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  چكيده

 386آوري اطالعـات از   در شـهر اصـفهان جمـع    1389و محصوالت شيالتي در سال براي آگاهي از رفتار مصرف آبزيان 

بـين فاكتورهـا    دار معنـي هاي هيدو و اسپيرمن براي وجود ارتبـاط   از آزمون. شد  خانوار اصفهاني به طور تصادفي انجام

لويت خانوارهاي اصـفهاني بـه   كيلوگرم و او 8نتايج نشان داد كه سرانه مصرف آبزيان براي هر فرد اصفهاني . استفاده شد

خانوارهـاي اصـفهاني در خريـد مـاهي و آبزيـان بـه       . ترتيب در مصرف ماهيان دريا و پرورشي و كنسروي و ميگو اسـت 

درصد خانوارهاي اصفهاني تمايل به خريـد   40فقط . بندي و بوي ماهي توجه مي نمايند كيفيت و تازگي، قيمت و بسته

ي هـا  هي بين مصرف آبزيـان و ايجـاد فروشـگا   دار معنياين بررسي نشان داد كه ارتباط   .بندي نشان دادند ماهيان بسته
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  مقدمه

مين مواد أافزون جمعيت موجب شده تا ت رشد روز

پروتئيني مصرفي به سمت ساير منابع از جمله آبزيان سوق 

هاي مناسب، مصرف  بندي هاي پزشكي و بسته توصيه. يابد

 هاي شيالتي را افزايش داده است، اما هنوز ميزان فرآورده

 16(ت به سرانه جهاني مصرف آبزيان در كشور ما نسب

كيلوگرم  5/8مصرف سرانه كشورمان . باشد كم مي) كيلوگرم

 درصد كمتر از متوسط جهاني است 48است كه حدود 

)Fishery office, 2010(.  از داليل اساسي اين اختالف مصرف

هاي  عدم توجه تخصصي به آبزيان و ناشناخته ماندن فرآورده

تحقيقات كاربردي در اين  متنوع از آنها به جهت عدم انجام

هاي سازمان  گزارش .باشد زمينه و عدم توجه به بازار مي

خواربار كشاورزي گرايش جوامع انساني جهان را به استفاده 

بيني  بيشتر از منابع دريايي براي تغذيه در آينده نزديك پيش

تقاضاي بازارهاي جهاني  2030كه در سال  كند به طوري مي

ميليون تن بيش از  160تا  150شيالتي هاي  براي فرآورده

كيلوگرم برآورد  20تا  19عرضه آنها و سرانه مصرف آبزيان 

ريزي در اين  اين موضوع اهميت برنامه. (FAO, 2010) شده است

كه اين امر بدون . زمينه را در كشورمان روشن خواهد ساخت

استفاده از ابزار مديريت  وكنندگان  تحقيق و سنجش رفتار مصرف

لذا با توجه به توسعه روز افزون . پذير نخواهد بود بازاريابي امكان

آبزي پروري در ايران همگام با توسعه آن در جهان آگاهي از نياز 

مصرف كنندگان مي تواند به توسعه پايدار آبزي پروري با تضمين 

زمينه تحقيقات در . بازاري از پيش شناسايي شده كمك نمايد

بر مصرف آبزيان در سطح  مؤثرعوامل  كنندگان و رفتار مصرف

در آن تحقيقات  ،متداول صورت گرفته است به طور جهان

مشخص شد كه قيمت، فصل، فاصله، منطقه جغرافيايي و تنوع 

 ثر استؤمحصوالت در تقاضاي مصرف محصوالت شيالتي م

)Leek et al., 2000; Spinks, 2002; Quagrainie, 2008; 

Akpinar et al., 2009(.  اندازه محققين در مطالعات قبلي

 ثر دانستندؤرا در ميزان مصرف آبزيان م... خانوارها، درآمد و

)Fisheries office, 1997؛ Fisheries office, 1999؛Rostami, 

؛ Adeli, 2006, 1386؛ Salhi, 2006 ؛Saiidi, 2005؛ 2001

Aghili et al., 2011( .دف از انجام اين تحقيق بررسي عوامل ه

از  شهر اصفهان كنندگان بر تقاضا و رفتار خريد مصرف ؤثرم

در آن شهر آبزيان، بررسي مسائل و مشكالت موجود در بازار 

ترين هدف تحقيق يعني افزايش  به اصلي بخش مصرف تا نهايتاً

مصرف سرانه و ارتقا فرهنگ مصرف آبزيان و توسعه بازار 

 .صورت گيرده ريزي دقيقي در اين زمين و برنامه دآبزيان برس

  ها  مواد و روش

بر رفتار  مؤثرپس از شناسايي عوامل در اين پژوهش 

اي و  كنندگان و عرضه ماهي از منابع كتابخانه مصرف

هاي ساير تحقيقات مشابه در اين زمينه  پرسشنامه

اي با هدف بررسي رفتار شهروندان اصفهاني در  پرسشنامه

به طريق  سپس پرسشنامه. طراحي گرديدمصرف آبزيان 

دراين . شهر اصفهان قرار گرفت خانوارهايتصادفي در اختيار 

سن، شغل  اي از جمله جنسيت، پرسشنامه ابتدا سواالت زمينه

مورد پرسش واقع شد و سپس به طرح سواالت توصيفي و 

اين پژوهش در بررسي توصيفي به . تحليلي پرداخته شد

بزيان در بررسي نوع آبزيان مصرفي، ميزان مصرف ماهانه آ

بندي  مقايسه با گوشت سفيد و قرمز، داليل خريد ماهي، بسته

... هاي خريد آبزيان و بندي بودن محصوالت، محل و غيربسته

جامعه آماري اين . پردازد در ميان خانوارهاي اصفهاني مي

پژوهش را تمام خانوارهاي شهر اصفهان تشكيل دادند، كه 

اصفهان داراي  ، شهر1389 طبق آخرين سرشماري در سال

به منظور دقت در آمارگيري و با . خانوار بوده است 543899

هاي آمارگيري و اطميناني كه براي دقت نتايج  توجه به هزينه

ها متناسب با بزرگي نمونه انتخاب  مورد نياز است حجم نمونه

ها  حجم هر كدام از نمونه. و واريانس طبقات يكسان فرض شد

درصد براي  50با در نظر گرفتن  (Cochran)از فرمول ككران 

P  وQ  با توجه به حجم . دست آمده ب درصد 95با اطمينان

 خانواري شهر اصفهان تعداد نمونه مناسب 543899 جامعه

پايايي پرسشنامه با استفاده از فرمول . دست آمده ب 386

پرسشنامه تكميل شده مقدار  30ضريب آلفاي كرونباخ براي 

ها نيز با استفاده از  روايي پرسشنامه. دست آمده درصد ب 78

آمارهاي توصيفي . نظران در اين زمينه مشخص شد نظر صاحب

محاسبه گرديد و برحسب  17نسخه  SPSSافزار  از طريق نرم

نوع سوال و آماره به كاررفته در تحليل استنباطي پژوهش 

 .استفاده شد فريدمنهاي ناپارامتريك از آزمون  براي آماره

بر مصرف آبزيان  مؤثرزان همبستگي بين فاكتورهاي براي مي

فراواني . نيز از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد

بر مصرف و عرضه آبزيان كه در  مؤثرفاكتورهاي شناسايي شده 

متوسط، زياد و خيلي زياد از آنان  سطوح خيلي كم، كم،

پرسش شده بود مورد بررسي قرار گرفت و آنهايي كه فراواني 

درصد در سطح اهميت زياد و خيلي زياد داشتند  50از  بيش

 .ترين عوامل شناسايي شدند به عنوان اصلي
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  نتايج 

نفر بود كه  386نمونه آماري مورد بررسي در اين تحقيق 

 .درصد پاسخگويان زن و بقيه مرد بودند 48از اين تعداد 

سال سن  30تا 20دهندگان به پرسشنامه بين  بيشترين پاسخ

سال  40درصد آنها داراي سن كمتر از  70 د و تقريباًدارن

سال مي  50درصد آنها داراي سن بيشتر از  7هستند و فقط 

نفر، حداقل تعداد  5/4متوسط تعداد اعضاي خانوار . باشند

به طور متوسط در هر . نفر بود 8نفر و حداكثر  1اعضاي خانوار 

مند  هعالق درصد اعضاي خانوار به ماهي و آبزيان 95خانوار 

نوبت ماهي  درصد افراد اظهار داشتند كه دو 30 تقريباً. بودند

درصد داراي مصرفي بيش از  19كنند و تنها  در ماه مصرف مي

ها  در همه ماه مصرف ماهي تقريباً. سه نوبت در ماه هستند

هاي  يكسان است ولي به صورت ناچيز مي توان گفت در فصل

. در تابستان و پاييز كمتر است بيشتر و زمستان و بهار نسبتاً

خانوارهاي اصفهاني به ترتيب اولويت به مصرف ماهي دريا، 

به ترتيب . مندند هماهي پرورشي، كنسرو ماهي و ميگو عالق

درصد افراد نمونه ماهي را به صورت تازه،  12و 11، 14، 40

 23 تقريباً(كنند و باقي افراد  منجمد، كنسرو ماهي مصرف مي

 .باشندكننده تركيبي از همه يا برخي موارد مي مصرف) درصد

درصد افراد روش طبخ ماهي را سرخ كردن معرفي  64

ز افراد روش پختي مانند كتلت ماهي را ادرصد  2اند و تنها  كرده

اند كه ممكن است به دليل عدم آشنايي با  انتخاب كرده

درصد افراد از ميزان  21تنها . هاي پخت ديگر باشد روش

 36 اند و تقريباً ال كودكان از خوردن ماهي رضايت داشتهاستقب

درصد افراد از استقبال ماهي كودكان خود اظهار نارضايتي 

 ،از بين انواع گوشت گوسفند، گوساله، گاو، مرغ و ماهي. اند داشته

هاي دوم و  گوشت گوسفند داراي رتبه اول و مرغ و ماهي در رتبه

خگويان تمايل به خريد ماهي درصد از پاس 40 .سوم قرار دارند

بندي  بسته درصد تمايل به خريد ماهي غير 60بندي شده و  بسته

ها و  در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايجاد نمايشگاه. داشتند

تواند بر ميزان مصرف آن در  اي متمركز مي هاي زنجيره فروشگاه

را  تأثيركنندگان اين  درصد از مصرف 64بگذارد  تأثيرخانوارها 

  ).1جدول (دانند  ياد و بسيار زياد ميز

  

  ، ماهيان پاك شده و آماده طبخ، ها هبندي، ايجاد نمايشگا كنندگان از عوامل بسته پذيري مصرفتأثير - 1جدول 

 مندي از نحوه عرضه ماهي در شهر اصفهان رضايت

  پاسخ
بندي  نوع بسته

  )درصد(

 اي متمركز ي زنجيرهها هو فروشگا ها هايجاد نمايشگا

  )درصد(

ماهيان پاك شده و آماده طبخ 

  )درصد(

مندي از نحوه عرضه  رضايت

  )درصد(

  12  15  11  10  تأثير بي

  20  23  7  10  كم تأثير

  51  21  18  40  متوسط تأثير

  12  21  36  21  زياد تأثير

  5  20  28  19  خيلي زياد تأثير

  100  100  100  100  جمع

  

و  در پاسخ به سوال عوامل مؤثر در خريد ماهي

كنندگان عامل كيفيت را در  درصد مصرف 41هاي آن  فرآورده

كنندگان عامل  درصد مصرف 28. اولويت اول خريد قرار دادند

هاي آن  قيمت را را اولويت اول در خريد ماهي و فرآورده

كنندگان آگاهي از انواع  درصد از مصرف 18. دانند مي

تبليغات را درصد  13دانند و  هاي پخت را اولويت اول مي روش

 ).2جدول(دانند  اولويت اول در خريد ماهي مي

درصد از طريق  95در اين بررسي در سطح اطمينان 

اطالع از ): 3جدول (آزمون اسپيرمن نتايج زير بدست آمد 

دار دارد يعني با  خواص ماهي با ميزان مصرف آن ارتباط معني

د ياب افزايش اطالع مردم ميزان مصرف آنها نيز افزايش مي

)05/0p< .( بين آگاهي از روش پخت ماهي و ميزان مصرف

بين فصول  ).>01/0p(داري وجود دارد  ماهي نيز رابطه معني

داري وجود  مختلف سال و ميزان مصرف ماهي نيز رابطه معني

 درآمد ماهيانه افراد با ميزان مصرف ماهي ).>05/0p(دارد 

ه ماهي و رضايت از عرض). >05/0p(داري داشت  ارتباط معني

عرضه ماهيان  .ميزان مصرف ماهي دو متغير مستقل مي باشند

پاك شده و آماده طبخ بر ميزان مصرف تأثيرگذار است 

)01/0p<( . 
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  بر تمايل به خريد مصرف كنندگان ماهي يا انواع فرآورده هاي آن از ديدگاه مصرف كنندگان در شهر اصفهان مؤثرعوامل  -2 جدول

 )درصد( اولويت چهارم )درصد( اولويت سوم )درصد( اولويت دوم )درصد( ويت اولاول مؤثرنوع عامل 

 16 22 27 41  كيفيت

 18 28 42 28 قيمت

 26 40 18 18 هاي پخت آگاهي از انواع روش

 40 10 13 13 تبليغات

 100 100 100 100 جمع

  

  

  هاي تحقيق به روش همبستگينتايج حاصل از آزمون فرض -3جدول 

  r P  متغير وابسته  مستقلمتغير 

  002/0  276/0  ميزان مصرف  اطالع از خواص ماهي

 >001/0  315/0  ميزان مصرف  هاي مختلف  پخت آگاهي از روش

  009/0  232/0  ميزان مصرف  فصول مختلف سال

  013/0  223/0  ميزان مصرف  درآمد ماهيانه

 >001/0  051/0  ميزان مصرف  اطمينان از مركز عرضه

  003/0  322/0  ميزان مصرف  اك شده و آماده طبخعرضه ماهيان پ

 

 بحث و نتيجه گيري

هـر فـرد   آبزيان براي مصرف سرانه  در اين مطالعه متوسط

گرديد كـه ايـن ميـزان نسـبت بـه      كيلوگرم برآورد  8 اصفهاني

و شـهر  ) كيلـوگرم  5/8(سرانه مصـرف آبزيـان در كـل كشـور     

نسـبت بـه    ، كمتـر ولـي  )Aghili et al., 2011) (2/9(گرگـان  

  بيشــتر اســت ) كيلــوگرم 48/3( ســرانه مصــرف شــهر تهــران

)Adeli and Shabanpour, 2007a,b .(  باال بودن سرانه مصـرف

توان به موقعيت جغرافيايي منطقـه   شهر تهران را مي به  نسبت

مورد مطالعه و نزديك بودن آن به قطب پـرورش مـاهي يعنـي    

به سرانه مصرف شهر شهركرد نسبت داد ولي اين ميزان نسبت 

 5/18كيلوگرم و سرانه جهـاني   80-90كشورهايي چون ژاپن، 

باشد واگر بخواهيم بـه سـهم    كمتر مي (FAO, 2010)كيلوگرم 

مين پروتئين جهان دست يـابيم بايـد   أدرصدي آبزيان در ت 16

در . كيلــوگرم برســد 5/10حــداقل ســرانه مصــرف آبزيــان بــه 

كننـدگان   از مصرفحاضر طبق نظرسنجي به عمل آمده  پژوهش

مهمترين عامل تصميم به خريد آبزيان، كيفيـت آبزيـان تعيـين    

و  Babaee (1997) ،Bose (2002) كـه در تحقيـق   در حالي. شد

Spinks (2002)   آشنايي با نحوه طبخ را در ميزان مصرف آبزيـان

در شــهر گرگــان اي كــه لعــهدر مطا. ترين عامــل دانســتندمــؤثر

يـد آبزيـان در مقايسـه بـا سـاير      مهمترين عامل تصـميم بـه خر  

) پـروتئين و ويتـامين  (هاي گوشتي، ارزش غذايي آبزيان  فرآورده

نتايج پـژوهش حاضـر نشـان    ). Aghili et al., 2011( تعيين شد

بندي را در خريـد   نوع بسته تأثيردرصد پاسخگويان  40داد كه 

داننـد كـه در مقايسـه بـا ميـزان       آبزيان زياد و خيلي زياد مـي 

در مصرف محصوالت ) درصد 3/62(ساكنان شهر تهران ترجيح 

ايـن رقـم   ) Adeli and Shabanpour, 2007 a,b( بنـدي  بسـته 

بنـدي نـزد    دهنده ترجيح كـم محصـوالت دريـايي بسـته     نشان

دهنـده مقبـول نشـدن     خانوارهاي اصفهاني است و ايـن نشـان  

آن . باشـد  بندي نزد ساكنان آن منطقه مي فرهنگ مصرف بسته

كننـدگاني كـه تمـايلي در مصـرف محصـوالت       دسته از مصرف

بسته بندي نشان ندادند علت را عـدم اطمينـان از تـازه بـودن     

ماهي و بهداشتي بودن و قيمت بـاالي آن عنـوان كردنـد، كـه     

هـاي متـولي و    اعتماد سازي نسـبت بـه انجـام وظـايف ارگـان     

ختن بـا  كننـده ماننـد سـازمان دامپزشـكي و آشـنا سـا       كنترل

توانـد در تغييـر    بنـدي مـي   استانداردهاي كيفي فرآوري و بسته

و   Aghiliدر مطالعــه .باشــد مــؤثركننــدگان  ديــدگاه مصــرف

همكاران با افزايش درآمد و تحصيالت ترجيح به سـمت خريـد   

در ). Aghili et al., 2011( بندي بيشـتر بـوده اسـت    ماهي بسته

را به صـورت سـرخ    درصد از پاسخگويان ماهي 64اين مطالعه 

كنندگان آگـاهي از   درصد از مصرف18كنند و  كرده مصرف مي
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هاي پخت را اولويت اول در مصرف ايـن محصـوالت    انواع روش

هاي اخيـر در رابطـه بـا كمبـود      مطالعاتي كه در سال. دانند مي

ــران انجــام شــده اســت   ؛ Salehi, 2006( مصــرف مــاهي در اي

Rezaii and Mosavi, 2009؛Aghili et al., 2011(  ــان نش

هـاي متنـوع طـبخ     دهد عدم آشنايي بسياري از مردم با روش مي

در تـرويج   است كـه معمـوالً   مؤثرماهي نيز در اين معضل بسيار 

باشد بنابراين با آموختن  ترين شيوه آموزش ميمؤثريك فرهنگ 

تـوان انـواع غـذاهاي     هاي مختلف طبخ ماهي و آبزيان، مـي  روش

اسـتفاده از   ع را از آنها تهيـه كـرد و عـالوه بـر    بسيار لذيذ و متنو

اي آنها، تنوع زيادي نيز در برنامه غذايي خود ايجاد  خواص تغذيه

گـذار  تأثيردر اين مطالعه قيمت داراي اولويت دوم از عوامل . كرد

در مطالعــات انجــام شــده توســط روي خريــد آبزيــان اســت ر بــ

Hanson (1995)  ايي بـاالترين  فاكتورهاي قيمت و ارزش غـذ نيز

فاكتورهـاي   Foster (2004). اند اثر را در تقاضا براي ماهي داشته

) درصـد  46( قيمـت  ،مهم در افزايش خريد را به ترتيب اهميـت 

   اســـت دانســـته) درصـــد 17(و كيفيـــت ) درصـــد18(مـــزه 

(Foster, 2004).   امـاVerbeke و Brunso )2006 (   نشـان دادنـد

راحتـي، تنـوع و كـاهش     ،كه افزايش مصرف با توجه به كيفيـت 

. (Verbeke and Brunso, 2006) گيـرد  قيميت آبزيان صورت مي

در اسـتراليا انجـام   ) Brown )2002و  Boseتحقيقاتي كه توسط 

تـرين عوامـل    گرفت نشان داد كه كيفيت و آساني پخت از اصلي

كنندگان به ماهي در نيوزلنـد اسـت و بـا منطقـه      گرايش مصرف

نيـز   اسپانيادر . (Bose and Brown, 2002) ويكتوريا تفاوت دارد

ترين عامـل عـدم    ماري تحقيق قيمت را اصليآدرصد جامعه  24

در ايـن  . (Polo and Lara, 2005)انـد   خريـد و مصـرف دانسـته   

مطالعه رابطه مستقيم آگاهي از خواص مـاهي و ميـزان مصـرف    

ت بـه خـواص   بآگاه كردن جامعـه نسـ  . ماهي مشاهده شده است

ي كـه درسـالمت انسـان و    تـأثير محصوالت دريـايي و   اي تغذيه

ها دارند يكـي ازمهمتـرين و مـؤثرترين     پيشگيري از انواع بيماري

اقدامات جهت ترويج مصرف اين دسته از مواد غذايي اسـت كـه   

پـذير اسـت    اين امر با آموزش صحيح، پيگير و همه جانبه امكـان 

ين ابزار بـه  هاي گروهي بهتر كه تحقيقات نشان داده است رسانه

تواننـد   ها مي باشند كه اين رسانه منظور رسيدن به هدف فوق مي

با تبليغات صحيح، جالـب و جـذاب مـردم را بـه مصـرف هرچـه       

 ).Bozorgmehr, 2007(بيشتر محصوالت دريايي تشـويق كننـد   

درصد از والدين از استقبال كودكان خـود از   36در اين بررسي 

ررسي نقش والدين در تشـويق  در ب .مصرف ماهي ناراضي بودند

كودكانشان به مصرف محصوالت دريايي نيز بايد ذكر نمـود بـه   

بـه   كودكيطور كلي برقراري هر نوع عادت غذايي در انسان از 

گيرد و والدين الگوهاي بسـيار مهمـي    انواده ريشه ميوسيله خ

آبزيـان و محصـوالت    ،براي كودكان هستند چنانچه مادر و پدر

هـاي   دريايي را به عنوان مواد غذايي اصلي و اساسي در برنامـه 

هفتگي خانواده بگنجانند و خودشان با ميل و رغبـت غـذاهاي   

و مصـرف  خوشمزه اي از ايـن دسـته از مـواد غـذايي را تهيـه      

كودكان نيز به مصرف اين مواد مفيد تشويق شده و ايـن   كنند،

ــت    ــد داشـ ــراه خواهنـ ــه همـ ــر بـ ــام عمـ ــادت را در تمـ    عـ

)Bozorgmehr, 2007.(    در اين بررسي ارتباط مسـتقيمي بـين

در بررسـي نقـش ميـزان    . درآمد و مصرف آبزيـان وجـود دارد  

يـن  درآمد بر مصرف ماهي در استان مركزي وجود رابطه بين ا

دو فاكتور را ثابت نموده است كـه بـا افـزايش درآمـد تـا حـد       

ــت     ــده اسـ ــتر شـ ــز بيشـ ــاهي نيـ ــرف مـ ــي مصـ    مشخصـ

)Rezaii and Mosavi, 2009( .     به طـور كلـي مهمتـرين داليـل

توان به ترتيـب زيـر عنـوان     كمبود مصرف آبزيان در ايران را مي

و  عدم آگاهي مردم از خواص آبزيان، نبود بازارهاي مناسب: نمود

هاي كشور، حمل و نقـل نامناسـب و    عرضه آبزيان در اكثر استان

افت كيفيت آبزيان از محل صيد تـا محـل مصـرف، عـدم وجـود      

بنـدي آبزيـان، عـدم رعايـت      هاي دريايي و بسته تنوع در فرآورده

هـاي شـيالتي و    بندي و توليد فـراورده  قوانين بهداشتي در بسته

ه گوشت مرغ و قرمز و در باال بودن قيمت گوشت آبزيان نسبت ب

واقع مهمترين راهكارهـا بـه منظـور افـزايش مصـرف آبزيـان در       

بندي، جلب اعتماد مـردم   جامعه افزايش تنوع در فرآوري و بسته

شده، ترويج فرهنگ مصـرف و   ارايهنسبت به سالمت محصوالت 

گونه كه پيشتر نيز ذكـر گرديـد    پخت صحيح آن بوده كه همان

جام ايـن گونـه امـور، تـرويج فرهنـگ فـوق در       بهترين ابزار در ان

  .باشد هاي عمومي به ويژه راديو و تلويزيون مي رسانه
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Abstract  

A questionnaire study was conducted to find the effective parameters in behavior of consumption of 

fishery products in Isfahan city in 2011. A total of 386 families were selected randomly. A 

significant correlation between parameters was examined using the Spearman and Hydo test. 

Results showed that the per capita consumption in this city is 8 Kg and the Isfahani families’ 

tendency for consumption of fishery products was in the order of salt water fish, canned fish and 

shrimp. The quality and freshness, price, packaging and odor had the most important role in making 

decision to buy the seafood. About 40% Isfahani families preferred to buy the packed seafood 

products. There were significant relationships between the consumption of aquatic products and 

presence of seafood chain stores, monthly income, familiarity with different recipes of seafood, 

season, awareness of health-related seafood benefits and availability of ready-to- eat fishes.  
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