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  مقدمه
ترین منابع غذایی حیوانی سالم یکی از مهم ماهی

انسان است. سرشار از اسیدآمینه، براي رژیم غذایی 
اسیدهاي چرب غیراشباع، ویتامین و امالح معدنی 

 عدم). 2015 کن و همکاران،مورد نیاز بدن است (
 هضم باعث قابلیت پوششی الیه و بافت همبند وجود
. )2002 سیرکوویک و همکاران،ماهی است ( خوب

است مصرف ماهی به  مطالعات نشان دادهبرخی 
هاي قلبی و عروقی، فشار خون باال،  جلوگیري از بیمار

کمک  کلسترول، آلزایمر و انواع مختلفی از سرطان
عنوان یکی از  ماهی به .)2005 واکیر،و وربکه ( کند می

ین چنین مواد معدنی، ویتام و هم غنی پروتئینبا منابع 
-له امگااز جم )2015 همکاران،محمد و ( ها و چربی

بسیاري از  است که یک عامل بازدارنده در درمان 3
حساب ه هاي قلبی عروقی و سکته مغزي ب بیماري

در واقع ماهی  .)1390 باقیانی مقدم و عیوضی،آید ( می
کم اشباع و سایر آبزیان منبع خوبی از پروتئین، چربی 

و بسیاري از  میسرشار از عناصري مانند سلن ه،شد
از  ).2013 کاردوسو و همکاران،باشد (ها می ویتامین

م تحرك دلیل مشکالت صنعتی امروز و عد هجا که ب آن
تواند  می سریع آماده شوندهکافی مصرف غذاهاي 

چون  ها هم افزایش بسیاري از بیماريباعث 
کاتزمارزیک و ( هاي قلبی عروقی و غیره شود یماريب

 جایگزین بهتر عنوان یک ماهی به ،)2004 اردرن،
این عوارض  شونده سریع آمادهسایر غذاهاي  نسبت به
 ندنشان داد) 1390و همکاران ( پور فاضل .را ندارد

سریع غذاهاي  هکنند ترین گروه سنی مصرف بیش
و  ها، مجردان، مردان، جوان)1فست فود(شونده  آماده

که  دهنده این استند، که این نشانیان هستدانشجو
افراد جوان، سالم و پرنشاط هستند و تجربه و آگاهی 

تی تر به سالم و کم زم در مورد تغذیه سالم را ندارندال
ها و بنابراین سنجش اولویت دهندخود اهمیت می

                                                
1- Fast Food 

هاي شیالتی در جمعیت قشر ثر بر فرآوردهؤعوامل م
جمعیت کشور را تشکیل  جوان که سهم باالیی از

زمینه ترویج و افزایش سهم آبزیان را تواند دهند می می
نی با یها و قابلیت جانش ینئنسبت به سایر پروت

  را فراهم نماید.  سریع آماده شوندهغذاهاي 
یافته تمایل به عرضه  تر توسعه کشورهاي کم

شده دارند.  فرآوري تر کمنشده و یا  فرآوري انماهی
تر ماهی کامل را  کشورهاي جنوب اروپا بیش

ویژه آلمان که شمال اروپا بهکنند در حالییخریداري م
و انگلستان به خرید و مصرف محصوالت فرآوري 
شده ماهی مانند فیله منجمد و یا سوخاري شده تمایل 

عادلی و شعبانپور ). 2014 گلوب و وارما،دارند (
، غذاي تهرانی کنندگانمصرف نیز نشان دادند )1386(

اند.  هاي متنوعفرآوردهداده و متقاضی  آماده را ترجیح
هاي دسترسی به انواع فرآورده ،تولید گسترشنتیجه 

 است کهسرانه مصرف جهان و افزایش متنوع آبزیان 
 7/19به  1960کیلوگرم در سال  9/9از میانگین 

 فائو،افزایش یافته است ( 2016کیلوگرم در سال 
). سطح مصرف ماهی با توجه به کشور، سنت، 2019

است، و سطح فرهنگی متفاوت  آداب و رسوم
درصد ماهی  55کنندگان رومانیایی مصرفکه  طوري به

درصد ماهی  20درصد ماهی منجمد و  20تازه، 
فوتا و همکاران، دهند (فرآوري شده را ترجیح می

در ایاالت متحده راحتی و  کنندگان). مصرف2011
). 2014 ورث،دانند (سازي را ارزش می سهولت آماده

سازي کنندگان در استرالیا راحتی در آماده مصرف
دانند و از اهمیت می دارايفاکتور  غذاهاي دریایی را

تر از  این جهت کنسرو ماهی و فیله ماهی تازه را بیش
مکمانوس و دهند (سایر محصوالت ترجیح می

 به نوع گونه ماهی درمردم ساري  ).2014 همکاران،
ی از ماهی یباالدهند و حجم می زیاد اهمیتخرید 

شده  صورت پاك دلخواه خود را براي مصارف بعدي به
(حسینی و  کنند درون فریزر خانگی نگهداري می
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ی که های پژوهشبنابراین در کنار . )1395 همکاران،
 بر مصرف ماهی ثرؤم یعواملشناسایی  براي تاکنون

ثر بر ؤاست شناسایی عوامل م صورت گرفتهدر ایران 
جوانان با هدف  و در گروه سنی تیهاي شیال فرآورده

در حال  مصرف انجام گرفت. سازي براي افزایش زمینه

 کیلوگرم 2/11سرانه مصرف ماهی در ایران حاضر 
هاي  که نیاز است در گروه). 2017 فائو،باشد ( می

مصرف سرانه محصوالت تر افزایش یابد.  اثرگذار بیش
شکل در  1396 الی 1372هاي  دریایی کشور در سال

  آمده است. 1
  

  
  .)2017 ،2012 ،2001 فائو،( مصرف سرانه محصوالت دریایی در کشور -1 شکل

  
لذت بردن  باشد کهمی نیاز پایه براي بشریک  غذا

در  ن است،دیگري از آ مهمرکن ن و رضایت از آ
 کنندگان انواع مصرفرفتار سالیق و شناخت  نتیجه
 ثر برؤباشد. برخی از عوامل اصلی میمهم م بسیار

بهداشتی بودن، شامل کننده آبزیان  رفتار مصرف
ها  ها، راحتی طبخ، مزه و طعم آنگونه ،بندي بسته
درك رژیم غذایی و عواملی که منجر به  باشد. می

شود براي افزایش رژیم غذایی سالم  توسعه آن می
پدران  اتترجیحگاهی  است.اهمیت  دارايبسیار 

نیز  هاي غذایی آماده شده نسبت به مادران در وعده
قیمت،  ).2016 لوریتی و همکاران،است (مهم 

در انتخاب  نگرانی از کیفیت و عدم اطمیناندسترسی، 
یا تهیه غذاهاي دریایی موانع مصرف غذاهاي دریایی 

). 2017 کریستنسون و همکاران،باشد ( در استرالیا می
هاي خرید و پذیرش  تمایل و طعم از ویژگی

 برانسیاري و همکاران،( است کنندگان ایتالیایی مصرف
مطالعه و بررسی عواملی که بر روي رفتار ). 2017

ثیر هر یک أگذار هستند و بررسی تثیرأکننده ت مصرف
باعث دستیابی به شناخت از این عوامل بر روي رفتار 

تولیدکنندگان تنها  .گرددکننده می و درك رفتار مصرف
ائه قادر خواهند بود محصولی را ار یدر این صورت

 نمایند که منطبق باخواسته و حداکثر رضایت
پس براي ایجاد  .)1392 (عادلی، کنندگان باشد مصرف

تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا دانستن و 
و اساسی را  کنندگان نقش مهم فتار مصرفتحلیل ر

صفرزاده و کنندگان دارد (براي مدیران و تولید
) نشان 2014و همکاران ( ورث). 1390 همکاران،

شناختی متعدد از جمله؛ منطقه،  دادند عوامل جمعیت
  نژاد، قومیت، سن، وضعیت رژیم غذایی و درآمد 

خصوص  توجهی در مصرف آبزیان به ثیر قابلأت
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وظیفه و هدف تحقیقات پوستان در خانه دارد.  سخت
ها و سمت و سویی را بازاریابی آن است که واقعیت

در اختیار مدیران قرار دهد تا به واسطه آن بتوانند 
سازي در خصوص  تصمیمات درست و سرنوشت

). 1394 آبادي و همکاران، علیبازار اتخاذ کنند (
بندي  کننده به بخش چنین مطالعه رفتار مصرف هم

سازي محصول و  بازار، تعیین موقعیت و متمایز
گذاري کلی دارد. کننده نقش مهمی در سیاست مصرف

موفق یک محصول مستلزم تعیین آنچزي  بازاریابی
ورث و (خواهد  که خریدار محصول می است

  ). 2014 همکاران،
 و عقیلیگذشته در گرگان  هاي پژوهشدر 

د افرا ههمبراي  ) سرانه مصرف آبزیان1389(همکاران 
درصد  5/39و فقط کیلوگرم دانستند  12/9گرگانی را 

بندي نشان  را متمایل به خرید ماهیان بسته خانوارها
) نیز سرانه مصرف 1394ران (و همکا آبادي علی دادند.

دست آوردند.  هکیلوگرم ب 64/13را  ماهی در گرگان
متنوع در این شهر و برخی نقاط  هاي پژوهشبا وجود 
کنندگان  ی انحصاري بر رفتار مصرفپژوهشکشور 

ثر بر آن و در ؤمحصوالت فرآوري شده و عوامل م
با توجه به  گروه سنی خاص سابقه نداشته است.

بازاریابی به بهبود مدیریت و  هاي پژوهشکه  این
دلیل  و به کندشیالتی کمک میمحصوالت توزیع 

سال) در  29تا  15وانان (محدوده سنی افزایش سهم ج
 ،ها اي آن جمعیت کشور و اهمیت عادات تغذیه

 این گروه سنیدر زمینه شناسایی ترجیحات  پژوهش
   ).1395 وزارت ورزش و جوانان،بسیار اهمیت دارد (

  
  ها مواد و روش

با روش  توصیفی از نوع پیمایشی ،حاضر پژوهش
گردآوري اطالعات، گیري تصادفی ساده و ابزار  نمونه

نامه بوده است. با جستجوي در منابع  پرسش
هاي اولیه  و مصاحبهمانند هاي  اي و پرسشنامه کتابخانه

نامه عالوه بر  پرسشنامه طراحی گردید. در پرسش
ثر بر آگاهی ؤسئواالت جامعه شناختی، عوامل م

فرآوري غذایی کنندگان نسبت به محصوالت  مصرف
مورد پرسش واقع شد.  دریایی بندي بسته شده

و نظران  نامه پس از نظرات اصالحی صاحب پرسش
 محاسبهنیز از طریق ن آ یید روایی پرسشنامه، پایاییأت

دست آمد.  درصد به 6/82ضریب آلفاي کرونباخ 
باشد  مینفر  107760جامعه آماري جوانان گرگان 

) که بر اساس 1390 سالنامه آماري استان گلستان،(
دست آمد  جوان به 266 ،حجم نمونه فرمول کوکران

تر و اطمینان باالتر در که در عمل، براي اعتبار بیش
گیري  جوان در شهر گرگان نمونه 314از  پژوهشاین 

ها نیز عمل آمد. براي تجزیه و تحلیل دادهتصادفی به
از آمار  spss16افزار آوري و استفاده از نرمپس از جمع

صد فراوانی و میانگین توصیفی، شامل: فراوانی، در
شناختی استفاده براي توصیف خصوصیات جمعیت

ات جوانان گرگانی سعی به جهت تعیین ترجیح شد.
خیلی کم، تایی ( 5هاي مقیاس لیکرت شد به پاسخ

ترتیب  یاد و خیلی زیاد) با کدگذاري (بهکم، متوسط، ز
مقایسه تا براي  شوددهی ) امتیاز100و  75 ،50، 25، 0

از  ها معیار بهتري وجود داشته باشد. میانگین
هاي بو، مزه، ویژگیبه کنندگان خواسته شد  مصرف

 آبزیان شده از فرآوري لمحصو 6 دررنگ و وزن 
شامل: ماهی شکم خالی، ناگت ماهی، میگوي (

منجمد، فیله ماهی، فیله ماهی سوخاري و میگوي 
. )2010 (محمد و همکاران، امتباز بدهند )سوخاري

ش آنواي یک طرفه براي بررسی روسپس از 
 برايدانکن ها و سپس از آزمون  داري اختالف معنی

  ها استفاده شد. مقایسه میانگین
  

  نتایج
درصد  53شهر گرگان،  گیري شدهان نمونهجوان از

و  24درصد زن بودند. میانگین سن افراد  47مرد و 
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ترین  سال بود. بیش 29و حداکثر آن  15حداقل آن 
ترین  و کم 29درصد مربوط به رده سنی  47فراوانی، 
سال بوده  25درصد مربوط به رده سنی  34فراوانی 

نفر و حداقل  4است. متوسط تعداد اعضاي خانوار 
 8/52. )1(جدول  نفر بودند 9یک نفر و حداکثر آن 

درصد مصرف  25درصد خانوارها حداکثر تا 

 بندي شیالتی بوده است. شان محصوالت بسته سالیانه
خر آدر دو هفته  در خانوار خود جوانان درصد 1/63

 اند. داشته ماهی نامه، مصرفآوري پرسش منتهی به جمع
و بعد از  ندیدپسند تر می ماهی تازه را بیشدرصد  3/80

  . در اولویت بودآن کنسرو ماهی 

  
  .)=314n( شناختی هاي جامعه ویژگی -1جدول 

 فراوانی (%) وضعیت متغیر فراوانی (%) وضعیت متغیر

 6/15 کارمند شغل 47 زن جنسیت

 
 53 مرد

 
 42 محصل و دانشجو

 74 مجرد تاهل
 

 36 آزاد

 
 26 متاهل

 
 4/6 بیکار

 4/85 سابقه مصرف بندي محصول بسته 3/20 20- 15 سن

 
20 -25 29 

 
 6/14 عدم سابقه مصرف

 
 8/31 مرتبه 5زیر  رستورانیمصرف سالیانه  7/50 30- 25

 15 زیردیپلم تحصیالت
 

 2/10 15تا  5

 
 4/19 دیپلم

 
 3 15تر از  بیش

 
 14 فوق دیپلم

 
 52 پاسخ بی

 
 3/8 دریایی انتخاب غذا در رستوران 43 لیسانس

 
 7/6 فوق لیسانس

 
 6/51 سنتی

 
 9/1 دکترا

 
 9/37 فست فود

 2/3 شیالتی و مرتبط رشته تحصیلی
 

 2/2 سایر

 
 8/96 غیر شیالتی

   
  

فرآورده  6در ترجیح  و 2بر اساس جدول 
   001/0ترتیب با مقدار احتمال  بهشیالتی، جوانان 

با آنواي  فیله ماهی سوخاري و میگوي سوخاري را

075/11F= ها ترجیح تر از سایر فرآورده بیش  
   .اند داده
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 . شده بندي مطلوبیت انواع محصوالت شیالتی بسته -2جدول 

 ماهی شکم خالی ناگت ماهی میگو منجمد فیله ماهی ماهی سوخاري فیله میگو سوخاري

a34/1±9683/58  a47/1±9545/58  ab34/1±9565/57  abc37/1±9565/57  bc60/1±54  c67/1±4314/53 

  . ها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است دار بودن میانگین ردیف، معنی در هر
  

ثر بر خرید در بین ؤ، از عوامل م3بر اساس جدول 
و  001/0با مقدار احتمال فرآورده مورد بررسی،  6

شد که از نظر جوانان مزه  مشخص =167/55Fآنواي 
تري نسبت به رنگ و بو و تر و ارجعدارتفاوت معنی

   سپس در مرتبه آخر نسبت به وزن دارد.
اساس ها بر فرآوردههر یک از بررسی  4جدول در 

 .دهد نشان میبو، مزه، رنگ و وزن را ثر ؤفاکتورهاي م
کنندگان جوان براي  دهد مصرف نتایج جدول نشان می

بو دانند و فاکتور  ماهی شکم خالی مزه را در الویت می
ها در و در نهایت رنگ و وزن براي آن در اولیت دوم

در مورد  یک سطح و در الویت سوم قرار دارد.
تر  فرآورده ناگت ماهی، فاکتور مزه ارجحیت بیش

داشت، بو و رنگ در یک سطح و وزن در مرتبه آخر 
میگو منجمد نیز مزه در الویت  براياست.  قرار داشته

است و بو، رنگ و  کننده بوده اول ترجیحات مصرف
براي فیله ماهی  است. وزن در یک سطح قرار داشته

است و فاکتورهاي  کننده بوده مزه الویت اول مصرف
  و وزن  و رنگ در یک سطح قرار داشته است بو

براي فرآورده فیله ماهی  در سطح آخر قرار دارد.
، فاکتورهاي داشت سوخاري مزه در اولیت اول قرار

وم و وزن در الویت آخر قرار رنگ و بو در سطح د
در نهایت براي میگو سوخاري الویت اول مزه . داشتند

بوده است و فاکتور بو و رنگ در یک سطح و وزن 
  محصول در سطح سوم قرار گرفته است.

  
  .هاي شیالتی ثر بر خرید انواع فرآوردهؤمقایسه عوامل م -3جدول 

 بو مزه وزن رنگ

b14/1±9570/55  c14/1±1662/46  a14/1±0323/67  b19/1±1501/58 

  .ها با حروف التین متفاوت نشان داده شده است دار بودن میانگین در هر ردیف، معنی
  

 . ثر بر خریدؤم عوامل بررسی هر فرآورده بر اساس -4جدول 

 فرآورده بو مزه وزن رنگ F انحراف معیار

04/0 592/4  b2/3±2255/51  b18/3±5882/45  a41/3±5/62  ab38/3±4118/54  ماهی شکم خالی 

001/0  634/7  b3±7619/54  c99/2±2870/43  a16/3±3868/64  b36/3±7736/53 ناگت ماهی  
001/0 683/5  b67/2±7692/55  c66/2±1197/49  a7 /2±2853/64  b79/2±5455/54  میگو منجمد 

001/0 010/13  b6/3±2083/55  b64/2±0486/47  a46/2±4828/69  b71/2±0352/60  فیله ماهی 

001/0 075/11 b87/2±2917/57  c77/2±4876/46  a92/2±3333/68  ab81/2±7295/63  سوخاريماهی فیله 

001/0 118/11 b6/2±7403/59 c63/2±8113/44  a46/2±5975/70 b64/2±7595/60 میگو سوخاري 

  .حروف التین متفاوت نشان داده شده استها با  دار بودن میانگین در هر ردیف، معنی
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  گیري و نتیجه بحث
نشان داد جوانان در هنگام خرید  پژوهش

دهند و هاي شیالتی به مزه اهمیت زیادي می فرآورده
ها در مراتب بعدي بوده است عامل بو و رنگ براي آن

مزرعه ) در 2014و همکاران (  صالحهمطالعه 
مردم در هنگام  نیز نشان داددریاچه ویکتوریا  فارم میپل

مصرف ماهی به طعم و مزه محصول اهمیت زیادي 
ها دهند و یکی از فاکتورهاي اصلی خرید براي آن می
) نشان 1385( دهدشتی شاهرخ و صیدزاده باشد. می

 کنندگان مهم دادند بو و مزه ماهیان براي مصرف
ترین  ) از اصلی2009( کارانو هم برونزو باشد. می

دالیل مصرف ماهی را سالمتی و مزه ماهیان عنوان 
ه ماهی براي دانشجویان اند. در انتخاب آگاهان کرده

اهمیت  دارايدر چین، تازگی و طعم  پژوهشمورد 
). طعم و راحتی 2014ماور و همکاران، بوده است (

ترین محرك مصرف غذاهاي دریاي در استرالیا  مهم
). در این 2017 کریستنسون و همکاران،باشد ( می

 درصد جوانان سابقه مصرف محصوالت 4/85 پژوهش
) 2003و همکاران ( . المزروعیاندبندي داشته بسته

کنندگان خواستار خرید که مصرف بیان نمودند
بندي هستند که خود وابسته به محصوالت بسته

بندي است ولی به خرید از ساحل چگونگی بسته
ها در هنگام خرید به تري دارند. آن قه بیشعال

کنند. هایی مثل بو و بافت در خرید توجه می ویژگی
مزه فاکتوري بسیار مهم در انتخاب ماهیان وحشی 

 و همکاران عادلی). 2013 هال و آمبرگ،باشد ( می
در خرید ماهی بعد از کیفیت  بیان نمودند) 2010(

دهند.  را میترین اهمیت  کنندگان به بو بیش مصرف
کنندگان محصوالت شیالتی در ایتالیا بو  براي مصرف

برانسیاري و اهمیت است (داراي یکی از فاکتورهاي 
). حتی در بین خانوارهاي ساروي بعد 2017 همکاران،
 ترین مانع مصرف ماهی بوده استبو مهم ،از قیمت

صورت . رنگ میگو به)1395 (حسینی و همکاران،

کنندگان  براي مصرف خرید میگو نیز درخام و پخته 
 پاریسنتی و همکاران،اهمیت است ( دارايبسیار 
هاي  ترین ویژگیکنندگان مهم ). براي مصرف2011

هاست هاي حسی آنیک محصول غذایی ویژگی
کنندگان قادر ). در ایتالیا نیز مصرف2016 ناگاراجائو،(

ها  هاي برگر ماهی از سایر فرآوردهبه تشخیص تفاوت
  هاي حسی محصول اهمیت ویژگی اند و به دهبو

). در بررسی 2017 برانسیاري و همکاران،(ند ا داده
و زیاد در اسپانیا و بلژیک به این   کنندگان کم مصرف

نتیجه رسیدند که انگیزه اصلی مصرف ماهی، سالمت و 
  .)2009 برونزو همکاران،( بهداشت و مزه بوده است

فیله ماهی سوخاري و در بین جوانان گرگانی 
بندي  سوخاري نسبت به سایر محصوالت بسته يمیگو
اما در تر ترجیج داده شد.  بیشفرآوري شده.  انآبزی

تر از  ماهی فیله شده را بیشکنندگان،  استرالیا مصرف
ترین شکل خرید  پسندند، اما بیشماهی کامل می

 مانوس و همکاران،کمغذاهاي دریایی کنسرو است (
ها نشان داد نگرشی نسبی و اگرچه بررسی). 2014

بندي در بین هاي شیالتی بستهشناخت از فرآورده
ها عالقه مندند، اما مردم وجود دارد و به مصرف آن

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر گرگان و دسترسی 
به ماهی تازه و سابقه مصرف، تمایل مصرف جوانان 

 ه کم بوده است.بندي شدهاي شیالتی بستهبه فرآورده
نیز در بررسی آگاهی  )1397( عادلی و میرباقري

هاي شیالتی آگاهی آنان ساله رشته 20-29دانشجویان 
کم دانستند. با توجه  نبه فواید مصرف آبزیا را نسبت

) بازاریان 1390و همکاران ( صفرزاده هاي پژوهشبه 
براي پیشبرد اهداف خود پیش از هر اقدامی به  باید

کنندگان بپردازند.  تحلیل سبک زندگی مصرف تجزیه و
در خانوارهاي پرجمعیت تصمیم به خرید آبزیان 

گیرد زیرا افزایش بعد خانوار،  تر صورت می کم
همراه دارد و با هاي مصرفی را بهافزایش سرانه هزینه
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توجه به لوکس بودن غذاهاي دریایی، مصرف 
یابد خانوارها به سمت جانشینان آبزیان سوق می

. آگاهی از رفتار و )1394 (دوراندیش و همکاران،
گیري کنندگان، به قدرت تصمیمسالیق خرید مصرف

که چه کنندگان در مورد اینها و توزیعشرکت
محصولی را تولید و به بازار هدف عرضه نمایند، 

رو، شناخت نیازها و سالیق کند. ازاینکمک می
ثر ؤها گاهی مکنندگان و درك رفتار خرید آنمصرف

در جهت برآوردن انتظارات آنان و در نهایت افزایش 
). 1395 حسینی و همکاران،باشد (مصرف ماهی می

ارتقا سطح نگرش جامعه نسبت به مزایاي مصرف 
ماهی، تشویق و ترغیب مستمر افراد به مصرف ماهی 

ها و افراد کلیدي جامعه، تبلیغات وسیع توسط رسانه
اهی در فرهنگ غذایی رایج براي جا دادن مصرف م

ها، کاهش قیمت، عرضه متنوع محصوالت، خانواده
هایی جهت حذف بو و استخوان استفاده از تکنیک

 مگی در افزایش مصرف این فرآروردهماهی، ه
باقیانی مقدم و اي دارد (پروتئینی نقش مهم و ارزنده

از بین ) 2016و همکاران ( لواریتی). 1390 عیوضی،
دند که مزه رد بررسی به این نتیجه رسیکودك مو 114

 با آال اهمیت فراوانی دارد و با توجه به این ماهی قزل
رتقال آال در سس پتر از قزل آرد سوخاري را بیش

هاي  انتخاب روش پسندیده بودند، مشخص شد
تواند در افزایش میزان سازي و پخت و پز می آماده

که  جا از آن .ثر باشدؤمصرف در بین کودکان م
تر ارزش  چه بیش نشان داد با افزایش هر پژوهش

ن آتري به  قه بیشعال یجوانان گرگانفرآورده  افزوده
دهند پس آگاه کردن مردم و جوانان نشان می محصول

ثیري که در أدریایی و ت غذاهاينسبت به خواص 
ها دارند سالمت انسان و پیشگیري از انواع بیماري

ثرترین اقدامات جهت ترویج ؤترین و م یکی از مهم
این دسته از مواد غذایی است و جایگزین مناسبی 

با باشد. امید است براي غذاهاي سریع آماده شونده می
تبلیغ هدفمند بر روي محصوالت سوخاري و تاکید 
بر مزه، سهم بازار را براي جوانان افزایش داد و با 

 پژوهشو گسترش  پژوهش نتایج ایناستفاده از سایر 
فزایش هاي سنی ا در اقصا نقاط کشور و سایر گروه

هاي شیالتی را در پی داشت مصرف فرآوردهفروش و 
و زمینه دستیابی غذاهاي دریایی دلخواه جوانان را 
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