بنى حسن الشروق ، منطقة تونا الجبل ، 
منطقة المقابرالفرعونية ، المناطق التى مرت بيا البائمة المقدسة  

سياحة المؤتمرات  * 
. سياحة النقاىة * 

 

التدىور البيئي : عاشرا
:  تتم ل المشكبلت البيئية بالمحافظة فيما يمى 

. الم مفات الصمبة الناتجة من االنشطة السكانية * 
. الم مفات الصناعية سواء صمبة او سائمة * 
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. الضوضاء الناتجة من انتشار الورش دا ل الكتمة السكنية * 
. ممو ات اليواء التى تنببث من حرق الوقود بالمصانع * 
. الزحف البمرانى عمى اآل ار والمناطق األ رية * 
. ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتيديداتيا لممناطق األ رية والمنشآت القديمة * 
 .تفاقم مشكمة الصرف الصحى نظرا لمتض م البمرانى المستمر * 
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: الجزء الرابع

 
. النتثئج المتبلقة اوصف الحثلة اوجتمثعنة للمبحو نن أ سرهم: أوًال 
. أ سرهم  للمبحو نناإلقتصثديةالنتثئج المتبلقة اوصف الحثلة  : ثانثًال 
. للمبحو نن أ سرهماتحديد الممللفثت المتثحة لدى  النتثئج المتبلقة  : ثللثًال 
اثلنواحى اللننة المثصة اتششنل أحدات الشثا  النتثئج المتبلقة   : اابثًال 

.  الحنوى
 

 

: النتثئج المتبلقة اوصف الحثلة اوجتمثعنة للمبحو نن أ سرهم: أوًال 
 (1)جدول رقم 

 توزيع المبحوثين وفقًا لمعائل الرئيسى ألسرىم 
 55=ن

% النسبة التكرار العائل الرئيسى لألسرة م 
 90.9 50 .األب 1
 7.3 4 .األم 2
 1.8 1. أحد األبناء 3

 %100 55المجموع 
(2)جدول رقم   

 توزيع المبحوث وفقًا لنوع العمل الرئيسى لعائل األسره 
 55=ن

% النسبة التكرار  العمل الرئيسى لمعائلم 
 7.3 4 .بالمباش 1
 1.8 1. موظف باألوقاف 9
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 14.5 8. إدارى بالتربية والتبميم 10
 3.6 2مزارع  11
 1.8 1. موظف بالشرطة 12
 3.6 2. جزار 13
 3.6 2.  فير نظامى 14
 1.8 1. ربة منزل 15
 9.1 5. عامل 16
 30.9 17. فبلح 17
 1.8 1. مدرس 18
 10.9 6. أرزقى 19

 %100 55المجموع 
 

 
( 1)شكل رقم 

يوضح نوع العمل الرئيسى لعائل األسره 
 (3)جدول رقم 

 نوع أسر المبحوثين  
 55=ن

% النسبة التكرار  نوع األسرةم 
 54.5 30 .نووية 1
 45.5 25 .ممتدة 2

 %100 55المجموع 
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 (4)جدول رقم 
 عدد أفراد أسر المبحوثين 

 55=ن

% النسبة التكرار  عدد أفراد األسرةم 
 3.6 2 .أقل من  بل ة أفراد 1
 5.5 3.  أفراد3 2
 7.3 4 . أفراد4 3
 29.1 16.  أفراد5 4
 16.4 9.  أفراد6 5
 38.2 21.  أفراد فأك ر7 6

 %100 55المجموع 
 
 

 (5)جدول رقم 
 المستوى التعميمى لممبحوثين وزوجاتيم 

 55=ن

م 
 المستوى التعميمى

المجموع األم األب 
% النسبةالتكرار % النسبةالتكرار % النسبةالتكرار 

 31.8 53 63.6 35 32.7 18 أمى 1
 19.1 21 9.1 5 29.1 16 .يقرأ ويكتب 2
 0.91 1 - - 1.8 1. إعدادى 3
 29.1 32 27.3 15 30.9 17.  انوى 4
 2.7 3 - - 5.5 3. جامبى 5

 %100 20 %100 55 %100 55المجموع 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 
(2)شكل رقم   

 المستوى التعميمى لممبحوثين  يبين 
 (6)جدول رقم 

 مدى وجود حاوت تسرب من التعميم فى أسر المبحوثين من عدمو 
 55=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 5.5 3 .يوجد حاالت تسرب من التبميم 1
 94.5 52 .ال يوجد حاالت تسرب من التبميم 2

 %100 55المجموع 
(7)جدول رقم   

 ممكية أسر المبحوثين لألجيزة واألدوات الكيربائية األساسية 
 55=ن

% النسبة التكرار  الجيازم 
 89.1 49 . بلجة 1
 9.1 5 .موتوسيكل 2
 7.3 4 .دراجة 3
 89.1 49 .تميفزيون 4
 34.5 19 .راديو 5
 47.3 26 .دش 6
 80 44 .بوتاجاز 7



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 81.8 45 .غسالة 8
 14.5 8 .كمبيوتر 9
 36.4 20. تميفون 10

محمول  11

 12.7 7جياز واحد 
- - جيازين 

 7.3 4 أجيزة 3
 1.8 1 أجيزة أو اك ر 4

 (8)جدول رقم 
 تقييم الباحثون لمحالة اوجتماعية العامة لألسر عينة الدراسة  

 55=ن

% النسبة التكرار  الحالة اوجتماعية العامة لألسرةم 
 3.6 2 .عالية 1
 67.3 37 .متوسطة 2
 14.5 8. ضبيفة 3
 14.5 8 .فقيرة 4

 %100 55المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

:  للمبحو نن أ سرهماإلقتصثديةالنتثئج المتبلقة اوصف الحثلة  : ثانثًال 
 (9)جدول رقم 

 ممكية أسر المبحوثين لممنزل المقيمين بو 
 55=ن

% النسبة التكرار  نوع الممكيةم 
 96.4 53 .تمميك 1
 3.6 2 .ايجار 2

 %100 55المجموع 
 (10)جدول رقم 

.  المساحة اإلجمالية لألرض المقام عمييا منازل المبحوثين 
 55=ن

% النسبة التكرار  المساحة اإلجمالية لممنزلم 
 10.9 6 . متر مربع50أقل من  1
 20 11 . متر مربع75 ألقل من 50من  2
 5.5 3 . متر مربع100 ألقل من 75من  3
 18.2 10.  متر مربع125 ألقل من 100من  4
 45.5 25.  متر مربع فأكثر150 5

 %100 55المجموع 
 2م400أعمى مساحة  2م133الوسط الحسابى 

 2م25أقل مساحة  2م91اونحراف المعيارى 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

( 11)جدول رقم 
 المساحة المبنية الصافية من منازل المبحوثين  

 55=ن

% النسبة التكرار  المساحة المبنية الصافية لممنزلم 
 18.2 10 . متر مربع50أقل من  1
 18.2 10 . متر مربع75 ألقل من 50من  2
 3.6 2 . متر مربع100 ألقل من 75من  3
 21.8 12.  متر مربع125ألقل من 100من  4
 3.6 2.  متر مربع150 ألقل من 125من  5
 34.5 19.  متر مربع فأك ر150 6

 %100 55المجموع 
 2م300أعمى مساحة  2م116الوسط الحسابى 

 2م20أقل مساحة  2م76اونحراف المعيارى 
( 12)جدول رقم 

 مصادر الدخل لدى المبحوثين وأسرىم 
 55=ن

% النسبة التكرار  مصادر الدخلم 
 30.9 17 .موظف 1
 16.4 9 .مباش 2
 30.9 17. عامل يوميو 3
 25.5 14. أرض زراعية 4
 9.1 5. تجاره 5



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

( 3)شكل رقم  
 يوضح أىم مصادر الدخل لدى المبحوثين وأسرىم

 
 (13)جدول رقم 

 نوع ممكية المبحوثين وأسرىم ألدوات اونتاج المختمفة 
 55=ن

م 
 أدوات اونتاج

 الممكية
 ايجار مشاركة ممك

النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 27.3 15 - - 41.8 23األرض الزراعية  1
 - - - - 63.6 35األبقار  2
- -  1.8 1 30.9 17الجاموس  3
 - - - - 12.7 7الماعز بأنواعيا  4
 - - - - 45.5 25الدواجن   5
 - - 1.8 1 29.1 16البط و اإلوز  6
- - - -  43.6 24. حمار 7
- - - -  9.1 5حمام  8



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 (14)جدول رقم 
 عدد أدوات اونتاج المختمفة وفقًا لوحدة القياس بكل منيا لمن يمتكمون كل منيا 

 55=ن

وحدة  أدوات اونتاجم 
 القياس

 من كل أداه (بنى محمد سمطان والفقاعى)العدد الكمى لما يممكو المبحوثين بقريتي 
ط 

وس
ال

ى 
ساب

الح

ف 
حرا

اون
رى 

عيا
الم

  فأكثر16 16 ألقل من 14 14 ألقل من 12 12 ألقل من 10 10 ألقل من 8 8 ألقل من 6 6 ألقل من 4 4 ألقل من 2 2أقل من 

.56 31فدان األرض الزراعية  1
4 5 9.1 1 1.8 - - 1 1.8 - - - - - - - - 1.3 1.5 

.21 12رأس األبقار  2
8 16 29.1 4 7.3 2 3.6 -  -1 1.8 - - - - - - 2.5 2 

.25 14رأس الجاموس  3
5 4 7.3 - - - - - - - - - - - - - - 1.3 0.7 

 1.3 2.5 - - - - - - - - - - - - 3.6 2 9.1 5 1.8 1رأس الماعز بأنواعيا  4

.14 8-  - 5.5 3 7.3 4 1.8 1-  -رأس الدواجن   5
5 - - 1 1.8 7 12.

7 11.8 6.9 

.16 9 9.1 5 1.8 1رأس البط و اإلوز  6
4 2 3.6 - - - - - - - - - - 4 1.5 

.36 20رأس . حمار 7
4 4 7.3 - - - - - - - - - - - - - - 1.2 0.4 

 15.5 15 3.6 2 - - - - - - 1.8 1 1.8 1 - - - - 1.8 1رأس حمام  8

 

 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

( 15)ول رقم دج
 عمى الطعام ومصادر الطاقة – بالجنيو المصري – متوسط ما ينفقو المبحوثين  وأسرىم 

 المختمفة
 55=ن

م 
 متوسط اونفاق

 حجم اونفاق
 الكيروسين الكيرباء البوتاجاز الطعام

النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار 

 63.6 35 1.8 1 - - - -. و يوجد انفاق 1
 34.5 19 30.9 17 61.8 34 - -.  جنيو25أقل من  2
 1.8 1 29.1 16 21.8 12 - - . جنيو50 ألقل من 25من  3
 - - 36.4 20 12.7 7 1.8 1 . جنيو75 ألقل من 50من  4
 - - 1.8 1 - - 3.6 2.  جنيو125 ألقل من 100من  5
 - - - - - - 5.5 3.  جنيو175 ألقل من 150من  6
 - - - - 1.8 1 14.5 8.  جنيو225 ألقل من 200من  7
 - - - - - - 5.5 3.  جنيو275 ألقل من 250من  8
 - - - - 1.8 1 20 11.  جنيو325 ألقل من 300من  9
 - - - - - - 5.5 3.  جنيو375 ألقل من 350من  10
 - - - - - - 5.5 3.  جنيو425 ألقل من 400من  11
 - - - - - - 38.2 21.  جنيو فأكثر500 12

 %100 55 %100 55 %100 55 %100 55المجموع 

 ج12 ج35 ج31 ج555الوسط الحسابى 
 ج8 ج17 ج46 ج618اونحراف المعيارى 

 (16)جدول رقم 
 متوسط الدخل الشيرى لألسرة  لإلنفاق عمى احتياجاتيا األساسية 

 55=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 23.6 13 . جنيو200أقل من  1
 29.1 16.  جنيو300 ألقل من 200 2
 25.5 14.  جنيو400 ألقل من 300من  3
 21.8 12 . جنيو فأك ر400 4

 %100 38المجموع 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 (17)جدول رقم 
 مدى كفاية الدخل الشيرى لألسرة لإلنفاق عمى احتياجاتيا األساسية 

 55=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 27.3 15 .الد ل يكفى.. نبم  1
 72.7 40 .الد ل ال يكفى 2

 100 55المجموع 
 (18)جدول رقم 

 ما إذا كانت أسر المبحوثين تتمقى أى دعم خارجى من عدمو 
 55=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 1.8 1 .نتمقى دعم  ارجى.. نبم  1
 98.2 54 .ال نتمقى أى دعم  ارجى 2

 %100 55 المجموع

 
( 4)شكل رقم 

يوضح من يتمقى ومن و يتمقى دعم خارجى من أسر المبحوثين 
 
 
 

 (19)جدول رقم 
قيمة الدعم الخارجى الذى تتمقاه األسر التى أجابت بأنيا تتمقى 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 بالفعل دعما خارجيًا فى الجدول السابق 
 1=ن

% النسبة التكرار  قيمة الدعمم 
 100 1 . جنيو50أقل من  1
 - - . جنيو100 ألقل من 50 2

 %100 1المجموع 
 (20)جدول رقم 

مصادر الدعم الذى تتمقاه األسر التى أجابت بأنيا تتمقى بالفعل دعمًا خارجيًا  
 1=ن

% النسبة التكرار  مصدر الدعمم 
 100 1 .أحد االبناء 1
 - - .مساعدات أىل ال ير 2

 %100 1المجموع 
 



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 :()للمبحو نن أ سرهماتحديد الممللفثت المتثحة لدى  النتثئج المتبلقة  : ثللثًال 
 (21)جدول رقم 

نوعية المخمفات التى تحتاجيا وحدة انتاج الغاز الحيوى فى اليوم الواحد 
  

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5 .روث حيوانات 1
 50 3. م مفات زراعية 2

                                                           
( ) يجب التنويه بأن عدد المبحوثين فى الجزئين ثالثاً ورابعاً من نتائج الدراسة الميدانية ) :ملحووة هثمة جداًال

 6 مبحوث إلى 55 فى هذه الدراسة سوف يتقلص من 70 وانتهاء بجدول 21وتحديداً بدءاً من جدول 

مبحوثين فقط والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الواقع الميدانى قد أثبت أن عدد وحدات انتاج الغاز الحيوى 

  وحدات فقط على خالف ما كان متوقع لذا فقد تم إضافة وحدتين 4المنفذة بالفعل بقرية الفقاعــــى 

التابعتين للوحدة المحلية لقرية بني سلطان مركز المنيا ليصبح " بني حماد - الطوبجي " منفذتين بقريتي 

 وحدة، وبناء عليه فقد اقتصرت 55 وحدات فقط وليس 6إجمالي عدد الوحدات المنفذة المبحوثة قد بلغ 

، للمبحوثينبتحديد المخلفات المتاحة لدى النتائج المتعلقة "عملية جمع البيانات فى هذين الجانبين 

 .على أصحاب هذه الوحدات فقط" بالنواحى الفنية الخاصة بتشغيل وحدات الغاز الحيوىالنتائج المتعلقة و



 محافظة المنيا ( بني حماد – الطوبجي –الفقاعي  ) بقرى المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 (22)جدول رقم 
 نوعية وحجم المخمفات بالكجم التى تحتاجيا وحدة انتاج الغاز الحيوى فى اليوم الواحد  

 6=ن

م 
نوعية 
 المخمفات

 حجم المخمفات فى اليوم الواحد
موع

مج
ال

ط  
وس

ال
ابى

حس
ال

ف  
حرا

اون
رى

عيا
الم

 

 و يوجد
 10أقل من 
 كجم

 ألقل 10من 
  كجم20من 

 ألقل 20من 
  كجم30من 

 ألقل 30من 
  كجم40من 

 ألقل 40من 
  كجم50من 

 ألقل 50من 
  كجم60من 

 ألقل 60من 
  كجم70من 

  فأكثر70

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 6. عضوية 1

 - 5 6 - - - - - - - - - - - - - - 83.3 5 16.6 1 .روث حيوانات 2

 - 3 6 - - - - - - - - - - - - - - 50 3 50 3 .زراعية 3

 



(22)جدول رقم   

 مصادر المخمفات التى يتم توفيرىا لوحدات انتاج الغاز الحيوى  
 6=ن

% النسبة التكرار  المصدرم 
 100 6 .ذاتى 1
 - - .جيران 2

 %100 6المجموع 
 

 (23)جدول رقم 

 المسئولون عن توفير المخمفات الالزمة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن

% النسبة التكرار  المسئولم 
 33.3 2 .األوالد 1
 33.3 2 .رب األسرة 2
 33.3 2 .الزرجة 3

 %100 6المجموع 
 (24)جدول رقم 

 كيفية جمع المخمفات الالزمة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوي 
 6=ن

% النسبة التكرار  الكيفيةم 
 66.7 4 .يدوى باليد 1
 16.7 1 .باست دام المواسير 2
 16.7 1 .ال تتوافر لدينا م مفات حتى يتم جمبيا 3

 %100 6المجموع 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 38 

 

 (25)جدول رقم 

 التوقيتات التى يتم فييا جمع المخمفات الالزمة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن

% النسبة التكرار  التوقيتم 
 83.3 5 .يومياً  1
 16.7 1 .بصورة غير منتظمة 2

 %100 6المجموع 
 

 (26)جدول رقم 

 نوعية المشكالت التى تواجو القائمون بجمع المخمفات الالزمة لتشغيل وحدات انتاج الغاز 
الحيوى  

 6=ن

% النسبة التكرار  المشكمةم 
 - - .مشكبلت صحية 1
 16.7 1 .مشكبلت  اصة بالقبول النفسى 2

 

 (27)جدول رقم 

 مدى كفاية المخمفات المتاحة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
بالشكل المناسب 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 100 6 .كافية.. نبم  1
 - - .غير كافية.. ال  2

 %100 6المجموع 
 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 39 

 

 
 

 (28)جدول رقم 
 مستوى جودة المخمفات المتاحة لتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوي 

 6=ن

% النسبة التكرار  مستوى الجودةم 
 50 3 .جيدة 1
 33.3 2. متوسطة 2
 16.7 1 .رديئة 3

 100 6المجموع 
 

 (29)جدول رقم 
 رأى المبحوثين فى األسموب اوفضل إلستخدام 

المخمفات الحيوانية الخاصة بيم 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 33.3 2 .انتاج سماد لؤلرض 1
 66.7 4. انتاج الغاز 2

 %100 6المجموع 

 
 
 

 :اثلنواحى اللننة المثصة اتششنل أحدات الشثا الحنوىالنتثئج المتبلقة  : اابثًال 
 

 (30)جدول رقم 
 العام الذى تم فيو تركيب وحدة الغاز الحيوى الخاصة بالمبحوثين  

 6=ن
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% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 - - .2000قبل عام  1
 100 6.  وما ببده2005عام  2

 %100 6المجموع 
 

 (31)جدول رقم 

 مكان وحدات انتاج الغاز الحيوى  
 6=ن

% النسبة التكرار  مكان الوحدةم 
 - - .دا ل المنزل 1
 100 6 . ارج المنزل 2

 100 6المجموع 
 (32)جدول رقم 

 المساحة التى تشغميا وحدات انتاج الغاز الحيوي بالمتر المربع 
 6=ن

% النسبة التكرار  المساحةم 
 16.7 1 .2 م5أقل من  1
 16.7 1 .2م7 ألقل من 5 2
 33.3 2 .2م11 ألقل من 9 3
 16.7 1 .2م13 ألقل من 11 4
 16.7 1 . فأك ر2 م13 5

 %100 6المجموع 
 

 (33)جدول رقم 

 بمد المنشأ لوحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن
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% النسبة التكرار  بمد المنشأم 
 - - .اليند 1
 100 6 .الصين 2

 %100 6المجموع 
 

 

 (34)جدول رقم 

 مدى معرفة المبحوثين بفكرة عمل وحدات الغاز الحيوى 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5 .نبم 1
 16.7 1 .ال 2

 %100 6المجموع 

 
( 6)شكل رقم 

يشير إلى ما اذا كان المبحوثون  

  يعرف أو و يعرف فكرة عمل وحدات الغاز الحيوى
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 (35)جدول رقم 
 فكرة عمل وحدات الغاز الحيوى من وجية نظر المبحوثين ممن أجابوا بانيم يعرفون فكرة عمميا 

 3=ن

% النسبة التكرار  فكرة العملم 
 16.7 1 .است دام مياة الحمام فى انتاج الغاز 1
 16.7 1 .است دام مياة الحمام فى انتاج السماد 2
 16.7 1. تل الم مفات وتد ل الوحدة وتترك مدة كافية 3

جمع الم مفات ووضبيا فى حوض التجميع مع درجة حرارة  4
. وضغط ينتج الغاز

2 33.3 

 16.7 1. عمل حفرة عالية وحفرة من فضة وت مط الرواسب بيا 5
 16.7 1. يتم وضع الرواسب فى حوض ويزود بالماء مع ال مط اليدوى 6
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( 7)شكل رقم 

فكرة عمل وحدات الغاز الحيوى من وجية نظر المبحوثين ممن أجابوا بانيم يعرفون فكرة عمميا 
 (36)جدول رقم 

 تكمفة وحدة انتاج الغاز الحيوى عند تركيبيا بالجنيو المصرى 
 6=ن

% النسبة التكرار  التكمفةم 
 83.3 5 .ج2000أقل من  1
 16.7 1 .ج3000 ألقل من 2000من  2

 %100 6المجموع 
 (37)جدول رقم 

 كيفية سداد المبحوثين لتكاليف تركيب الوحدة 
 6=ن

% النسبة التكرار  الكيفيةم 
 83.3 5 .تمويل من مشروع أجنبى 1
 16.7 1 .بالتقسيط 2

 %100  6 المجموع 
 

 (38)جدول رقم 
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التكاليف الشيرية الالزمة لصيانة الوحدة كما يقدرىا المبحوثون  
 6=ن

% النسبة التكرار  التكمفةم 
 66.7 4 .ال يوجد 1
 33.3 2 . جنيو25أقل من  2

 %100 6المجموع 
  

 (39)جدول رقم 

يشير إلى التكاليف الشيرية التى يستمزميا تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 كما حددىا المبحوثون  

 6=ن

% النسبة التكرار  التكمفةم 
 83.3 5 .ال يوجد 1
 16.7 1 . جنيو25أقل من  2

 %100 6المجموع 
 

 

 (40)جدول رقم 

 رأى المبحوثين فى مدى سيولة تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5 .نبم 1
 16.7 1. ال 2

 %100 6المجموع 
 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 45 

 

 (41)جدول رقم 

 المسئولون عن صيانة وحدات انتاج الغاز الحيوي 
 6=ن

% النسبة التكرار  المسئول عن الصيانةم 
 33.3 2 .المستفيدين 1
 33.3 2. المورد 2
 33.3 2. مت صص من القرية 3
 - -. ال أعرف 4

 %100 6المجموع 
 

 (42)جدول رقم 

 مدى توافر قطع الغيار الالزمة لصيانة وتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5 .متوفرة 1
 16.7 1. غير متوفرة 2

 %100 6المجموع 
 (43)جدول رقم 

 رأى المبحوثين ممن يرون أن قطع الغيار الالزمة لصيانة وتشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى 
متوافرة فى كيفية تصنيع وتركيب تمك الوحدات 

 6=ن

% النسبة التكرار  كيفية تصنيعيام 
 16.7 1 .يتم تصنيبيا وتركيبيا ذاتياً  1
 83.3 5. يتم تصنيبيا وتركيبيا عن طريق الشراء 2

 %100 6المجموع 
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 (44)جدول رقم 

 ىل تم تدريب المبحوثين عمى تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى أم و 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 66.7 4 .تم التدريب.. نبم  1
 33.3 2. لم يتم تدريبى عمى تشغيميا.. ال  2

 %100 6المجموع 
 

 (45)جدول رقم 

 نوع التدريب كما حدده المبحوثين ممن يرون أنو تم بالفعل تدريبيم عمى تشغيل وحدات انتاج 
الغاز الحيوى 

 4=ن

% النسبة التكرار  نوع التدريبم 
 25 1 .تدريب عممى 1
 50 2. تدريب نظرى 2
 25 1. تدريب عممى ونظرى 3

 %100 4المجموع 
 

 (46)جدول رقم 

 الجية التى قامت بتدريب المبحوثين كما حددىا الذين تم بالفعل تدريبيم عمى تشغيل وحدات 
انتاج الغاز الحيوى منيم 

 4=ن

% النسبة التكرار  الجيةم 
 50 2 .الجية الموردة لموحدة 1
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 50 2. الجية المشرفة عمى تشغيل الوحدة 2
 %100 4المجموع 

 

 (47)جدول رقم 

 رأى المبحوثين الذين تم بالفعل تدريبيم عمى تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى فى مدى كفاية 
التدريب 

 4=ن

% النسبة التكرار  مدى كفاية التدريبم 
 75 3 .التدريب كاف.. نبم  1
 25 1. التدريب غير كاف.. ال  2

 %100 4المجموع 
 (48)جدول رقم  

 ىل تم تدريب المبحوثين عمى التعامل مع حاوت الطوارئ عند تشغيل وحدات انتاج الغاز 
الحيوي أم و 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 50 3 .نبم 1
 50 3. ال 2

 %100 6المجموع 
 

 (49)جدول رقم 

 ىل تم تدريب المبحوثين عمى التعامل مع مخاطر وحدات انتاج الغاز الحيوي عند تشغيميا أم و 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 50 3 .نبم 1
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 50 3. ال 2
 %100  6 المجموع 

 

 (50)جدول رقم 

 رأى المبحوثين بشأن أىم مخاطر وحدات انتاج الغاز الحيوي 
 6=ن

% النسبة التكرار  المخاطرم 
 50 3. تسرب الغاز 1
 50 3. ال يوجد ليا أى م اطر 2

 %100 6المجموع 
 

 (51)جدول رقم 

 ىل صيانة وحدات انتاج الغاز الحيوى متاحة بسيولة أم و؟ 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5 .نبم 1
 16.7 1. ال 2

 %100 6المجموع 
 

 

 (52)جدول رقم 

 المسئولون عن تشغيل وحدات انتاج الغاز الحيوى كما حددىم المبحوث 
 6=ن

% النسبة التكرار  المسئولم 
   .رب األسرة 1
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  . ال أحد 2
 %100 6المجموع 

 

 (53)جدول رقم 

 ىل يتعامل األطفال مع وحدات انتاج الغاز الحيوى أم و 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 - - .نبم 1
 100 6. ال 2

 %100 6المجموع 
 

 (54)جدول رقم 

 ىل ىناك مشكالت فى التعامل مع وحدات انتاج الغاز الحيوى أم و 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 16.7 1 .نبم 1
 83.3 5. ال 2

 %100 6المجموع 
 

 

 

 (55)جدول رقم 

أىم المشكالت المترتبة عمى وجود وحدات انتاج الغاز الحيوى من وجية نظر من أجاب بنعم من 
المبحوثين فى الجدول السابق 

 1=ن



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 50 

 

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 16.7 1. تؤدى إلى وجود تموث جوى 1
 16.7 1. تؤدى إلى وجود روائح كريية 2
 16.7 1. يترتب عمييا م اطر صحية 3

 
 (56)جدول رقم 

 رأى المبحوثين فى مدى اسيام الوحدة فى توفير مشقة 
الحصول عمى أنبوبة البوتاجاز 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 50 3 .نبم 1
 50 3. ال 2

 %100 6المجموع 
 

 (57)جدول رقم 
 رأى المبحوثين فى  مدى اسيام الوحدة فى توفير مشقة التخمص من المخمفات ومشكالتيا 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 66.7 4 .نبم 1
 33.3 2. ال 2

 %100 6المجموع 
 
 
 

 (58)جدول رقم 
 ما اذا كانت الوحدة اقتصادية لممبحوثين من عدمو 

 6=ن
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% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 33.3 2 .نبم 1
 66.7 4. ال 2

 %100 6المجموع 
 (59)جدول رقم 

كم جياز بوتاجاز لدى المبحوثين يعتمد عمى الغاز الذى تنتجو الوحدة 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 16.7 1 .جياز واحد 1
 83.3 5. ال يوجد 2

 %100 6المجموع 
 (60)جدول رقم 

قد تم اجراء تعديل لتشغيل أجيزة من نتاج وحدات انتاج الغاز   ما اذا كان
من عدمو 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 16.7 1 .نبم 1
 83.3 5. ال 2

 %100 6المجموع 
 (61)جدول رقم 

 ما اذا كان المبحوثين يعتمدون عمى مصادر أخرى لمطاقة غير الناتج عن الوحدة من عدمو 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 100 6 .نبم 1
 - -. ال 2

 %100 6المجموع 
 (62)جدول رقم 

 مصادر الطاقة األخرى التى يعتمد عمييا المبحوثين   
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 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 100 6انبوبة بوتاجاز  1
 - - س ان مياه يبمل بغاز االنبوبة 2

 (63)جدول رقم 

 تقييم المبحوثين والمحيطين بيم لوحدات انتاج الغاز الحيوى 
 6=ن

النسبة التكرار اوستجابة القائم بالتقييم م 

 تقييم المبحوث لموحدة 1
 83.3 5مفيدة 

 16.7 1غير مفيدة 

تقييم الزوجة لموحدة  2
 83.3 5مفيدة 

 16.7 1غير مفيدة 

تقييم بنات المبحوث لموحدة  3
 83.3 5مفيدة 

 16.7 1غير مفيدة 

تقييم صبيان المبحوث لموحدة  4
 83.3 5مفيدة 

 16.7 1غير مفيدة 

تقييم جيران المبحوث لموحدة  5
 16.7 1مفيدة 

 50 3غير مفيدة 
 33.3 2ال أعرف 

 (64)جدول رقم 

أسباب اعتبار المبحوثون وحدات انتاج الغاز الحيوى فكرة جيدة او مفيدة 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5. تحافظ عمى نظافة البيئة 1
 33.3 2. توفر المال 2

 (65)جدول رقم 
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أسباب اعتبار المبحوثين وحدات انتاج الغاز الحيوى 
 فكرة سيئة أو غير مفيدة 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 16.7 1. مشروع غير مشجع 1
 16.7 1. ال تؤدى الغرض المطموب 2

 (66)جدول رقم 

ما إذا كان المبحوثون يستخدمون أنبوبة الغاز 
 كمصدر آخر لمطاقة من عدمو 

 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 100 6نبم  1
- - ال  2

% 100 6 المجموع
 (67)جدول رقم 

مصادر الطاقة اوخرى التى يعتمد عمييا المبحوثون ممن أجابوا بنعم فى الجدول السابق 
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5. أنبوبة بوتاجاز 1
 16.7 1. س ان مياه 2

 %100 6 المجموع
 (68) جدول رقم 

                                  ما إذا كان المبحوثون سينصحون األخرون بتركيب وحدات إلنتاج الغاز الحيوى من عدمو
 6=ن

% النسبة التكرار  اوستجابةم 
 83.3 5. نبم 1
 16.7 1. ال 2
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 %100 6 المجموع
 (70)جدول رقم 

 الجيات التى يفضل المبحوثون تسويق وحدات 
انتاج الغاز الحيوى من خالليا 

 65=ن

% النسبة التكرار  الجيةم 
 16.7 1. الجمبيات األىمية 1
 16.7 1. القطاع ال اص 2

 (71)جدول رقم 
 ما يود المبحوثون اضافتو بشأن وحدات انتاج الغاز الحيوى 

 55=ن

% النسبة التكرار  الجيةم 
 16.7 1. اسناد تركيب الوحدات لجية أك ر  برة 1
 16.7 1. اضافة مادة أ رى مع الم مفات لزيادة الغاز 2
 16.7 1. عمل توعية  قافية بفكرة وحدات انتاج الغاز الحيوى 3
 33.3 2. ال بد من وجود متاببة ميدانية مستمرة 4
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الجزز المثمم  
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النتائج العامة والتوصيات 
. النتثئج البثمة:  أوًال 
. استنتثجثت أتوصنثت:  ثانثًال 

 
 
 
 
 

 النتائج العامة: أوًو 
النتائج المتعمقة بوصف الحالة اإلجتماعية لممبحوثين وأسرىم -  أ 

:  أظيرت نتيجة تحميل البحث الميداني لممبحو ين من الناحية اإلجتماعية أن 
أحد "  م  % 7.3بنسبة " األم " يميو  % 90.9بنسبة " األب " البائل الرئيسي لمؤلسرة ىو   - 1

 % . 1.8بنسبة " األبناء 
 44.5بنسبة " فبلح أو عامل زراعي "  البمل الرئيسي المنتشر بالقرية لمبائل الرئيسي لؤلسرة – 2

 م باقي األنشطـة  % 19 م عامل عادي أو أرزقي بنسبة  % 24بنسبة " موظف " يمييما %   
. األ رى 

. فقط % 45.5بينما تم ل األسر الممتدة  % 54.5 األسر النووية ىي األك ر إنتشارًا وتم ل – 3
 أفراد وتم ل 5يمييا  % 38.2 أفراد فأك ر وتم ل 7 النسبة األكبر لبدد أفراد األسرة ىي – 4

. ، مما يدل عمى زيادة عدد أفراد األسرة  %  . 16.4 أفراد وتم ل 6يمييا  % 29.1
" يقرأ ويكتب " يمييا  % 30.9 النسبة األكبر لممستوى التبميمي  لؤلب ىي  تبميم  انوي بنسبة – 5

 %  . 29.1بنسبة 
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يمييا تقرأ وتكتب بنسبة  % 27.3أما فيما ي ص األم فنسبة التبميم ال انوي ىي األعمى حيث بمغت 
9.1   % 

وىي نسب مرتفبة  % 63.6وبالنسبة لؤلم  % 32.7وفيما ي ص األمية فقد بمغت بالنسبة لؤلب 
، . ، مما يدل عمى إن فاض المستوى التبميمي لؤلب واألم . جدًا بالمقارنة بباقي قرى الدراسة 
. وبالنسبة لممرأة عنو بالنسبة لمرجل 

من عدد  % 5.5 حاالت فقط بنسبة 3 نسبة التسرب من التبميم بالنسبة لبدد األسر المبحو ة – 6
. األسر مما يدل عمى أنو أصبح ىناك وعي بأىمية التبميم 

 89.1 مبظم المبحو ين يمتمكون األدوات الكيربائية األساسية  اصًة ال بلجة والتمفزيون بنسبة – 7
وىي نسب أقل من باقي قرى الدراسة مما  %  36.4والتميفون بنسبة  % 81.8والغسالة بنسبة % 

.  يدل عمى أن الحالة اإلجتماعية متوسطة ألسر القرية 
بنسبة " متوسطة "  النسبة الغالبة لمحالة اإلجتماعية البامة لؤلسر من وجية نظر الباح ين ىي – 8

 % . 3.6 م عالية بنسبة  % 14.5يمييا ضبيفة بنسبة  % 67.3
 

النتائج المتعمقة بوصف الحالة ااإلقتصادية لممبحوثين وأسرىم -  ب 
:  أظيرت نتيجة تحميل البحث الميداني لممبحو ين من الناحية اإلقتصادية أن 

 %  .  3.6من األسر تمتمك المنزل المقيمة بو بينما تبمغ نسبة اإليجار  % 96.4 – 1
 فأك ر وتم ل 2 م150 وأن أعمى نسبة لممساحة المقام عمييا المنزل ىي المقامة عمى مساحة 

 – 50" يمييا من  % 18.2 وتصل نسبتيا إلى 2م " 125- 100" يمييا الشريحة من  % 45.5
 %   10.9 وتم ل 2 م50فأقل من  % 20 وتم ل 2م " 75

-100يمييا من  % 34.5 فأك ر وتم ل 2 م150وأن النسبة الغالبـة لصافي المساحة المبنية ىي 
فقط  %  18.2وتم ل كل منيا  " 75 – 50"  ومن 2 م50فأقل من  % 21.8 وتم ل 2 م125

. مما يدل عمى متوسط مساحة منازل القرية 
لكل منيا يمييا  % 30.9عامل يومية وموظف بنسبة :  مصادر الد ل الرئيسية لؤلسرة ىي – 2

 % . 9.1يمييا تجارة بنسبة  % 16.4يمييا مباش بنسبة  % 25.5األرض الزراعية وتم ل 
  63.6بنسبة " األبقار " ، و حيوانات م ل   % . 41.8بنسبة " أرض زراعية " تمتمك األسر - 3
والبط  % 45.5والدواجن بنسبة  % 12.7بنسبة " الماعز  %  " 30.9بنسبة "  الجاموس " ، 

 % . 29.1واألوز بنسبة 
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 نمط الحيازة السائد في القرية ىو التممك بينما تنبدم نسبة المشاركة مع آ رين بالنسبة لؤلرض 
.  لمحيوانات ولمطيور  %  1.8الزراعية والتتجاوز نسبتيا 

وتنبدم بالنسبة لباقي " لؤلرض الزراعية " بالنسبة  % 27.3إلى " اإليجار "  بينما تصل نسبة  
. األنشطة األ رى 

. مما يدل عمى متوسط المستوى اإلقتصادي بالنسبة ألىالي القرية 
 فدان وتبتبر تمك المساحة متوسطة 1.3 متوسط حجم ممكية األسر لؤلرض الزراعية حوالي – 4

. بالنسبة لمتوسط حجم ممكية األراضي الزراعية لمقرى المما مة 
،  . 1.3، والجاموس .  بقرة لؤلسرة 2.5كما بمغ متوسط عدد رؤوس األبقار التي تمتمكيا األسرة 

 وتبتبر ىذه األعداد 15، والحمام  . 4، البط واألوز  .11.8، الدواجن . رأس 2.5والماعز 
. متوسطة بالنسبة لمقرى المما مة 

يمييا  % 38.2شيريًا وتم ل "  جنيو 500أك ر من "  أعمى نسبة إنفاق عمى الطبام ىي لمفئة – 5
 % . 14.5ج شيريا وتم ل  نسبة  " 225-200" الفئة من 

ج 25أما فيما ي ص اإلنفاق عمى البوتاجاز فمقد بمغت نسبة األسر التي يقل إنفاقيا الشيري عن 
 %  21.8ج شيريا وتم ل  " 50 – 25" وىي النسبة األعمى يمييا الفئة من  % 61.8حوالي 

 36.4وتم ل  " 75 – 50"  و فيما ي ص الكيرباء تتركز نسبة اإلنفاق األعمى عمى الشريحة من 
ج شيريًا وتم ل  " 50 – 25" يمييا الشريحة من  % 30.9 جنيو وتم ل 25يمييا أقل من % 

29.1 . % 
من عدد  % 36.3وفيما ي ص اإلنفاق عمى الكيروسين فتبمغ نسبة األسر التي تبتمد عميو كوقود 

. األسر المبحو ة 
 وتشير النتائج إلى أن مبظم د ل األسرة يصرف عمى الطبام يميو الكيرباء يميو البوتاجاز يمييا 

. الكيروسين 
يمييا  % 25.5ج شيريًا وتم ل  " 300 – 200"  أعمى شريحة متوسط د ل شيري ىي بين – 6

فـ  % 25.5ج شيريًا وتم ل  " 400 – 300"  م من  %  23.6 ج شيريًا وتم ل 200أقل من 
 % . 21.8 ج فأك ر وتم ل 400

من  % 98.2، وأن  %. 72.7 كما أن الد ل الشيري اليكفي إحتياجات األسرة األساسية بنسبة 
. فقط تتمقى دعم  ارجي   % 1.8األسر التتمقى أي دعم  ارجي بينما 

 مما يدل عمى متوسط المستوى اإلقتصادي ألبناء القرية بصفة عامة عن م يبلتيا بالقرى المصرية   
 .
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النتائج المتعمقة بتحديد المخمفات المتاحة لدى المبحوثين وأسرىم - ج 

، وىي األسر المنفذ بيا .  حالة المبحو ة 55 حاالت فقط من الـ 6 تم بحث عدد :ممحوظة 
 بقرية 1عدد ) مركز أبو قرقاص ،  ( بقرية الفقاعي 4  ): وحدات إنتاج غاز حيوي فبمي موزعة 

 . ( بقرية بني حماد  التاببتين لموحدة المحمية لقرية بني سمطان مركز المنيا 1الطوبجي ، 
: حيث أظيرت نتيجة تحميل البحث الميداني لنوعية الم مفات لممبحو ين أن 

 5  فيما ي ص نوعية الم مفات التي تحتاجيا وحدة إنتاج الغاز الحيوي في اليوم الواحد – 1
 حاالت تست دم الم مفات 3من الحاالت ،  % 83.3حاالت تست دم روث الحيوانات بنسبة 

.  ، مع روث الحيوانات  % .50الزراعية بنسبة 
أقل من  ( % 83.3 ) ويتراوح مبدل إنتاج روث الحيوانات لدى أغمب عينة أسر الدراسة حوالي 

. يوم  /  كجم 10
يوم /  كجم 10 أما فيما ي ص الم مفات الزراعية فتم مت أعمى نسبة أسر في الشريحة أقل من 

 % . 50بنسبة 
كما يتضح مما سبق أنو يتم اإلعتماد بصفة أساسية عمى روث المواشي إلنتاج البيوجاز  ، بينما 

. من األسر عمى إضافة الم مفات الزراعية مع روث المواشي إلنتاج الغاز  % 50تبتد 
 % .  100ويتم توفير الم مفات البلزمة لتشغيل الوحدات ذاتيًا بنسبة 

 المسئول عن جمع الم مفات البلزمة لتشغيل الوحدة موزع بالتساوي بين رب األسرة والزوجة – 2
 % 16.7بنسبة " المواسير" ، و بإست دام  % . 66.7بنسبة " يدوي باليد " واألوالد ويتم الجمع  

 % 16.7بنسبة " وبصورة غير منتظمة " ، % . 83.3بنسبة " يوميًا " ، كما يتم جمع الم مفات .
  .
" قبول نفسي " المشكبلت التي تواجو القائمون عمى جمع الم مفات البلزمة لتشغيل الوحدات – 3

 % . 16.7بنسبة 
، وأنيا . من المبحو ين أن الم مفات المتاحة كافية لتشغيل الوحدات % 100 أبدى نسبة – 4

وفضل المبحو ين إست دام  % 16.7ورديئة بنسبة  % 33.3ومتوسطة بنسبة  % 50جيدة بنسبة 
الم مفات الحيوانية ال اصة بيم في إنتاج الغاز الحيوي رغم أىمية الم مفات في إنتاج السماد 

. مما يدل عمى الرغبة الكبيرة في تشغيل وحدات إنتاج الغاز الحيوي   % 66.7البضوي بنسبة 
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.  النتائج المتعمقة بالنواحي الفنية الخاصة بتشغيل وحدات الغاز الحيوي - د   
، وىي األسر المنفذ بيا .  حالة المبحو ة 55 حاالت فقط من الـ 6 تم بحث عدد :ممحوظة 

 بقرية 1عدد ) مركز أبو قرقاص ،  ( بقرية الفقاعي 4  ): وحدات إنتاج غاز حيوي فبمي موزعة 
 . ( بقرية بني حماد  التاببتين لموحدة المحمية لقرية بني سمطان مركز المنيا 1الطوبجي ، 

حيث أظيرت نتيجة تحميل البحث الميداني المتبمقة بالنواحي الفنية ال اصة بتشغيل وحدات إنتاج 
: الغاز الحيوي لممبحو ين أن 

 كما تم تركيبيا بالكامل  ارج المنازل وتراوحت 2005 تم تركيب جميع الوحدات ببد عام – 1
 بنسبة 2 م10وكانت المساحة األغمب حوالي  " 2 م13 – 5" المساحة التي تشغميا الوحدة بين 

. وجميع الوحدات المنفذة صيني المنشأ % . 33.3
. من المبحو ين مبرفتيم بفكرة عمل الوحدة  % 83.3 أبدى – 2
 % 16.7، بينما الأبدى .  ج 2000منيم أن تكمفة تركيب الوحدة أقل من   % 83.3 إعتقد – 3

. ج  " 3000 – 2000" أنيا من 
أنيم سددوا  % 16.7منيم أنيا تم سداد تكمفتيا من مشروع أجنبي بينما أبدى  % 83.3كما أبدى 

.  منيا بالتقسيط 
أن تكمفة صيانة  % 33.3أنو اليوجد تكاليف لصيانتيا شيريًا بينما أبدى  % 66.7 أبدى – 4

أنو اليوجد تكاليف لتشغيميا بينما أبدى  % 83.3، كما أبدى .  ج شيريًا 25الوحدة أقل من 
.  ج شيريًا 25أن تكمفة تشغيميا أقل من  % 16.7
كما وأن المسئول عن صيانة الوحدة بنسب متساوية ىم . أن تشغيل الوحدة سيل  % 83.3وأبدى 

أن قطع الغيار متوفرة  % 83.3، كما أظير .( مت صص من القرية – المورد –المستفيدون  )
 % . 16.7بينما يتم التصنيع والتركيب ذاتيًا بنسبة  % 83.3وأنو يتم شراؤىا بنسبة .
وأن من تم تدريبيم فقد تم التدريب  % 66.7 تم تدريب المبحو ين عمى تشغيل الوحدات بنسبة – 5

كما أبدى من تم تدريبيم أن .لكل منيما  % 25ونظري أو عممي فقط بنسبة  % 50نظري بنسبة 
 % . 75التدريب كاف بنسبة 

. لكل منيا  % 50وتم التدريب عمى التبامل مع حاالت الطواريء ، الم اطر  لموحدات بنسبة 
أنو  % 50ورأى  % 50وقد رأى المبحو ين أن أىم م اطر الوحدات تتم ل في تسرب الغاز بنسبة 

. اليوجد أي م اطر لموحدات 
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أن عممية الصيانة تتم بسيولة وأنو اليوجد مشاكل في التبامل مع الوحدات  % 83.3كما أبدى 
 % . 100وأن األطفال اليتباممون مبيا بنسبة  % 83.3بنسبة 

 روائح –تموث جوي  ) أىم المشاكل المترتبة عمى وحدات إنتاج الغاز الحيوي تؤدي إلى وجود – 6
. بنسب متساوية  ( يترتب عمييا م اطر صحية –كريية 

، وتساىم  % 50كما أبدى المبحو ين أن الوحدة توفر مشقة الحصول عمى أنبوبة البوتاجاز بنسبة 
 33.3وأنيا إقتصادية بنسبة  % 66.7في توفير مشقة الت مص من الم مفات ومشكبلتيا بنسبة 

 . %
أن جياز واحد يبتمد عمى الغاز الذي تنتجو  (أسرة واحدة  )من البينة  % 16.7أبدى  -  7

اليبتمدون عمى أي أجيزة متصمة بالوحدة وأنو قد تم تبديل ىذا الجياز  % 83.3الوحدة بينما 
. ليتبلئم مع التشغيل من نتاج وحدة إنتاج الغاز 

. من المبحو ين أنيم يبتمدون عمى مصادر أ رى لمطاقة وىي أنبوبة البوتاجاز % 100كما أبدى 
والجيران مفيدة بنسبة  % 83.3 تقييم المبحوث والزوجة واألوالد لموحدة أنيا مفيدة بنسبة – 8

من  % 83.3، وأسباب إعتبارىا مفيدة أنيا تحافظ عمى نظافة البيئة وتم ل نسبة  % . 16.7
 . (من المبحو ين  % 33 )المبحو ين باإلضافة إلى أنيا توفر المال 

لكل  % 16.7ومن إعتبرىا غير مفيدة ألنيا مشروع غير مشجع واليؤدي الغرض المطموب بنسبة 
. منيا 

أنيم سينصحون اآل رون بتركيب الوحدة وأنيم يفضمون تسويقيا من  بلل  % 83.3 أبدى – 9
.   لكل منيا  % 16.7الجمبيات األىمية أو القطاع ال اص بنسبة 

 
 .استنتاجات وتوصيات : ثانياً 

:  حالة المبحو ة أن 55أظير تحميل الدراسة الميدانية لبدد 
ويقل المستوى اإلقتصادي ألبناء " متوسطة " الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية ألغمب األسر  -  1

. ىذه القرية مقارنة بغيرىا من القرى المصرية 
 النشاط األساسي بالقرية ىو النشاط الزراعي وأن المصدر الرئيسي لمد ل ىو اإلنتاج الزراعي – 2

. والوظيفة محدودة الد ل  ( داجني – إنتاج حيواني –إنتاج نباتي  )المتنوع 
.  وجود رغبة كبيرة ألبناء القرية في إقتناء وحدة إنتاج البيوجاز – 3
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 يفضل األىالي تنفيذ وحدات منزلية صغيرة لكل منزل عمى حدة بشرط أن تشغل مساحة – 4
. صغيرة وبحيث تكون ر يصة ال من وتكاليف تشغيميا وصيانتيا من فضة 

 سيكون اإلعتماد بصفة أساسية عمى روث الحيوانات في تشغيل وحدة إنتاج الغاز الحيوي – 5
. ويمكن اإلستفادة من الم مفات الزراعية إذا لزم األمر 

 

 حالة المبحو ة والمنفذ ليا وحدات إنتاج 55من الـ  حاوت 6تم بحث الـ ىذا باإلضافة إلى أنو 
: ، لتقييم وحدات إنتاج الغاز المنفذة من وجية نظر المست دمين موزعة . الغاز الحيوي 

.  بقرية الفقاعي مركز أبو قرقاص 4 عدد  
 بقرية بني حماد  التاببتين لموحدة المحمية بقرية أبو سمطان مركز 1 بقرية الطوبجي ، عدد  1عدد 
. المنيا 

: حيث إتضح اآلتي 
 بل ة منيا تبمل وتنتج كمية ضبيفة  ) وحدات منزلية 4 بالنسبة لقرية  الفقاعي  المنفذ بيا عدد –أ 

، وبالنسبة لقريتي  .( بينما واحدة التبمل وفي مرحمة اإلعداد إلنتاج الغاز –جدًا من الغاز 
: الطوبجي وبني حماد منفذ بكل منيا وحدة واحدة تبمل ويشترك الجميع في اآلتي 

الوحدات المركبة التبمل بالصورة المطموبة لبدم متاببة جية التنفيذ لؤلىالي في عممية التشغيل - 
. والصيانة وتقديم المساعدة الفنية وترك الموضوع إجتيادي لؤلىالي 

جبل المباني غير محكمة الغمق  (البناء تم بمبرفة األىالي  )تم تنفيذ الوحدات بطريقة بمدية - 
األمر الذي يؤدي إلى تسرب الغاز المنتج من المباني وبالتالي كمية الغاز التي تصل ألجيزة 

. التشغيل غير كافية وغير عممية لئلعتماد عمييا 
. الغاز الناتج من الوحدات ضبيف جدًا وغير كاف لبممية اإلست دام المنزلي - 
. عدم جدوى المشروع إقتصاديًا بالنسبة لؤلىالي وبالتالي اإلحجام عن التشغيل - 

أدت البوامل السابقة إلى إعتماد األىالي مرة أ رى عمى أنابيب الغاز وبالتالي عدم جدوى المشروع 
.  إقتصاديًا 

يوجد حالة قبول عام لتنفيذ وحدات إنتاج الغاز الحيوي لممشتركين ونصح بتركيب وحدات -  ب 
لآل رين بشرط أن يتم تنفيذ وحدات تنتج الكمية الكافية من الغاز البلزمة لئلست دام المنزلي بحيث 

. يتم اإلعتماد بصفة أساسية عمييا دون تحميل األىالي أي أعباء مالية إضافية 
 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 64 

 

 
 مالحق الصور
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مد ل قرية الفقاعي 
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نماذج التربية الحيوانية بمنازل قرية الفقاعي 

 

 
 نماذج لببض وحدات إنتاج الغاز المنزلية المنفذة بقرية الفقاعي

, 



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير
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 زان تجميع الم مفات 

 

 
 تجميع الم مفات تمييدا الست داميا فى انتاج الغاز



 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير
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 محافظة المنيا( – الفقاعى )بقرية المستدامة الريفية التنمية لتحقيق الحيوى الغاز توليد لمشروع المبدئية الدراسة تقرير

 

 

 69 

 

التوصيبلت المنزلية 

 
 

 


