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  1یدهچک

 (مناطق شهري آذربایجان غربی استان در آبزیان سرانه مصرف ثر برؤمیزان و عوامل م با هدف بررسی پژوهشاین 
و از لحاظ غیرآزمایشی  ،از لحاظ کنترل متغیرها ،حاضر از لحاظ هدف، کاربردي پژوهش. روستایی) انجام گردید و

هاي شهري و روستایی استان ه خانوارهم پژوهشاین آماري جامعه . آوري اطالعات پیمایشی است جمع روش
 1440تعداد  و با انتساب متناسب،تعیین  2096حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران . شود را شامل میغربی  آذریابجان

از ابزار  پژوهشدر این . به عنوان نمونه انتخاب شدندنفر نیز در مناطق روستایی  657در مناطق شهري و  نفر
یید گرفت. أپنل متخصصین مورد تنظر روایی آن با استفاده از ها استفاده گردید که  آوري داده جهت جمع پرسشنامه

میانگین سرانه نشان داد که  پژوهشنتایج . یید شدأت 7/0باالي ضریب آلفاي کرونباخ  باچنین پایایی ابزار سنجش  هم
که از لحاظ آماري تفاوت بوده  48/7ق روستایی کیلوگرم در سال و در مناط 60/7 مصرف آبزیان در مناطق شهري

مربوط  میزان ترینو پایین که باالترین داداستان نشان آبزیان در میزان مصرف سرانه چنین  هم. داري وجود نداشت معنی
نتایج بررسی عوامل  بود.کیلوگرم در سال  21/6کیلوگرم در سال و شهرستان نقده با با  94/8شهرستان ارومیه  به

قیمت، میزان آگاهی و تنوع ماهی  فاکتورهايرف بر مصرف آبزیان که با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مص
 درکلاین متغیرها  R2ترین تأثیر را در میزان مصرف آبزیان در استان آذربایجان غربی دارند و با توجه به میزان  بیش
 . نندک درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 37
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  مقدمه
هاي جهان، تامین غذا است همواره یکی از چالش

). تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، 2019(عادلی، 
سالمت و رفاه جامعه است و کمیت و کیفیت الگوي 
غذاي مصرفی یک جامعه نقش محوري در فرآیند 

تأمین ). 2020سعه ملی دارد (حسینی و همکاران، تو
غذاي سالم و در کنار آن امنیت غذایی یکی از 

هاي مهم و اساسی کشورهاي مختلف جهان  دغدغه
این امر وقتی  .)2006(کاسول،  شود محسوب می

کند که جمعیت جهان بیش از پیش رو  اهمیت پیدا می
 2050که نیاز است تا سال  نحوي به افزایش است به

میلیارد نفر در جهان غذا تولید شود  9براي پیش از 
. از طرفی براي رسیدن به حداکثر )2019(عادلی، 

سالمتی، جیره غذایی باید مبتنی به غذاهایی باشد که 
. ماهی دهد مواد مغذي کاملی را در اختیار بدن قرار می

طور کلی آبزیان از جمله غذاهایی هستند که  و به
تر نیازهاي بدن باشند  گیرنده بیشتوانند در بر می

هاي ارزش  برتري). 2015نژاد و همکاران،  (علی
غذایی آبزیان نسبت به سایر منابع پروتئین حیوانی و 

اي مردم در سطح جهان، باعث  افزایش آگاهی تغذیه
شده است (حسینی و همکاران،  مصرف آبزیانافزایش 

درصد از سهم پروتئین حیوانی  20). حدود 2020
(دادگر و  شود جهان از طریق ماهی و آبزیان تأمین می

ها،  در مقایسه با انواع گوشتماهی . )2013همکاران، 
طور  ترین درصد پروتئین را دارد (به از نظر کمی بیش

درصد) و از نظر کیفی نیز برخالف  18-22متوسط 
تر و فاقد االستین  گوشت قرمز داراي بافت پیوندي کم

 کهتر شده  جب هضم راحتمو. این ویژگی است
اي  و از نظر تغذیهدرصد رسانده  99را به  هضم آن

خصوص  منبع بسیار عالی از تمام اسیدهاي آمینه به
مصرف ماهی ). 1980لیزین است (تاپی و همکاران، 

براي سیستم عروقی قلب و  ،به ویژه انواع چرب آن
ماهی از نظر . )2013سمپلز، ها مفید است ( بیماري
ها و مواد معدنی نیاز پاسخگوي نیازهاي بدن ویتامین

هاي ها شامل ویتامینتر انواع ویتامین است. تقریباً بیش
محلول در آب و چربی در ماهی موجود است (والدا 

). سازمان جهانی بهداشت یکی از 2008و همکاران، 
 عروقی - هاي قلبی  عوامل مؤثر در پیشگیري از بیماري

ها را مصرف  انى از آنو سکته مغزي و مرگ ناگه
افراد ذکر کرده  همه بار در هفته ماهی توسط 2حداقل 

). 2014(رضایی پندري و کشاورز محمدي،  است
بار در  3تا  2کند  انجمن قلب آمریکا نیز توصیه می

تواند خطر مرگ هفته ماهى مصرف شود چون می
هاى قلبى و عروقى را تا یک سوم  ناشى از بیماري

. اما شواهد بیانگر )2013و آمبرگ،  هالکاهش دهد (
کنندگان از مزایاي  رغم آگاهی مصرف آن است که علی

) 2020و همکاران،  ی(حسین سالمتی مصرف ماهی
ایران تر کشورها از جمله هنوز مصرف آن در بیش

توصیه شده، که معموالً دو وعده  میزانتر از  بسیار کم
). 2018گیرد (فائو،  در هفته است را در بر می

بسیاري از  ،آبزیان ارزش غذایی بااليدلیل  بهحال  بااین
هاي آبزیان در سبد هکشورها جهت افزایش فرآورد

 اند هاي متعددي را اجرا کردهبرنامهغذایی مردم 
دهه  5مصرف آبزیان در . )2005(کنیک و دیگران، 

 1/3ساالنه حدود  2016الی  1961گذشته از سال 
مصرف ) و 2018ئو، درصد رشد داشته است (فا

 رسیدهکیلوگرم  21به  ،2017در سال  آن سرانه جهانی
نمایانگر استقبال عمومی  این رشد. )2018فائو، ( است

جهان از افزایش مصرف آبزیان است. این روند 
هاي آبزي در افزایشی مصرف مستلزم پرورش گونه

هاي گسترده و وسیع است. بر اساس آمار  شیوه
متوسط سرانه مصرف  )2018( انیسازمان خواربار جه

باشد. نظر به مصرف  کیلوگرم در سال می 2/20جهانی 
مصرف  این کشور،باالي آبزیان در چین به استثناي 

کیلوگرم  5/15سرانه آبزیان بر اساس همین گزارش 
و  5/22مصرف سرانه در کشورهاي اروپایی  .باشد می
  .)1گزارش شده است (جدول کیلوگرم  9/9 آفریقادر 
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  . مصرف سرانه آبزیان در مناطق مختلف جهان -1جدول 

  کل مصرف ماهی (میلیون تن)  هاي اقتصادي منطقه / گروه
  (معادل وزن زنده)

  مصرف سرانه آبزیان
  گرم در سال)(کیلو

  2/20  8/148  جهان
  5/15  9/92  جهان به استثناي چین

  9/9  7/11  افریقا

  6/21  7/7  امریکاي شمالی
  8/9  2/6  امریکاي التین

  0/24  6/105  آسیا
  5/22  6/16  اروپا

  0/25  0/1  اقیانوسیه
  9/24  4/31  یافته هاي توسعهکشور

  6/12  0/12  یافته تر توسعه هاي کمکشور
  5/20  4/105  هاي در حال توسعهکشور

  7/7  8/20  درآمد (داراي مشکل غذا) کشورهاي کم
 )2018منبع: (فائو، 

  
و گرم پروتئین جدول زیر میزان مصرف سرانه 

مصرفی محصوالت دریایی (از محل تولید و واردات) 
را در سطح کشور نشان  1397-1396در دوره زمانی 

دهد. بر اساس این اطالعات میزان مصرف سرانه  می
محصوالت دریایی در کشور با شیب مالیمی در حال 

که میزان مصرف محصوالت  طوري هافزایش است. ب
کیلوگرم در سال بوده  3/11، 1396دریایی در سال 

کیلو گرم  1/12به  1397است و این میزان در سال 
رسیده است. میزان مصرف گرم پروتئین محصوالت 

گرم در روز بوده و این  04/6، 1396دریایی در سال 
گرم در روز رسیده است  43/6به  1397عدد در سال 

  ). 1397(آمار نامه کشاورزي جلد دوم، 
مصرف سرانه آبزیان  شود که بنابراین مشاهده می

 تقریباًتر از میانگین جهانی و بسیار پاییندر ایران 
 درحالی ) این2019عادلی، ( است آن مقدارنصف 

 هايسال ايتغذیه هايتوصیه و کلی سیاست که است
 مصرف به وابسته هايبیماري با مبارزه جهت اخیر

 خصوص به سفید گوشت مصرف گسترش گوشت،
   .)2013دادگر و همکاران، ( است ودهب ماهی گوشت

کیلومتر (با  43660استان آذربایجان غربی با 
احتساب مساحت دریاچه ارومیه)، در شمال غربی 

درصد وسعت  46/2قرار گرفته است. این استان 
شود و سیزدهمین استان پهناور  کشور را شامل می

کشور است. این استان ازمناطق کوهستانی کشور 
هاي مرتفع مانند دیواري  کوه رود که رشته شمار می به

 عراق کشیده شده و سراسر مرز با کشورهاي ترکیه و
سرچشمه بسیاري از  هاي آب و منبع چشمه

استان  1390هاست. بر اساس سرشماري سال  رودخانه
غربی بیش از سه میلیون و هشتاد هزار نفر جمعیت  آ.

ل دارد که بیش از چهار درصد جمعیت کشور را شام
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در صد از این جمعیت در شهرها  63شود. حدود  می
درصد در روستاها ساکن هستند. در این استان  27 و

میگو  بی، منابع آبی و شاهآبی، سردآ انواع ماهیان گرم
تن محصول و  11998شود که در مجموع  تولید می

درصد از کل تولید شیالت کشور را  6برابر با حدود 
نشان از ظرفیت مناسب دهد که  به خود اختصاص می

). 2(جدول  این استان در تولید انواع آبزیان است
تر از  حال میزان مصرف آبزیان در این استان پایین اینبا

میزان متوسط کشوري است و ضروري است تا با 
ثر بر مصرف آن شناسایی ؤتر عوامل م بررسی دقیق

  شود. 

  
 . 1397در سال  پروري به تفکیک استان میزان تولید آبزي -2جدول 

  آبی سرد  آبی گرم  استان
برداشت از 
  منابع آبی

ماهیان 
  خاویاري

  میگوي 
  آب شیرین

  شاه میگو
  میگوي 
  آب شور

  جمع کل

  11998    240  0  0  4460  5944  1354  آذربایجان غربی

  207353  5128  278  9  363  27503  73642  100430  جمع کل
 1392-1397منبع: سالنامه آماري شیالت ایران از 

  
ضرورت افزایش مصرف سرانه آبزیان از طرفی 

مختلفی در این زمینه  هاي پژوهشباعث شده است که 
  به انجام برسد. 

ی به پژوهش) در 2020حسینی و همکاران (
هاي ارزیابی موانع مصرف و خرید ماهی در میان گروه

کننده پرداختند. نتایج نشان داد که تنها  مختلف مصرف
صورت هفتگی ماهی ارها بهدرصد از خانو 8/7

تر  چنین مشخص شد که باصرفه کردند. هممصرف می
ویژه در  بودن گوشت مرغ نسبت به ماهی (به

خانوارهاي با توان مالی کم)، قدرت خرید 
آمیز بودن مصرف ماهی از  خانوارها و مخاطره کم

در ترین موانع مصرف و خرید ماهی بود.  جمله مهم
) به این 2016کاران (دیگري حسینی و هم پژوهش

نتیجه رسیدند که قیمت و بوي ماهی موانع عمده 
مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد 

چنین،  معنادار داشتند. هم رابطهخانوار با مصرف ماهی 
مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، 

ترین انگیزه مصرف ماهی در خانوارهاي ساروي  مهم

) نیز به این 2019ی پول و همکاران (باشد. ریحان می
 یافته رسیدند که کیفیت، نوع عرضه و فراوري،

صورت مثبت و  بندي و باورهاي مختلف به بسته
داري بر نگرش افراد نسبت به خرید و مصرف  معنی

) نیز به 2015نژاد و همکاران ( گذارند. علی میگو اثر
این نتیجه رسیدند که گران بودن محصوالت شیالتی 
عامل اصلی عدم مصرف آبزیان در شهر رشت است. 

)، نشان دادند که 2015آبادي ( امیرنژاد و حیدري کمال
ترتیب متغیرهاي منطقه محل سکونت، آگاهی  به

سالمتی ماهی، ارزیابی فایده گوشت ماهی، آگاهی 
ریزي  مصرفی، فشار هنجاري مصرف و معیار برنامه

ی در شهرستان ترین تأثیر را بر مصرف ماه غذایی بیش
) به این 2016دوراندیش و همکاران (ساري دارند. 

نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت، درآمد، شغل 
هاي مرتبط  سرپرست خانوار، منطقه مسکونی، عامل

با سلیقه، دانش تهیه و پخت آبزیان و بهداشت و 
سالمت آبزیان، اقدام خانوارها براي مصرف آبزیان را 

دادگر و همکاران  پژوهشدر د. دهن تأثیر قرار می تحت
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نیز که به سنجش سرانه مصرف آبزیان و ) 2013(
در استان  کارهاي توسعه مصرف ارزیابی موانع و راه

که گرانی و مرکزي اختصاص داشت مشخص شد 
نبود بازار خرید محلی نزدیک محل کار و سکونت از 

ترین مشکالت و تنگناهاي مصرف به شمار  مهم
ی به پژوهش) در 2012همکاران (مطلبی و رود.  می

عوامل رفتاري از جمله بو و مزه ماهی، ترس از 
سازي و پخت  استخوان ریز ماهی و توانایی در آماده

ثر بر عدم مصرف ماهی در ایران ؤعنوان عومل م آن به
  اند.  اشاره کرده

 منابع سایر بر فشار منظور کاستن به ایران در
 تأمین در غذایی هاین ماد نقش و حیوانی پروتئین
 پرورش مزایاي اقتصادي چنین هم و جامعه سالمت
ه کنند منابع دریایی تأمین از تر بیش هاستفاد آبزیان،

رسد  می نظر به ضروري کشور، پروتئین مورد نیاز مردم
ترین  که از مهم طوري ه). ب2013(نصرتی و همکاران، 

اهداف برنامه ششم توسعه، بهبود سهم محصوالت 
ر تأمین امنیت غذایی و افزایش حمایت از شیالتی د

 گذاري جهت هر گونه سیاست بدینباشد.  تولیدکنندگان می
ریزي مرتبط با مصرف، نیازمند تحلیل و  و برنامه

 باشد شناخت الگوي مصرف خانوارهاي جامعه می
) در این میان مصرف 2020حسینی و همکاران، (

ري آن، آبزیان عالوه بر ارزش غذایی، تولید و فراو
هاي تجاري و  موجبات اشتغال و درامد را در بخش

). 2018کند (موچنچه و همکاران،  تجاري فراهم می
دستیابی به هدف افزایش مصرف نیازمند اقدامات 

، ها پژوهشهاي مختلفی از جمله فراوانی در زمینه

ها، آموزش و فرهنگ سازي است (دادگر و  زیرساخت
در همین ارتباط با حاضر  پژوهش). 2013همکاران، 

کنندگان  هدف شناخت و آگاهی از رفتار مصرف
شهري و روستایی در حوزه مصرف سرانه آبزیان در 
استان آذربایجان غربی به انجام رسید. الزم به ذکر 

شناسایی است که افزایش مصرف سرانه آبزیان بدون 
پذیر  امکانثر، ؤوضعیت موجود و ارائه یک برنامه م

رسد گام اول و اساسی در این مینظر  نیست و به
خصوص برآورد وضعیت موجود میزان مصرف سرانه 
آبزیان در این استان در مناطق شهري و روستایی 

  است. 
 نظران و صاحب پژوهشگرانهاي دیدگاه بنديجمع

که متغیرهاي  دادفعال در حوزه مصرف آبزیان نشان 
. دباشن آبزیان تأثیرگذار می میزان مصرفمتفاوتی در 

 منظور بررسی متغیرهاي تأثیرگذار، در پژوهش حاضر به
چنین مطالعات  داخلی و همبا استناد به مطالعات 

)، 2020؛ قاسیم و همکاران (جملهمختلف خارجی از 
)، 2018)، وناتی و همکاران (2015کان و همکاران (

س وب )،2011آلیسون و همکاران ( )،2019لی و نام (
روزن و ، )1995( و همکارانهانسن  ،)2000( و براون

الگوي  )2006همکاران (؛ مارت و )2006همکاران (
گونه که  د و مورد بررسی قرار گرفت. همانذیل پیشنها

مشخص است، میزان مصرف آبزیان  1 از شکل
ثیر عواملی مانند؛ آشنایی و آگاهی از مزایاي أت تحت

مصرف ماهی، فرهنگ و عادات غذایی، آموزش و 
 بهداشت آبزیان، متغیرهاي اقتصادي رسانی، اطالع

  هاي فردي است. بندي و ...) و ویژگی (قیمت، بسته
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  . تحقیق چارچوب مفهومی -1شکل 

  
  ها مواد و روش

ز لحاظ حاضر از لحاظ هدف کاربردي، ا پژوهش
آزمایشی، از لحاظ روش میزان کنترل متغیرها، غیر

 آوري اطالعات پیمایشی و از لحاظ تجزیه و جمع
است. جامعه آماري  استنباطی - توصیفیتحلیل از نوع 

ه خانوارهاي شهري و روستایی همشامل  پژوهشاین 
استان آذربایجان غربی است. بر اساس سرشماري سال 

خانوار  816300، استان آذربایجان غربی داراي 1395
خانوار ساکن مناطق  534050است که از این تعداد 

مناطق روستایی خانوار ساکن  282250شهري و 
با استفاده از فرمول کوکران برابر است. حجم نمونه 

نفر از  1360به تناسب خانوار مشخص شد که  2096
نفر از مناطق روستایی انتخاب و  736مناطق شهري و 

گیري در هریک  روش نمونه. مورد مطالعه قرار گرفتند
با انتساب تصادفی  صورت بهاز مناطق انتخاب شده 

آوري  منظور جمع حاضر به پژوهشدر . بودمتناسب 
اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی این 

پنل متخصصین مورد گیري از نقطه نظرات  ابزار با بهره
چنین با انجام پیش آزمون و  یید قرار گرفت. همأت

پرسشنامه اقدام به محاسبه ضریب آلفاي  30توزیع 
یزان این شاخص کرونباخ گردید که نتایج نشان داد م

قبول پایایی ابزار  و بیانگر سطح قابل 79/0برابر با 
حاضر از سه قسمت  پژوهشپرسشنامه  بود. پژوهش

تشکیل شده است. در بخش نخست اطالعات 
شناختی نمونه مورد مطالعه، در بخش دوم  جمعیت

اطالعات مرتبط با میزان مصرف آبزیان و در بخش 
گذار بر میزان مصرف سوم نیز متغیرهاي مستقل و اثر

  مورد پرسش قرار گرفت. 
براي  )2013فائو (از فرمول  پژوهشدر این 

در این  .محاسبه میزان مصرف سرانه استفاده گردید
متوسط با ضرب مصرف سرانه ماهی،  میزانروش 

  خرید در هر سال  تعداد درمیزان ماهی در هر خرید 
   دست آمد هبتقسیم بر تعداد اعضاي خانواده و 

  . )1 رابطه(
  

)1  (                                   G / M * L  =FC  
  

   ،متوسط میزان ماهی در هر خرید Lکه در آن، 
M خرید در هر سال تعداد، G تعداد اعضاي خانوار، 

FC  ماهی سرانهمصرف.  
آماري  افزار نرمها با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده

SPSS21 ها از آمار  ادهانجام شد. در توصیف د
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توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و توزیع درصد 
و  استفاده گردید و نمودارهادر قالب جداول  فراوانی

هاي ضریب  نیز از تکنیک در قسمت استنباطی
 . شدگانه خطی استفاده همبستگی و رگرسیون چند

  
  نتایج

اي افراد مورد  هاي فردي و حرفهبررسی ویژگی
اد میانگین سنی افراد مورد مطالعه مطالعه نشان د

جنسیت درصد از  57سال بوده است. حدود  67/42

مورد مطالعه را مردان و بقیه را زنان تشکیل داد.  افراد
چنین مشخص شد که از لحاظ تحصیالت  هم

سطح تحصیالت  به ترین فراوانی مربوط بیش
درصد) و  6/30نفر ( 641با فراوانی  "کارشناسی"

 "دکتري"وانی مربوط به سطح تحصیالت ترین فرا کم
. سایر باشددرصد) می 3/2نفر ( 49با فراوانی 

نشان داده  3اي در جدول اطالعات فردي و حرفه
  شده است. 

 
  . )=2096n( اي افراد مورد مطالعه هاي فردي و حرفه توزیع فراوانی ویژگی -3جدول 

  توضیحات  درصد  فراوانی  طبقات  متغیر

  سن

30 -21  488 3/23 

  67/42میانگین: 
  40میانه: 
  5/207واریانس: 

  21کمترین: 
  110بیشترین: 

40 -31  631 2/30 

50 -41  449 4/21 

60 -51  281 4/13 

70 -61  162 7/7 

80 -71  70 3/3 

 7/0 15  80باالتر از 

  جنسیت
 3/57 1201  مرد

 -  
 7/42 895  زن

 تحصیالت

 7/17 371  زیر دیپلم

 -  

 8/20 435  دیپلم

 6/17 368  کاردانی

 6/30 641  کارشناسی

 7/9 204  ارشد کارشناسی

 3/2 49  دکتري

 3/1 28  بدون جواب

  
دست آمده در  هنتیجه تجزیه و تحلیل اطالعات ب

هاي شهرستانآبزیان خصوص میزان مصرف سرانه 
مصرف  میزان ترینو پایین التریناکه ب داداستان نشان 

کیلوگرم در  94/8 ارومیهشهرستان  مربوط به ترتیب به

 4جدول بود. کیلو گرم  21/6سال و شهرستان نقده با 
هاي استان را میزان مصرف سرانه ماهی در شهرستان

  . دهد نشان می
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 .گرم)کیلو( هاي استان آذربایجان غربی مصرف سرانه شهرستان -4 جدول

  انحراف معیار  میانگین  شهر  ردیف
  94/15  94/8  اورمیه  1
  50/12  42/8  میاندوآب  2
  72/14  79/7  بوکان  3
  72/5  21/6  نقده  4
  40/11  38/7  پیرانشهر  5
  87/8  1/8  سردشت  6
  39/9  17/7  پلدشت  7
  99/4  77/6  اشنویه  8

  90/9  60/7  مناطق شهري  
  89/8  48/7  مناطق روستایی  

  
دالیل موانع یا از پاسخگویان خواسته شد که 

نشان را بیان کنند. نتایج  آبزیانف محدودکننده مصر
قیمت « ترین دلیل در مصرف کم آبزیان داد که مهم
بود.  درصد) 9/32نفر ( 689با فراوانی » باالي آبزیان

عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و محل «
عدم سازگاري «، درصد) 26نفر ( 546با فراوانی  »کار

 3/13نفر ( 278با فراوانی  »با ذائقه افراد خانواده
با » نبود آبزیان در اکثر اوقات در بازار«و درصد) 
ترین  ترتیب مهم بهدرصد)،  1/11نفر ( 233 فراوانی

دالیل در کاهش مصرف آبزیان در بین خانوارهاي 
  ). 5جدول (مورد بررسی بود 

  
  . مصرف آبزیان موانعتوزیع فراوانی  -5جدول 

  درصد  فراوانی  موارد
 9/32 689  انقیمت باالي آبزی

 26 546  عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و محل کار

 3/13 278  عدم سازگاري با ذائقه افراد خانواده

 1/11 233  نبود آبزیان در اکثر اوقات در بازار

 8/7 163  ها ها و مزایاي آن عدم آشنایی با انواع ماهی

 9/6 144  نبود عادت خرید آبزیان

 8/5 122  آوري وه پخت و عملعدم آشنایی با نح

 7/5 119  عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان

 2/4 88  عدم امکان نگهداري آبزیان در منزل به مدت طوالنی

 1/2 44  عدم رعایت مناسب بهداشت

 1 27  دوست داریم ولی پول نداریم

 2/0 4  بوي بد ماهی

 1/0 3  ها ماهی دوست ندارند بچه
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ا از مزایاي مصرف آبزیان همیزان آگاهی خانواده
است  پژوهشمورد مطالعه در این  یکی از متغیرهاي

درصد) در حد  6/11نفر ( 243که نتایج نشان داد 
از مزایاي مصرف آبزیان آگاهی » زیاد و خیلی زیاد«

درصد) از افراد مورد مطالعه در  1/15نفر ( 316دارند. 

درصد) در حد  7/20نفر ( 436و » متوسط«حد 
 6/0نفر ( 12چنین  آگاهی داشتند. هم» کم و کم خیلی«

اطالعاتی در » هیچ«که  اند بیان نمودهدرصد) از افراد 
  اند. مورد مزایاي مصرف آبزیان نداشته

  
  . توزیع فراوانی میزان آگاهی از مزایاي مصرف آبزیان -6جدول 

  درصد  فراوانی  تعداد
 6/0 12  هیچ

 2 42  خیلی کم

 7/18 394  کم

 1/15 316  متوسط

 1/10 211  زیاد

 5/1 32  خیلی زیاد

 52  1089  بدون جواب

 100 2096  جمع

  
متغیرهاي منظور بررسی ارتباط بین  در ادامه و به

و میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه از  پژوهش
 7ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج در جدول 

گونه که مشخص است بین  نشان داده شده است. همان
یزان مصرف سرانه آبزیان با میزان آگاهی به مصرف م

درصد وجود داشت.  95دار در سطح  رابطه مثبت معنی

دار در  بین میزان مصرف با قیمت رابطه منفی معنی
بین میزان مصرف با تنوع ماهی درصد و  95سطح 

دار در سطح یک درصد وجود  رابطه مثبت معنی
ماهی و  چنین بین میزان مصرف و کیفیت داشت. هم

دار آماري وجود  درآمد خانواده نیز ارتباط معنی
  نداشت. 

  
  .میزان مصرف سرانه با متغیرهاي تحقیق رابطه بین -7 جدول

  )sig( داري سطح معنی )r( ضریب همبستگی  نوع آزمون  )2متغیر (  )1متغیر (

  043/0  149/0  اسپیرمن به مصرف آگاهیمیزان  میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  048/0  -129/0 اسپیرمن قیمت میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  008/0  207/0 اسپیرمن تنوع ماهی میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  393/0  048/0 اسپیرمن کیفیت ماهی میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  911/0  007/0 اسپیرمن  درآمد خانواده میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  071/0  120/0 اسپیرمن  فرهنگ و عادات غذایی میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه

  060/0  137/0 اسپیرمن  آموزش و اطالع رسانی  میزان مصرف سرانه افراد مورد مطالعه
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مشخص است  8گونه که از نتایج جدول  همان
مناطق شهري استان داراي میانگین مصرف سرانه 

وگرم و مناطق روستایی داراي میانگین کیل 60/7
باشند. نتایج  کیلوگرم در سال می 48/7مصرف سرانه 

اي نشان داد که از لحاظ آماري تفاوتی  آزمون مقایسه
بین نقاط شهري و روستایی از لحاظ میزان سرانه 

  مصرف آبزیان وجود ندارد. 

  
  . و روستا اي میزان سرانه مصرف آبزیان در شهر بررسی مقایسه -8جدول 

  )sig( داري سطح معنی T انحراف معیار  میانگین  گروه  متغیر
  78/1  48/7 روستا میزان سرانه مصرف آبزیان

699/0  458/0  
  88/1 60/7 شهر 

 
منظور بررسی عوامل  به پژوهشدر این قسمت از 

ثر بر میزان مصرف آبزیان از تکنیک رگرسیون ؤم
براي تست رابطه در مدل حاضر چندگانه استفاده شد. 

خطی بین متغیرهاي مستقل وارد شده در رگرسیون  هم
استفاده شد.  2و عامل تورم واریانس 1از آماره تولرانس

باشد، میزان  مشخص می 9 گونه که از جدول همان
تولرانس متغیرهاي وارد شده در مدل به یک نزدیک و 

چنین میزان عامل تورم واریانس متغیرهاي مذکور  هم

ه یک و از دو فاصله دارد. این امر بیانگر نزدیک ب
خطی بین متغیرهاي مستقل مدل  میزان پایین هم

نتایج نشان داد که متغیرهاي باشد. رگرسیونی می
آگاهی از مصرف آبزیان  ،تنوع ماهی ،قیمت آبزیان

ترین تأثیر را در میزان مصرف آبزیان در استان  بیش
این  R2زان آذربایجان غربی دارند و با توجه به می

درصد از تغییرات متغیر وابسته  37 در مجموعمتغیرها 
  . )10و  9 هاي (جدول کنند را تبیین می

  
 2 1 .خالصه نتایج رگرسیون چندگانه -9 جدول

  2Rضریب تعدیل شده   2Rضریب تعیین  R ضریب همبستگی  عامل تورم واریانس  تولرانس  مدل
920/0  قیمت  087/1  541/0  293/0  289/0 

990/0 وع ماهیتن  010/1  597/0  357/0  350/0 

955/0 آگاهی  047/1  610/0 373/0 363/0 

  
  .رگرسیون چندگانه betaضرایب  - 10 جدول

 .B Beta t Sig  مدل

  000/0  775/5   572/1  عدد ثابت
  000/0 769/4  344/0  343/0  قیمت

  000/0 645/4 336/0 256/0 تنوع ماهی
  027/0 -226/2 -127/0  115/0 آگاهی

                                                
1- Tolerance 
2- VIF 
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  گیري نتیجهبحث و 
هاي غذایی است که ترین گروه آبزیان یکی از مهم

کند  بدیلی در سالمت آحاد جامعه ایفا می نقش بی
). هدف 2014(رضایی پندري و کشاورز محمدي، 

حاضر بررسی مصرف سرانه آبزیان و  پژوهش
ثر بر آن در استان آذربایجان غربی ؤشناسایی عوامل م
نشان داد که متوسط سرانه  هشپژوبود. نتایج این 

مصرف آبزیان در استان آذربایجان غربی بسیار پایین 
بوده و حتی در مقایسه با میانگین کشوري مقدار 

تري است. این درحالی است که بین جامعه  کم
روستایی و شهري نیز اختالف کمی از لحاظ مصرف 

 مختلفی هاي پژوهشسرانه آبزیان مشاهده شد. در 
کیلوگرم  5/6آبزیان در استان یزد  مصرف سرانه

 14)، در استان مازندران و گیالن 2007معروف، (
)، در شهر تهران 2015نژاد و همکاران،  کیلوگرم (علی

)، در استان مرکزي 2019(عادلی و همکاران،  3/13
کیلوگرم (حسینی و  5/9در شهر ساري کیلوگرم،  8/5

وگرم کیل 5/5)، براي پرسنل ناجا 2016همکاران، 
میانگین پایین مصرف  بیانگرگزارش شد که همگی 
چنین توزیع ناهمگون آن در  سرانه در کشور و هم

ها و قشرهاي نقاط مختلف کشور و حتی گروه
نشان داد که استان  پژوهشنتایج این اجتماعی است. 

آذربایجان غربی در موقعیت مناسبی نسبت به میانگین 
ن قرار ندارد و انه مصرف آبزیاکشوري از لحاظ سر

 13تر از میانگین کشور و  کیلوگرم کم 4طور تقریبی  به
تر از میانگین جهانی است. این درحالی  کیلوگرم کم

است که در برنامه پنجم توسعه مقرر بود مصرف 
 14کیلوگرم و در برنامه ششم به  13سرانه آبزیان به 

کیلوگرم افزایش یابد. موارد فوق ضرورت توجه به 
ثیرگذار بر افزایش مصرف سرانه آبزیان در أعوامل ت

  . )2013(دادگر و همکاران،  استان را نشان می دهد
حاضر نشان داد که قیمت باالي  پژوهشنتایج 

آبزیان، عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و 

محل کار، عدم سازگاري با ذائقه افراد خانواده، نبود 
دم آشنایی با انواع آبزیان در اکثر اوقات در بازار و ع

ترین مشکالت و  ها از جمله مهم ها و مزایاي آن ماهی
تنگناهاي مصرف آبزیان در استان آذربایجان غربی 

حاضر تومیک و همکاران  پژوهشبود. همسو با 
)؛ وربک و واکر 2012)؛ نیل و همکاران (2015(
)؛ دادگر و 2020)؛ حسینی و همکاران (2005(

دادگر )؛ 2016و همکاران ( حسینی)؛ 2013همکاران (
)؛ به قدرت خرید کم خانوارها و 2013و همکاران (

حسینی )؛ 2016حسینی و همکاران (، قیمت باالي آن
  )؛ 2013)؛ دادگر و همکاران (2020و همکاران (

تومیک و ، به مشکالت دسترسی به بازار خرید
)؛ 2013واسکونسلوس و همکاران ()؛ 2015همکاران (

رضایی پندري و )؛ 2016ان (حسینی و همکار
  )؛ 2020حسینی و همکاران ()؛ 2014همکاران (

با  ماهی عدم تطابقبه )؛ 2013دادگر و همکاران (
)؛ 2016دوراندیش و همکاران (افراد خانواده و  ذائقه

)؛ دادگر و همکاران 2020حسینی و همکاران (
 عدم آشنایی با انواع ماهی و مزایاي آن ) به2013(

  اند. هاشاره کرد
 پژوهشسیون چندگانه خطی در این نتیجه رگر

نشان داد که متغیر قیمت در میزان مصرف آبزیان در 
و با افزایش دارد  يثیر معنادارأاستان آذربایجان غربی ت

کند. این  قیمت میزان مصرف آبزیان نیز کاهش پیدا می
؛ تومیک و همکاران هاي پژوهشیافته با نتایج 

)، 2007گیل ()؛ 2012ان ()؛ نیل و همکار2015(
)؛ 2020)؛ حسینی و همکاران (2005وربک و واکر (

رضایی پندري و کشاورز )؛ 2013دادگر و همکاران (
)؛ 2016دوراندیش و همکاران ()؛ 2014محمدي (

)؛ دادگر و همکاران 2016حسینی و همکاران (
   همخوانی دارد. )2013(
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 کنندگان و آگاهی مصرف نتایج نشان داد که تنوع ماهی
بررسی دارد. ثیر مثبتی بر سرانه مصرف آبزیان أنیز ت

نشان داد  پژوهشگراندیگر  هاي پژوهش هاي گزارش
)؛ 2020حسینی و همکاران (که این نتیجه با نتایج 

)؛ رضایی پندري و کشاورز 2013دادگر و همکاران (
در توجیه این مطلب . همخوانی دارد) 2014محمدي (

کنندگان در خصوص  مصرفباید گفت که سالیق 
ماهیان و آبزیان به نسبت سایر منابع پروتئنی 

تر است. براي این منظور الزم است تا  گیرانه سخت
کنندگان بهبود  تنوع سبد پروتیئن شیالتی مصرف

بخشیده شود. این امر با تهیه و توزیع انواع ماهیان در 
چنین در بحث  شود. هم مراکز فروش میسر می

آموزش نسبت به معرفی انواع آبزیان  سازي و فرهنگ
ها  و مزایاي مصرف هرکدام و حتی شیوه طبخ آن

هاى ترویجى باید  رسانی الزم انجام شود. برنامه اطالع
له مهم دیگر أهاي فردي را در نظر بگیرد. مس تفاوت

وارد نمودن مصرف ماهى در فرهنگ غذایى 
خصوص از دوران کودکى است و باالخره اهمیت  به

ه ارائه و دسترسى به مصرف ماهى باید بیش از نحو
پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا جزء عوامل نادرى 
است که شواهد متعدد علمى وجود دارد که نشان 

تر ماهى و فقدان  دهد وجودش باعث مصرف بیش مى
ثیر تأشود. الزم به ذکر است،  آن مانع مصرف ماهى مى

زیان، گویاي مصرف آبمثبت متغیر آگاهی از مزایاي 
اهمیت نقش آگاه ساختن جامعه و افزایش سطح 

اي  اطالعات و فرهنگ عمومی نسبت به خواص تغذیه
دریایی و تأثیري که در  هايمحصوالت و فرآورده

ها دارند  سالمت انسان و پیشگیري از انواع بیماري
ترین و مؤثرترین  از مهم یکی بنابراینخواهد بود. 

رف این دسته از مواد غذایی ها براي ترویج مصاقدام
  جانبه است.پیگیر و همه آموزش درست،

شود که  پیشنهاد می پژوهشهاي باتوجه به یافته
اي در مدیریت شیالت استان با حضور کمیته

هاي دخیل در مصرف نمایندگان نهادها و سازمان
بازنگري در  تشکیل شود تا با آبزیان در استان

ت شیالتی و افزایش ساماندهی مراکز توزیع محصوال
دسترسی مردم به محصوالت و تنوع بخشی به توزیع 

رف سرانه زمینه افزایش مص ،ها انواع ماهی در بازارچه
براي افزایش میزان مصرف  آبزیان را فراهم آورند.

 سرانه در سطح استان ادارات شیالت، بازرگانی و
کنندگان و تعاون استان حمایت جدي از تولید

رار دهد ی را در دستور کار خود قفروشندگان ماه
با  هایی به مدت چند سالکه با اتخاذ رویکرد طوري هب

هاي استان در اختیار قیمت مناسب در ادارات و نهاد
تهیه و توزیع بروشورهاي قرار گیرد. کارمندان 

صورت گسترده در استان، تهیه  بهترویجی و آموزشی 
ها  آن و توزیع محتواهاي زیبا و گرافیکی و انتشار

در فضاي مجازي نیز اکیداً توصیه  وصخص به
 سازي و آموزشی گردد. در این محتواهاي فرهنگ می

عالوه بر درج مزایا و اهمیت مصرف ماهی، اطالعاتی 
در خصوص نحوه پخت و مصرف ماهی به شیوه 

. کنندگان قرار داده شود تیار مصرفکاربردي در اخ
دگان نمونه کنن حمایت از مراکز تولید و پخش مصرف

راکز پرورش ماهی و گذاري در م سرمایهو استانی 
ماهی در مناطق عمده مصرف و نظارت افزایش توزیع 

توزیع آبزیان در و بر عملکرد این مراکز 
و  هاي مناسب و بهداشتی و با اوزان مناسب بندي بسته
هاي آبزیان در  توسعه برگزاري جشنوارهچنین  هم

  گردد.  پیشنهاد میاستان 
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