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 های شیالتی در شهر رشت و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا بررسی مصرف آبزیان و فرآورده
 

 4فرد عاطفه امینی و 3، علیرضا باهنر2کبری یکتای گورابی ،1نژاد سهیل علی*
 آموخته كارشناسي بهداشت  دانش2تهران،  مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزياستادیار، 1

  ،ارشد صنایع غذایي آموخته كارشناسي دانش4 ،استاد اپیدمیولوژي، دانشگاه تهران3، دانشگاه تهرانمواد غذایي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 

  31/1/1331 تاریخ پذیرش:؛  8/11/1334 تاریخ دریافت:

 1چكیده

آوري اطالعدات مدرت ا از آن اسدتز از      اي یک جامعه نیازمندد جمدع   اصالح و تغییر ساختار تغذیه 

اي در  طدور تصدادفي ط قده    هپرسشنامه بد  111رو وضعیت مصرف آبزیان مردم شهر رشت با تکمیل  این

آوري شدده بده روش    بررسي شدز حجم نمونه از آزمون كوكران محاس ه و اطالعات جمدع  1332سال 

میدزان   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتز مصرف محصوالت شیالتي بده  Spss افزار آمار توصیفي با نرم

عدات مصدرف آبزیدان بدا فاصدله      ( برخوردار بود و دفدرصد 51/32یک ار در هفته از بیشترین فراواني )

 ترین سهم را داشتندز از نظر فصل بیشترین میزان مصدرف در فصدل زمسدتان    زماني بیش از یک ماه كم

 21/32( بدودز الویدت مصدرف بدا فراواندي      درصد 15/13ترین در فصل تابستان ) ( و كمدرصد 48/44)

ترتید  شدامل    الویت انتخاب بده مربوط به محصوالت شیالتي تازه بودز در بین ماهیان پرورشي  درصد

كمان، آمور، فیتوفاگ و كپور بودز در ماهیان دریایي نیز مصرف ماهیدان دریدایي شدمال     آالي رنگین قزل

( درصدد  51/31) صورت سدر  كدرده   هنس ت به ماهیان جنوب در الویت بودندز عمده مصرف آبزیان ب

را عامل اصلي عدم مصدرف آبزیدان    پاسخگویان، گران بودن محصوالت شیالتي درصد 21/15بودز در 

عنوان یک غذاي مناسد    ، نشناختن آبزیان بهدرصد 14بوي بد و ظاهر نامناس ،  درصد 1/13دانستندز  

هداي طد خ را از عوامدل بازدارندده در مصدرف       مدوارد آشدنا ن دودن مدردم بدا روش      درصد 21/5و در 
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ت لیغدات   درصدد  2/28ش قیمدت و  پاسخ دهندگان كاه درصد 1/11محصوالت شیالتي معرفي كردندز 

اي  ثرترین عامل براي افزایش مصرف اعالم نمودند كه سهم تلویزیون از ت لیغدات رسدانه  ؤاي را م رسانه

پاسخگویان عالقمندي خود به مصرف محصدوالت شدیالتي را    درصد 22بودز در نهایت  درصد 85/55

 زصفر بیان كردنددر حد  درصد 1/4كم و  درصد 24زیاد،  درصد 1/43خیلي زیاد، 
 

 رشتشیالتي،  هاي فرآورده تقاضاي، مصرف غذاماهي،  هایکلیدی:واژه

 

 مقدمه

بدراي رسدیدن بده حدداك ر      لذا ترین فاكتورهاي ضروري براي رشد و بقاء زندگي استز غذا از مهم 

باید م تني به آن دسته از غذاهایي باشد كه مواد مغذي كداملي را در اختیدار بددن     جیره غذایي، سالمتي

نیازهداي   بیشترد در برگیرنده نتوان كه ميهستند یي هاغذا آبزیان از جمله طور كلي ماهي و بهقرار دهدز 

 در دهه اخیر كشورهاي صنعتي افزایش مصرف آبزیان را براي جامعه خدود در دسدتور كدار    زدنبدن باش

اي سدالمت انسدان را از طرید     مصرف بیشتر، منافع مصرف آبزیان بر قرار داده و براي ترغی  مردم به

 (ز  2115عمادي و همکاران، ) ها منتشر نمودند رسانه

در مقایسده   زشود درصد از سهم پروتئین حیواني جهان از طری  ماهي و آبزیان تأمین مي 21حدود  

درصدد( و از   22-18طدور متوسدا     بیشترین درصد پروتئین را دارد )بده كمي  نظر ها، از با انواع گوشت

ستین است كه همدین موجد    تر و فاقد اال برخالف گوشت قرمز داراي بافت پیوندي كم نظر كیفي نیز

اي من دع بسدیار عدالي از تمدام      رسد و از نظر تغذیه درصد مي 33تر آن شده و هضم آن به  هضم راحت

 (ز2115تاپي و همکاران، ) لیزین است خصوص اسیدهاي آمینه به

بیشدتر اندواع    بددن اسدتز تقری دا     ها و مواد معددني نیدز پاسدخگوي نیازهداي     ماهي از نظر ویتامین 

(ز 2118والدا و همکاران، ) است هاي محلول در آب و چربي در ماهي موجود ویتامین ها شامل  ویتامین

باشدز ایدن   فلوئور، سلنیوم، گوگرد، روي و مس مي فسفر،از لحاظ مواد معدني داراي آهن، ید، كلسیم، 

(ز از نظدر آهدن   2113سمپلز، هستند ) هاي مختلف موجود مواد در پوست، گوشت و استخوان به نس ت

گیدرد   خوبي انجام مدي  هكه نه تنها جذب آن در دستگاه گوارش ب بودهعنوان یکي از منابع غني مطرح  هب

 (ز  2115عمادي و همکاران، ) دهد هم افزایش ميبلکه جذب آهن منابع گیاهي را 
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 هداي بدا   چدرب داراي چربدي   از دیگر تركی ات قابل توجه آن چربي استز ماهي به ماده غذایي كدم  

هضدم چربدي    زتدر هسدتند   از همده مهدم   3 -ارزش شهرت یافته استز در این بین اسیدهاي چرب امگا

باشدندز بدا    غندي مدي   3خصدوص امگدا    هاشد اع و بد   غیرغذاهاي دریایي سریع و از نظر اسیدهاي چرب 

گیرندد   در اختیار قرار مي طور مستقیم به نیز DHA و EPA دریافت مواد غذایي دریایي اسیدهاي چرب

 3 -هداي امگدا   هاي عمی  حداوي چربدي   هاي آب بدن تمام ماهي .(2115رشیدي و رشیدي محمدي، )

هداي آزاد حداوي    نیدز بده انددازه مداهي آب    باشدز بدن میگو، خرچنگ دریدایي و صددف خدوراكي     مي

بندابراین   (ز2114طداهري و پوراحمددي،    ؛2115رحماني و زاهدي، ) باشد مي 3 -اسیدهاي چرب امگا

كندد   داري وزن در حد متعادل كمدک مدي   گهمصرف مداوم ماهي در برنامه غذایي هفتگي به كاهش و ن

 (ز  2115عمادي و همکاران، )

ري از مردم خواص ماهي تا كنون مطال  بسیاري عنوان شده است اما بسیا كه در مورد با وجود این 

میزان سرانه مصدرف  گنجانندز  ورزند و به ندرت آن را در برنامه غذایي خود مي از مصرف آن امتناع مي

 و 1/8 ترتید   بده  سازمان شدیالت كشدور   1334ط   سالنامه سال  1333و  1332در سال آبزیان كشور 

-2113 سدالنامه آمداري سدازمان شدیالت ایدران     ) نشان دهنده این وضعیت است كهبوده كیلوگرم  2/3

  ز(2111، 2114

آگداهي  شناخت نقش آبزیان در سالمتي انسان نقش مهمي در افدزایش مصدرف آن داردز در واقدع     

كم دود آگداهي    گیري الگوي غذایي استز اي یکي از عوامل مهم در انتخاب برنامه غذایي و شکل تغذیه

ز برخدي مدواد   به هر علت و س  ي كه باشد منجر به انتخاب غلا مواد غذایي و عدم یا كم ود استفاده ا

 ز(2112بزرگمهر، شود ) مي خوراكي مفید دیگر

مطالعدات   هداي اخیدر   سالطي ي در مصرف پایین یا عدم مصرف آبزیان نقش دارندز دعوامل متعد 

براي حل ایدن مشدکل   ي و آبزیان رفتار مصرف مواد غذایاخل و خارج از كشور در زمینه متعددي در د

ار بده حسداب   ذگد  ثیرأسکونت در مناط  ساحلي و غیر سداحلي از جملده عوامدل تد    انجام گرفته استز 

ثر ؤعنوان عوامل مد  هبد قیمت، فاصله، مزه، كیفیت و فصل یرهایي مانندر مناط  غیر ساحلي متغ آیندز مي

ر طدو  هن و انددازه خدانوار بد   ي كیفیت غدذا، سدن و تعدداد شداغال    ، ولي در مناط  ساحلشناسایي شدند

بررسدي عوامدل    ز(2111بدوز و بدراون،   ) ار بودندد ذگثیرأدر رفتار مصرف مواد غذایي دریایي ت دار معني

 دهندده  ثر بر مصرف آبزیان در كشور انگلستان، اجراي قوانین ردیابي محصوالت شیالتي كده نشدان  ؤم

 نمدود ترین عامل در افزایش مصدرف آبزیدان در ایدن كشدور معرفدي       را مهم استسالمت مواد غذایي 
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پدروري، مزایدا و رفتدار     ( بر نگرش آبدزي 2113) (، در ارزیابي هال و آم رگ2114جفري و همکاران، )

كنندگان در مصرف محصوالت دریایي در منطقه شدمال غربدي اقیدانور آرام از ایالدت متحدده       مصرف

ناخت محصول، سالم و ایمن بدودن محصدول، تدازگي و قیمدت آن از عوامدل      نشان داد كه آشنایي و ش

و تقاضاي مصرف براي محصوالت وحشي و دریدایي   ثر بر خرید محصوالت دریایي و ماهیان استؤم

افدزایش   به دن ال آنپیشرفت تکنولوژي و ي مردم از فواید محصوالت شیالتي، میزان آگاه زبیشتر است

در مل در میدزان مصدرف   ترین عوا مهمعنوان  طي تحقیقي به ه محصوالت نیزبندي و عرض ع در بستهتنو

طي تحقی  دیگري رابطه م  ت بین سن و گرایش بده مصدرف مدواد     (ز2114، جنسن) نظر گرفته شدند

 (ز2111اولسن، ) غذایي با منشا دریایي نشان داده شد

ثر بر میزان مصرف آبزیان در چند استان كشور بررسي شدند كه ال تده  ؤدر داخل كشور نیز عوامل م 

 عرضده  نحدوه  و قیمدت  ، درآمدد، میدزان تحصدیالت   شدودز  بیشتر احسار مي هاي پژوهشهنوز نیاز به 

، گران بودن ماهي، آگاهي كدم در  (، فصل1335، )اداره صنایع شیالتي و بازاریابي استان تهران محصول

)موسسه ملي پژوهش افکار عمدومي  سالمت ماهي  عدم اطمینان ازو ط خ ماهي، تنوع غذایي كم ماهي 

در بین خانوارهاي شهر تهران بودندز مطالعات صدورت گرفتده    ثر در مصرفؤعوامل ماز جمله ( 1338

( 2113كننددز عقیلدي و همکداران )    د مدي ییأ( نیز تا حدود زیادي همین موارد را ت2111توسا رستمي )

كیلوگرم بدوده   22/3قرار دادندز مصرف سرانه در این شهر  خانوارهاي شهرستان گرگان را مورد بررسي

گرمدابي و سدردابي بدودز كیفیدت و تدازگي،       ترتی  با ماهیان دریاي شمال، پرورشي و الویت مصرف به

مورد توجه خریداران بودز تمایل به خریدد ماهیدان   قیمت و بهداشتي بودن مکان توزیع از نکات مهم و 

بدودن   ( بوده و علت آن عدم اطمینان به تازگي و بهداشدتي بدودن و بداال   درصد 1/33پایین ) ،بندي بسته

اي روي رفتدار مصدرف شدهروندان تهراندي      ( طي مطالعه2115قیمت آن عنوان شدز عادلي و شع انپور )

شداخ  قیمدت    یکي از نکاتي كه تقری ا  در همه نتایج مشترک استتقری ا  به همین نتایج دست یافتندز 

نقش میدزان درآمدد بدر     ،(2113باشدز در تحقی  انجام شده توسا رضایي ) مي و میزان درآمد محصول

مشخ  شد با افزایش درآمد میزان مصدرف   تان مركزي مورد مطالعه قرار گرفت ومصرف ماهي در اس

( كده بدا   2112، دادگدر ) كیلوگرم است 81/1 رانه مصرف در این استانمیزان س ماهي نیز افزایش یافتز

 خانوارهداي  در آبزیان مصرف مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایي استان چندان دور از انتظار نیستز

 مراكدز  تعدد و ط خ هاي روش با آشنایي بهداشتي، عرضه تازگي، قیمت، عوامل متعددي شامل شیرازي

( نقدش دریدایي و   2111) همکداران آبادي و  عليز (1388 )رحیمي، بودند ثرؤم ماهي مصرف در عرضه
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پرورشددي بددودن مدداهي را در شددهر گرگددان مددورد بررسددي قددرار دادنددد و طددي آن مشددخ  شددد كدده 

ویژه در رابطده بدا مدزه، بدو و ارزش      هكنندگان نظر مساعدتري نس ت به ماهیان وحشي دریایي ب مصرف

در تحقی  دانندز  تر از ماهیان پرورشي مي غذایي دارند و ماهیان وحشي را از جهت عوامل مذكور ارجح

 ( بر وضعیت مصرف ماهي در شهر تهدران نیدز گدرایش   2111) صورت گرفته توسا عادلي و همکاران

دادندز  ز خرید را ماهیان پرورشي تشکیل ميدرصد ا 2/33طور متوسا  هبه سمت ماهیان دریایي بود و ب

در مقایسه مصرف ماهي در ایران و سایر كشورهاي دنیا، ایدران را  ( 2114ده دشتي شاهر  و صیدزاده )

مصرف ماهي در ایدران حتدي از كشدورهاي كدم در      زاند مصرف گوشت ماهي فقیر معرفي نمودهاز نظر 

منظور افزایش سرانه مصرف آبزیان در كشور  ریزي اصولي به و تهیه یک برنامه بودهآمد و فقیر نیز كمتر 

 ز(2118)عادلي،  ضروري است

مدورد بررسدي قدرار    ساحلي  شهرعنوان یک  میزان مصرف آبزیان در شهر رشت به این پژوهشدر  

مین أهاي آبزي پروري و صید ماهي كشور، نقش مهمي در تد  عنوان یکي از قط  استان گیالن بهز گرفت

در پدرورش  گدیالن  ، اسدتان  كشدور سازمان شیالت ( 2111) 1334سالنامه سال آبزیان كشور داردز ط   

مازندران و گلسدتان  هاي  استان باالتر ازماهیان گرمابي داراي رت ه سوم و از نظر صید ماهیان استخواني 

 ز(2111)خ رگزاري فدارر   گرم استكیلو 14 آنمصرف سرانه ماهي در  و در رت ه نخست قرار داردو 

سالنامه آماري ) كیلوگرم است 2/3 ،1333در سال  میزان سرانه مصرف در كشور این در حالي است كه

اسدتان گدیالن بدیش از     مصدرف سدرانه  شود  اهده ميشطور كه م همان ز(2111، شیالتسازمان  34سال 

 13بدیش از   2114در سدال  مدار فدائو   آكده ط د    سرانه مصرف كشور است ولي هنوز با سرانه جهاني 

كه نس ت بده شدهري مانندد     ضمن این زداردبسیار فاصله ( 2114 ،نژاد میگلي و پور كیلوگرم است )كیهان

( و با وجود دور بودن از ساحل چندان 2111كیلوگرم )عادلي و همکاران،  3/13تهران با سرانه مصرف 

 آیدز نظر نمي باال به

بوده و بدر اسدار برنامده     (گرم 811كمتر از یک كیلوگرم ) مصرف آبزیان در كشور 1318در سال  

 كیلدوگرم افدزایش یابدد    13پنجم توسعه در نظر است كه مصدرف آبزیدان در سدال پایداني برنامده بده       

در جامعده اسدتز قددم    اي  اصالح و تغییر ساختار تغذیده نیاز به  ،این افزایشبراي (ز 2112نژاد،  میگلي)

 زاستآوري اطالعات مرت ا از آن جامعه براي شناخت وضع موجود  اول در این فرآیند جمع

هداي تحقید  اسدتز     پرسشنامه یکي از ابزارهاي رایج تحقی  و روشدي مسدتقیم بدراي كسد  داده     

هدا پاسدخ الزم را ارائده     دهنده بدا مالحظده آن   ها( است كه پاسخ ها )گویه سوالاي از  پرسشنامه مجموعه
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توان دانش، عالی ، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابي قدرار   پرسشنامه ميهاي  از طری  سوالدهدز  مي

ریداحي،  ) دهدد آگداهي یافدت    داد، به تجربیات ق لي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجدام مدي  

تواند مسیر مصرف و عالقده مدردم بده محصدوالت و      دست آمده از این تحقی  مي اطالعات به (ز1333

ریدزي بدراي افدزایش سدرانه و نیدز معرفدي        ي را مشدخ  كندد تدا ط د  آن برنامده     هاي شیالت فرآورده

كه مشکالت و موانع دخیل در عدم مصرف یا  ، ضمن اینمحصوالت جدید و تغییر ذائقه صورت پذیرد

   ریزي نمودز توان در یافتن راه حل مشکالت برنامه كند و به توسا آن مي مصرف پایین را روشن مي

 

 ها مواد و روش

مصدرف اندواع آبزیدان توسدا     وضدعیت  اي با هدف بررسدي و ارزیدابي    پرسشنامهدر این پژوهش  

اي از جملده   بدر سدواالت زمینده    عدالوه شهروندان شهر رشت، تهیه و تنظیم گردیدز در ایدن پرسشدنامه   

مصدرف آبزیدان،    جنسیت، شغل، سن و تحصیالت، به سواالت توصیفي و تحلیلي شامل تعداد دفعدات 

مصدرف   ماهیان پرورشي، نحوه مصدرف، علدت عددم    الویت مصرففصل مصرف، نوع آبزي مصرفي، 

 ، پرداخته شدزراهکار براي افزایش مصرف آبزیان آبزیان و ارائه

، ط د   دهندد  خانوارهداي شدهر رشدت تشدکیل مدي      جامعه آماري این پژوهش را :محاسبهحجمنمونه

 و نفدور  سرشماري) خانوار بوده است 233111شهر رشت داراي آخرین سرشماري نفور و مسکن، 

نیاز براي این پژوهش از فرمول كوكران با ضدری    ز براي محاس ه حجم نمونه مورد(2111 سال مسکن

 (ز 1333كونوور، ) استفاده گردید 31/1اطمینان 

تعدداد  ایدن  خانوار( در نظر گرفته شدد كده    111نفر )معرف  111بر اسار فرمول باال تعداد نمونه  

هدا بدر اسدار منداط       ها پاسدخ دادنددز ط قده    تخاب و به پرسشنامهان 1اي خانوار به روش تصادفي ط قه

 مينامده عمددتا  ترتی دي و اسد     مقیار سواالت پرسش مختلف شهر رشت و جنسیت در نظر گرفته شدز

 SPSSافدزار   آوري شده با نرم ها از سوي پاسخگویان، اطالعات جمع نامه پرسش  بودندز پس از تکمیل

محاس ه فراواني مطل  و نس ي براي متغیرهاي كیفي و هاي آمار توصیفي ) و با استفاده از روش اكسلو 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتز (میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي كمي

 

                                                           
1- Stratified Random Sampling 
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 نتايج 
نفر( زن بودندز  241باقیمانده ) ددرص 48نفر( و  241درصد مرد ) 12 پاسخگو،نفر  111 از میان 

سال بودز متوسا تعداد اعضاي خانوار  81 و حداك ر 11سال با حداقل  2/31میانگین سني پاسخگویان 
درصد  51/41شغل، نفر بودز به لحاظ  11نفر و حداك ر  2نفر، حداقل تعداد اعضاي خانوار  44/4

كارمند دولت،  44/38داراي شغل آزاد )كاس ، نجار، ماهیگیر، كفاش، بنگاه دار و غیره(،  پاسخگویان
از نظر اندز  درصد عضو هیئت علمي بوده 51/3و  درصد بازنشسته 34/8درصد كشاورز،  13/8

درصد داراي مدرک  33درصد پاسخگویان داراي مدرک دیپلم و فوق دیپلم،  51/43 تحصیالت

سواد و یا سواد در حد  بيدرصد  51/1درصد تحصیالت زیر دیپلم،  51/4لیسانس و فوق لیسانس، 
بودندز  يدرصد بقیه داراي مدرک دكتر 1/1خواندن و نوشتن و 

واني و مدرک فوق مدرک دیپلم داراي باالترین درصد فرا نیز افراد پاسخگو انو مادر انپدر در 

 (ز1 شکل) را دارا بودكمترین درصد فراواني لیسانس و باالتر 
 

 
.)درصد(میزانتحصیالتپدرومادرخانوادهپاسخگویان-1شکل



میزان مصرف در فواصل زماني مختلف مورد پرسش قرار گرفتز شامل دو بار  از نظر مصرف، 

باالخره یک بار مصرف با هفته، یک بار در هفته، هر دو هفته یک بار، ماهي یک بار و  درمصرف 

به میزان ترتی   عات مصرف محصوالت آبزي بهترین دف ترین و كم بیش بیش از یک ماهزفاصله زماني 

 51/5)در هر بار مصرف بیش از یک ماه فاصله زماني درصد( و  51/32ته )مصرف یک بار در هف

ترین میزان آن در فصل  درصد و كم 48/44ترین میزان مصرف در فصل زمستان با  بیش بودزدرصد( 
  زدمشاهده شدرصد  15/13با تابستان 
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محصدوالت  صدورت   درصدد مدوارد بده    21/32 بدا اولویت مصدرف   ساكن رشتدر بین شهروندان  

نمدک سدود   درصد ماهي  1درصد ماهي دودي و  51/1صورت منجمد،  درصد موارد به 1 ،شیالتي تازه
 ز ث ت شد (شور)

 جنوب، دریایي ماهیان مصرف درصد 1 شمال، دریایي ماهیان مصرف پاسخگویان از درصد 21/51 

 تدرجیح  را كنسدرو  صدورت  بده  مداهي  مصدرف  درصدد  21/1 و پرورشي ماهیان مصرف درصد 51/15

 ز مشاهده شد خانوارها درصد 11/4 درمصرف میگو فقا  زندداد مي

 21/2 كرده، سر  صورت به موارد درصد 51/31 رشت، شهر در بین خانوارهاينحوه مصرف نیز  
 صورت  به درصد 1/1 و بخارپز صورت به موارد درصد 11/1 در پز، آب صورت به موارد درصد

 ز(2)شکل  بود خورشتي

 

 
.)درصد(نحوهمصرفآبزیان-2شکل



 آمور ماهي مصرف درصد 21/31 آال، قزل مصرف پاسخگویان درصد 1/33 پرورشي، انماهی بین در 

 مصرف موارد درصد 21/11 در و( پرورشي آزاد) فیتوفاگ ماهي مصرف درصد 13 ،(پرورشي سفید)
 ز ددادن مي ترجیح را كپور ماهي

 آبزیان مصرف عدم در اصلي عامل را شیالتي محصوالت بودن گران پاسخگویان، درصد 21/15 

 بازار، در محصول نامناس  ظاهر و بد بوي مطالعه مورد خانوارهاي درصد 1/13 همچنینز نداعالم كرد

 با مردم ن ودن آشنا موارد درصد 21/5 در و مناس  غذاي یک عنوان به آبزیان نشناختن درصد 14

 ز(3)شکل  اعالم كردند شیالتي محصوالت مصرف در ندهبازدار عوامل از را ط خ هاي روش

 

91/75 

2/25 
5/5 6/5 

 سرخ کرده

 آب پز

 بخار پز

 خورشتی
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.)درصد(آبزیانمصرفعدمبرثرؤمعوامل-3شکل

 

 ترتی  موارد ذیل را در خگویان بهپاس در ارت اط با راهکارهاي موجود براي افزایش مصرف آبزیان، 

 :(4)شکل  اولویت قرار دادند

شامل تلویزیون، رادیو،  اي درصد(، ب( ت لیغات رسانه 11/11) قیمت محصوالت آبزي كاهشالف( 

ثرترین رسانه براي ؤتلویزیون را م ،درصد 85/55از میان پاسخگویان به گزینه ب (ز 21/28) روزنامه

ثر دانستند، ج( ؤالذكر را مفید و م هاي فوق فعالیت تمام رسانه دانسته و بقیهرساني در این مورد  اطالع

 (زدرصد 21/1مناس  محصوالت ) بندي درصد(، د( بسته 11ارائه محصوالت متنوع )

 

 
.)درصد(راهکارهایانتخابشدهتوسطپاسخگویانبرایافزایشمصرفآبزیان-4شکل
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درصد موارد عالقمندي خود به مصرف مواد غذایي با منشاء آبزیان را  22در  پاسخگویان در نهایت 

)شکل  درصد در حد صفر توصیف كردند 1/4 درصد كم و 24 ،زیاددرصد موارد  1/43در  خیلي زیاد،

 ز(1

 

 
.)درصد(میزانعالقهپاسخگویانبهموادغذاییبامنشاءآبزیان-5شکل



 بحث

اي پیچیده بوده و ریشه در فرهنگ و آداب یک جامعه دارد كه طي سالیان  مقوله عادات غذایي 

مک گرفتن از كارشناسان هاي بلند مدت همراه با ك متمادي شکل گرفته است و تغییر آن نیاز به برنامه

افزایش روزافزون دز گیري یا تغییر جهت آن نقش دارن كه عوامل متعددي در شکل ضمن آن خ ره دارد،

دهنده  كندز این امر نشان هاي غذایي، لزوم استفاده از امکانات موجود را ایجاب مي ضا براي فرآوردهتقا

بیني تولید و   ریزي در مسایل مختلف اقتصادي بخش كشاورزي استز در این راستا، پیش اهمیت برنامه

ت خاصي ها، اهمی و تقاضاي آنمصرف محصوالت گوناگون با هدف پیدا كردن شکاف میان عرضه 

ریزان و  تواند به برنامه هاي مختلف مي هاي مختلف و زمان ها از جن ه و انجام این نوع پژوهش دارد

ها را در رسیدن به وضعیت مطلوب  تر وضعیت موجود كمک و آن سیاست گزاران در شناخت مناس 

زاري در این بخش گ ریزي و سیاست ها در برنامه راهنمایي كندز در واقع برآورد تقاضا و محاس ه كشش

 و یافته دریایي افزایش غذاهاي و ماهي مصرف اخیر هاي سال در(ز 2111)شفیعي،  اهمیت زیادي دارد

 مواد به سایر نس ت آبزیان و ماهي و ارجحیت جمعیت، س   افزایش به آبزي محصوالت براي تقاضا

هاي دریایي در  استفاده از پروتئینسابقه ز (2111، همکاران وآبادي  علي) باشد مي افزایش به رو غذایي

جایگاه و صادي، قومي و جغرافیایي بوده است و ثیر عوامل مختلف اجتماعي، اقتأایران تحت ت

4/5 

24 

49/5 

22 

 صفر

 کم

 زیاد

 خیلی زیاد
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منابع آبي  باوجودضرورت مصرف آبزیان در برنامه غذایي مردم ایران با اهمیت تلقي نگردیده و 

باشدز  غذایي با ارزش در حد كافي نمي گسترده و ذخایر متنوع آبزیان در ایران، توجه به این ماده

اي اخیر پایین  هاي منظم توسعه برنامه با وجوداست كه میزان مصرف در ایران  آن بیانگرشواهد 

هاي تولیدي در زمینه شیالت  انداز اصلي سیاست با توجه به اهمیت مصرف آبزیان، چشم باشدز مي

ساختار تقاضا و الگوي مصرف آبزیان، كاربرد ایران، افزایش تقاضاي آبزیان استز تجزیه و تحلیل 

هاي مربوط  همچنین بررسي میزان اثربخشي سیاست هاي سیاستي دارد، ر تجزیه و تحلیلبسیار زیادي د

به تنظیم بازار، كنترل یا افزایش عرضه محصوالت و تغییرات قیمتي بر امنیت غذا و سالمت آحاد 

ردز این اثر بخشي از طری  چگونگي واكنش مصرف كنندگان اهمیت خاصي دا جامعه و رفاه مصرف

گیري استز از سوي دیگر تولیدكنندگان و سایر  كنندگان نس ت به هر یک از تغییرات قابل اندازه

بیني محصوالتشان دارند و  ریزي و طراحي تولید و فروش نیاز به پیش منظور برنامه عوامل بازار نیز به

طور كلي برآورد تابع تقاضا در شناخت  میت استز بههاي تقاضا از این جهت حائز اه كشش

 درهاي مصرفي آینده  بیني نیاز هاي مربوط به مصرف و پیش ، تعیین سیاستهاي مصرفي ارجحیت

كننده و میزان تقاضا از م احث بسیار پیشرفته در  داردز تئوري رفتار مصرف  ریزي اهمیت ویژه برنامه

ركي دارند كه ناچارند در ه زماني، هر گروه از افراد مخارج مشتدر هر دور در واقععلم اقتصاد استز 

شان روي كاالهاي موجود تصمیم بگیرندز نتیجه این تخصی  به ذائقه خانوار و  صی  مخارجباره تخ

  (ز2111شفیعي، ) قیمت كاالهاي گوناگون بستگي دارد

 و سو یک از ها گوشت سایر به نس ت ماهي غذایي هاي مزیت بر م ني كافي دالیل و شواهد وجود با 

 ایراني خانوار غذایي س د در آن سهم و ماهي مصرف چرا كه این در كشور، آبزي غني ذخایر وجود

براي تغییر عادات غذایي جامعه و ز (2113، يیوسفي و شریعت) است تأمل محل است، ناچیز بسیار

باید وضعیت فعلي را بررسي نمود ریزي طوالني مدت استز براي شروع  اصالح آن نیاز به یک برنامه

هاي بسیار و افزایش تقاضا،  الشب مشخ  شودز در كشور ما عالرغم تتا فاصله آن با وضعیت مطلو

كه نحوه مصرف نیز از نقش بسیار  هنوز با سرانه مصرف جهاني فاصله زیادي وجود داردز ضمن این

كنندگان  بررسي رفتار مصرف نقش دارندزمهمي برخوردار استز عوامل متعددي در میزان استق ال مردم 

كنندگان در این زمینه و ارائه راهکارهاي مناس  جهت افزایش  تواند منجر به كشف نیازهاي مصرف مي

كه مواردي از آن در مقاله حاضر مورد بررسي ( 2115 ،)عادلي و شع انپورسرانه مصرف آبزیان گردد 

 قرار گرفته استز
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كه  (1)شکل  ترین میزان مصرف آبزیان در فصل زمستان بود بیش دست آمده هنتایج بط    

دهنده این باور عمومي در بین مردم است كه مصرف ماهي یا سایر آبزیان باید در فصول سرد یا  نشان

درصد در الویت بود كه با توجه به  21/32خنک سال باشدز تازه خوري یا مصرف آبزیان تازه با 

هاي غیر ساحلي،  تر به ماهي تازه نس ت به استان تتر و راح دسترسي آسان ساحلي بودن استان گیالن و

ترین میزان مصرف مربوط  بیش زط یعي استصورت تازه در این منطقه  این میزان از مصرف ماهي به

درصد بود و ماهیان دریاي جنوب  51/15درصد و ماهیان پرورشي با  21/51به ماهیان دریاي شمال با 

 زاحل بعدي قرار داشتندكنسرو در مرو 

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 

درصد  1/41مشاهده كردند كه ( نیز در مطالعه میزان مصرف آبزیان شهروندان گرگاني 2113)

درصد  11/4مصرف میگو فقا به دهندز  خانوارها، ماهیان دریاي خزر را در اولویت مصرف قرار مي

رسد عدم دسترسي و قیمت باالي این محصول عامل  نظر مي گرددز به محدود مي شهر رشتخانوارهاي 

آبزیان است كه متاسفانه  نکته مهم نحوه مصرف اصلي در عدم مصرف این محصول شیالتي باشدز

باشدز اك ر قری  به  صورت سر  كرده و در دماي باال مي هفرهنگ عامه مردم ایران در مصرف ماهي ب

 صورت   به موارد درصد 51/31 دهندگان در این تحقی  نیز همین گونه بودند یعني ماهي در اتفاق پاسخ

 1/1 و بخارپز صورت به موارد درصد 11/1 در پز، آب صورت به موارد درصد 21/2 در كرده، سر 

 ز(2گردد )شکل  مي مصرف رشت شهر خانوارهاي توسا خورشتي، صورت به درصد

 و باشند مي پز آب بخارپز و روش ماهي پخت هاي روش بهترین كه است داده نشان تحقیقات 

 ها بیماري سایر و قل ي عوارض به ابتال نظر از كنند مي مصرف شده سر  صورت به را ماهي كه كساني

 روغن باالي حرارت در ماهي شدن سر  زیرا اند نداشته كنند نمي مصرف ماهي كه افرادي با تفاوتي

 مصرف روغن خود دیگر طرف از و شده ماهي گوشت در مفید موجود غذایي مواد رفتن بین از باعث

 با وجودز باشد مي مفرط چاقي و سکته خطر بروز افزایش براي عاملي كردن سر  عمل در شده

 مردم اك ر كه است آن از حاكي آمده دست هب آمارهاي متاسفانه ماهي، كردن سر  از ناشي مشکالت

 از ویژه به گسترده ت لیغات و آموزش با بایستي كه كنند مي مصرف روش این به را ماهي كشورمان

 (ز2113 ،رضایي) نمود ترویج را ماهي صحیح پخت روش فرهنگ ها رسانه طری 
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 درصد 1/33 ،ترین بود كمان پر مصرف آالي رنگین نیز ط   انتظار قزل پرورشي ماهیان بین در 

 مصرف درصد 13 ،(پرورشي سفید) آمور ماهي مصرف درصد 21/31 آال، قزل مصرف پاسخگویان

انتخاب ز دهند مي ترجیح را كپور ماهي مصرف موارد درصد 21/11 در و( پرورشي آزاد)فیتوفاگ  ماهي

در بررسي آال توسا پاسخگویان با مطالعات مشابه در سایر نقاط كشور همخواني داردز  اول قزل

كمان از باالترین اق ال مصرف در  االي رنگین وضعیت مصرف سرانه ماهي در شهروندان تهراني نیز قزل

كمان در  ي رنگینآال ، مصرف بیشتر قزل(2111)عادلي و همکاران،  بین ماهیان پرورشي برخوردار بود

( نیز همین 2115( در شهر گرگان گزارش شد و عادلي و شع انپور )2113تحقی  عقیلي و همکاران )

گرایش مصرفي خانوارها با توجه به افزایش قیمت آبزیان  این صورت عنوان نمودند كه بهمورد را 

دلیل رشد قابل توجه تولید و  هكه ماهي قزل آال ب  طوري هدریایي به سمت آبزیان پرورشي سوق یافته ب

 ترویج زنده فروشي آن، در اولویت اول مصرف قرار گرفته استز 

 محصوالت بودن گران پاسخگویان درصد 21/15از نکات مهم بررسي علل عدم مصرف است كه  

 ( كه2114) كه با نتیجه تحقی  عادلي دمعرفي نمودن آبزیان مصرف عدم در اصلي عامل را شیالتي

 مورد خانوارهاي درصد 1/13 همچنینز همخواني داردقیمت را عامل اصلي تصمیم خرید عنوان نموده 

 یک غذاي عنوان به آبزیان نشناختن درصد 14 بازار، در محصول نامناس  ظاهر و بد بوي مطالعه

 مصرف در ندهبازدار عوامل از را، ط خ هاي روش با مردم ن ودن آشنا موارد درصد 21/5 در و مناس 

این آمار از آن جهت داراي اهمیت است كه در شهري مانند  ز(3)شکل  بیان كردند شیالتي محصوالت

عنوان مشکل اصلي ذكر  هاي پرورش ماهي، قیمت باال به رشت با وجود نزدیکي به دریا و نیز كارگاه

عنوان درصد پاسخگویان بوي بد و ظاهر نامناس  را علت عدم مصرف  21شده است و یا حدود 

 تحقیقات عادلي داري نامناس  بعد از آن بوده استز اند كه قطعا ناشي از روش صید و نگه كرده

در شهر تهران نشان داد كه بهداشت محیا، بو و تهویه محیا، شیوه عرضه، نظافت و پوشش  (2114)

گذار در خرید  ثیرأترین عوامل موقعیتي ت ها، شلوغي فروشگاه و طرز چیدمان مهم فروشنده و رفتار آن

احل به سه مشکالت در شهرهاي دور از ك رسد نظر مي طور به اینهستندز   هاي خانوارهاي تهراني گروه

ت ارایه شده از طرف انظرتري داردز  ریزي بیش برنامه كار وبه تري بوده و نیاز  میزان بیش

 نمایدز  یید ميأهمین مسئله را ت                    دهندگان نیز تقری ا  پاسخ

 موارد ذیل را دراین ترتی   یان بهپاسخگو راهکارهاي موجود براي افزایش مصرف آبزیان، در مورد 

 اي درصد(، ب( ت لیغات رسانه 11/11الف( پایین آوردن قیمت محصوالت آبزي ) اولویت قرار دادند:
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رسانه براي ثرترین ؤدرصد از این تعداد تلویزیون را م 85/55 (،21/28)شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه 

ثر دانستند، ج( ؤالذكر را مفید و م هاي فوق رساني در این مورد دانسته و بقیه فعالیت تمام رسانه اطالع

)شکل  درصد( 21/1بندي مناس  محصوالت ) درصد(، د( بسته 11تنوع در ارائه محصوالت متنوع )

فرهنگ مصرف داشته در اصالح تواند نقش مهمي  دلیل فراگیر بودن مي اي به ت لیغات رسانه ز(4شماره 

تواند موج  افزایش مصرف  آبزیان مي موردباشدز در این ت لیغات هدف قرار دادن باورهاي غلا در 

ماهیان پرورشي خواص كمتري از ماهیان وحشي  اظهار كردند كهبیشتر خانوارها  يتحقیقطي شودز 

 وجود پرورشي براي ماهیان بیشتري حساسیت ایران كه در ، ضمن این(2111و همکاران،  ادلي)ع دارند

 در هورمون           یا احتماال  و كود از استفاده و نامط وع طعم كنند مي كنندگان گمان مصرف چون دارد

 به مطلوب یک محصول ارائه در تولیدكنندگان استفاده سوء و سوء مدیریت عوامل از آبزیان پرورش

هاي گرم سال كه در این تحقی  نیز  و یا عدم تمایل به مصرف ماهي در ماه (2118)عادلي،  است بازار

       خصوصا  ، ت لیغات غیر مستقیم در كنار اشاره مستقیم به موضوعاي  به آن اشاره شدز در ت لیغات رسانه

 ثر باشدزؤبسیار مدر اصالح این باورها تواند  مينیز هاي مح وب  هاي سینمایي و سریال در فیلم

تنوع در ارایه محصوالت مختلف هاي جل  مشتري  یکي از روشدر بازار مواد غذایي، امروزه  

ید هاي جد این هدف ذائقه مردم را در نظر گرفته و یا اقدام به ایجاد سلیقه رسیدن بهبراي استز 

داقل از گذار بوده و یا ح نیز اثر  ها تواند در كاهش قیمت محصوالت مي كنندز این افزایش تنوع در مي

ثري ایفا ؤ                               ها و متعاق ا  افزایش مصرف نقش م داشتن قیمت طری  كنترل عرضه و تقاضا، در پایین نگه

 نیست، گران هاي ماهي انتخاب به نیازي ماهي مصرف كندز از طرفي باید توجه داشت كه براي

 م ال براي هستند قیمت گران هاي ماهي با مشابه        تقری ا  خواص داراي نیز ارزان قیمت با هایي ماهي

       غال ا  كه این دلیل به ها ماهي دیگر خواص بودن دارا بر عالوه دارد ارزان بسیار قیمتي كه كلیکا ماهي

 و كودكان رشد در كه است نیز كلسیم توجهي قابل مقدار حاوي شود، مي مصرف استخوان با همراه

 زدارند عهده بر را مهمي بسیار نقش ها آن هاي دندان و استحکام نوجوانان

كنندگان محصوالت شیالتي نشان داد كه   هاي رفتاري مصرف ( با مطالعه مکانیزم2111رستمي ) 

تواند در افزایش مصرف  آبزیان و تنوع محصوالت شیالتي ميرساني در مورد ارزش غذایي انواع  اطالع

شیالتي، مصرف ماهیان مین محصوالت أثر باشدز در مناط  شمال كشور با توجه به نزدیکي به من ع تؤم

تر به ماهي تازه  بندي شده از اولویت بسیار كمتري برخوردار استز دسترسي آسان منجمد شده و بسته

كنندگان از تازه  بندي شده و عدم اطمینان برخي مصرف از یک طرف و قیمت باالي محصوالت بسته
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مصرف این نوع مصرف  به كاهش گونه محصوالت از طرف دیگر منجر بودن و بهداشتي بودن این

 آبزیان در این منطقه شده استز

درصد از پاسخگویان  1/28اك ریت پاسخگویان طرفدار مصرف آبزیان بوده و تنها  در نهایت 

دهنده مق ول شدن فرهنگ مصرف آبزیان به  كه این نشان مصرف را كم یا در حد صفر اعالم نمودند

 ز(1)شکل  استعنوان یک ماده غذایي ارزشمند در این منطقه 

ترین عوامل در مصرف آبزیان توسا خانوارها را قیمت و  ( مهم2112بزرگمهر ) و( 2113صالحي ) 

اند كه در مطالعه حاضر نیز اهمیت این دو فاكتور توسا پاسخگویان بیان شده  ودهكیفیت عنوان نم

بسیار كمتري داشته و                                                         حالیست كه معموال  در كشورهاي توسعه یافته عامل قیمت اهمیت  است این در

ثر در مصرف ماهي را آساني در پخت، كیفیت و رعایت اصول ؤاك ر محققین در آن كشورها عوامل م

ر فظ ذخایمحیطي از جمله صید در چارچوب ح المللي زیست بندي و حتي رعایت اصول بین بسته

بندي، حمل و نقل و  در بسته HACCPتواند با اعمال قوانین  شیالت ایران مي اندز آبزیان عنوان نموده

فروش محصوالت شیالتي باعث افزایش اطمینان خاطر مردم نس ت به كیفیت محصوالت شده و سرانه 

در بررسي دالیل كاهش مصرف  (2115)(ز اك ري 2111شفیعي، ) را به حد قابل توجهي افزایش دهد

: عدم آگاهي مردم اعالم نموده است ترتی  زیر ترین دالیل مصرف كم آبزیان در ایران را به آبزیان مهم

هاي كشور، حمل نقل نامناس   ، ن ود بازارهاي مناس  و عرضه آبزیان در اك ر استاناز خواص آبزیان

هاي دریایي و  وجود تنوع در تولید فرآوردهو افت كیفیت آبزیان از محل صید تا محل مصرف، عدم 

كه با نتایج این تحقی   نس ت به گوشت مرغ و قرمزبندي آبزیان و باال بودن قیمت گوشت آبزیان  بسته

این  هاي دولتي به ایش مصرف آبزیان را تخصی  یارانهز وي بهترین راهکار براي افزهمخواني دارد

  زترویج فرهنگ مصرف و پخت صحیح آن معرفي نموده است ماده غذایي و
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