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Abstract: 

 

يكتسب التسويق الزراعي أهمية كبيرة في اإلنتاج الزراعي، فال قيمة لمسمعة المنتجة إذا لم تجد طريقها 
إلى المستهمك، وتمثل هذه العممية جزءًا متممًا لمعممية اإلنتاجية، إذ ال تبدأ من مغادرة السمعة المنتج، 

غبات المستهمكين والتنبؤ باألسعار تسبق اإلنتاج. ونظرًا لتمك األهمية أولى العديد من الباحثين فاكتشاف ر 
جاءت األطروحة الموسومة )تسويق اإلنتاج الحيواني في  ومن ضمنهم الجغرافيون اهتمامًا في هذا المجال.

منها التركيب النوعي  دراسة في جغرافية الزراعة في خمسة فصول تناول الفصل األول محافظة ذي قار(
الحيواني في محافظة ذي قار بينما خصص الثاني لدراسة المنتجات الحيوانية  والتوزيع الجغرافي لإلنتاج

المسوقة والثالث كرس لمؤسسات تسويق المنتجات الحيوانية في المحافظة إما الفصل الرابع فقد تناول 
طرائق تسويق اإلنتاج الحيواني والخامس اختص بدراسة العوامل المؤثرة في تسويق اإلنتاج الحيواني في 

 محافظة ذي قار.

Agricultural marketing is of great importance in agricultural production. 

There is no value to the produced commodity if it does not find its way to the 

consumer. This process is an integral part of the production process. It does not 

begin to leave the product, to discover consumer desires and to predict prices 

before production. Given this importance, many researchers, including 

geographers, have paid attention in this area. The thesis entitled (marketing of 

animal production in Thi Qar governorate) was a study in the geography of 

agriculture in five chapters. The first chapter dealt with the qualitative 

structure and geographic distribution of animal production in Thi Qar 

Governorate. The second was devoted to the study of marketed animal 

products and the third was devoted to marketing animal products in the 

province The fourth dealt with the methods of marketing livestock production 

and the fifth study factors affecting the marketing of livestock production in the 

province of Thi Qar. 


