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Providing healthy food and food security is one of the most 

fundamental concerns of countries. As for Iran, the policies made in this 

area are aimed at increasing aquaculture production and fisheries in the 

coming years. Increasing seafood consumption, in addition to promoting 

community health, can play an effective role in the socio-economic 

development of the country at the macro level by stimulating production. 

The purpose of this study is to present a model of seafood consumption 

simulation by examining the factors affecting seafood consumption. In 

order to investigate the factors affecting seafood demand, systems 

dynamics method has been used to develop the model. The model was 

simulated in Vensim DDS software. Using statistical data of 20 years 
period, the demand for aquatic food consumption was simulated and 

different scenarios of increasing demand have been forecasted by 2024. 

Proposed policies include marketing activities for processed seafood, 

raising awareness of aquatic food consumption health benefits, and 

increasing knowledge of aquatic food quality evaluation and cooking 

methods. The simulation result has verified the effectiveness of the 

proposed policies. With regard to the results of this study, in order to 

increase the demand for aquatic products by 1403, it is suggested to 

increase awareness about the health benefits of aquatic products, training in 

cooking and purchasing, and marketing of processed seafood. 
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  های کلیدی: واژه

 شناسی سیستم،  پویایی

 ، تقاضا

 ، غذاهای دریایی

 مدل دینامیکی، 

  مدل مصرف
 

های مهم و اساسی کشورهای  تأمین غذای سالم و در کنار آن امنیت غذایی یکی از دغدغه

های صورت گرفته در این حوزه، در جهت  سیاستگذاری باشد. در ایران نیز مختلف جهان می

های آتی است. افزایش مصرف آبزیان عالوه بر ارتقا سالمت  افزایش تولید آبزیان در سال

اجتماعی کشور در سطح  -تواند با تحریک تولید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی جامعه، می

مصرف آبزیان از طریق بررسی عوامل  سازی هدف این مطالعه ارائه مدل شبیهکالن داشته باشد. 

ثیرگذار بر تقاضای آبزیان، از أبه منظور بررسی عوامل تباشد.  تأثیرگذار بر مصرف آبزیان می

در  های آماری ها بهره گرفته شده است. در این مطالعه با بررسی داده شناسی سیستم روش پویایی

افزار  نرم با استفاده ازی مذکور  ه( تقاضای مصرف آبزیان در دور1379-1398ساله ) 20 دوره

Vensim DDS بینی شده  سناریوهای مختلف افزایش تقاضا پیش 1403سازی و تا سال  مدل

های بازاریابی برای محصوالت دریایی فرآوری شده،  های پیشنهادی فعالیت است. سیاست

سازی در خصوص مزایای سالمتی آبزیان و افزایش آموزش طبخ و خرید آبزیان  افزایش آگاه

های پیشنهادی است. با توجه به نتایج  ده اثر بخشی سیاستدهن سازی نشان باشند. نتایج شبیه می

سازی در خصوص  افزایش آگاه 1403این مطالعه، به منظور افزایش تقاضای آبزیان تا سال 

شده دریایی  مزایای سالمتی آبزیان، آموزش طبخ و خرید و بازاریابی محصوالت فرآوری

 گردد. پیشنهاد می
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 مقدمه
غذایی یکی غذای سالم و در کنار آن امنیت  تأمین

 مختلف جهان کشورهایمهم و اساسی  های دغدغهاز 

مختلفی از سوی  های روشرویکردها و که باشد  می

غذا  تأمین .گردد میدر جهت تحقق آن اتخاذ  ها دولت

 های روشآبی و مناطق دریایی یکی از  های حوزهاز 

در دستیابی به  ها دولتحال کارآمد  م و در عینسال

. گردد میغذای سالم محسوب  تأمینامنیت غذایی و 

مصرف آبزیان برای حفظ سالمتی بسیار مهم است و 

از جمله سرطان،  ها بیماریباعث جلوگیری از بسیاری 

 گردد یم آلزایمر و آسم ،قلبی و عروقی های بیماری

به دلیل این تأثیر زیاد مصرف آبزیان (. 1394)عادلی، 

آبزیان بهداشت جهانی مصرف  ، سازمانبر سالمتی

یکی از  عنوان  بهمیزان حداقل دوبار در هفته را  به

قلبی عروقی  های بیماریدر پیشگیری از  مؤثرعوامل 

  توصیه کرده است.و سکته مغزی 

توسعه بازار آبزیان عالوه بر تأمین منابع غذایی 

نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشورها  تواند میسالم، 

به تبع  وتوسعه بازار آبزیان داشته باشد. در حقیقت 

اجتماعی  -، توسعه اقتصادیآن رشد صنایع شیالتی

کشور در سطح کالن را نیز منجر خواهد شد. توسعه 

آبزیان با افزایش تقاضا و تحریک تولید و  بازار

فرآوری باعث رونق صنایع شیالتی خواهد شد که بر 

همین اساس توسعه مصرف آبزیان در دستور کار 

عالوه بر  گرفته است.سازمان شیالت ایران نیز قرار 

افزایش تولید و مصرف آبزیان باعث حفظ و ایجاد این، 

شغل در این حوزه خواهد شد. طبق آمارهای فائو فقط 

 2014میلیون نفر در سال  6/56در تولید آبزیان در دنیا 

. این آمار در ایران تنها در بخش اند بودهمشغول به کار 

ه بدون احتساب ک باشد میهزار نفر  223تولید بیش از 

فرآوری، توزیع، فروش و سایر  های فعالیتسایر 

 (. 1396 )سازمان شیالت ایران، باشد می ها فعالیت

 IME شده توسط مؤسسه بر اساس تحقیقات انجام

(Institution of Mechanical Engineers ) برای

 تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله و گاو حدود 

است؛ این میزان برای لیتر آب نیاز  415هزار و  15

 412هزار و  10تولید یک کیلوگرم گوشت گوسفندی 

هزار و  4لیتر و برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ 

این در حالی است (. IANA ،1397) لیتر است 325

برای  در صیادی بسیار ناچیز و که مصرف آب

 متغیر بر اساس گونه پرورشی و پروری دریایی آبزی

 تأمینجهت  هزار لیتر بر کیلوگرم 2طور میانگین  به

البته  .(2015)پاهلو و همکاران،  استخوراک آبزیان 

 ازمقدار مصرف آب در پرورش ماهیان آب شیرین 

پرورشی، گونه  متغیر است و بهبسیار کم تا بسیار زیاد 

  بستگی داردسیستم تولید  منطقه جغرافیایی و

 ،یتیایران از لحاظ موقع (.2007)بوید و همکاران، 

و میزان مصرف آب  آید میکشوری خشک به حساب 

را نه چندان دور مشکالت زیادی  ای آیندهدر تولید در 

ایران به لحاظ  به وجود خواهد آورد. در مقابل کشور

برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیای خود از 

بالقوه ارزشمندی برای تولید آبزیان  های توانایی

برخوردار است. وسعت خاک و تنوع آب و هوایی 

 های کرانهکیلومتر مرز ساحل در  2700کشور، وجود 

فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان صید و  خلیج

های شیرین و شور در  پرورش انواع آبزیان در آب

  .سازد میدریایی را فراهم  های قفساستخر و در 

نشان  های تحلیلی منتشر شده رها و گزارشآما

و « صید»دهد تولید آبزیان از دو منبع  می

صورت مستمر  در هفت دهه اخیر به« پروری آبزی»

میلیون تن در اوایل دهه  20افزایش داشته و از حدود 

 2018میلیون تن در سال  180 میالدی، به مرز 1950

هانی بر همین اساس مصرف سرانه جرسیده است. 

 6حدود  1950های ابتدایی دهه  آبزیان که در سال

کیلوگرم  5/20مقدار  2018کیلوگرم بود، در سال 

چنان در حال  که هم دهد میازای هر نفر را نشان  به

که مصرف سرانه  در حالی. (2020، )فائو افزایش است

کشورهای صنعتی، آسیا، اروپا، اقیانوسیه و  آبزیان در
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 2/20، 25، 5/22، 24، 9/24میانگین جهانی به ترتیب 

 1398، بر اساس آمار سال است 2015در سال 

سازمان شیالت، نرخ سرانه مصرف آبزیان در ایران در 

تر  کیلوگرم، یعنی کم 1/10(، مقدار 1394) همین سال

و برابر با کشورهای  از نصف مصرف سرانه دنیا

( 8/9ی التین )و کشورهای امریکا (9/9افریقایی )

 برخوردار است و تنها از کشورهای بسیار فقیر و کم

 (. 1398 ،)سازمان شیالت ایران باالتر است( 7/7)
توجه سرانه مصرف آبزیان  رغم افزایش قابل علی

ها، این مقدار با میانگین سرانه  در ایران طی این سال
جاکه گوشت  مصرف در دنیا بسیار فاصله دارد. از آن

سه با گوشت قرمز و مرغ از ارزش ر مقایآبزیان د
یه و تری برخوردار است و به بهبود تغذایی باالغذ

این موضوع ، کند میکنندگان کمک  سالمت مصرف
بسیار مورد توجه متولیان حوزه سالمت و بهبود تغذیه 

موجود در  های ظرفیترو، با توجه به  . از اینباشد می
کشور در خصوص تولید آبزیان و اهمیت آن در 
توسعه اقتصادی اجتماعی و سالمت در کشور، افزایش 
مصرف و تحریک تقاضا از منظر پشتیبانی از تولید 

جا که توسعه بازار آبزیان از  از آن .یابد میاهمیت 
زمان  طور هم اهمیت است، به دارایمنظرهای مختلفی 

 مانندمتفاوت  های حوزهان در مورد توجه سیاستگذار
یه و سالمت اجتماعی، توسعه صنایع و ذبهبود تغ

های  اقتصادی، اشتغال و سیاستگذاری های بنگاه
عمومی کشور قرار دارد. این موضوع ضرورت بررسی 

صحیح از دینامیک تولید و مصرف و دریافت درک 
 .کند میآبزیان جهت سیاستگذاری این حوزه را نمایان 

 
 نظریمباني 

عنوان یک غذای سالم شناخته  هغذای دریایی ب

ل حا شود. با این شده و مصرف منظم آن توصیه می

کننده هنگام  سالمتی تنها دلیلی نیست که مصرف

)بیرچ و همکاران،  دارددر نظر انتخاب غذای دریایی 

خصوصیات دیگر محصول مانند مزه، بافت، (. 2012

و نزدیکی به درآمد، دسترسی ت، ، قیممصرف راحتی

سازی برای طبخ، دانش  آماده بندی و محل عرضه، بسته

های خرید تهیه و پخت آبزیان،  و تجربه در روش

تازگی و کیفیت، شیوه عرضه و بهداشتی بودن مکان 

توزیع، تبلیغ و ترویج محصوالت، نگرش منفی به 

و  ریز های تیغظاهر بو و  مانندنامطلوب  های ویژگی

اب غذای دریایی نقش آن نیز در انتخ فرهنگعادت و 

 ؛2000 میرلند و همکاران،) ای دارند کننده مهم و تعیین

آمائو  ؛2002 و همکاران، نهانس ؛2000 و براون، سبا

پینیاک و  ؛2006 آکینبود و دیپولو، ؛2006 و همکاران،

پنتو دمورا و  ؛2012 وان و هو، ؛2010 همکاران،

آلمیدا  ؛2012تورستودیر و همکاران،  ؛2012 همکاران،

عوامل فردی و  ،عالوه بر این (.2015 و همکاران،

 و موقعیتی بسیاری با مصرف آبزیان سبک زندگی

به رغم  .(2017 ،)تانگ و همکاران مرتبط هستند

کاربردی در حوزه مصرف  های پژوهشاهمیت باالی 

صورت گرفته در  های پژوهشآبزیان و با وجود 

های گذشته در این حوزه، موضوع بررسی  سال

مصرف آبزیان با یک نگاه کلی نگر از حوزه 

 های پژوهشدور مانده است. تعدادی از  ها پژوهش

 های محدودهپیشین به بررسی سرانه مصرف در 

بر  مؤثر های مؤلفهجغرافیایی مختلف و استخراج 

و برخی دیگر به بررسی  اند پرداختهمصرف آبزیان 

فردی  و یامحیطی  مؤلفهیک یا چند  رابطهداری معنا

اما در هیچ کدام از  اند پرداختهبا مصرف آبزیان 

با یک دید کلی نگر به دینامیک مصرف  ها پژوهش

آبزیان پرداخته نشده است و این شکاف پژوهشی در 

به دلیل نبود  وجود دارد.مینه بررسی مصرف آبزیان ز

ن، مدلی جامع در خصوص دینامیک مصرف آبزیا

از طریق ایجاد  تواند مینتایج حاصل از این پژوهش 

درک بهتری از دینامیک مصرف آبزیان، در 

رف و های کالن در جهت مداخله در مص سیاستگذاری

رار گیرد که این امر اثر تولید آبزیان مورد استفاده ق

مهمی در توسعه اقتصادی اجتماعی و سالمت جامعه 

 خواهد داشت.
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سرانه مصرف ماهی
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Time (Month)

tnerruC : سرانه مصرف ماهی

 تحقیقروش 

طراحی مدل دینامیکی  پژوهشصلی این هدف ا
ارائه مدلی در خصوص  .باشد میمصرف آبزیان 

جا و در  را به صورت یک متغیرهامصرف آبزیان که 
از رویکرد سیستمی  استفاده .یک سیستم بررسی کند

بینشی جامع نسبت  تواند میدر توجه به چنین مسائلی 
در شرایط مختلف ارائه دهد.  به رفتار سیستم

شناسی  منظور در این پژوهش از روش پویایی بدین
 پژوهش این انجام روش ها استفاده شده است. سیستم

چرا که  است نوع پیمایشی و کاربردی از هدف بعد از
تمرکز بر  ها سیستممبنای استفاده از روش پویایی 

است که در اینجا ارائه مدل دینامیکی مصرف  ای لهأمس
ژوهش حاضر منجر به آبزیان است، بنابراین نتایج پ

ارائه تصویر علت و معلولی از تأثیر عوامل و 
 .متغیرهای مختلف بر مصرف آبزیان خواهد داشت

که مطالعه بر روی مدلی برگرفته از واقعیت  دلیل این به
روش پژوهش، شبه آزمایشی است که  شود میانجام 

در ساختار مورد  دخالتی تواند نمیدر آن پژوهشگر 
دهد اما برای بررسی سناریوها و مطالعه انجام 

در . کند میسازی استفاده  های مختلف از شبیه سیاست
ها در مرحله اول  آوری داده پژوهش حاضر، برای جمع

و در مرحله  غیرساختاریافتههای  پژوهش از مصاحبه
استفاده  ساختاریافته نیمههای  دوم پژوهش از مصاحبه
برای تبیین ها در مرحله اول  شد. در واقع، مصاحبه

مدل اولیه و ابعاد آن و در مرحله دوم برای بررسی 
وضعیت و توصیف مدل و اجزای آن در چند مورد 

برای انتخاب افراد نمونه، از  منتخب انجام گرفت.
ترکیبی هدفمند قضاوتی و روش  گیری نمونهروش 
جامعه آماری ارجاع شده در  برفی استفاده شد.  گلوله

. دسته اول شود میدسته تقسیم  این پژوهش به دو
 عنوان سیاستگذاران مدیران ارشد سازمان شیالت ایران به

حوزه آبزیان و دسته دوم مدیران با تجربه و دارای 
پروری،  آبزی های اتحادیهتحصیالت آکادمیک 

از انجام . هدف آبزیان  حوزهکنندگان و بازرگانان تولید
ها فهم و تبیین پیچیدگی دینامیک مصرف  مصاحبه

ها تا  آوری داده وهش، جمعآبزیان بود. در این پژ
 تجزیه و تحلیل اشباع نظری ادامه یافت.  مرحله

این پژوهش با روش پویایی سیستم انجام  های داده
. بر این اساس پس از نگارش اهداف و شود می

عمیق و  های مصاحبهپویا، از راه  های سؤال
 شود میساختار یافته با خبرگان نظرات آنان گرفته  نیمه

مع که از مرور ادبیات و مطالعه جا بندی و با جمع
، یک مدل علت و شود میگذشته انجام  های پژوهش

. سپس این مدل با شود میمعلولی اولیه استخراج 
مدل  تأیید. پس از شود میخبرگان در میان گذاشته 

بندی  ، صورتمعلولی توسط خبرگاننهایی علت و 
. شود میجریان انجام -مدل و طراحی نمودار حالت 

ن توسط خبرگان و جریا-نمودار حالت تأییدپس از 
 شود میسازی انجام  سنجی مدل، شبیههای اعتبار آزمون

های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار  و اثر سیاست
 و رفتار سیستم تحت سناریوهای مختلف، گیرد می

حاصل  های یافتهو در انتها  گیرد میمورد مطالعه قرار 
های مختلف و مطالعه رفتار  از تجزیه و تحلیل سیاست

. برای گیرد میسیستم، مورد بحث و بررسی قرار 
 شد.ستفاده ا Vensim DDSافزار  سازی از نرم شبیه

: کلیدی و روابط علت و معلولی متغیرهایتعریف 
گذارند تأثیرعوامل بسیاری در دینامیک مصرف آبزیان 

که در صورت وارد کردن همه این عوامل در مدل، 
یک سیستم پیچیده و غیر قابل درک ایجاد خواهد شد. 

که  متغیرهاییو  گردد میرو مرز مدل مشخص  از این
و سایر  گیرند میاهمیت باالیی دارند در مدل جای 

 .شوند میاشته ذاست کنار گ تر ها کم آن تأثیرعوامل که 
بر این اساس با مطالعه ادبیات و متناسب با نظر 

معلولی و علت  های حلقهی و خبرگان، متغیرها شناسای
 های حلقهدر این بخش به توصیف د. نگرد ترسیم می

. الزم به ذکر است شود میعلت و معلولی پرداخته 
علت و معلولی، تنها به  های حلقهدلیل فراوانی  به

مدل  اصلی پرداخته شده است. های حلقهتوصیف 
علت و  های حلقه( حاصل برآیند 9)شکل  نهایی

 حالت و جریان است. متغیرهایتعیین  ومعلولی 



 1400زمستان ، 4، شماره 10برداری و پرورش آبزیان، دوره  نشریه بهره

 

74 

 تعادلیهای  حلقه

 

 
 

 
 

 
 

 .تعادلی وارداتحلقه  -3شکل  .لقه تعادلی صادراتح -2شکل  .حلقه تعادلی عرضه داخلی -1شکل 

 
تعادلی را نشان  های حلقه 3تا  1 های شکل

 خودتعادلی رفتاری هدف جو از  های حلقه. دهند می

کاهش )افزایش(  1کل . برای مثال در شدهند مینشان 

( قیمت متناسب عرضه داخلی موجب افزایش )کاهش

افزایش )کاهش(  گردد. و تقاضا می با قانون عرضه

د و انگیزه تولیثیری که بر سود أقیمت آبزیان به دلیل ت

و این امر  گردد میدارد موجب افزایش )کاهش( تولید 

  .شود میخود منتهی به افزایش )کاهش( عرضه آبزیان 
 

 کننده  های تقویت حلقه
 

 
  

 

 
 

 .حلقه تمایل به مصرف از منظر سالمتی -6 شکل .حلقه فرهنگ و عادت -5 شکل .حلقه مصرف آبزیان -4 شکل
 

 
 

 
 

 .های صنایع پایین دستی و بازارها و مراکز توزیع آبزیان حلقه -8شکل  .های تجربه و مهارت در طبخ و خرید آبزیان حلقه -7شکل 

 

. دهند میتعادلی را نشان  های حلقه 8تا  4 های شکل

باعث تقویت یک جریان مثبت یا کننده  حلقه تقویت

از حلقه  ای نمونه 4. شکل گردد میمنفی در حلقه 

افزایش )کاهش( مصرف کننده است که در آن  تقویت

 بر سود و انگیزه تولید موجب افزایش تأثیرآبزیان با 

آن افزایش )کاهش(  که در اثر گردد می)کاهش( تولید 
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افتد. این امر بر اساس قانون  عرضه داخلی اتفاق می

د دگر عرضه و تقاضا موجب کاهش )افزایش( قیمت می

 یابد. )کاهش( می ه آن مصرف افزایشجکه در نتی

برای اعتبارسنجی : سازی الگو سنجی و شبیهاعتبار

آزمون سازگاری ابعاد،  مانندهای متعددی  مدل، آزمون

های حدی، آزمون  بازتولید رفتار؛ آزمون حالتآزمون 

 عادالت و آزمون کفایت مرز، آزمون منطق م

سازی بر روی آن انجام شده است که در  نتایج شبیه

 ها با توجه به اهمیت پرداخته  ادامه به برخی از آن

 . شود می
 

 
 .نمودار حالت جریان پژوهش -9شکل 
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هدف از این آزمون مقایسه : آزمون بازتولید رفتار

. این باشد میواقعی  های دادهسازی شده با  هینتایج شب

ته نگر به منظور اطمینان از گذش دیگاهآزمون بر مبنای 

نتایج حاصله از  .باشد میعملکرد مدل صحت 

که اطالعات واقعی  دهند مینشان  13تا  10های  شکل

سازی متغیرهای صادرات،  و نتایج حاصل از شبیه

 واردات، تولید مورد انتظار و صنایع پایین دستی

 ساله مورد بررسی 20  دوره)ظرفیت صنایع( در 

رهای مورد بررسی را ( رفتار متغی1379-1398)

ه که با رنگ قرمز مشخص سازی نمود خوبی شبیه به

هنده رفتار واقعی متغیر د رنگ آبی نشان شده است.

 مورد بررسی است. 
 

  
 

 .سازی برای صادرات های واقعی و شبیه نتایج داده -10شکل 

 

 

 .سازی برای واردات های واقعی و شبیه نتایج داده -11شکل 

 

  
 

 .سازی ظرفیت صنایع پایین دستی های واقعی و شبیه داده -12شکل 
 

 .سازی برای مصرف سرانه های واقعی و شبیه داده -13شکل 

 

مورد استفاده  های داده: بررسی تقاضا بر اساس مدل

است که از مرکز آمار  هایی دادهدر این مدل شامل 

مان شیالت بانک مرکزی جمهوری اسالمی، ساز یران،ا

منابع دیگر  رزی ایران و برخیایران، جهاد کشاو

متعلق به بازه زمانی  ها دادهآوری شده است. این  جمع

که در مدل وارد  باشند می 1398تا  1379 های سال

مقدار  توان میبا وارد کردن این اطالعات . اند شده

را در  دستیصادرات، واردات و صنایع پایین  تقاضا،

دست آورد. جهت  هب ها دادهبر اساس سایر ها  این سال

تایج ها را با ن ، مقدار واقعی این سالاین موارد بررسی

جا که  آن ازشود.  دست آمده از مدل مقایسه می هب

 1398رسمی در ارتباط با سال  های دادهو  آخرین آمار

سال آینده و تا سال  5بینی تقاضا برای  ، پیشباشد می

( صورت گرفته و در ادامه 14 )شکل 1403

 .شود میمنتخب برای افزایش تقاضا ارائه  های سیاست

Export
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Import
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 . سازی برای مصرف سرانه های واقعی و شبیه نتایج داده -14شکل 

 

، شود میمشاهده  14طور که در شکل  همان

ی و تقاضای محاسبه واقع های دادهتقاضای بر اساس 

در بازه زمانی مورد مطالعه مطابقت شده توسط مدل 

ها این مطابقت دقیق نیست که در  دارند. در برخی سال

شده  بینی ( تقاضای پیش1387-1392ها ) این سال

تر  واقعی بیش های دادهتوسط مدل از تقاضا بر اساس 

ن قیمت است. نگاهی به درصد افزایش میانگی

زیان در این محدوده به تحلیل این فروشی آب خرده

 .(1)جدول  کند میفاصله کمک 

 

 .فروشی آبزیان درصد افزایش میانگین قیمت خرده -1جدول 

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 %16 %29 %15 %13 %15 %11 %8 %22 17 13 افزایش

 8/10 4/25 4/18 9/11 4/10 2/15 6/15 6/15 %4/11 %6/12 نرخ تورم%

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 سال

 %75 %43 %9 %4 %9 %20 %46 %63 %17 %12 افزایش

 2/42 2/31 6/9 9 9/11 6/15 7/34 5/30 5/21 4/12 نرخ تورم%

 

سال  شود میمشاهده  1طور که در جدول  همان
ابتدای فاصله گرفتن نمودار تقاضا بر اساس  1386

واقعی و محاسبه شده توسط مدل است که  های داده
درصدی قیمت  29شاهد افزایش  1387در سال 

تر از روند افزایش قیمتی در  نسبت به سال قبل و بیش
 ابدی میهای پیش از آن هستیم. این فاصله ادامه  سال

در دو مرحله 1392و  1391های  که در سال تا این
تقاضا بر  نمودارهایدرصدی  46و  63افزایش قیمت 

اگر  شود میکه مشاهده  . چنانشوند میمنطبق  نسبتاًهم 
افزایش تقاضا اتفاق بیفتد با افزایش قیمت در بلند 

توجه  . نکته قابلیابد میمدت عرضه و تقاضا تعادل 
ه سمت تعادل جدید با بررسی این است که حرکت ب

ها به صورت  سازی آن واقعی ساالنه و شبیه های داده
مدل مشخص و تحلیل شده است و بررسی تغییرات 

تر از یکسال  کم های بازهقیمت و عرضه و تقاضا در 
افزایش   نتیجه. باشد نمیدر محدوده این پژوهش 
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مدت، افزایش قیمت زمانی بلند های دورهتقاضا در 
ثیری که بر سود و انگیزه تولید أدلیل ت که به شدبا می

دارد، موجب افزایش تولید خواهد شد و تا تعادل 
چون  هایی گزینهدر مقابل جدیدی برقرار شود. 

سیاستگذاری و ارائه پیشنهادهای تشویقی جهت 
صورت عدم وجود افزایش تولید که ممکن است در 

دی و یا تصاکنندگان را با زیان اقتقاضای کافی تولید
 تواند میافزایش تقاضا ورشکستگی مواجه کند، 

تر جهت  مناسب با تبعات منفی کم ای گزینهعنوان  به
گذاری و اشتغال در تولید  ایجاد جذابیت جهت سرمایه

 5میزان تقاضا را برای  14شکل  آبزیان مطرح باشد.
میزان تقاضا به افزایش که  دهد میسال آینده نشان 

. باشد می 1403تن در سال میلیون  5/1تر از  کمی بیش
باید توجه داشت که این درصورتی است که افزایش 

تورم قیمت آبزیان  نرخ تورم، تورم کاالهای جایگزین،
که گفته  باشد. چنان 1399و درآمد سرانه مشابه سال 

های  ی آبزیان برای سالمیزان تقاضابینی  شد پیش
متعددی بستگی دارد که از میان  به عواملی رو پیش

قیمت کاالی  ها سطح درآمد خانواده، تورم، آن
تری قابل  با دقت کم و قیمت آبزیان جایگزین

 توان میکه با نگاهی گذشته نگر  بینی هستند. چنان پیش
   ای مثال درآمد سرانه در یک بازهدریافت که بر

ن برابر شده است و در دهه بعدی آ 2 تقریباًساله  10
میزان توجهی در  قابل تأثیرنصف شده است که  مجدداً

سازی صورت  چنین بر اساس شبیه هم تقاضا دارد.
 شود میگرفته در خصوص تقاضا توسط مدل، مشاهده 

برابری قیمت  8/1ل افزایش به دلی 98که تقاضا در سال 
آن سال و تورم اعالم شده برای تر از نرخ  آبزیان بیش

  کاهش یافته است. تورم کاالی جایگزین چنین هم

بر افزایش تقاضا،  مؤثراز میان عوامل : گذاری سیاست

فرهنگ و عادت مصرف، تمایل به مصرف  متغیرهای
بازاریابی برای  های فعالیتآبزیان از منظر سالمتی و 

در افزایش میزان محصوالت دریایی فرآوری شده 
ها در طول  تقاضا از عواملی هستند که پایداری آن

تمایل به مصرف از منظر سالمتی تر است.  زمان بیش

و قبل  های دورهدر مصرف میزان به دو متغیر 
رسانی نسبت به مزایای مصرف آبزیان بستگی  آگاهی

دارد. در صورتی که مقدار مصرف کاهش یابد، یکی 
که در این صورت جهت  یابد میاز دو پارامتر کاهش 

تمایل به "کاهش  اثرو یا محدود کردن جلوگیری 
که در نهایت به کاهش  "مصرف از منظر سالمتی

رسانی  به افزایش آگاهی توان می ،شود میتقاضا منجر 
از این نسبت به مزایای مصرف مبادرت ورزید تا 

در شرایطی که  بر کاهش تقاضا را کم کرد. تأثیرطریق 
مصرف نسبت به دوره گذشته افزایش داشته باشد نیز 

رسانی نسبت به مزایای مصرف آبزیان  آگاهیافزایش 
تمایل به مصرف از "کننده  به عنوان تقویت تواند می

ده نرخ تقاضا کنن و در نهایت تقویت "نظر سالمتیم
زا  ونبرجا که این پارامتر یک پارامتر  عمل کند. از آن
منظور افزایش  سیاستگذاری به توان میدر مدل است 

  ن پارامتر بنا کرداساس تشدید ای تقاضا را بر
 (. 6 )شکل

نیز  "فرهنگ و عادت مصرف"در مورد عامل 
شرایط مشابهی وجود دارد. این عامل به پارامترهای 

قبل( و  های دورهمیزان مصرف در ) "سرانه مصرف"
وابسته  "تجربه و مهارت در طبخ و خرید آبزیان"

تجربه و مهارت در خرید و طبق "است. پارامتر 
و  "سرانه مصرف"خود نیز به دو پارامتر  "آبزیان

وابسته است. با  "آموزش خرید و طبخ آبزیان"
 "آموزش خرید و طبخ آبزیان" افزایش پارامتر

افزایش یافته  چه سرانه مصرف نیز در همان دوره چنان
 "تجربه و مهارت در طبخ و خرید آبزیان" تأثیرباشد، 

در صورتی که  تر خواهد شد و در افزایش تقاضا بیش
سرانه مصرف در آن دوره کاهش یافته باشد، در میزان 

 "تجربه و مهارت در طبخ و خرید آبزیان" کاهش
آن را محدود خواهد کرد.  خواهد داشت و تأثیر

زا بوده و سیاستگذار  ارامتر نیز برونل این پمشابه قب
با تشدید این پارامتر بر محدود کردن کاهش  تواند می
  (.7 شکل) بگذارد تأثیرا افزایش نرخ تقاضا و ی
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برای محصوالت  بازاریابی های فعالیت" افزایش

 با افزایش در  تواند می "دریایی فرآوری شده
 تنوع در عرضه و راحتی مصرف و "دو پارامتر 

قابلیت عرضه در "و  "نامطلوب های ویژگیکاهش 
که از هر دو از عوامل مهم شناخته  "ها سوپرمارکت

ه افزایش تقاضا منجر ب ،باشند میدر میزان تقاضا  شده
نکته قابل توجه در این خصوص این است که گردند. 

فعالیت صنایع پایین دستی منجر به تولید محصول 

و این محصوالت شامل تابع تقاضای منحصر  گردد می
تقاضا برای محصوالت دریایی  - باشند میبه خود 

شی از تقاضای کل که این تقاضا بخ -فرآوری شده
سیاستگذاری در جهت افزایش . باشد میآبزیان 

باید با احتیاط صورت  صنایع پایین دستی ظرفیت

گیرد چرا که با توجه به عادات مصرفی بخش بزرگی 
 خصوص مصرف آبزیان تازه، در صورت جامعه در از

- تولید بیش از تقاضارویه این صنایع و  افزایش بی
واقعی  های دادهبررسی  و با 12 چه در شکل مطابق آن

زیادی از جمله تحمیل ضرر مشکالت  -رسد مینظر  به

با اقتصادی و یا تعطیلی را به همراه خواهد داشت. 
 افزایش تقاضا های سیاسته بررسی این توضیح ب

 12. در سیاست اول که در شکل شود میپرداخته 
رسانی نسبت به مزایای  آگاهی"، شود میمشاهده 

آن بر  تأثیرافزایش یافت و  3با ضریب  "مصرف
در سیاست  گرفت. بینی تقاضا مورد بررسی قرار پیش

 3با ضریب  "آموزش خرید و طبخ آبزیان" دوم

این سیاست باعث افزایش  افزایش یافت که اعمال
گردید.  16سال آینده مطابق شکل  5یافتن تقاضا در 

بازاریابی برای  های فعالیتافزایش "سیاست سوم 
که برای  باشد می "محصوالت دریایی فرآوری شده

افزایش  3بررسی این سیاست، مقدار آن با ضریب 

سبت سال آینده ن 5یافت که باعث افزایش تقاضا در 
 18 در نهایت شکل .(17)شکل  گردد یه میابه حالت پ

آن  تأثیرزمان و  طور هم نتیجه اعمال هر سه سیاست به
  .دهد میبر افزایش تقاضا را نشان 

 

  
 

 .رسانی نسبت به مزایای مصرف تغییر تقاضا با افزایش آگاهی -15شکل 
 

 

 .آموزش خرید و طبخ تغییر در تقاضا با افزایش -16شکل 
 

  
 

 .های بازاریابی تغییر تقاضا با افزایش فعالیت -17شکل 
 

 .تغییر تقاضا با اعمال همزمان هر سه سیاست -18شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
ها  شناسی سیستم در این مطالعه، از روش پویایی

دستیابی به برای مدلسازی مصرف آبزیان به منظور 

بینی  درک بهتری از دینامیک مصرف آبزیان و پیش

 . شده است هاستفاد سال آینده 5مصرف آن تا 

بر اساس نتایج این مطالعه جهت رفع نیاز مصرفی 

 سال آینده، تولید آبزیان به مقداری بیش 5آبزیان در 

باید . باشد میضروری  1403سال  تامیلیون تن  5/1از

بینی با این فرض صورت  پیشتوجه داشت که این 

 گرفته که افزایش نرخ تورم، تورم کاالهای جایگزین،

 1399تورم قیمت آبزیان و درآمد سرانه مشابه سال 

قیمت کاالی  تورمهای اقتصادی،  اساس نظریهبر .باشد

منجر به کاهش درآمد سرانه  افزایش بیش ازضروری 

و افزایش درآمد  شود می (آبزیان) آن کاالتقاضا برای 

منجر به افزایش تقاضا برای  آن کاال بیش از تورم

خواهد شد که این مقادیر تابعی از  گونه کاالها این

 و تورم قیمت کاالهای جایگزین است. عمومیتورم 

های  پارامترهای کالن اقتصادی برای سال جا که از آن

، این پارامترها در دسترس نیستند 1403منتهی به 

 (1399)مربوط به سال  واقعی های دادهآخرین  مطابق

بینی  که گفته شد پیش چنان. اند شدهر گرفته در نظ

رو به عواملی  های پیش میزان تقاضای آبزیان برای سال

 ها درآمد، تورم متعددی بستگی دارد که از میان آن

قیمت آبزیان تورم ، قیمت کاالی جایگزین و عمومی

بنابراین جهت  نی هستند.بی تری قابل پیش با دقت کم

با قابلیت اجرا و  هایی سیاستافزایش تقاضای مصرف 

بر اساس نتایج این مطالعه  کنترل باالتری الزم است.

مصرف آبزیان تقاضا برای سه سیاست جهت افزایش 

 های فعالیت، ها سیاستکه این  گردد میپیشنهاد 

بازاریابی برای محصوالت دریایی فرآوری شده، 

سازی در خصوص مزایای سالمتی آبزیان  افزایش آگاه

. نکته باشد میو افزایش آموزش طبخ و خرید آبزیان 

قابل بحث این است که افزایش مصرف به عنوان 

های  حلقه رمحرک اصلی افزایش تولید است و د

 ف آبزیانمصر کننده با افزایش فرهنگ و عادت تقویت

تجربه (، افزایش 6 )شکل افزایش سالمت ،(5 )شکل

، افزایش (7 )شکل و مهارت در خرید و پخت آبزیان

سهولت در  ( و8 )شکل بازارها و مراکز توزیع آبزیان

نامطلوب آبزیان، تنوع در  های ویژگیمصرف، حذف 

تر در اثر توسعه صنایع پایین  عرضه و دسترسی بیش

به افزایش مصرف آبزیان منجر  (،8 )شکل دستی

افزایش  این نکته قابل توجه این است که. خواهد شد

 انتظارات، سلیقه و نگرشتقاضا در اثر تغییر در در 

اساس  کننده صورت گرفته است. بنابراین بر مصرف

 شود می این امر موجبعرضه و تقاضا،  های نظریه

به سمت در نمودار عرضه و تقاضا  تقاضا منحنی

که نتیجه آن افزایش قیمت آبزیان  جابجا شود راست

در صورتی که عرضه . مدت خواهد بود در کوتاه

تر در قیمت  و برای عرضه بیش مقداری ثابت باشد

، در حالت تعادل قبلی محدودیت وجود داشته باشد

جا که با  . اما از آنگردد میباالتر تعیین  قیمت جدید

برای افزایش  توجه به شرایط کشور ایران ظرفیت

قیمت با ایجاد جذابیت تولید فراهم است، افزیش 

و یا به افزایش ظرفیت تولید کننده منجر برای تولید

خواهد شد که در کنندگان جدید به بازار ورود تولید

این صورت با افزایش عرضه، منحنی عرضه نیز تغییر 

به سطح  مجدداًخواهد کرد و در تعادل جدید قیمت 

چنین با توسعه صنعت،  همقبلی باز خواهد گشت. 

ت که به کاهش ها نیز توسعه خواهد یاف ساختزیر

مدت منجر خواهد شد که خود قیمت تولید در دراز

نیز منجر به افزایش تقاضای ناشی از کاهش قیمت 

الزم به توضیح است که در این باره اثر  خواهد شد.

فرض بر این است که تورم در نظر گرفته نشده و یا 

 ه مواد و خدمات یکسان باشدهممت اثر تورم بر قی

این موضوع باعث توسعه صنایع (. 2014 )منکیو،

حاشیه سود ایجاد شده از افزایش تقاضا  با شیالتی

نهایی در این خواهد شد و تا رسیدن به ظرفیت 

البته باید توجه کرد که  صنعت پیش خواهد رفت.
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ئل محیط زیستی را به همراه مساافزایش تولید آبزیان 

مطالعه و بررسی دقیق (. 2014)فائو،  داشتخواهد 

ید آبزیان و ظرفیت آستانه محیطی تول اثرات زیست

برای ایجاد یک توسعه پایدار در صنعت آبزیان تولید 

در برابر افزایش تقاضا سیاست  ضروری خواهد بود.

و حمایت از حمایت از تولید آبزیان  های سیاست

 به منظور پایین آوردن قیمت صنایع پایین دستی 

که  رغم این . علیگیرد میقرار تمام شده محصول 

حمایتی در جهت رفع موانع و تسهیل  های سیاست

به  ای یارانه های سیاستتولید بسیار سودمند هستند، 

اثر بخشی الزم را جهت کاهش قیمت محصول نهایی 

تقاضا به علت کاهش  دشو میندارد و تنها باعث 

عرضه و تقاضای فعلی جابجا  نمودارقیمت و بر روی 

تولید و  های یارانهشود. نتیجه این است که با حذف 

 مجدداًافزایش قیمت محصول نهایی، مصرف آبزیان 

در  به مقدار پیش از اعطای یارانه بازخواهد گشت.

این نکته توجه  مراکز توزیع آبزیانخصوص بازارها و 

بخشی از زنجیره که مراکز توزیع آبزیان که کرد 

افزایش مصرف آبزیان اثر مصرف آبزیان است و 

(. 8 )شکل فزایشی بر این مراکز خواهد داشتا

مداخله در جهت افزایش بازارها و مراکز توزیع آبزیان 

و در دسته  منظر به عنوان اقدامات بازاریابیاز یک 

اقدامات ترویجی در جهت افزایش مصرف آبزیان 

منجر به افزایش  و با کاهش هزینه دسترسی، باشد می

توجه این  مصرف آبزیان خواهد شد. اما نکته قابل

در پرداخت یارانه برای افزایش بازارها و است که 

تر از تعادل بازار  مراکز توزیع آبزیان در مقداری بیش

کنندگان در  سهم بازار سایر توزیعکم شدن منجر به 

در این صورت تا زمان افزایش  بازار خواهد شد.

مصرف آبزیان و اقتصادی شدن بازار و مرکز توزیع 

 های یارانهآبزیان برای مالکان یا گردانندگان آن، 

ادامه یابد.  بایدپرداختی جهت حفظ این بازارها 

مراکز توزیع  تأثیرتعداد و  ی کهصورتچنین در  هم

زیاد باشد، ممکن است برخی از  ایجاد شدهآبزیان 

به همین کنندگان قبلی از بازار خارج شوند.  توزیع

ها برای ایجاد  یابی و مکان ها حمایتگونه  دلیل این

با مطالعات دقیق صورت گیرد.  بایدبازارهای جدید 

البته رفع موانع و تسهیل ایجاد مراکز توزیع آبزیان 

 ش خصوصی کماکان اثربخش خواهد بود.توسط بخ

رو مداخله از طریق پرداخت یارانه در جهت  از این

افزایش بازارها و مراکز توزیع آبزیان مورد پیشنهاد این 

 . باشد نمیمطالعه 

در نهایت سه سیاست پیشنهادی در خصوص 

بازاریابی برای  های فعالیتافزایش مصرف آبزیان 

سازی  افزایش آگاه محصوالت دریایی فرآوری شده،

در خصوص مزایای سالمتی آبزیان و افزایش آموزش 

نتایج  اساسکه بر  باشد میطبخ و خرید آبزیان 

دست آمده از این مطالعه باعث افزایش مصرف  به

تر  آبزیان خواهد شد و برای دستیابی به نتایج مطلوب

 . گردد میپیشنهاد  ها سیاستزمان تمام  هم کارگیریبه 

 
 منابع

Adeli. A. 2015. Properties of fish and its 

nutritional value. Journal of Utilization 

and Cultivation of Aquatics. 9: 3. 61-68. 
Akinbode, S.O., and Dipeolu, A.O. 2012. 

Double-Hurdle Model of Fresh Fish 

Consumption among Urban Households 
in South-West Nigeria. Current 

Research Journal of Social Sciences 

4(6): 431-439. 

Almeida, C., Karadzic, V., and Vaz, S. 

2015. The seafood market in Portugal: 

Driving forces and consequences. 
Marine Policy, 61: 87-94.  

Amao, J.O., Oluwatayo, I.B., and Osuntope, 

F.K. 2006. Economics of Fish Demands 
in Lagos State, Nigeria, J. Hum. Ecol. 

19(1): 25-30. 

 



 1400زمستان ، 4، شماره 10برداری و پرورش آبزیان، دوره  نشریه بهره

 

82 

Birch, D., Lawley, M., and Hamblin, D. 

2012. Drivers and barriers to seafood 
consumption in Australia. Journal of 

Consumer Marketing, 29(1): 64-73.  

Bose, S.H., and Brown, N. 2000. A 

preliminary investigation of factors 
affecting seafood consumption behavior in 

the inland and coastal region of victoria, 

Australia. Journal of consumer studies and 
home economics, 24: 257-262. 

Boyd, C.E., Tucker, C., McNevin, A., 

Bostick, K., and Clay, J. 2007. 
Indicators of resource use efficiency and 

environmental performance in fish and 

crustacean aquaculture. Reviews in 

Fisheries science, 15(4): 327-360. 
FAO. 2014. The State of World Fisheries 

and Aquaculture 2014. Rome. 223p. 

FAO. 2020. The State of World Fisheries 
and Aquaculture 2020. Sustainability in 

action. Rome. 

Hanson, T., House, L., Sureshwaran, S., 
Posadas, B., and Liu, A. 2002. Opinion 

of US consumers toward Oysters: result 

of a 2000-2001 survey. US department 

of agricultural economics, Washington. 
IANA (Iranian Agriculture News Agency). 

1397. Transfer production and hidden 

water instead of water, www.Iana.ir. 
Mankiw, N.G. 2014. Principles of 

economics. Cengage Learning. 

Myrland, Ø., Trondsen, T., Johnston, R.S., 

and Lund, E. 2000. Determinants of 
seafood consumption in Norway: 

lifestyle, revealed preferences, and 

barriers to consumption. Food quality 
and Preference, 11(3): 169-188. 

Pahlow, M., Van Oel, P.R., Mekonnen, 

M.M., and Hoekstra, A.Y. 2015. 

Increasing pressure on freshwater 

resources due to terrestrial feed 
ingredients for aquaculture production. 

Science of the Total Environment,  

536: 847-857. 

Pinto de Moura, A., Cunha, L.M.,  
Castro-Cunha, M., and Costa Lima, R. 

2012. A comparative evaluation of 

women's perceptions and importance of 
sustainability in fish consumption. 

Pieniak, Z., Verbeke, W., and Scholderer, J. 

2010. Health‐related beliefs and 
consumer knowledge as determinants of 

fish consumption. Journal of human 

nutrition and dietetics. 

Statistical Yearbook of Iran Fisheries 
Organization (2012-2016). 2017. Office 

of Planning and Budgeting. 64p. 

Statistical Yearbook of Iran Fisheries 
Organization (2013-2018). 2019. Office 

of Planning and Budgeting. 64p. 

Thorsdottir, F., Sveinsdottir, K., Jonsson, F. 

H., Einarsdottir, G., Thorsdottir, I.,  
and Martinsdottir, E. 2012. A model of 

fish consumption among young 

consumers. Journal of Consumer 
Marketing, 29(1): 4-12.  

Tien Thong, N., and Solgaard, H.S.  

2017. Consumer’s food motives and 
seafood consumption. Food Quality and 

Preference. 56: 181-188. 

Wan, W., and Hu, W. 2012. At  

home Seafood consumption in 
Kentucky: A Double-Hurdle model 

approach, selected Paper prepared for 

presentation at the Southern Agricultural 
Economics Association Annual Meeting, 

Birmingham, AL, February 4-7. 

 

  

http://www.iana.ir/


 و همکاران امیر پرنیان/  ... سازی مصرف آبزیان با استفاده از مدل شبیه

 

83 

 

 ردیف های مصاحبه پرسش

 1 بین مردم تاثیرگذار است؟چه عواملی بر مصرف آبزیان در 

 2 افزایش داد؟در بین مردم را آبزیان توان مصرف چگونه می

 3 انجام می دهند؟ در بین مردمهای عملی برای گسترش مصرف آبزیان  به نظر شما مسئولین چه اقدام

 4 کنید؟را چگونه ارزیابی می و تاثیر آن بر تولید و مصرف آبزیان در کشورصادرات ماهی 

 5 کنید؟را چگونه ارزیابی می و تاثیر آن بر تولید و مصرف آبزیان در کشورواردات ماهی 

 6 کنید؟های قرمز و تاثیر آن بر تولید و مصرف آبزیان در کشور را چگونه ارزیابی می قیمت کاالهای جانشین مانند گوشت

 7 چگونه ارزیابی می کنید؟پرورش آبزیان در داخل کشور و ارتباط آن با افزایش سرانه مصرف را 

 8 تاثیرگذار هستند؟سازی و غیره تا چه حد بر تقاضای مصرف آبزیان  های تن ، کارخانهصنایع پایین دستی مانند سردخانه

دارو و غیره نقشی در مصرف باالدستی مانند تولید خوراک ماهی، تولید ادوات صیادی، توان برای صنایع آیا می

 نهایی قایل شد؟
9 

 10 تواند به افزایش سرانه مصرف آبزیان کمک کند؟دولت چگونه می

 11 کنندگان نقش داشته باشد؟ به نظر شما تعداد مراکز فروش تا چه حد می تواند در تقاضای مصرف

 12 باعث افزایش مصرف شود؟ آبزیان به چه شکلی باید باشد تا به نظر شما عرضه

 13 مصرف آبزیان را در مردم به وجود آورد؟توان عادت  به نظر شما چگونه می

تواند بر مصرف آبزیان در بین مردم سهم آموزش به مردم برای تفهیم کیفیت مطلوب غذایی آبزیان تا چه میزان می

 موثر باشد ؟
14 

بین تواند بر مصرف آبزیان در تا چه میزان مییم تاثیر مصرف آبزیان بر سالمتی سهم آموزش به مردم برای تفه

 مردم موثر باشد ؟
15 

تواند به افزایش سرانه مصرف ماهی در جامعه به نظر شما آشنا نمودن مردم با روشهای پخت ماهی تاچه حد می

 کمک کند؟
16 

کنون کاری ین مردم کارهایی انجام داد که تادر بتوان برای افزایش مصرف آبزیان هایی می ها و زمینه در چه حوزه

 اقدامات صورت گرفته کافی نبوده است؟انجام نشده و یا 
17 

 18 دارد؟وضعیت اقتصادی مردم چه تاثیری بر میزان مصرف آبزیان 

اخیر علی رغم افزایش سرانه مصرف آبزیان، این شاخص در ایران همیشه های  چه عواملی باعث شده که در دهه

 جنوب کشور وجود دارد؟که دو دریای بزرگ در شمال و  نصف سرانه مصرف دنیا باشددر حالی
19 

 20 خواهشمندم اگر نکته مهم دیگری از منظر شما در خصوص افزایش مصرف آبزیان وجود دارد آن را بفرمایید.
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