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من قيمة االنتاج الزراعي في مصر والبالغ  %13111، يمثل (0)مليار جنيه 00911بحوالي  5102يساهم اإلنتاج الحيواني بنسبة قدرت عام  : مقدمة
 مليار جنيه، كما ُتعد المنتجات الحيوانية مصدر البروتين الحيواني إذ ُيعد مصدر األحماض األمينية الالزمة لبناء جسم االنسان وتتمثل 10913نحو 

 والبيض )اإلنتاج الداجني(، باإلضافة إلى اإلنتاج السمكي1 كما يعتمد على مصادر البروتين الحيواني في اللحوم الحمراء، واأللبان واللحوم البيضاء
 الحيوانات )الخيل، البغال، الحمير( وهي ما يطلق عليها الدواب في العمل الزراعي والنقل والركوب في بعض األحيان خاصة في الريف1 

، ويتداول هؤالء المزارعون الحيوانات الحية بين بيع أو شراء (0)المزارعين من الثروة الحيوانية في مصر في حيازة صغار %01ويتركز أكثر من      
األسواق و من عدة مصادر أهمها أسواق الحيوانات الحية، ولتلك األسواق عدة تصنيفات منها األسواق الحكومية واألسواق األهلية، األسواق المفتوحة 

 لمتخصصة، وغيرها1 المغلقة )المسورة(، واألسواق المتخصصة واألسواق غير ا
وتعاني معظم أسواق الحيوانات الحية في مصر بصفة عامة وفي محافظة الشرقية بصفة خاصة من قصور في الخدمات التسويقية مثل      

سبوعية لمتابعة واألالمعلومات السعرية واألنظمة األمنية والفنية والخدمات البيطرية ودورات المياه والجراجات وتوفر سجالت لتدوين األسعار اليومية 
 حاالت البيع وعدم المغالة في األسعار حفاظًا علي حقوق المستهلك والمنتج   

 
تكمن مشكلة الدراسة في عدم توافر البيانات الكافية عن أسواق الحيوانات الحية في مصر بصفة عامة، ومحافظة الشرقية بصفة  مشكلة الدراسة:

د يسهل ق خاصة، وبالتالي فالحلقات التسويقية غير واضحة المعالم، خاصة مع عدم توافر الرقابة األمنية والفنية والبيطرية في معظم األسواق، مما
هات سعرية في المنتج النهائي للحيوانات الحية سواء كان المنتجات الغذائية من لحوم حمراء وألبان ومنتجاتها، أو الحيوانات الحية حدوث تشو 

 المستخدمة كدواب للعمل والركوب، وأيضًا قد يساعد في انتشار األمراض الوبائية المختلفة1
 

الحيوانات  باإلضافة إلى تطور اعداد ،لوضع الراهن ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقيةتهدف الدراسة الى التعرف على ا هدف وأهمية الدراسة:
(، وكذلك األهمية النسبية للمراكز اإلدارية بالمحافظة فى حيازة الحيوانات الحية بأنماطها المختلفة1 5102 -5112الحية بالمحافظة خالل الفترة )

 محافظة الشرقية1ووضع خريطة ألسواق الحيوانات الحية ب
اعة نوترجع اهمية الدراسة إلى إمكانية توفير قاعدة من البيانات والمعلومات عن أسواق الحيوانات الحية يمكن لمتخذى القرار وأرباب هذه الص      

 االسترشاد واإلستفادة بها عند تحليل الوضع الحالى ورسم السياسات والبرامج المستقبلية1
 

اعتمدت الدراسة فى تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إلية من نتائج على االسلوبين الوصفى والكمى متمثاًل  در البيانات:الطريقة البحثية ومصا
باين في باإلضافة إلى تحليل الت ومعامل االختالف، ومعدل التغير السنوى، ومعادالت االتجاه الزمنى العام، ،فى النسب المئوية، والتكرار النسبي

 اتجاهين1 
اضى ر وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات أولهما: البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح اال     

ات األولية لدراسة نوالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، والغرفة التجارية بحافظة الشرقية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار1 وثانيهما: البيا
 1ميدانية من خالل استمارة استبيان صممت خصيصًا لذلك تم تجميعها بالزيارات الميدانية السواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية

 
، والخطة رقيةاعتمدت الدراسة علي بيانات مستقاه من دراسة تم إجراؤها ضمن خطة وحدة بحوث االقتصاد الزراعي بالش عينة الدراسة الميدانية:

حيث تم  (1)1 ومن خالل بيانات الغرفة التجارية شعبة االسواق(2)(5103)مايو  5103/5103البحثية لقسم البحوث والدراسات االقليمية بالمعهد عام 
أسواق بطريقة عشوائية منها السوق المركزى لتسويق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية )سوق الثالثاء(، والذى يوجد بمركز الزقازيق  01إختيار عدد 

 ولقد تم توصيف تلك االسواق والتعرف على خصائصها وتم مراجعة تلك البيانات مع مسئولى إدارة تلك األسواق1 
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 ومناقشتها: نتائج الدراسة
)األبقار، والجاموس، واألغنام، والماعز، والجمال( وسوف نستعرضها بالدراسة تي تشمل والأواًل: تطور أعداد الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية: 

 والتحليل:
( إلى أن عدد رؤوس األبقار بمحافظة الشرقية خالل 0تشير نتائج دراسة بيانات جدول ) تطور أعداد رؤوس حيوانات إنتاج اللحوم الحمراء واأللبان:

ألف رأس، وانخفض  300130حيث بلغ حوالي  5110( قد تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض إال أنه ارتفع ليصل أقصاه عام 5102 – 5112الفترة )
ألف  235195إلى حوالي  5112ألف رأس عام  133122 م فقد زاد من حواليألف رأس1 وبالرغ 133122وبلغ حوالي  5112ليصل أدناه عام 

وتشير نتائج معامل االختالف إلى أن القيم تتوزع حول متوسطها الحسابي بنسبة ُقدرت . %50133بنسبة زيادة ُقدرت بحوالي  5102رأس عام 
وجود زيادة سنوية غير معنوية احصائيًا في عدد رؤوس األبقار1 وقدر  ( تبين15 وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام المبينة في جدول )52123%

فقط من التغير في عدد رؤوس األبقار في محافظة الشرقية،  %110، وهذا يشير إلى أن عامل الزمن يفسر حوالي 11110معامل التحديد بحوالي 
 ( إلى عوامل غير مقيسه بالدالة1%99199بينما يرجع الباقي )

( تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض إال أنه ارتفع ليصل 0ور عدد رؤوس الجاموس خالل فترة الدراسة فقد تبين من جدول )وبدراسة تط 
ألف رأس1 وبالرغم فقد زاد من  155135وبلغ حوالي  5119ألف رأس، وانخفض ليصل أدناه عام  212132حيث بلغ حوالي  5105أقصاه عام 

وتشير نتائج معامل االختالف . %05192بنسبة زيادة قدرت  5102ألف رأس عام  191101لى حوالي إ 5112ألف رأس عام  123111 حوالي
( تبين وجود زيادة سنوية 15 وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام المبينة في جدول )%9120إلى أن القيم تتوزع حول متوسطها الحسابي بنسبة قدرت 

من المتوسط الحسابي والذي بلغ حوالي  %5115ألف رأس بنسبة بلغت حوالي  3122بلغت حوالي معنوية احصائيًا في عدد رؤوس الجاموس 
من التغير في عدد رؤوس الجاموس  %125 وهذا يشير إلى أن عامل الزمن يفسر حوالي 1125ألف رأس1 وقدر معامل التحديد بحوالي  133121

 غير مقيسه بالدالة1( إلى عوامل %20في محافظة الشرقية، بينما يرجع الباقي )
( قد تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض إال أنه ارتفع ليصل أقصاه 0أما بدراسة تطور عدد رؤوس األغنام خالل فترة الدراسة فقد تبين من جدول ) 
 زاد من حوالي ألف رأس1 وبالرغم فقد 155103وبلغ حوالي  5112ألف رأس1 وانخفض ليصل أدناه عام  211132حيث بلغ حوالي  5101في عام 
وتشير نتائج معامل االختالف إلى أن القيم . %22111بنسبة قدرت  5102ألف رأس عام  239152إلى حوالي  5112ألف رأس عام  155103

 تتوزع حول
  
 (:5012-5002(: تطور أعداد رؤوس الماشية )باأللف رأس( بمحافظة الشرقية خالل الفترة )1جدول )

 السنة
 األبقار

)باأللف 
 رأس(

 الجاموس
 )باأللف رأس(

 األغنام
 )باأللف رأس(

 الماعز
 )باأللف رأس(

 الجمال
 )باأللف رأس(

5002 45..22 425.04 455.2. 454..1 4.43 
5005 4.5.32 420.34 445.52 552.24 4.25 
500. .04.14 42..54 452..2 405.25 1 ..2 
5002 .12.52 451.42 4.0.24 402.23 2.50 
5003 422.2. 455..5 425.2. 522.12 3.50 
5010 253.54 453.1. 422.55 534.2. 2.40 
5011 223.22 4.2.5. 425.10 401.43 4... 
5015 21..12 242.52 215.2. 403.20 2.44 
5014 225.5. 205..3 200.52 453.31 2.25 
5012 2.5.35 430.20 253.52 220.24 2.52 
 .2.2 450.00 424.22 24..45 ...232 المتوسط

 25..4 .12.2 12.25 3.21 52.25 معامل االختالف
 المصدر: جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء1 النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية1 أعداد متفرقة1
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 2017(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (51021-5112في محافظة الشرقية خالل الفترة )معادالت االتجاه الزمني العام لتطور أعداد رؤوس الماشية )باأللف رأس( (: 5جدول )

 البيان

ثابت 

 المعادلة

(α) 

معامل 

 االنحدار

(β) 

معدل 

التغير 

 (8)السنوي

(2R) 

 المعنوية

للنموذج 

(F) 

 لمعامل االنحدار 

(t) 

 62640 62660 62668 62.87 82676 77.244 أبقار

 *(2010.) 0201 .627 .26. 42776 .0.020 جاموس

 **(72.00) 84270 6207 72.4 802074 70276. أغنام

 82004 8247 6281 281. 02711 18200. ماعز

 62.01 62600 62664 82660 62607 02467 جمال

 )111( األرقام ما بين األقواس تشير إلى قيم سالبة1
 (1110(1 )**( معنوي عند مستوى معنوية )1112)*( معنوي عند مستوى معنوية )

  011× المتوسط( ÷ ( معدل التغير السنوي = )معامل االنحدار 0)
 (.1المصدر: حسبت من بيانات جدول )

 
( تبين وجود زيادة سنوية معنوية احصائيًا في 15 وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام المبينة في جدول )%02123متوسطها الحسابي بنسبة قدرت 

ألف رأس1 وقدر معامل  101120من المتوسط والذي بلغ حوالي  %2153ألف رأس تمثل حوالي  031193عدد رؤوس الجاموس بلغت حوالي 
من التغير في عدد رؤوس الجاموس في محافظة الشرقية1 بينما يرجع  %139 وهذا يشير إلى أن عامل الزمن يفسر حوالي 1139التحديد بحوالي 

 ( إلى عوامل غير مقيسه بالدالة1%10الباقي )
( قد تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض 0يما يتعلق بتطور عدد رؤوس الماعز خالل فترة الدراسة فقد تبين من دراسة بيانات جدول )أما ف  

ألف رأس1  530101وبلغ حوالي  5113ألف رأس1 وانخفض ليصل أدناه عام  221121حيث بلغ حوالي  5102إال أنه ارتفع ليصل أقصاه عام 
وتشير . %50105بنسبة زيادة تمثل حوالي  5102ألف رأس عام  221121إلى حوالي  5112ألف رأس عام  131130 ليوبالرغم فقد زاد من حوا

1 وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام المبينة في %02123نتائج معامل االختالف إلى أن القيم تتوزع حول متوسطها الحسابي بنسبة بلغت حوالي 
1 وهذا يشير إلى أن عامل 1100نوية غير معنوية احصائيًا في عدد رؤوس الماعز1 وقدر معامل التحديد بحوالي ( تبين وجود زيادة س5جدول )

 ( إلى عوامل غير مقيسه بالدالة1%05من التغير في عدد رؤوس الماعز في محافظة الشرقية1 بينما يرجع الباقي ) %00الزمن يفسر حوالي 
( قد تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض إال 0ال خالل فترة الدراسة فقد تبين من دراسة بيانات جدول )وأخيرًا بدراسة تطور عدد رؤوس الجم  

ألف رأس1 وبالرغم  1119وبلغ حوالي  5112ألف رأس1 وانخفض ليصل أدناه عام  9151حيث بلغ حوالي  5119أنه ارتفع ليصل أقصاه في عام 
وتشير نتائج معامل االختالف . %33133بنسبة زيادة ُقدرت  5102ألف رأس عام  2132والي إلى ح 5112ألف رأس عام  1119 فقد زاد من حوالي

( تبين وجود انخفاض 15 وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام المبينة في جدول )%13123إلى أن القيم تتوزع حول متوسطها الحسابي بنسبة ًقدرت 
فقط  %1110 وهذا يشير إلى أن عامل الزمن يفسر حوالي 11110وقدر معامل التحديد بحوالي  سنوي غير معنوية احصائيًا في عدد رؤوس الجمال1

 ( إلى عوامل غير مقيسه بالدالة1%9915من التغير في عدد رؤوس الجمال في محافظة الشرقية1 بينما يرجع الباقي )
 

 ثانيًا: أعداد الحيوانات الحية موزعة على المراكز اإلدارية بالمحافظة:
 ( اآلتي:1يتضح من جدول )

ألف رأس1 ارتفع  053150حوالي  5102بلغ إجمالي عدد رؤوس حيوانات التسمين بمحافظة الشرقية عام  حيوانات إنتاج اللحوم الحمراء واأللبان:
يليها مركز  وذلك من إجمالي عدد رؤوس حيوانات التسمين المحافظة1 %53121رأس بنسبة  12112ليصل أقصاه بمركز ديرب نجم حوالي 

رأس يمثل حوالي  103932 ثم يليه مركز بلبيس بعدد %02151رأس بنسبة  00122الحسينية حيث ُقدر عدد رؤوس حيوانات التسمين بنحو 
 1%113رأس بنسبة  1333 انخفض ليصل أدناه بمركز مشتول السوق وُقدر 01111%

رأس1 ارتفعت لتصل أقصاها في  511231وبدراسة إجمالي عدد رؤوس حيوانات األلبان بمحافظة الشرقية فقد تبين أنها بلغت حوالي      
من إجمالي عدد رؤوس حيوانات األلبان بالمحافظة1 يليه في مركز الحسينية  %03191رأس يمثل حوالي  19110مركز منيا القمح وبلغ حوالي 

رأس يمثل حوالي  150115 ثم يليه في مركز بلبيس وبلغ حوالي %02151رأس يمثل حوالي  12192حيوانات األلبان حوالي  وبلغ عدد رؤوس
 1%1121رأس يمثل حوالي  10555 وانخفضت ليصل أدناها في مركز مشتول السوق وبلغ عدد رؤوس األلبان حوالي 05111%

رأس1 ارتفع ليصل أقصاه بمركز أبو كبير  130130شرقية فقد تبين أنها بلغت حوالي وبدراسة إجمالي عدد رؤوس األغنام بمحافظة ال     
 من إجمالي عدد رؤوس األغنام بالمحافظة1  %03121رأس بنسبة  29122وبلغ حوالي 
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 51021أعداد رؤوس الحيوانات الحية بالمراكز اإلدارية بمحافظة الشرقية لعام (: 4جدول )

 
   5012المصدر: جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالشرقية، إدارة االنتاج الحيواني، سجالت رسمية، بيانات غير منشورة 

رأس يمثل حوالي  122290 ثم يليه مركز فاقوس بعدد %02191رأس بنسبة  23122يليه مركز الحسينية وقدر عدد رؤوس األغنام بنحو 
 1%0رأس بنسبة  1313مشتول السوق وقدر 1 انخفض ليصل أدناه بمركز 05111%
رأس، ارتفع ليصل أقصاه بمركز أبو كبير وقدر  110393أما بدراسة إجمالي عدد رؤوس الماعز بمحافظة الشرقية فقد تبين أنها بلغت حوالي      

رأس  20023س الماعز بنحو من إجمالي عدد رؤوس الماعز بالمحافظة، يليه مركز الحسينية وقدر عدد رؤو  %51151رأس بنسبة  35212
رأس  11125 انخفض ليصل أدناه بمركز مشتول السوق وُقدر %00131رأس يمثل حوالي  12051، ثم يليه مركز فاقوس بعدد %01131بنسبة 
 1%1199بنسبة 

صاه بمركز فاقوس وُقدر رأس، ارتفع ليصل أق 1215وأخيرًا بدراسة إجمالي عدد رؤوس الجمال بمحافظة الشرقية فقد تبين أنها بلغت حوالي 
، %03131رأس بنسبة  232من إجمالي عدد رؤوس الجمال بالمحافظة، يليه مركز الحسينية قدر عدد رؤوس الجمال بنحو  %09رأس بنسبة  322

 1%1112رأس بنسبة  15 انخفض ليصل أدناه بمركز كفر صقر وقدر %1122رأس بنسبة  003ثم يليه مركز أبو كبير بعدد 
 

 التوزيع الجغرافي ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية:ثالثَا: 
 ( إلى ما يلى:0( وشكل )1تشير نتائج جدول )

( سوق للحيوانات 05ُتعد أسواق الحيوانات الحية أحد الحلقات التسويقية للثروة الحيوانية بمحافظة الشرقية1 وتشير نتائج الجدول الى وجود عدد ) -0
محافظة جغرافيًا )المراكز اإلدارية والقرى التابعة لها( وزمنيًا )أيام األسبوع( وتختلف السعة االستيعابية لألسواق الحية تتوزع على خريطة ال

 موضع الدراسة كما تختلف أعداد الحيوانات وأنواعها من سوق إلى آخر1 
 
 
 
 
 

 المركز اإلداري
 الجمال الماعز األعنام األلبان التسمين

 )%) عدد )%) عدد )%) عدد )%) عدد )%) عدد
 15.5 252 14.5 .2122 12.3 2.422 12.5 42032 12.5 12022 الحسينية
 13 522 11.5 42254 15.4 22232 10.5 52435 52.. 3510 فاقوس

 0.05 5 1.22 2223 5.55 2124 5.2 1..2 1.03 1431 كفر صقر
 052 .1 45.3 11535 5522 54525 4.21 2..2 52.. 3544 صقرأوالد 

 4.22 .11 50.5 55242 15.2 23422 2.4 3302 5.45 .400 أبو كبير
 1.25 55 2.55 52420 5.. 55004 .2.2 14251 5.53 5315 أبو حماد

 0.25 13 4.25 10322 5.25 10440 2.31 14514 2.22 024. ههيا
 0.22 40 ..5 2424 5.22 2242 2.52 3.32 4.13 2023 االبراهيمية

 0.52 2 5.22 51120 22.. 52230 3.23 55204 2..5 42002 ديرب نجم
 5.22 .3 5.25 13342 2.55 50222 31.. .1254 15.3 15215 الزقازيق

 5.21 25 3.22 532.2 3.53 42055 15.3 43001 5.25 4510 منيا القمح
 21.5 1.24 10.3 442.2 3.25 42204 15.4 52445 14.4 153.2 بلبيس

 0.22 12 0.33 4025 1 .450 0.24 1555 0.5 55. مشتول السوق
 100 4205 100 .40253 100 4514.1 100 540250 100 15.520 محافظة الشرقية
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 .5015(: التوزيع الجغرافي ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية عام 1شكل )

 المركز اإلداري
 أسواق الحيوانات الحية ومواعيد اقامتها وأماكنها

 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

        الحسينية

        فاقوس

        أوالد صقر

        كفر صقر
        أبو كبير

        أبو حماد
        ههيا

        اإلبراهيمية
        ديرب نجم

        الزقازيق
        منيا القمح

        بلبيس
        مشتول السوق

 مراكز بها أسواق حيوانات حية1 
 51031الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، سجالت رسمية، بيانات ثانوية غير منشورة، عام المصدر: 

 
الى مراكز بها ثالث أسواق )أسبوعيًا( مثل مركز فاقوس، ومراكز بها سوقين تقسم المراكز اإلدارية بالمحافظة وفقًا ألعداد األسواق بها  -5

فقط )أسبوعيًا( مثل مركز الزقازيق، ومراكز بها سوق واحد )أسبوعيًا( مثل مركز الحسينية، وأوالد صقر، وكفر صقر، وأبو كبير، أبو 
 لحية وهى ههيا واالبراهيمية ومنيا القمح ومشتول السوق1حماد، ديرب نجم، بلبيس، وأخيرًا مراكز ال يوجد بها أسواق للحيوانات ا

 بالنسبة للتوزيع الزمني لألسواق، يوجد أربعة أسواق يوم الخميس، وثالثة أسواق يوم األحد، وسوقين يوم الثالثاء واألربعاء، وسوق واحد -1
 يوم السبت1

 رابعًا: الوضع الراهن ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية:
يتناول الجزء التالي دراسة أسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية وذلك من خالل إلقاء الضوء علي كل من مكان وموقع  

يع( بودورية إقامة األسواق، ووصف أسواق الحيوانات الحية، والرسوم المحصلة بأسواق الحيوانات الحية، وكذلك طرق تحديد أسعار تداول )شراء و 
تجار )حيوانات الحية بأسواق الدراسة، إلي جانب دراسة الخدمات المتاحة بأسواق الحيوانات الحية، وغيرها1 وذلك من خالل آراء مبحوثي العينة ال

 الحيوانات الحية(1 وكانت النتائج كاآلتي:
( %21العينة أسواق حكومية، في حين الباقي )من عدد األسواق ب %21( إلي أن 3تشير بيانات جدول) ( مكان وموقع ودورية انعقاد األسواق:1)

تقام  %31أسواق تقام بمدينة الزقازيق، وحوالي  %01أسواق أهلية1 أما بالنسبة ألماكن إقامة أسواق الحيوانات الحية فقد تبين أن حوالي 
 وانات الحية بعينة الدراسة الميدانية1 أسواق تقام بالقري وذلك من إجمالي عدد أسواق الحي %11بالمدن )عاصمة المركز اإلداري(، وحوالي 

ليه وتمثل        ، %01أما فيما يتعلق بموقع إقامة أسواق الحيوانات الحية فقد تبين أنها انحصرت في أسواق بجوار طريق رئيسي لسهولة النقل منه وا 
يدية أو األمالك األميرية وذلك من إجمالي عدد أسواق ( أسواق تقام بجوار السكك الحديدية في أراضي الخفية ملك السكك الحد%51في حين الباقي )

 العينة1 وأخيرًا بالنسبة لدورية انعقاد األسواق فقد تبين أنها تقام بصفة دورية منتظمة أسبوعيًا1
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 51031قية خالل عام األهمية النسبية لمكان وموقع ودورية انعقاد األسواق للحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشر (: 2جدول)
 التكرار النسبي آلراء المبحوثين )%( البيان 

 نوع السوق
 21 حكومي )رسمي(
 21 أهلي )غير رسمي(

 100 الجملة

 مكان السوق

 11 قرية
 31 مدينة أو مركز
 01 محافظة
 100 الجملة

 موقع السوق
 01 بجوار طريق

 51 بجوار سكك حديد
 100 الجملة

 انعقاد السوقدورية 
 011 أسبوعي
 1 شهري
 100 الجملة

 51031جمعت وحسبت من بيانات دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 
 ( أن وصف السوق يشمل العديد من الموضوعات إال أن أهمها كاآلتي:2توضح بيانات جدول) ( وصف السوق:5)

عبارة عن قطعة أرض فضةةاء بدون أسةةوار  %21األسةةواق محاطة بسةةور في حين حوالي من  %31بدراسةةة وصةةف السةةوق يتضةةح أن حوالي   -0
 وذلك من إجمالي عدد األسواق بالعينة1

من أسةةوار األسةةواق عبارة عن سةةور من مباني أسةةمنتية، في حين  %0312بالنسةةبة لنوعية األسةةوار لألسةةواق التي يوجد بها سةةور فقد تبين أن  -5 
 سور من السلك وذلك من إجمالي عدد األسواق التي يوجد بها أسوار بالعينة1( عبارة عن %0512الباقي )

من األسواق بالعينة يوجد بها تقسيم واضح حيث يخصص قسم  %31أما بالنسبة لوجود تقسيم واضح بأسواق الحيوانات الحية فقد تبين أن   -1
إال أنه يوجد مناطق متعارف عليها لكل نمط من أنماط الحيوانات الحية ( ال يوجد تقسيم %11لكل نمط من أنماط الحيوانات، في حين الباقي )

 دوذلك من إجمالي عدد أسواق العينة وبالتالي يمكن القول أن التقسيمات بأسواق الحيوانات الحية تأخذ شكل فواصل ظاهرة وواضحة أو ال يوج
( ال يوجد بها فواصل1 %31توجد فواصل والباقي ) %21ت الحية وذلك بنسبة فواصل ظاهرة وذلك بالنسبة لألسواق التي تقسم وفقًا ألنماط الحيوانا

 من تلك %21أما عن نوع الفواصل فقد تبين أن 
 ( فواصل أخري متنوعة1%52من الفواصل السلك في حين الباقي ) %52األسواق التي يوجد بها فواصل مباني خرسانية وحوالي  

من األقسام بالسوق يوجد بها أغنام وماعز لكل منهما علي  %00113وفقًا لتقسيم السوق فقد تبين أن حوالي وأخيرًا فيما يتعلق بنمط الحيوانات    
1 وباقي أقسام السوق وتمثل %05152للجاموس واألبقار والتسمين كل منهم علي حده، في حين تمثل الدواب حوالي  %02159حده، يليها حوالي 

 1123ألسواق التي يوجد بها أقسام واضحة بعينة الدراسة الميدانية1 وقد بلغ متوسط مساحة السوق للجمال وذلك من إجمالي ا %0103حوالي 
 بابًا1 5-0فدانًا، وأخيرًا فقد تبين أنه تتراوح ألسواق الدراسة ما بين 
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 51031محافظة الشرقية خالل عام : األهمية النسبية آلراء المبحوثين حول وصف أسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية ب(2جدول)
 المتوسط الوحدة البيان المتوسط الوحدة البيان

وصف 
 السوق:

 21 % قطعة أرض فضاء
نوع 

 الفواصل:

 52 % سلك
 21 % مباني 31 % قطعة أرض محاطة بسور

 52 % أخري 100 % الجملة

نوع 
 السور:

 100 % الجملة 0512 % سلك
 0312 % مباني أسمنت

نوع 
األقسام 
 بالسوق:

 02159 % جاموس
 02159 % أبقار 100 % الجملة

تقسيم 
 السوق:

 

 02159 % تسمين 31 % مقسم
 00113 % ماعز 11 % غير مقسم )خليط(

 00113 % أغنام 100 % الجملة
الفواصل 

بين 
 األقسام:

 05152 % دواب 20 % توجد فواصل
 0103 % جمال 50 % ال توجد فواصل

 011 % الجملة 100 % الجملة
 5-0 باب عدد األبواب بالسوق 1123 فدان مساحة السوق

 51031جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 
( أن الذي يقوم بتحصةةةيل رسةةةوم أسةةةواق الحيوانات الحية إما أن يكون محصةةةل حكومي وبلغت 3تبين بيانات جدول) تحصــيل رســوم األســواق: (0)

من القائمين بتحصةيل الرسةوم في األسةواق محصةلون أهليون وهذا يوضح أن الغالبية العظمي من األسواق  %91، في حين أن %01نسةبتهم 
مةةا أن تكون حكوميةة مؤجر  ة لألهةالي1 كمةا تبين أن قيمةةة الرسةةةةةةةةةةةةةةوم المحصةةةةةةةةةةةةةةلةة تتوقف علي كةل من نوع الحيوان ويمثةةل إمةا أن تكون أهليةة وا 

من الرسةةةةةوم تحصةةةةةل عند خروج  %91من معايير تقدير رسةةةةةوم األسةةةةةواق1 كما أن  %11111مضةةةةةافًا إليها عدد الحيوانات وتمثل  33133%
 واق1( تحصل الرسوم عند دخول األس%01الحيوانات من األسواق، في حين الباقي )

جنيهًا لرأس الجاموس، وحوالي  22ولقد تبين من الجدول أن قيمة الرسةةةوم المحصةةةلة وفقًا لنوع وعدد الحيوانات بلغ متوسةةةطها للعينة ككل حوالي      
لجاموسةةةةةي والبقري جنيهًا لعجول التربية ا 1212جنيهًا للجمال، وحوالي  13جنيهًا لعجول التسةةةةةمين، وحوالي  2112جنيهًا لرأس األبقار، وحوالي  21

جنيهًا1 وذلك لمتوسةةةةةةةةةةةةةةط عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  03جنيهةًا للمةاعز1 وأخيرًا الةدواب حوالي  0912جنيهةًا لألغنةام، وحوالي  50كةل منهمةا علي حةده، وحوالي 
 وتختلف من سوق آلخر ومن منطقة إلي منطقة أخري1

ت الكبيرة )جاموس، أبقار، عجول تسةةةةةةةةةمين، جمال، دواب( فقد أجري ولمعرفة مصةةةةةةةةدر االختالف في قيمة الرسةةةةةةةةةوم التي يتم تحصةةةةةةةةةيلها للحيوانا     
كما هو موضةةةح فاختبار تحليل التباين في اتجاهين بين أنواع الحيوانات الحية )المعالجات(، واألسةةواق )المكررات( وذلك من البيانات األولية للدراسةةة، 

بين كل من المعالجات والمكررات1 إال أنها أعلى في المعالجات عن مثيلتها  (%0( فقد تبين وجود معنوية احصةةةةائية عند مسةةةةتوى معنوية )3بجدول )
ختلف ت في المكررات1 وهذا يعني أن قيمة الرسةةوم المتحصةةلة في األسةةواق عند خروج الحيوانات الحية ترجع بصةةفة أسةةاسةةية إلى نوع الحيوان، كما أنها

 من سوق إلى آخر1  
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 51031حوثين حول تحصيل رسوم أسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام األهمية النسبية آلراء المب(: 5جدول)

التكرار النسبي آلراء  البيان
المتوسط  البيان المبحوثين )%(

 )جنيه/رأس(
مسئول 
التحصيل 
لرسوم 
 السوق

 01 مسئول حكومي
قيمة الرسوم 
المتحصلة 
للحيوانات 

 الكبيرة:

 2211 جاموس

 2111 أبقار 91 مسئول غير حكومي )أهلي(

 2112 عجول تسمين 100 الجملة

تحديد الرسوم 
 بناء علي:

 1311 جمال 33133 النوع
 0311 دواب 11111 العدد
قيمة الرسوم  100 الجملة

المتحصلة 
للحيوانات 
 الصغيرة:

 1212 عجول جاموس

تحصيل 
 الرسوم:

 1212 عجول بقر 01 عند الدخول
 50 أغنام 91 عند الخروج

 0912 ماعز 100 الجملة
 51031جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:

 
 ةنتائج تحليل التباين في اتجاهين بين عدد األسواق )الصفوف(1 وبين رسوم الحيوانات الكبيرة بكل سوق )األعمدة( بعينة الدراسة الميداني(: .جدول )

 51031للعام 

درجات الحرية  (SSمجموع مربع االنحرافات ) المجموعات
(df) 

متوسط مجموع مربع 
 (MSاالنحرافات )

(Fالمحسوبة ) 

 422.. .1..235 3 22422.2 األسواق )الصفوف(
 4.222 5434 2 32.5 عدد الحيوانات )األعمدة(

  555.23 45 52002 الخطأ
   23 352.2.. المجموع

 51031حسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام المصدر: 
 

ولمعرفة مصةةةةةةةةدر االختالف في قيمة الرسةةةةةةةةوم التي يتم تحصةةةةةةةةيلها للحيوانات الصةةةةةةةةغيرة )عجول جاموس، عجول أبقار، أغنام، ماعز( فقد أجري      
ضةةةح مكررات( وذلك من البيانات األولية للدراسةةة، فكما هو مو اختبار تحليل التباين في اتجاهين بين أنواع الحيوانات الحية )المعالجات(، واألسةةواق )ال

( بين كل من المعالجات والمكررات، إال أنها أعلى في المعالجات عن مثيلتها %0( فقد تبين وجود معنوية احصةةةةائية عند مسةةةةتوى معنوية )0بجدول )
 وانات الحية ترجع بصةةفة أسةةاسةةية إلى نوع الحيوان، كما أنها تختلففي المكررات1 وهذا يعني أن قيمة الرسةةوم المتحصةةلة في األسةةواق عند خروج الحي

 من سوق إلى آخر1  
 

(: نتائج تحليل التباين في اتجاهين بين عدد األسواق )الصفوف(، وبين رسوم الحيوانات الصغيرة بكل سوق )األعمدة( بعينة الدراسة 2جدول )
 .5015الميدانية للعام 

 (SSاالنحرافات )مجموع مربع  المجموعات
درجات الحرية 

(df) 
متوسط مجموع مربع 

 ( المحسوبةF) (MSاالنحرافات )

 14.452 1325012 3 1.501.54 األسواق )الصفوف(
 2.520 520.55 4 .5021.2 عدد الحيوانات )األعمدة(

  125.45 .5 43233.42 الخطأ
   43 54233.42 المجموع

 51031حسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
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ن يوأخيرًا لمعرفة مصةةةةةدر االختالف في قيمة الرسةةةةةوم التي يتم تحصةةةةةيلها للحيوانات الحية بصةةةةةفة عامة فقد أجري اختبار تحليل التباين في اتجاه     
ن وجود ( فقد تبي9بين أنواع الحيوانات الحية )المعالجات(، واألسةةةةةةةةةةةةواق )المكررات( وذلك من البيانات األولية للدراسةةةةةةةةةةةةة، فكما هو موضةةةةةةةةةةةةح بجدول )

( بين كل من المعالجات والمكررات إال أنها أعلى في المعالجات عن مثيلتها في المكررات1 وهذا يعني %0معنوية احصةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةتوى معنوية )
 ر1  خأن قيمة الرسوم المتحصلة في األسواق عند خروج الحيوانات الحية ترجع بصفة أساسية إلى نوع الحيوان، كما أنها تختلف من سوق إلى آ

 
نتائج تحليل التباين في اتجاهين بين عدد األسواق )الصفوف(، وبين رسوم الحيوانات بكل سوق )األعمدة( بعينة الدراسة الميدانية للعام (: 3جدول )

51031 

درجات الحرية  (SSمجموع مربع االنحرافات ) المجموعات
(df) 

متوسط مجموع مربع 
 (MSاالنحرافات )

(Fالمحسوبة ) 

 12..15 5145.23 3 22134.44 األسواق )الصفوف(
 4.312 2..122 2 12100 عدد الحيوانات )األعمدة(

  225.12 5. .42.15.5 الخطأ
   23 102010 المجموع

 51031حسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 

( إلي التكرار النسةةةةبي آلراء المبحوثين حول طرق تحديد سةةةةعر الحيوان 01تشةةةةير بيانات جدول) طرق تحديد ســـعر الحيوان ونصـــيب الوســـطاء منه:
إلي تعدد طرق تحديد سةةةةعر الحيوانات الحية باألسةةةةواق إلي أنه يأتي  5103ونصةةةةيب الوسةةةةطاء بعينة الدراسةةةةة الميدانية بمحافظة الشةةةةرقية خالل عام 

، يليها تحديد السةةةةعر بين البائع والمشةةةةتري مباشةةةةرًة ودون %15المشةةةةتري في وجود الوسةةةيط وتمثل في مقدمتها تحديد السةةةعر بواسةةةةطة كل من البائع و 
1 كما تبين أن تحديد السةةةةةعر يختلف من حيوان إلي %52وجود وسةةةةةطاء وكذلك وفقًا لخبرة كل منهما في تقدير األسةةةةةعار وتمثل كل منهما علي حده 

ن إجمالي طرق تحديد سةةةةةعر الحيوانات الحية باألسةةةةةواق موضةةةةةع الدراسةةةةةة1 وبدراسةةةةةة ما م%51آخر علي حسةةةةةب الحيوانات موضةةةةةع الدراسةةةةةة وتمثل 
من الوسةةطاء يحصةةلون علي مقابل الخدمات التسةةةويقية  %50121يحصةةل عليه الوسةةطاء مقابل ما يقدمونه من خدمات تسةةةويقية فقد تبين أن حوالي 

يحصةةةةةةةةةةلون علي مقابل الخدمات التسةةةةةةةةةةويقية من البائع  %23102جد حوالي من البائع فقط، أومن المشةةةةةةةةةةتري فقط لكل منهما علي حده1 في حين يو 
ق يوالمشةتري معًا وذلك من إجمالي مصةادر حصةول الوسةطاء التسةويقيين علي مقابل الخدمات التي يقدمونها باألسةواق1 كما أن عمولة وسةطاء التسو 

( فإن %31لكل من النمطين علي حده، أما بالنسةةبة للباقي ) %51وتمثل  قد تكون محددة أو تتوقف علي نوع الحيوان المتداول بين البائع والمشةةتري
قيمة ل القيمة التي يحصةةل عليها الوسةةطاء التسةةويقيين مقابل ما يقومون بتقديمه من خدمات تسةةويقية تتوقف علي ما يقدمونه من خدمات1 أما بالنسةةبة

 1جنيهًا للرأس 2512ما يحصل عليه الوسطاء من عمولة فتقدر بحوالي 
من األسةةةةةةةةواق يوجد بها خدمات،  %21( إلي أن المبحوثين أفادوا بأن 00تشةةةةةةةةير بيانات جدول )الخدمات المتاحة بســـــوق الحيوانات الحية:  (5)

( ال يوجد بها خدمات وذلك من إجمالي المبحوثين بالعينة1 وتنحصةةر تلك الخدمات في وجود نقطة شةةةرطة لحفظ %31والباقي وبلغت نسةةبته حوالي )
من اآلراء1 يليها وجود مسةةةةةئول حكومي عند البوابة  %13113باألسةةةةةواق ومنع التعديات والسةةةةةرقات ولضةةةةةمان تحصةةةةةيل رسةةةةةوم السةةةةةوق وتمثل األمن 

من اآلراء باإلضةةافة إلي وجود خدمة بيطرية بالسةةوق و  %00100لتحصةةيل الرسةةوم باإلضةةافة إلي وجود جراج للسةةيارات ويمثل كل منهما علي حده 
ل لوزن الحيوانات عند تحديد السةعر بموجب الوزن خاصةًة في حيوانات التسمين و وجود مرافق عامة مثل دورة مياه وغيرها ويمثل وجود ميزان بيسةكو 

 من اآلراء1 وذلك إلجمالي آراء المبحوثين حول الخدمات المتاحة بأسواق الحيوانات الحية بالعينة1 %9119كل منهم علي حده حوالي 
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سبية آلراء المبحوثين حول طرق تحديد سعر الحيوان ونصيب الوسطاء بأسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة (: األهمية الن10جدول)
 .5015الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام 

 البيان
التكرار النسبي آلراء المبحوثين 

)%( 

طرق تحديد عسعر 
 الحيوان

 50 حسب الحيوان
 52 حسب الخبرة

 52 والمشتري مباشرةتحديد بين البائع 
 15 تحديد بين البائع والمشتري والوسطاء

 100 الجملة

 نصيب الوسطاء

 50121 من البائع
 50121 من المشتري
 23102 من االثنين
 100 الجملة

قيمة نصيب 
 الوسطاء

 51 محددة
 31 غير محددة

 51 حسب نوع الحيوان
 011 الجملة

 51031جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 
أما بالنسةةةةةةةبة لرسةةةةةةةوم نقل الحيوانات الحية إلي و من األسةةةةةةةواق فقد تبين من التكرار النسةةةةةةةبي آلراء المبحوثين أنها تحدد  نقل الحيوانات الحية: (1)

، ثم يليها تحديد %53125نقل بالمسةةاومة بين الطرفين وتمثل حوالي من اآلراء، يليها تحديد تكلفة ال %20192حسةةب عدد الحيوانات المنقولة وتمثل 
1  وأخيرًا %100159 يضةةاف لما سةةبق التحديد حسةةب نوع الحيوان المنقول وتمثل %03101تكلفة النقل حسةةب وزن الحيوانات المنقولة وتمثل حوالي 

من اآلراء وذلك من إجمالي آراء المبحوثين حول أهم أسةةةةةةس  %0130حده فإن تكلفة النقل محددة مسةةةةةةبقًا ووفقًا لحجم الحيوان ويمثل كل منهما علي 
 تحديد تكلفة نقل الحيوانات الحية إلي السوق ومنه إلي مقر نشاطهم1 

 
ام ع (: األهمية النسةةةةةبية آلراء المبحوثين حول الخدمات المتاحة بأسةةةةةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسةةةةةة الميدانية بمحافظة الشةةةةةرقية خالل11جدول)

51031 

التكرار النسبي آلراء  البيان
التكرار النسبي آلراء  البيان المبحوثين )%(

 المبحوثين )%(
الخدمات 
المتاحة 
 بالسوق

 21 توجد خدمات

نوعية 
الخدمات 
 المتاحة

 00100 مسئول حكومي عند البوابة
 13113 وجود نقطة شرطة 31 ال توجد خدمات

 9119 وجود خدمة بيطرية 100 الجملة

رسوم نقل 
الحيوانات 
 لألسواق

 

 9119 وجود ميزان بيسكول 0130 محددة
 00100 وجود جراج للعربات 53125 بالمساومة

 9119 وجود مرافق عامة 00159 حسب نوع الحيوان
 100 الجملة 0130 حسب الحجم
 03101 حسب الوزن

 20192 حسب العدد 
 011 الجملة

 51031جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
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لي األسةةواق وذلك بعينة الدراسةةة الميدانية 05كما تشةةير نتائج جدول )          ( إلي التكرار النسةةبي آلراء المبحوثين حول نقل الحيوانات الحية من وا 
( طرق غير ممهدة1 كما أن الطرق الممهدة تشةةةةةةمل %51الباقي ) من الطرق ممهدة، في حين %01إلي أن  5103بمحافظة الشةةةةةةرقية خالل عام 

 من إجمالي الطرق الموصلة من و إلي األسواق1 %91وأخري مرصوفة وتمثل  %01طرق ترابية وتمثل 
 

لي أسةةةةةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسةةةةةة الميدانية (: 15جدول) قية خالل بمحافظة الشةةةةةر األهمية النسةةةةةبية آلراء المبحوثين حول وسةةةةةائل النقل من وا 
 51031عام 

 التكرار النسبي ألراء المبحوثين )%( البيان

 نوعية الطرق
 01 ممهدة

 51 غير ممهدة
 100 الجملة

 الطرق الممهدة
 01 ترابية
 91 مرصوفة
 100 الجملة

وسائل النقل 
 المستخدمة

 عربات نقل كبيرة
 20133 ملك
 20111 ايجار
 011 الجملة

 عربة نصف نقل
 11133 ملك
 39152 ايجار
 011 الجملة

 تروسيكل
 11133 ملك
 39152 ايجار
 011 الجملة

 51031جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 

لي األسةةةواق فمن خالل بيانات جدول )       ( فقد تبين وفقًا لألهمية النسةةةبية أنه يأتي في مقدمتها سةةةيارات 05وأخيرًا فيما يتعلق بوسةةةائل النقل من وا 
1 وتزداد ةالنقل الكبيرة ونصةةةف نقل وتروسةةةيكل1 وتختلف ملكية حيازة السةةةيارات حيث تبين وجود وسةةةائل مملوكة ووسةةةائل أخري غير مملوكة أي مؤجر 

وتقل في كل من نصةةةةةةف النقل والتروسةةةةةةيكل بنسةةةةةةبة بلغت  %20133األهمية النسةةةةةةبية للسةةةةةةيارات المملوكة في حالة اسةةةةةةتخدام سةةةةةةيارات النقل الكبيرة 
11133%1 

( أن األسةةواق تنقسةةم وفقًا للتخصةةص إلي أسةةواق حيوانات حية متخصةةصةةة وتمثل 01توضةةح نتائج جدول ) تخصــأ أســواق الحيوانات الحية: (2)
من أراء المبحوثين1 أما فيما يتعلق باألسةةةةواق المتخصةةةةصةةةةة فقد تبين أن  %31، في حين يوجد أسةةةةواق حيوانات حية غير متخصةةةةصةةةةة وتمثل 11%

، وأخيرًا أسةةةةةواق %20103من األسةةةةةواق متخصةةةةةصةةةةةة في تسةةةةةويق األغنام والماعز، يليها أسةةةةةواق ماشةةةةةية اللبن واللحم وتمثل  %25192منها حوالي 
 وذلك من إجمالي آراء المبحوثين حول أسواق الحيوانات الحية بالعينة1 %2100الجمال وتمثل 

( إلى أنه بدراسة أهم 01تشير بيانات جدول ) محددات كفاءة اآلداء ألسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية: (2)
م السوقية وفقًا لألهمية النسبية ارتفاع سعر خروج الماشية )تكلفة تحصيل الرسو المشاكل التي توجد بأسواق الحيوانات الحية فإنه يأتي في مقدمتها 
من اآلراء, يليها عدم أو ضعف التواجد األمني باألسواق وتمثل  %59120للحيوان(، وكذلك  جشع السماسرة وتمثل كل منهما علي حده 

من  %00133خاصة األسواق األهلية غير الحكومية منها وتمثل  من اآلراء، ثم يليها عدم وجود مرافق بأسواق الحيوانات الحية 51125%
من جملة آراء  %2100اآلراء1 وأخيرًا عشوائية العرض وتداخل تقسيمات السوق والحيوانات معًا في حالة األسواق غير المتخصصة وتمثل 

 المبحوثين1
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األهمية النسةةةبية آلراء المبحوثين حول التخصةةةص للسةةةوق ومشةةةاكل ومقترحات النهوض بأسةةةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسةةةة الميدانية (: 14جدول)
 51031بمحافظة الشرقية خالل عام 

 البيان

التكرار النسبي 
آلراء 

المبحوثين 
)%( 

 البيان

التكرار النسبي 
آلراء 

المبحوثين 
)%( 

تخصأ 
 السوق

 11 متخصص
نوع 

تخصأ 
 السوق

 20103 ماشية لبن ولحم
 25192 أغنام وماعز فقط 31 غيرمتخصص

 100 الجملة
 2100 جمال
 100 الجملة

ماهي 
مشاكل 
 السوق

 59120 رتفاع سعر خروج الماشيةا

ماهي 
مقترحات 

حل 
 المشاكل

 11133 عمل دوريات شرطة لمنع السرقات

 59120 جشع السماسرة والوسطاء
 -الرعاية الحكومية)أمن توفير

 بيطري(
51113 

 02110 خفض سعر خروج الماشية 51125 عدم التواجد األمني
السوق أهلي ويفتقد الخدمات والمرافق 

 العامة
 02110 تحديد رسوم للسوق 00133

 2100 العشوائية في عرض الحيوانات الحية
عمل بورصة لتحديد أسعار 

 الحيوانات
02110 

 011 الجملة 011 الجملة
 .6690جمعت وحسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:

 

 وتشير وسائل ومقترحات النهوض بكفاءة آداء أسواق الحيوانات الحية والمبينة بالجدول وذلك وفقًا لألهمية النسبية لها إلي أنه يأتي في        
 مقدمتها االهتمام بالجانب األمني وذلك عن طريق عمل دوريات أمنية علي تلك األسواق لضمان عدم وجود سرقات أو اختالالت أمنية وتمثل

من اآلراء1 وأخيرًا تحديد  %51113من اآلراء، يليها أهمية وجود خدمات سوقية ثابتة مثل الخدمات البيطرية واألمنية باألسواق وتمثل  11133%
 دقيق ومناسب لرسوم خروج الحيوانات الحية من األسواق علي أن يتم تخفيضها عما هو موجود حاليًا واالهتمام بعمل بورصة للحيوانات الحية

 من إجمالي التكرار  %02110وتمثل كل منها علي حده 
 النسبي آلراء المبحوثين حول كفاءة آداء أسواق الحيوانات الحية بالعينة1

( إلي أنه بدراسة هيكل التركيب السوقي للحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية 02تشير بيانات جدول ) ( هيكل التركيب السوقي للحيوانات الحية:3)
، ثم يليها الماعز %00111من حجم التركيب السوقي بعينة الدراسة الميدانية، يليها األغنام حيث تمثل  %09199تبين أهمية عجول التسمين وتمثل 

 1 %03129حيث تمثل 
(، واألسواق نات )كمعالجاتولمعرفة مصدر االختالف في عدد الحيوانات الحية فقد أجري اختبار تحليل التباين في اتجاهين بين أنواع الحيوا     

( إلى وجود فروق معنوية 02المعروضة بها )كمكررات(، وذلك من البيانات األولية للدراسة1 وقد أشارت نتائج تحليل التباين والمبينة في جدول )
الحية المسوقة1 وهذا يعني أن ( بين األسواق، في حين ال يوجد فروق معنوية احصائيًا بين أنواع الحيوانات %2احصائيًا عند مستوى معنوية )

 االختالف السوقي )عدد الحيوانات الحية المسوقة والمعروضة بداخل األسواق( يرجع إلى االختالف بين األسواق1
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 .5015( : هيكل التركيب السوقي بأسواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية خالل عام 12جدول)

باألسواق عدد الحيوانات  البيان
 األهمية النسبية )%( )رأس(

 3... 1430 جاموس اللبن
 50.. 1522 أبقار اللبن

 13.33 4252 عجول التسمين
 15.14 ..52 عجول التربية

 15.23 5350 الماعز
 12.41 4552 األغنام
 5.22 224 الدواب
 11.13 5020 الجمال
 100 1.242 الجملة

 51031حسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 

 .5015(: نتائج تحليل التباين في اتجاهين لعدد الحيوانات الحية وفقًا لنوعها واألسواق المعروضة بها بعينة الدراسة الميدانية للعام 12جدول )

 (SSمجموع مربع االنحرافات ) المجموعات
درجات الحرية 

(df) 
متوسط مجموع مربع 

 ( المحسوبةF) (MSاالنحرافات )

 3.122 .142455 3 15225524 األسواق )الصفوف(
 .1.54 52.425.2 5 1222112 عدد الحيوانات )األعمدة(

   22 2151532 الخطأ
   53 55032024 المجموع

 51031حسبت من دراسة ميدانية تم إجراؤها خالل عام  المصدر:
 

 الملخأ
من قيمة االنتاج الزراعي في مصر والبالغ  %13111مليار جنيه، يمثل  00911بحوالي  5102بنسبة قدرت عام يساهم اإلنتاج الحيواني 

 مليار جنيه، كما ُتعد المنتجات الحيوانية مصدر البروتين الحيواني إذ ُيعد مصدر األحماض األمينية الالزمة لبناء جسم االنسان1 وتكمن 10913نحو 
فر البيانات الكافية عن أسواق الحيوانات الحية في مصر بصفة عامة، ومحافظة الشرقية بصفة خاصة، وبالتالي فالحلقات مشكلة الدراسة في عدم توا

ة في يالتسويقية غير واضحة المعالم، خاصة مع عدم توافر الرقابة األمنية والفنية والبيطرية في معظم األسواق، مما قد يسهل حدوث تشوهات سعر 
افة إلى تطور باإلض ،تهدف الدراسة الى التعرف على الوضع الراهن ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقيةحيوانات الحية1 و المنتج النهائي لل

(، وكذلك األهمية النسبية للمراكز اإلدارية بالمحافظة فى حيازة الحيوانات الحية 5102 -5112اعداد الحيوانات الحية بالمحافظة خالل الفترة )
 المختلفة1 ووضع خريطة ألسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية1 بأنماطها 

واعتمدت الدراسة فى تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إلية من نتائج على االسلوبين الوصفى والكمى متمثاًل فى النسب المئوية، والتكرار 
عتمدت الدراسة وقد اباإلضافة إلى تحليل التباين في اتجاهين1  العام، ومعامل االختالف، ومعدل التغير السنوى، ومعادالت االتجاه الزمنى ،النسبي

للتعبئة  ىعلى مصدرين رئيسيين للبيانات أولهما: البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح االراضى والجهاز المركز 
المعلومات ودعم إتخاذ القرار1 وثانيهما: البيانات األولية لدراسة ميدانية من خالل استمارة العامة واإلحصاء، والغرفة التجارية بحافظة الشرقية ومركز 

 1استبيان صممت خصيصًا لذلك تم تجميعها بالزيارات الميدانية السواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية
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 ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي:
كز االدارية في محافظة الشةةةةةةةةرقية تبين وجود مراكز يوجد بها ثالثة أسةةةةةةةةواق اسةةةةةةةةبوعيًا مثل مركز بدراسةةةةةةةةة توزيع أسةةةةةةةةواق الحيوانات الحية بالمرا -0

 فاقوس، ومراكز يوجد بها سةةةوقين أسةةةبوعيًا مثل مركز الزقازيق, ومراكز يوجد بها سةةةوق واحد فقط أسةةةبوعيًا مثل مركز الحسةةةينية، وأوالد صةةةقر،
ا توجد مراكز ال يوجد بها أسةةةةةةةةةةةةةةواق على االطالق وهي مركز االبراهيمية، وههيا، ومشةةةةةةةةةةةةةةتول وأبو كبير، وأبو حماد، وديرب نجم، وبلبيس1 بينم

وقين سالسةوق1 وبدراسةة توزيع األسةواق وفقًا لعنصةر الزمن )أيام األسةبوع( فقد تبين وجود أربعة أسةواق يوم الخميس، وثالثة أسةواق يوم األحد، و 
 وال توجد أسواق يومي االثنين والجمعة من كل أسبوع1 يومي الثالثاء واألربعاء، وسوق واحد يوم السبت، 

من  %21أسةةةةةواق أهلية1 كما تبين أن  %21منها أسةةةةةواق حكومية، و %21بدراسةةةةةة أنواع ووصةةةةةف وتقسةةةةةيم األسةةةةةواق بعينة الدراسةةةةةة تبين أن  -5
من األسةةةةةواق بعينة  %31 منها عبارة عن قطعة أرض محاطة بسةةةةةور1 وتبين أيضةةةةةًا أن %31األسةةةةةواق عبارة عن قطعة فضةةةةةاء، في حين أن 

 من أسواق عينة الدراسة ال يوجد بها تقسيم1 %11الدراسة مقسمة تقسيم واضح لكل نمط من أنماط الحيوانات، و
من األسواق يتم تحديد الرسوم بناءًا على نوع الحيوانات،  %33133بدراسةة كيفية تحصةيل رسةوم أسةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسة تبين أن  -1

من تحصةةةةةةيل الرسةةةةةةوم يتم عند خروج الحيوانات من األسةةةةةةواق،  %91يتم تحديدها وفقًا لعدد الحيوانات1 وقد تبين أن حوالي  %11111 وحوالي
 فقط يتم التحصيل عند دخول الحيوانات إلى األسواق1  %01بينما 

ال توجد بها  %31من أسةةةةةةةواق العينة، بينما  %21بدراسةةةةةةةة الخدمات المتاحة بأسةةةةةةةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسةةةةةةةة تبين وجود خدمات في  -2
(، وجود جراج %00100(، مسةةةةئول حكومي عند البوابة )%13113خدمات، ومن أهم الخدمات الموجودة ببعض أسةةةةواق العينة نقطة شةةةةرطة )

 (، وغيرها1  %00100للسيارات )
ها ارتفاع رسةةةةةةةةوم تحصةةةةةةةةيل األسةةةةةةةةواق عند خروج الحيوان بدراسةةةةةةةةة المشةةةةةةةةاكل التي تواجه أسةةةةةةةةواق الحيوانات الحية بعينة الدراسةةةةةةةةة تبين أن أهم -2

 (1%51125(، عدم التواجد األمني )%59120(، جشع السماسرة والوسطاء )59120%)
بدراسة وسائل ومقترحات النهوض بكفاءة آداء أسواق الحيوانات الحية تبين أن من أهمها االهتمام بالجانب األمني وذلك عن طريق عمل  -3

(، يليها أهمية وجود خدمات سوقية ثابتة مثل %11133لك األسواق لضمان عدم وجود سرقات أو اختالالت أمنية )دوريات أمنية علي ت
(، %02110(1 وأخيرًا تحديد دقيق ومناسب لرسوم خروج الحيوانات الحية من األسواق )%51113الخدمات البيطرية واألمنية باألسواق )

 (1%02110واالهتمام بعمل بورصة للحيوانات الحية )
من حجم التركيب السوقي  %09199بدراسة هيكل التركيب السوقي للحيوانات الحية بعينة الدراسة الميدانية تبين أهمية عجول التسمين وتمثل  -3

 1 %03129، ثم يليها الماعز حيث تمثل %00111بعينة الدراسة الميدانية، يليها األغنام حيث تمثل 
 توصي باآلتي: وتأسيسًا على ما سبق فإن الدراسة

ة بالمحافظة مزودة بكافة االجراءات األمنية المشةةةةدد انشةةةةاء أسةةةةواق حكومية كبيرة متخصةةةةصةةةةة في تسةةةةويق الحيوانات الكبيرة في المراكز اإلدارية -1
وقوف لوكذلك اإلجراءات البيطرية، ومزود أيضةةةةةةةةًا بالخدمات الضةةةةةةةةرورية مثل ميزان بسةةةةةةةةكول، وأماكن  لمنع الغش والتدليس، ولمنع السةةةةةةةةرقات،

 الحيوانات فيها لحين بيعها1
إنشةةةةةاء بورصةةةةةة للحيوانات الحية لتحديد أسةةةةةعار تأشةةةةةيريه للكيلو جرام وزن حي من الحيوانات الحية بشةةةةةكل يومي لمنع جشةةةةةع التجار في بيع أو  -5

 شراء الحيوانات الحية1
ار األمراض الوبائية مثل الحمى القالعية، وحمى ضةةةةةةةرورة اإلشةةةةةةةراف الكامل للوحدات البيطرية على أسةةةةةةةواق الحيوانات الحية وذلك لمنع انتشةةةةةةة -4

 الوادي المتصدع، واألمراض الفيروسية مثل السل وغيرها من األمراض الخطيرة والتي تهدد الثروة الحيوانية1
 أهمية تحديد لرسوم خروج الحيوانات من األسواق على أن يكون التقدير تلك الرسوم مناسبة وعادلة1 -2
المشةةةار إليها بالدراسةةةة فإنه من األهمية بمكان عند انشةةةاء أسةةةواق جديدة تغطية المراكز االدارية التي ال يوجد بها  وعلى ضةةةوء خريطة االسةةةواق -2

 أسواق وفي األيام التي تخلو من إقامة األسواق بها1
  



 9609      أسواق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية بين الواقع والمأمول

 

 2017(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 المراجع
، الجزء الثاني، الطبعة األولي، دار الفكر إبراهيم سليمان )دكتور(، محمد جابر )دكتور(: نظم التسويق الزراعي )اقتصاديات الزراعة والغذاء( -0

 .5110العربي، 

 دربيع علي علي يونس )دكتور(، وآخرون: دراسة اقتصادية لتسويق الحيوانات الحية بمحافظة الشرقية، دراسة تم اجراؤها بوحدة بحوث االقتصا -5
)مايو  5103/5103بحوث االقتصاد الزراعي للعام  الزراعي بالشرقية، ضمن الخطة البحثية لقسم البحوث والدراسات االقليمية، ومعهد

51031) 
(، الطبعة الثالثة، SPSSمحمد عبد السميع عناني )دكتور(: التحليل القياسي واالحصائي للعالقات االقتصادية مدخل حديث باستخدام برنامج ) -1

51001 
 51021الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة الدخل الزراعي،  -2
 51031الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، شعبة األسواق، سجالت رسمية، بيانات غير منشورة،  -2
 51031الموقع االلكتروني )بوابة أراضينا الزراعية واالنتاج الحيواني(  -3
 1 5103مديرية الزراعة بالشرقية، قسم االنتاج الحيواني، سجالت رسمية بيانات غير منشورة  -3
ح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة احصاءات الثروة الحيوانية، بيانات وزارة الزراعة واستصال -0

 منشورة، أعداد متفرقة1
 

 

 

Markets of live animals in sharqia governorate between reality and hope 

 
Tahany Saleh Mohamed Baumy                             Ahmed Ibrahim Mohamed Ragab Isawi 

Researcher                                                                      Researcher 

Agricultural Economics Research Institute Agricultural Research Center 

Corresponding author: Ahmed_isawi82@yahoo.com   

 

Summary 

Livestock production is estimated at 119.3 billion pounds in 2015, representing 37.33% of the value of 

agricultural production in Egypt, which is about 319.6 billion pounds. Animal products are the source of animal 

protein, which is the source of amino acids needed to build the human body. The problem of the study is the lack 

of sufficient data on the markets of live animals in Egypt in general, and Sharqia in particular, and therefore 

marketing rings are not clear, especially with the lack of security and technical control and veterinary in most 

markets, which may facilitate price distortions in the final product For live animals. The study aims at identifying 

the current status of the live animal markets in Sharkia Governorate, in addition to the development of live animals 

in the governorate during the period 2005-2015, as well as the relative importance of administrative centers in the 

conservation of living animals in their different types. And a map of the markets of live animals in Sharkia 

Governorate. 

The study was based on the analysis of the data and presented the results obtained on the descriptive and 

quantitative methods represented in percentages, relative frequency, coefficient of variation, annual rate of 

change, general time trend equations, and two-way analysis of variance. The study was based on two main sources 

of data: the published and unpublished secondary data from the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 

the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, the Chamber of Commerce in Sharkia Governorate and 

the Information and Decision Support Center. Second: Preliminary data for a field study through a specially 

designed survey questionnaire compiled by field visits to live animal markets in Sharkia governorate. 

The main findings of the study are: 

1- The study of the distribution of markets for live animals in the administrative centers in Sharkia Governorate 

shows that there are centers with three weekly markets such as the center of Faqous, centers with two weekly 

markets such as the center of Zagazig, and centers with only one market per week such as Husseiniya, Awlad 

Saqr, Abu Hammad, Dirb Najm and Bilbis. While there are centers where there are no markets at all - the 

center of Abrahamia, Hehia, and the market. Four markets were found on Thursday, three markets on Sunday, 

markets on Tuesday and Wednesday, one on Saturday, and no markets on Mondays and Fridays every week. 

2. The study of types, description and distribution of markets in the sample of the study shows that 50% of them 

are government markets and 50% are civil markets. 40% of the market is a space piece, while 60% is a walled 



  .861     عيسوي  براهيم محمد رجبأحمد ا  -تهاني صالح محمد بيومي يوسف  

 2017(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

area. It was also found that 70% of the markets in the sample of the study are divided by a clear division of 

each type of animal, and 30% of the study sample markets have no division. 

3 - Studying how to collect the fees of live animal markets with the sample of the study shows that 66.67% of the 

markets are based on the type of animals, and about 33.33% are determined according to the number of 

animals. It has been shown that about 90% of fees are collected when animals leave the market, while only 

10% are collected when animals enter the market. 

(36.36%), a government official at the gate (18.18%), a police officer (36.36%), a government official at the gate 

(18.18%), , The presence of car garage (18.18%), and others. 

5- The study of the problems facing the markets of live animals in the sample of the study shows that the most 

important among them is the increase in collection fees for the markets at the time of the exit of the animal 

(29.41%), the greed of brokers and intermediaries (29.41%) and lack of security presence (23.52%). 

6- The study of means and proposals to improve the efficiency of the performance of the markets of live animals, 

it was found that the most important attention to the security aspect, through the work of security patrols on 

those markets to ensure that there are no thefts or security imbalances (30.76%), followed by the importance 

of the existence of stable market services such as veterinary services and security markets (23.07%). (15.38%), 

and attention to the work of a stock market for live animals (15.38%). 

7. The study of the structure of the market structure of live animals in the sample of the field study shows the 

importance of calves of fattening and represents 19.99% of the size of market structure in the sample field 

study, followed by sheep, where they represent 18.30%, followed by goat, which represents 16.59%. 

Based on the above, the study recommends the following: 

1- Establishing large government markets specialized in marketing large animals in the administrative centers in 

the governorate. It is equipped with all strict security procedures to prevent fraud and fraud, theft prevention 

and veterinary procedures. It also has the necessary services such as Mizan Biskul and animal parking areas. 

2. Establish a live animal stock market to determine the price of a kilogram of live weight from live animals on a 

daily basis to prevent the greed of traders in selling or buying live animals. 

3 - the need for full supervision of veterinary units on the markets of live animals to prevent the spread of epidemic 

diseases such as foot-and-mouth disease, Rift Valley fever, and viral diseases such as tuberculosis and other 

serious diseases that threaten livestock. 

4 - The importance of determining the fees for the exit of animals from the market, provided that the estimate that 

these fees are appropriate and fair. 

5. In the light of the market map referred to above, it is important to establish new markets to cover administrative 

centers where there are no markets and in the days when there is no market. 

 

 

 

 

 

 

 

 


