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چكیده
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اصالح و تغییر ساختار تغذیهاي یک جامعه نیازمندد جمدعآوري اطالعدات مدرت ا از آن اسدتز از
اینرو وضعیت مصرف آبزیان مردم شهر رشت با تکمیل  111پرسشنامه بدهطدور تصدادفي ط قدهاي در
سال  1332بررسي شدز حجم نمونه از آزمون كوكران محاس ه و اطالعات جمدع آوري شدده بده روش
آمار توصیفي با نرمافزار  Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتز مصرف محصوالت شیالتي بدهمیدزان
یک ار در هفته از بیشترین فراواني ( 32/51درصد) برخوردار بود و دفعدات مصدرف آبزیدان بدا فاصدله
زماني بیش از یک ماه كم ترین سهم را داشتندز از نظر فصل بیشترین میزان مصدرف در فصدل زمسدتان
( 44/48درصد) و كمترین در فصل تابستان ( 13/15درصد) بدودز الویدت مصدرف بدا فراواندي 32/21
درصد مربوط به محصوالت شیالتي تازه بودز در بین ماهیان پرورشي الویت انتخاب بدهترتید

شدامل

قزلآالي رنگین كمان ،آمور ،فیتوفاگ و كپور بودز در ماهیان دریایي نیز مصرف ماهیدان دریدایي شدمال
نس ت به ماهیان جنوب در الویت بودندز عمده مصرف آبزیان بهصورت سدر كدرده ( 31/51درصدد)
بودز در  15/21درصد پاسخگویان ،گران بودن محصوالت شیالتي را عامل اصلي عدم مصدرف آبزیدان
دانستندز  13/1درصد بوي بد و ظاهر نامناس  14 ،درصد ،نشناختن آبزیان بهعنوان یک غذاي مناسد
و در  5/21درصد مدوارد آشدنا ن دودن مدردم بدا روش هداي طد خ را از عوامدل بازدارندده در مصدرف
*مسئول مکات هsoheilalinezhad47@gmail.com :
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محصوالت شیالتي معرفي كردندز  11/1درصد پاسخ دهندگان كاهش قیمدت و  28/2درصدد ت لیغدات
رسانهاي را مؤثرترین عامل براي افزایش مصرف اعالم نمودند كه سهم تلویزیون از ت لیغدات رسدانهاي
 55/85درصد بودز در نهایت  22درصد پاسخگویان عالقمندي خود به مصرف محصدوالت شدیالتي را
خیلي زیاد 43/1 ،درصد زیاد 24 ،درصد كم و  4/1درصد در حد صفر بیان كردندز
واژههایکلیدی :ماهي ،مصرف غذا ،تقاضاي فرآوردههاي شیالتي ،رشت

مقدمه
غذا از مهمترین فاكتورهاي ضروري براي رشد و بقاء زندگي استز لذا بدراي رسدیدن بده حدداك ر
سالمتي ،جیره غذایي باید م تني به آن دسته از غذاهایي باشد كه مواد مغذي كداملي را در اختیدار بددن
قرار دهدز ماهي و بهطور كلي آبزیان از جمله غذاهایي هستند كه ميتوانند در برگیرنده بیشتر نیازهداي
بدن باشندز در دهه اخیر كشورهاي صنعتي افزایش مصرف آبزیان را براي جامعه خدود در دسدتور كدار
قرار داده و براي ترغی

مردم به مصرف بیشتر ،منافع مصرف آبزیان براي سدالمت انسدان را از طرید

رسانهها منتشر نمودند (عمادي و همکاران)2115 ،ز
حدود  21درصد از سهم پروتئین حیواني جهان از طری ماهي و آبزیان تأمین ميشودز در مقایسده
با انواع گوشتها ،از نظر كمي بیشترین درصد پروتئین را دارد (بدهطدور متوسدا  22-18درصدد) و از
نظر كیفي نیز برخالف گوشت قرمز داراي بافت پیوندي كمتر و فاقد االستین است كه همدین موجد
هضم راحتتر آن شده و هضم آن به  33درصد ميرسد و از نظر تغذیهاي من دع بسدیار عدالي از تمدام
اسیدهاي آمینه بهخصوص لیزین است (تاپي و همکاران)2115 ،ز
ماهي از نظر ویتامینها و مواد معددني نیدز پاسدخگوي نیازهداي بددن اسدتز تقری دا بیشدتر اندواع
ویتامینها شامل ویتامین هاي محلول در آب و چربي در ماهي موجود است (والدا و همکاران)2118 ،ز
از لحاظ مواد معدني داراي آهن ،ید ،كلسیم ،فسفر ،فلوئور ،سلنیوم ،گوگرد ،روي و مس ميباشدز ایدن
مواد در پوست ،گوشت و استخوان به نس تهاي مختلف موجود هستند (سمپلز)2113 ،ز از نظدر آهدن
بهعنوان یکي از منابع غني مطرح بوده كه نه تنها جذب آن در دستگاه گوارش بهخوبي انجام مديگیدرد
بلکه جذب آهن منابع گیاهي را هم افزایش ميدهد (عمادي و همکاران)2115 ،ز
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از دیگر تركی ات قابل توجه آن چربي استز ماهي به ماده غذایي كدمچدرب داراي چربديهداي بدا
ارزش شهرت یافته استز در این بین اسیدهاي چرب امگا 3 -از همده مهدمتدر هسدتندز هضدم چربدي
غذاهاي دریایي سریع و از نظر اسیدهاي چرب غیراشد اع و بدهخصدوص امگدا  3غندي مديباشدندز بدا
دریافت مواد غذایي دریایي اسیدهاي چرب  EPAو  DHAنیز بهطور مستقیم در اختیار قرار ميگیرندد
(رشیدي و رشیدي محمدي .)2115 ،بدن تمام ماهيهاي آبهاي عمی حداوي چربديهداي امگدا3 -
ميباشدز بدن میگو ،خرچنگ دریدایي و صددف خدوراكي نیدز بده انددازه مداهي آبهداي آزاد حداوي
اسیدهاي چرب امگا 3 -ميباشد (رحماني و زاهدي2115 ،؛ طداهري و پوراحمددي)2114 ،ز بندابراین
مصرف مداوم ماهي در برنامه غذایي هفتگي به كاهش و نگهداري وزن در حد متعادل كمدک مديكندد
(عمادي و همکاران)2115 ،ز
با وجود اینكه در مورد خواص ماهي تا كنون مطال

بسیاري عنوان شده است اما بسیاري از مردم

از مصرف آن امتناع ميورزند و به ندرت آن را در برنامه غذایي خود ميگنجانندز میزان سرانه مصدرف
آبزیان كشور در سال  1332و  1333ط

سالنامه سال  1334سازمان شدیالت كشدور بدهترتید

 8/1و

 3/2كیلوگرم بوده كه نشان دهنده این وضعیت است (سدالنامه آمداري سدازمان شدیالت ایدران -2113
)2111 ،2114ز
شناخت نقش آبزیان در سالمتي انسان نقش مهمي در افدزایش مصدرف آن داردز در واقدع آگداهي
تغذیهاي یکي از عوامل مهم در انتخاب برنامه غذایي و شکلگیري الگوي غذایي استز كم دود آگداهي
به هر علت و س ي كه باشد منجر به انتخاب غلا مواد غذایي و عدم یا كم ود استفاده از برخدي مدواد
خوراكي مفید دیگر ميشود (بزرگمهر)2112 ،ز
عوامل متعددي در مصرف پایین یا عدم مصرف آبزیان نقش دارندز طي سالهداي اخیدر مطالعدات
متعددي در داخل و خارج از كشور در زمینه رفتار مصرف مواد غذایي و آبزیان براي حل ایدن مشدکل
انجام گرفته استز سکونت در مناط ساحلي و غیر سداحلي از جملده عوامدل تدأثیرگدذار بده حسداب
ميآیندز در مناط غیر ساحلي متغیرهایي مانند قیمت ،فاصله ،مزه ،كیفیت و فصل بهعنوان عوامل مدؤثر
شناسایي شدند ،ولي در مناط ساحلي كیفیت غدذا ،سدن و تعدداد شداغالن و انددازه خدانوار بدهطدور
معنيدار در رفتار مصرف مواد غذایي دریایي تأثیرگذار بودندد (بدوز و بدراون)2111 ،ز بررسدي عوامدل
مؤثر بر مصرف آبزیان در كشور انگلستان ،اجراي قوانین ردیابي محصوالت شیالتي كده نشدان دهندده
سالمت مواد غذایي است را مهمترین عامل در افزایش مصدرف آبزیدان در ایدن كشدور معرفدي نمدود
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(جفري و همکاران ،)2114 ،در ارزیابي هال و آم رگ ( )2113بر نگرش آبدزيپدروري ،مزایدا و رفتدار
مصرفكنندگان در مصرف محصوالت دریایي در منطقه شدمال غربدي اقیدانور آرام از ایالدت متحدده
نشان داد كه آشنایي و شناخت محصول ،سالم و ایمن بدودن محصدول ،تدازگي و قیمدت آن از عوامدل
مؤثر بر خرید محصوالت دریایي و ماهیان است و تقاضاي مصرف براي محصوالت وحشي و دریدایي
بیشتر استز میزان آگاهي مردم از فواید محصوالت شیالتي ،پیشرفت تکنولوژي و به دن ال آن افدزایش
تنوع در بستهبندي و عرضه محصوالت نیز طي تحقیقي بهعنوان مهمترین عوامل در میدزان مصدرف در
نظر گرفته شدند (جنسن)2114 ،ز طي تحقی دیگري رابطه م ت بین سن و گرایش بده مصدرف مدواد
غذایي با منشا دریایي نشان داده شد (اولسن)2111 ،ز
در داخل كشور نیز عوامل مؤثر بر میزان مصرف آبزیان در چند استان كشور بررسي شدند كه ال تده
هنوز نیاز به پژوهشهاي بیشتر احسار ميشدودز میدزان تحصدیالت ،درآمدد ،قیمدت و نحدوه عرضده
محصول (اداره صنایع شیالتي و بازاریابي استان تهران ،)1335 ،فصل ،گران بودن ماهي ،آگاهي كدم در
ط خ ماهي ،تنوع غذایي كم ماهي و عدم اطمینان از سالمت ماهي (موسسه ملي پژوهش افکار عمدومي
 )1338از جمله عوامل مؤثر در مصرف در بین خانوارهاي شهر تهران بودندز مطالعات صدورت گرفتده
توسا رستمي ( )2111نیز تا حدود زیادي همین موارد را تأیید مديكننددز عقیلدي و همکداران ()2113
خانوارهاي شهرستان گرگان را مورد بررسي قرار دادندز مصرف سرانه در این شهر  3/22كیلوگرم بدوده
و الویت مصرف بهترتی

با ماهیان دریاي شمال ،پرورشي گرمدابي و سدردابي بدودز كیفیدت و تدازگي،

قیمت و بهداشتي بودن مکان توزیع از نکات مهم و مورد توجه خریداران بودز تمایل به خریدد ماهیدان
بستهبندي ،پایین ( 33/1درصد) بوده و علت آن عدم اطمینان به تازگي و بهداشدتي بدودن و بداال بدودن
قیمت آن عنوان شدز عادلي و شع انپور ( )2115طي مطالعهاي روي رفتدار مصدرف شدهروندان تهراندي
تقری ا به همین نتایج دست یافتندز یکي از نکاتي كه تقری ا در همه نتایج مشترک است شداخ

قیمدت

محصول و میزان درآمد ميباشدز در تحقی انجام شده توسا رضایي ( ،)2113نقش میدزان درآمدد بدر
مصرف ماهي در استان مركزي مورد مطالعه قرار گرفت و مشخ

شد با افزایش درآمد میزان مصدرف

ماهي نیز افزایش یافتز میزان سرانه مصرف در این استان  1/81كیلوگرم است (دادگدر )2112 ،كده بدا
توجه به موقعیت جغرافیایي استان چندان دور از انتظار نیستز با مطالعه مصرف آبزیان در خانوارهداي
شیرازي عوامل متعددي شامل قیمت ،تازگي ،عرضه بهداشتي ،آشنایي با روش هاي ط خ و تعدد مراكدز
عرضه در مصرف ماهي مؤثر بودند (رحیمي)1388 ،ز علي آبادي و همکداران ( )2111نقدش دریدایي و
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پرورشددي بددودن مدداهي را در شددهر گرگددان مددورد بررسددي قددرار دادنددد و طددي آن مشددخ

شددد كدده

مصرفكنندگان نظر مساعدتري نس ت به ماهیان وحشي دریایي بهویژه در رابطده بدا مدزه ،بدو و ارزش
غذایي دارند و ماهیان وحشي را از جهت عوامل مذكور ارجحتر از ماهیان پرورشي ميدانندز در تحقی
صورت گرفته توسا عادلي و همکاران ( )2111بر وضعیت مصرف ماهي در شهر تهدران نیدز گدرایش
به سمت ماهیان دریایي بود و بهطور متوسا  33/2درصد از خرید را ماهیان پرورشي تشکیل ميدادندز
ده دشتي شاهر و صیدزاده ( )2114در مقایسه مصرف ماهي در ایران و سایر كشورهاي دنیا ،ایدران را
از نظر مصرف گوشت ماهي فقیر معرفي نمودهاندز مصرف ماهي در ایدران حتدي از كشدورهاي كدم در
آمد و فقیر نیز كمتر بوده و تهیه یک برنامهریزي اصولي بهمنظور افزایش سرانه مصرف آبزیان در كشور
ضروري است (عادلي)2118 ،ز
در این پژوهش میزان مصرف آبزیان در شهر رشت بهعنوان یک شهر ساحلي مدورد بررسدي قدرار
گرفتز استان گیالن بهعنوان یکي از قط هاي آبزي پروري و صید ماهي كشور ،نقش مهمي در تدأمین
آبزیان كشور داردز ط

سالنامه سال  )2111( 1334سازمان شیالت كشدور ،اسدتان گدیالن در پدرورش

ماهیان گرمابي داراي رت ه سوم و از نظر صید ماهیان استخواني باالتر از استانهاي مازندران و گلسدتان
و در رت ه نخست قرار دارد و مصرف سرانه ماهي در آن  14كیلوگرم است (خ رگزاري فدارر )2111ز
این در حالي است كه در كشور میزان سرانه مصرف در سال  3/2 ،1333كیلوگرم است (سالنامه آماري
سال  34سازمان شیالت)2111 ،ز همانطور كه مشاهده ميشود مصدرف سدرانه اسدتان گدیالن بدیش از
سرانه مصرف كشور است ولي هنوز با سرانه جهاني كده ط د آمدار فدائو در سدال  2114بدیش از 13
كیلوگرم است (كیهانپور و میگلينژاد )2114 ،فاصله بسیار داردز ضمن اینكه نس ت بده شدهري مانندد
تهران با سرانه مصرف  13/3كیلوگرم (عادلي و همکاران )2111 ،و با وجود دور بودن از ساحل چندان
باال بهنظر نميآیدز
در سال  1318مصرف آبزیان در كشور كمتر از یک كیلوگرم ( 811گرم) بوده و بدر اسدار برنامده
پنجم توسعه در نظر است كه مصدرف آبزیدان در سدال پایداني برنامده بده  13كیلدوگرم افدزایش یابدد
(میگلينژاد)2112 ،ز براي این افزایش ،نیاز به اصالح و تغییر ساختار تغذیدهاي در جامعده اسدتز قددم
اول در این فرآیند جمعآوري اطالعات مرت ا از آن جامعه براي شناخت وضع موجود استز
پرسشنامه یکي از ابزارهاي رایج تحقی و روشدي مسدتقیم بدراي كسد

دادههداي تحقید اسدتز

پرسشنامه مجموعهاي از سوالها (گویهها) است كه پاسخدهنده بدا مالحظده آنهدا پاسدخ الزم را ارائده
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ميدهدز از طری سوالهاي پرسشنامه مي توان دانش ،عالی  ،نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابي قدرار
داد ،به تجربیات ق لي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجدام مديدهدد آگداهي یافدت (ریداحي،
)1333ز اطالعات بهدست آمده از این تحقی مي تواند مسیر مصرف و عالقده مدردم بده محصدوالت و
فرآوردههاي شیالتي را مشدخ

كندد تدا ط د آن برنامدهریدزي بدراي افدزایش سدرانه و نیدز معرفدي

محصوالت جدید و تغییر ذائقه صورت پذیرد ،ضمن اینكه مشکالت و موانع دخیل در عدم مصرف یا
مصرف پایین را روشن ميكند و به توسا آن ميتوان در یافتن راه حل مشکالت برنامهریزي نمودز
مواد و روشها
در این پژوهش پرسشنامهاي با هدف بررسدي و ارزیدابي وضدعیت مصدرف اندواع آبزیدان توسدا
شهروندان شهر رشت ،تهیه و تنظیم گردیدز در ایدن پرسشدنامه عدالوهبدر سدواالت زمیندهاي از جملده
جنسیت ،شغل ،سن و تحصیالت ،به سواالت توصیفي و تحلیلي شامل تعداد دفعدات مصدرف آبزیدان،
فصل مصرف ،نوع آبزي مصرفي ،الویت مصرف ماهیان پرورشي ،نحوه مصدرف ،علدت عددم مصدرف
آبزیان و ارائه راهکار براي افزایش مصرف آبزیان ،پرداخته شدز
محاسبهحجمنمونه :جامعه آماري این پژوهش را خانوارهداي شدهر رشدت تشدکیل مديدهندد ،ط د
آخرین سرشماري نفور و مسکن ،شهر رشت داراي  233111خانوار بوده است (سرشماري نفدور و
مسکن سال )2111ز براي محاس ه حجم نمونه موردنیاز براي این پژوهش از فرمول كوكران با ضدری
اطمینان  1/31استفاده گردید (كونوور)1333 ،ز
بر اسار فرمول باال تعداد نمونه  111نفر (معرف  111خانوار) در نظر گرفته شدد كده ایدن تعدداد
خانوار به روش تصادفي ط قهاي 1انتخاب و به پرسشنامهها پاسدخ دادنددز ط قدههدا بدر اسدار منداط
مختلف شهر رشت و جنسیت در نظر گرفته شدز مقیار سواالت پرسشنامده عمددتا ترتی دي و اسدمي
بودندز پس از تکمیل پرسشنامهها از سوي پاسخگویان ،اطالعات جمعآوري شده با نرمافدزار SPSS

و اكسل و با استفاده از روشهاي آمار توصیفي (محاس ه فراواني مطل و نس ي براي متغیرهاي كیفي و
میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي كمي) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتز

1- Stratified Random Sampling
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نتايج
از میان  111نفر پاسخگو 12 ،درصد مرد ( 241نفر) و  48درصد باقیمانده ( 241نفر) زن بودندز
میانگین سني پاسخگویان  31/2سال با حداقل  11و حداك ر  81سال بودز متوسا تعداد اعضاي خانوار
 4/44نفر ،حداقل تعداد اعضاي خانوار  2نفر و حداك ر  11نفر بودز به لحاظ شغل 41/51 ،درصد
پاسخگویان داراي شغل آزاد (كاس  ،نجار ،ماهیگیر ،كفاش ،بنگاه دار و غیره) 38/44 ،كارمند دولت،
 8/13درصد كشاورز 8/34 ،درصد بازنشسته و  3/51درصد عضو هیئت علمي بودهاندز از نظر
تحصیالت  43/51درصد پاسخگویان داراي مدرک دیپلم و فوق دیپلم 33 ،درصد داراي مدرک
لیسانس و فوق لیسانس 4/51 ،درصد تحصیالت زیر دیپلم 1/51 ،درصد بيسواد و یا سواد در حد
خواندن و نوشتن و  1/1درصد بقیه داراي مدرک دكتري بودندز 
در پدران و مادران افراد پاسخگو نیز مدرک دیپلم داراي باالترین درصد فراواني و مدرک فوق
لیسانس و باالتر كمترین درصد فراواني را دارا بود (شکل )1ز
58/25

پدر خانواده
مادر خانواده

14/75
5/25

12/75
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06
60
56
50
46
40
06
30
26
20
16
10
60

شکل-1میزانتحصیالتپدرومادرخانوادهپاسخگویان(درصد).


از نظر مصرف ،میزان مصرف در فواصل زماني مختلف مورد پرسش قرار گرفتز شامل دو بار
مصرف در هفته ،یک بار در هفته ،هر دو هفته یک بار ،ماهي یک بار و باالخره یک بار مصرف با
فاصله زماني بیش از یک ماهز بیشترین و كمترین دفعات مصرف محصوالت آبزي بهترتی

به میزان

مصرف یک بار در هفته ( 32/51درصد) و فاصله زماني بیش از یک ماه در هر بار مصرف (5/51
درصد) بودز بیشترین میزان مصرف در فصل زمستان با  44/48درصد و كمترین میزان آن در فصل
تابستان با  13/15درصد مشاهده شدز
7
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در بین شهروندان ساكن رشت اولویت مصدرف بدا  32/21درصدد مدوارد بدهصدورت محصدوالت
شیالتي تازه 1 ،درصد موارد بهصورت منجمد 1/51 ،درصد ماهي دودي و  1درصد ماهي نمدک سدود
(شور) ث ت شدز
 51/21درصد از پاسخگویان مصرف ماهیان دریایي شمال 1 ،درصد مصرف ماهیان دریایي جنوب،
 15/51درصد مصرف ماهیان پرورشي و  1/21درصدد مصدرف مداهي بدهصدورت كنسدرو را تدرجیح
ميدادندز مصرف میگو فقا در  4/11درصد خانوارها مشاهده شدز
نحوه مصرف نیز در بین خانوارهاي شهر رشت 31/51 ،درصد موارد بهصورت سر كرده2/21 ،
درصد موارد بهصورت آب پز ،در  1/11درصد موارد بهصورت بخارپز و  1/1درصد بهصورت
خورشتي بود (شکل )2ز
5/5

6/5

2/25

سرخ کرده
آب پز
بخار پز

خورشتی
91/75
شکل-2نحوهمصرفآبزیان(درصد).


در بین ماهیان پرورشي 33/1 ،درصد پاسخگویان مصرف قزلآال 31/21 ،درصد مصرف ماهي آمور
(سفید پرورشي) 13 ،درصد مصرف ماهي فیتوفاگ (آزاد پرورشي) و در  11/21درصد موارد مصرف
ماهي كپور را ترجیح ميدادندز
 15/21درصد پاسخگویان ،گران بودن محصوالت شیالتي را عامل اصلي در عدم مصرف آبزیان
اعالم كردندز همچنین  13/1درصد خانوارهاي مورد مطالعه بوي بد و ظاهر نامناس
 14درصد نشناختن آبزیان بهعنوان یک غذاي مناس

محصول در بازار،

و در  5/21درصد موارد آشنا ن ودن مردم با

روشهاي ط خ را از عوامل بازدارنده در مصرف محصوالت شیالتي اعالم كردند (شکل )3ز
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57/25

19/5

10

7/25

06
60
56
46
40
06
26
20
16
60

شکل-3عواملمؤثربرعدممصرفآبزیان(درصد).

در ارت اط با راهکارهاي موجود براي افزایش مصرف آبزیان ،پاسخگویان بهترتی

موارد ذیل را در

اولویت قرار دادند (شکل :)4
الف) كاهش قیمت محصوالت آبزي ( 11/11درصد) ،ب) ت لیغات رسانهاي شامل تلویزیون ،رادیو،
روزنامه ()28/21ز از میان پاسخگویان به گزینه ب  55/85درصد ،تلویزیون را مؤثرترین رسانه براي
اطالعرساني در این مورد دانسته و بقیه فعالیت تمام رسانههاي فوقالذكر را مفید و مؤثر دانستند ،ج)
ارائه محصوالت متنوع ( 11درصد) ،د) بستهبندي مناس

محصوالت ( 1/21درصد)ز

55/5
28/25

11

5/25

0660
50
5640
4630
0620
2610
16 0
6

شکل -4راهکارهایانتخابشدهتوسطپاسخگویانبرایافزایشمصرفآبزیان(درصد).
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در نهایت پاسخگویان در  22درصد موارد عالقمندي خود به مصرف مواد غذایي با منشاء آبزیان را
خیلي زیاد ،در  43/1درصد موارد زیاد 24 ،درصد كم و  4/1درصد در حد صفر توصیف كردند (شکل
)1ز
4/5

22

24
صفر
کم
زیاد
خیلی زیاد
49/5
شکل-5میزانعالقهپاسخگویانبهموادغذاییبامنشاءآبزیان(درصد).


بحث
عادات غذایي مقولهاي پیچیده بوده و ریشه در فرهنگ و آداب یک جامعه دارد كه طي سالیان
متمادي شکل گرفته است و تغییر آن نیاز به برنامههاي بلند مدت همراه با كمک گرفتن از كارشناسان
خ ره دارد ،ضمن آنكه عوامل متعددي در شکلگیري یا تغییر جهت آن نقش دارندز افزایش روزافزون
تقاضا براي فرآوردههاي غذایي ،لزوم استفاده از امکانات موجود را ایجاب ميكندز این امر نشاندهنده
اهمیت برنامهریزي در مسایل مختلف اقتصادي بخش كشاورزي استز در این راستا ،پیشبیني تولید و
مصرف محصوالت گوناگون با هدف پیدا كردن شکاف میان عرضه و تقاضاي آنها ،اهمیت خاصي
دارد و انجام این نوع پژوهشها از جن ههاي مختلف و زمانهاي مختلف ميتواند به برنامهریزان و
سیاست گزاران در شناخت مناس تر وضعیت موجود كمک و آنها را در رسیدن به وضعیت مطلوب
راهنمایي كندز در واقع برآورد تقاضا و محاس ه كششها در برنامهریزي و سیاستگزاري در این بخش
اهمیت زیادي دارد (شفیعي)2111 ،ز در سالهاي اخیر مصرف ماهي و غذاهاي دریایي افزایش یافته و
تقاضا براي محصوالت آبزي به س

افزایش جمعیت ،و ارجحیت ماهي و آبزیان نس ت به سایر مواد

غذایي رو به افزایش ميباشد (عليآبادي و همکاران)2111 ،ز سابقه استفاده از پروتئینهاي دریایي در
ایران تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،قومي و جغرافیایي بوده است و جایگاه و
11
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ضرورت مصرف آبزیان در برنامه غذایي مردم ایران با اهمیت تلقي نگردیده و باوجود منابع آبي
گسترده و ذخایر متنوع آبزیان در ایران ،توجه به این ماده غذایي با ارزش در حد كافي نميباشدز
شواهد بیانگر آن است كه میزان مصرف در ایران با وجود برنامههاي منظم توسعهاي اخیر پایین
ميباشدز با توجه به اهمیت مصرف آبزیان ،چشمانداز اصلي سیاستهاي تولیدي در زمینه شیالت
ایران ،افزایش تقاضاي آبزیان استز تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوي مصرف آبزیان ،كاربرد
بسیار زیادي در تجزیه و تحلیلهاي سیاستي دارد ،همچنین بررسي میزان اثربخشي سیاستهاي مربوط
به تنظیم بازار ،كنترل یا افزایش عرضه محصوالت و تغییرات قیمتي بر امنیت غذا و سالمت آحاد
جامعه و رفاه مصرفكنندگان اهمیت خاصي داردز این اثر بخشي از طری چگونگي واكنش مصرف
كنندگان نس ت به هر یک از تغییرات قابل اندازهگیري استز از سوي دیگر تولیدكنندگان و سایر
عوامل بازار نیز بهمنظور برنامهریزي و طراحي تولید و فروش نیاز به پیشبیني محصوالتشان دارند و
كششهاي تقاضا از این جهت حائز اهمیت استز بهطور كلي برآورد تابع تقاضا در شناخت
ارجحیتهاي مصرفي ،تعیین سیاستهاي مربوط به مصرف و پیشبیني نیازهاي مصرفي آینده در
برنامهریزي اهمیت ویژه داردز تئوري رفتار مصرفكننده و میزان تقاضا از م احث بسیار پیشرفته در
علم اقتصاد استز در واقع در هر دوره زماني ،هر گروه از افراد مخارج مشتركي دارند كه ناچارند در
باره تخصی

مخارجشان روي كاالهاي موجود تصمیم بگیرندز نتیجه این تخصی

به ذائقه خانوار و

قیمت كاالهاي گوناگون بستگي دارد (شفیعي)2111 ،ز
با وجود شواهد و دالیل كافي م ني بر مزیتهاي غذایي ماهي نس ت به سایر گوشتها از یک سو و
وجود ذخایر غني آبزي در كشور ،این كه چرا مصرف ماهي و سهم آن در س د غذایي خانوار ایراني
بسیار ناچیز است ،محل تأمل است (یوسفي و شریعتي)2113 ،ز براي تغییر عادات غذایي جامعه و
اصالح آن نیاز به یک برنامهریزي طوالني مدت استز براي شروع باید وضعیت فعلي را بررسي نمود
تا فاصله آن با وضعیت مطلوب مشخ

شودز در كشور ما عالرغم تالشهاي بسیار و افزایش تقاضا،

هنوز با سرانه مصرف جهاني فاصله زیادي وجود داردز ضمن اینكه نحوه مصرف نیز از نقش بسیار
مهمي برخوردار استز عوامل متعددي در میزان استق ال مردم نقش دارندز بررسي رفتار مصرفكنندگان
ميتواند منجر به كشف نیازهاي مصرفكنندگان در این زمینه و ارائه راهکارهاي مناس

جهت افزایش

سرانه مصرف آبزیان گردد (عادلي و شع انپور )2115 ،كه مواردي از آن در مقاله حاضر مورد بررسي
قرار گرفته استز
11
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ط

نتایج بهدست آمده بیشترین میزان مصرف آبزیان در فصل زمستان بود (شکل  )1كه

نشان دهنده این باور عمومي در بین مردم است كه مصرف ماهي یا سایر آبزیان باید در فصول سرد یا
خنک سال باشدز تازه خوري یا مصرف آبزیان تازه با  32/21درصد در الویت بود كه با توجه به
ساحلي بودن استان گیالن و دسترسي آسانتر و راحتتر به ماهي تازه نس ت به استانهاي غیر ساحلي،
این میزان از مصرف ماهي بهصورت تازه در این منطقه ط یعي استز بیشترین میزان مصرف مربوط
به ماهیان دریاي شمال با  51/21درصد و ماهیان پرورشي با  15/51درصد بود و ماهیان دریاي جنوب
و كنسرو در مراحل بعدي قرار داشتندز
تقاضاي باال براي ماهیان دریاي خزر با توجه به نزدیکي به دریا و دسترسي به ماهیان تازه دریایي
و همچنین قیمت مناس

ماهیان دریاي خزر در این منطقه قابل توجیه استز عقیلي و همکاران

( )2113نیز در مطالعه میزان مصرف آبزیان شهروندان گرگاني مشاهده كردند كه  41/1درصد
خانوارها ،ماهیان دریاي خزر را در اولویت مصرف قرار ميدهندز مصرف میگو فقا به  4/11درصد
خانوارهاي شهر رشت محدود ميگرددز بهنظر ميرسد عدم دسترسي و قیمت باالي این محصول عامل
اصلي در عدم مصرف این محصول شیالتي باشدز نکته مهم نحوه مصرف آبزیان است كه متاسفانه
فرهنگ عامه مردم ایران در مصرف ماهي بهصورت سر كرده و در دماي باال ميباشدز اك ر قری

به

اتفاق پاسخدهندگان در این تحقی نیز همین گونه بودند یعني ماهي در  31/51درصد موارد بهصورت
سر كرده ،در  2/21درصد موارد بهصورت آب پز ،در  1/11درصد موارد بهصورت بخارپز و 1/1
درصد بهصورت خورشتي ،توسا خانوارهاي شهر رشت مصرف ميگردد (شکل )2ز
تحقیقات نشان داده است كه بهترین روشهاي پخت ماهي روش بخارپز و آب پز ميباشند و
كساني كه ماهي را بهصورت سر شده مصرف ميكنند از نظر ابتال به عوارض قل ي و سایر بیماريها
تفاوتي با افرادي كه ماهي مصرف نميكنند نداشتهاند زیرا سر شدن ماهي در حرارت باالي روغن
باعث از بین رفتن مواد غذایي مفید موجود در گوشت ماهي شده و از طرف دیگر خود روغن مصرف
شده در عمل سر كردن عاملي براي افزایش خطر بروز سکته و چاقي مفرط ميباشدز با وجود
مشکالت ناشي از سر كردن ماهي ،متاسفانه آمارهاي بهدست آمده حاكي از آن است كه اك ر مردم
كشورمان ماهي را به این روش مصرف ميكنند كه بایستي با آموزش و ت لیغات گسترده بهویژه از
طری رسانهها فرهنگ روش پخت صحیح ماهي را ترویج نمود (رضایي)2113 ،ز
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در بین ماهیان پرورشي نیز ط

انتظار قزلآالي رنگینكمان پر مصرفترین بود 33/1 ،درصد

پاسخگویان مصرف قزلآال 31/21 ،درصد مصرف ماهي آمور (سفید پرورشي) 13 ،درصد مصرف
ماهي فیتوفاگ (آزاد پرورشي) و در  11/21درصد موارد مصرف ماهي كپور را ترجیح ميدهندز انتخاب
اول قزلآال توسا پاسخگویان با مطالعات مشابه در سایر نقاط كشور همخواني داردز در بررسي
وضعیت مصرف سرانه ماهي در شهروندان تهراني نیز قزلاالي رنگینكمان از باالترین اق ال مصرف در
بین ماهیان پرورشي برخوردار بود (عادلي و همکاران ،)2111 ،مصرف بیشتر قزلآالي رنگینكمان در
تحقی عقیلي و همکاران ( )2113در شهر گرگان گزارش شد و عادلي و شع انپور ( )2115نیز همین
مورد را بهاین صورت عنوان نمودند كه گرایش مصرفي خانوارها با توجه به افزایش قیمت آبزیان
دریایي به سمت آبزیان پرورشي سوق یافته بهطوري كه ماهي قزل آال بهدلیل رشد قابل توجه تولید و
ترویج زنده فروشي آن ،در اولویت اول مصرف قرار گرفته استز
از نکات مهم بررسي علل عدم مصرف است كه  15/21درصد پاسخگویان گران بودن محصوالت
شیالتي را عامل اصلي در عدم مصرف آبزیان معرفي نمودند كه با نتیجه تحقی عادلي ( )2114كه
قیمت را عامل اصلي تصمیم خرید عنوان نموده همخواني داردز همچنین  13/1درصد خانوارهاي مورد
مطالعه بوي بد و ظاهر نامناس
مناس

محصول در بازار 14 ،درصد نشناختن آبزیان بهعنوان یک غذاي

و در  5/21درصد موارد آشنا ن ودن مردم با روشهاي ط خ را ،از عوامل بازدارنده در مصرف

محصوالت شیالتي بیان كردند (شکل )3ز این آمار از آن جهت داراي اهمیت است كه در شهري مانند
رشت با وجود نزدیکي به دریا و نیز كارگاههاي پرورش ماهي ،قیمت باال بهعنوان مشکل اصلي ذكر
شده است و یا حدود  21درصد پاسخگویان بوي بد و ظاهر نامناس
كردهاند كه قطعا ناشي از روش صید و نگهداري نامناس

را علت عدم مصرف عنوان

بعد از آن بوده استز تحقیقات عادلي

( )2114در شهر تهران نشان داد كه بهداشت محیا ،بو و تهویه محیا ،شیوه عرضه ،نظافت و پوشش
فروشنده و رفتار آنها ،شلوغي فروشگاه و طرز چیدمان مهمترین عوامل موقعیتي تأثیرگذار در خرید
گروههاي خانوارهاي تهراني هستندز اینطور بهنظر ميرسد كه مشکالت در شهرهاي دور از ساحل به
میزان بیشتري بوده و نیاز به كار و برنامهریزي بیشتري داردز نظرات ارایه شده از طرف
پاسخدهندگان نیز تقری ا همین مسئله را تأیید مينمایدز
در مورد راهکارهاي موجود براي افزایش مصرف آبزیان ،پاسخگویان بهترتی

این موارد ذیل را در

اولویت قرار دادند :الف) پایین آوردن قیمت محصوالت آبزي ( 11/11درصد) ،ب) ت لیغات رسانهاي
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شامل تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ( 55/85 ،)28/21درصد از این تعداد تلویزیون را مؤثرترین رسانه براي
اطالعرساني در این مورد دانسته و بقیه فعالیت تمام رسانههاي فوقالذكر را مفید و مؤثر دانستند ،ج)
تنوع در ارائه محصوالت متنوع ( 11درصد) ،د) بستهبندي مناس

محصوالت ( 1/21درصد) (شکل

شماره )4ز ت لیغات رسانهاي بهدلیل فراگیر بودن ميتواند نقش مهمي در اصالح فرهنگ مصرف داشته
باشدز در این ت لیغات هدف قرار دادن باورهاي غلا در مورد آبزیان ميتواند موج

افزایش مصرف

شودز طي تحقیقي بیشتر خانوارها اظهار كردند كه ماهیان پرورشي خواص كمتري از ماهیان وحشي
دارند (عادلي و همکاران ،)2111 ،ضمن اینكه در ایران حساسیت بیشتري براي ماهیان پرورشي وجود
دارد چون مصرفكنندگان گمان ميكنند طعم نامط وع و استفاده از كود و یا احتماال هورمون در
پرورش آبزیان از عوامل سوء مدیریت و سوء استفاده تولیدكنندگان در ارائه یک محصول مطلوب به
بازار است (عادلي )2118 ،و یا عدم تمایل به مصرف ماهي در ماههاي گرم سال كه در این تحقی نیز
به آن اشاره شدز در ت لیغات رسانهاي در كنار اشاره مستقیم به موضوع ،ت لیغات غیر مستقیم خصوصا
در فیلمهاي سینمایي و سریالهاي مح وب نیز ميتواند در اصالح این باورها بسیار مؤثر باشدز
امروزه در بازار مواد غذایي ،یکي از روشهاي جل

مشتري تنوع در ارایه محصوالت مختلف

استز براي رسیدن بهاین هدف ذائقه مردم را در نظر گرفته و یا اقدام به ایجاد سلیقههاي جدید
ميكنندز این افزایش تنوع در محصوالت ميتواند در كاهش قیمتها نیز اثرگذار بوده و یا حداقل از
طری كنترل عرضه و تقاضا ،در پایین نگه داشتن قیمتها و متعاق ا افزایش مصرف نقش مؤثري ایفا
كندز از طرفي باید توجه داشت كه براي مصرف ماهي نیازي به انتخاب ماهيهاي گران نیست،
ماهيهایي با قیمت ارزان نیز داراي خواص تقری ا مشابه با ماهيهاي گران قیمت هستند براي م ال
ماهي كلیکا كه قیمتي بسیار ارزان دارد عالوهبر دارا بودن خواص دیگر ماهيها بهدلیل اینكه غال ا
همراه با استخوان مصرف ميشود ،حاوي مقدار قابل توجهي كلسیم نیز است كه در رشد كودكان و
نوجوانان و استحکام دندانهاي آنها نقش بسیار مهمي را بر عهده دارندز
رستمي ( )2111با مطالعه مکانیزمهاي رفتاري مصرفكنندگان محصوالت شیالتي نشان داد كه
اطالعرساني در مورد ارزش غذایي انواع آبزیان و تنوع محصوالت شیالتي ميتواند در افزایش مصرف
مؤثر باشدز در مناط شمال كشور با توجه به نزدیکي به من ع تأمین محصوالت شیالتي ،مصرف ماهیان
منجمد شده و بسته بندي شده از اولویت بسیار كمتري برخوردار استز دسترسي آسانتر به ماهي تازه
از یک طرف و قیمت باالي محصوالت بستهبندي شده و عدم اطمینان برخي مصرفكنندگان از تازه
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بودن و بهداشتي بودن اینگونه محصوالت از طرف دیگر منجربه كاهش مصرف این نوع مصرف
آبزیان در این منطقه شده استز
در نهایت اك ریت پاسخگویان طرفدار مصرف آبزیان بوده و تنها  28/1درصد از پاسخگویان
مصرف را كم یا در حد صفر اعالم نمودند كه این نشاندهنده مق ول شدن فرهنگ مصرف آبزیان به
عنوان یک ماده غذایي ارزشمند در این منطقه است (شکل )1ز
صالحي ( )2113و بزرگمهر ( )2112مهمترین عوامل در مصرف آبزیان توسا خانوارها را قیمت و
كیفیت عنوان نمودهاند كه در مطالعه حاضر نیز اهمیت این دو فاكتور توسا پاسخگویان بیان شده
است این در حالیست كه معموال در كشورهاي توسعه یافته عامل قیمت اهمیت بسیار كمتري داشته و
اك ر محققین در آن كشورها عوامل مؤثر در مصرف ماهي را آساني در پخت ،كیفیت و رعایت اصول
بستهبندي و حتي رعایت اصول بینالمللي زیستمحیطي از جمله صید در چارچوب حفظ ذخایر
آبزیان عنوان نمودهاندز شیالت ایران ميتواند با اعمال قوانین  HACCPدر بستهبندي ،حمل و نقل و
فروش محصوالت شیالتي باعث افزایش اطمینان خاطر مردم نس ت به كیفیت محصوالت شده و سرانه
را به حد قابل توجهي افزایش دهد (شفیعي)2111 ،ز اك ري ( )2115در بررسي دالیل كاهش مصرف
آبزیان مهمترین دالیل مصرف كم آبزیان در ایران را بهترتی
از خواص آبزیان ،ن ود بازارهاي مناس

زیر اعالم نموده است :عدم آگاهي مردم

و عرضه آبزیان در اك ر استانهاي كشور ،حمل نقل نامناس

و افت كیفیت آبزیان از محل صید تا محل مصرف ،عدم وجود تنوع در تولید فرآوردههاي دریایي و
بستهبندي آبزیان و باال بودن قیمت گوشت آبزیان نس ت به گوشت مرغ و قرمز كه با نتایج این تحقی
همخواني داردز وي بهترین راهکار براي افزایش مصرف آبزیان را تخصی
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