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 چکیده
های فروشندگان و خریداران ماهی در بازار بزرگ ماهی تهران استفاده شدد  تتدایا ایدخ اخدتالف     از پرسشنامه به عنوان ابزار بررسی اختالف دیدگاه

خریددار بودتدد     022فروشدنده و   02راهگشای تطبیق دیدگاه فروشندگان با تیاز مشتریان برای افزایش روتق بازار خواهد بود  تموته آماری تحقیق 
عوامل  یو برای شناسایی رابطهویتنیمربع کای برای درصد پاسخ های موافق، و آزمون کروسکال والیس و مخ هایها از آزمونآوری دادهپس از جمع

های شدمالی کشدور و   جامعه شناختی و مقایسه دو گروه مورد مطالعه با عوامل آمیخته بازاریابی استفاده شد  تتایا تشان داد خریداران متولد استان
رتد  فروشدندگان  های مقابل تحت تاثیر مکان توزیع یا فروش قرار داترتد و گروهافراد با سخ، تحصیالت و درآمد کمتر و فاقد شغل به قیمت حساس

تریخ عامل رجوع در عوامل آمیخته قیمت و مکان با گروه خریداران اختالف داشتند  پس از تازگی ماهی، قیمت بر خالف دیدگاه فروشندگان، اصلی
تحوه تمیز ، شده، شد  فروشندگان بر عوامل ارزش درکبه بازار از سوی خریداران تبود و تنوع و دسترسی عامل جذب مشتریان به بازار محسوب می

صورتی کده   و خرد کردن، راحتی بازدید و دسترسی خرید و معرفی بازار در تابلوی تبلیغاتی، رساته و تشریات در بهبود بازار بیشتر تاکید داشتند  در
قیمدت ماهیدان، پداکیزگی و     بهداشدت محصدول، در    بر خالف تظر آتان، خریداران اعتقاد داشتند که در ایخ بازار به کیفیت و تازگی، گوته ماهی و

ایت بهداشت بازار، برگزاری جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان و تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبال خرید باید بیشتر توجه شود  فروشدندگان، ر د  
ر  خواص آبزیان روی آبزیان عر ه داتستند  اما هر دو گروه با دخریداران از خدمات بازار و ارسال ماهی به منزل را زیاد، ولی مشتریان متوسط می

های خریداران، فروش توسط خدود تولیدد کنندده در    شد  بنابرایخ، عالوه بر تیاز به توجه به دیدگاهشده خیلی زیاد موافق بودتد که به آن عمل تمی
د و خرو  آبزیان در بازار بایستی مدورد توجده   بازار، ارایه یاراته دولتی، در  تمودن محل صید و پرورش آبزیان و تصب تابلوی الکتروتیکی میزان ورو

 قرار گیرد 
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Abstract 
The questionnaire was used as a tool to examine the differences between the views of sellers and buyers of 

fish in the large fish market in Tehran. The results of this dispute will pave the way for sellers to adapt to 

customer needs to increase market prosperity. The statistical sample of the research was 20 sellers and 300 

buyers. After collecting the data, the Chi-square test was used for the percentage of responses and the 

Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test to identify the relationship between sociological factors and to 

compare the two groups studied with mixed marketing factors. The results showed that buyers born in the 

northern provinces and people with lower age, education and income and without jobs are more sensitive to 

price and the opposing groups are affected by the place of distribution or sale. Sellers differed from the group 

of buyers in terms of price and location. From the point of view of both groups, fresh fish was the most 

important factor in shopping. Contrary to the sellers' view, the fish price was not the main factor in the return 

to the market, and the diversity and accessibility of the market were the factors that attracted the customers to 

the market. Sellers emphasized the perceived value of the product, how to clean and catted it, the 

convenience of visiting and accessing the purchase and promotion of the market on billboards, media and 

publications to further improve the market. Contrary to the sellers' opinion, the buyers believed that the 

market was characterized by quality and freshness, fish species and health of the product, price of fish, 

cleanliness and health of the market, holding a food festival and fish cookery course training and awarding 

prizes and lotteries. More attention should be paid to shopping. Salespeople were very satisfied with the 

buyers' satisfaction with the market services and sending fish home, but the average customer knew. But 

both groups agreed to write the properties of the fish on the fish which was not done. Therefore, in addition 

to the need to pay attention to the views of buyers, sales by the producer in the market, allocation of 

government subsidies, inserting the location of fishing and aquaculture and installing electronic signs, the 

amount of entry and exit of fish in the market should be considered. 

Keywords: Market conduct, Purchase motives, Bayer and Seller characteristics, Fish marketing, Great fish 

market of Tehran. 
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 مقدمه. 1
 را اندآبزی رفدترویا مص صنعتی کشورهای اخیر دهه در

ترغیب  جهددت و اتدددداده قرار کار دستور در خود جامعه برای

 تالش، محصوالت ایخ ازاردددب توسعه و مردممصددرف بیشددتر  

 توسعه ،آبزیان و دریایی محصوالت بازار ،بنابرایخ  کنندددددمی

 ,Mygolinejhad) تاس تموده پیدا گیریچشم رشد و یافته

از آتجا که عادات غدذایی مدردم بدا توسدعه سدریع        (2012

های اخیر در حال تغییر است و متخصصدیخ  کشور در دهه
کنندگان آبزیدان  بازاریابی معتقدتد تحوالت رفتاری مصرف

 هددای در حددال توسددعه تغییددر سددریعی دارد    در کشددور

(Kotler, 1994 Chisnall, 1992; Kinsey, 1988;  بدازار )

هدا  و بازاریابی آبزیان اهمیت بسیاری یافته اسدت  از سدال  

 کمتردیگدر   آبزیدان  طبی و غذایی ارزشتشخیص پیش با 

 در که تقشی و اهیدددددددم غذایی ارزش از که است کسی

  باشد اطالع بی دارد عهده بر هااتسان حیات

دهدد از  روتد تولید و مصرف آبزیان در جهان تشان می
با توجه به کداهش سدطس سدالمتی     1892تیمه دوم دهه 

هدای  فدرآورده بشر و پدی بدردن بده ارزش غدذایی بیشدتر      

دریایی تسبت به گذشدته، سدطس تقا دای ایدخ پدروتئیخ      

 هدای حیدواتی رشدد داشدته اسدت     تسبت به سایر پروتئیخ

(Adeli, 2013Bماهی  ) در پروتئیخ غنی منبع یك ،تازه 

 با تسبی طور هددددددب ومیرود  شمار به اتسان غذایی یمژر

 اتساتی مصارف برای زیادی غددذایی ارزش باال هضم قابلیت
 تصف تأمیخ برای ماهیخام گوشت گرم 022 حدود دارد 

 ازدتی ورددم الریدک پنجم یك و الزم چربی و پروتئیخ کل

و دارای است  افیددددددک بالغ اتسان یك روزاته غذایی یمژر

 Aدرصدد ویتدامیخ    13درصد آهخ،  02درصد فسفر،  32

 32است که  B1,B2درصد ویتامیخ  02در ماهیان چرب و 

تیاسیخ مورد تیداز روزاتده اتسدان را تدأمیخ     درصد  122تا 

 عمل تنظیم در آن 0-کنددد  اسددیدهای چددرب امگددا   مددی

 و هابیماری مقابل در دنددددددب محافظت و بدن سلولهای
 تقش دارای تومورها رشد از جلوگیری و عصبی ارهایدفش

 عروقی -قلبی هایبیماری از بسیاری بروز ازاست و مهمی 

 ( Karbasi, 2013) تمایدتیز جلوگیری می

در خصوص خواص آبزیان اهمیت ، افزایش داتش بشر

ه دددددمصرف و تاثیر در سالمت جامعه و تقش آتها در تغذی

حدددود تددیم قددرن اتسانها را بیشتر هویدا میکند   المدددس

تدر از  حا ر، روتد رو به رشد مصرف آبزیان در ایران بدیش 

و  جهدان بدوده امدا بدا ایدخ وجدود، سدهم مصدرف آبزیدان         

کیلوگرم تصدف   0/11های حاصل از آن در ایران با  فراورده
 FAO, 2018کیلدوگرم( اسدت )   0/02مصرف سراته جهان)

IFO, 2018; بددرای مددردم  1098( و سددراته آن در سددال

(  Adeli et al., 2011کیلوگرم بدسدت آمدد )   0/10تهران 

کنندگان به مصرف ماهی عوامل فراواتی در گرایش مصرف

د دارد که تدازگی و کیفیدت، قیمدت، مکدان     و آبزیان وجو

 تریخ عوامل قدرار دارتدد  توزیع و شیوه عر ه در زمره مهم

(Salehi, 2006; Adeli and Shabanpour, 2007; 

Salehi and Mokhtari, 2008توجه ، (  در دتیای کنوتی
به امر بازاریابی و بکارگیری روشهای صحیس و علمی آن 

فعالیت ینفك یدك  الء جز، در عر ه و فروش هر محصولی

که عدم توجه به آن بطور محسددوب مددی شددود  اقتصادی 

ال خواهد دددددحتم ورشکستگی اقتصادی صاحبان آترا بدتب

ابت فشردهای دددچنان رقنداشت چرا که در جهان حا ر آ

ات وجود دارد که عمال ً ددددکنندگان کاال و خدمبیخ عر ه

محصول  یددكاتدگاری دددآتچه که موجب حفظ حیات و م
ورود اتبددوه توجه ویژه به امر بازاریابی است  ، ددگددرمددی

زمداتی صدید از دریاهدا و تدراکم     آبزیان به بازار به علت هم

های عر ه مناسب بده  صید مزارع پرورشی و کمبود روش

کننددگان  شود که در عمل عرصه بدر تولیدد  بازار باعث می

هدا از آن و دعیت بهدره بگیرتدد     تنگ شده و تنها واسدطه 

(Babakhani et al., 2016  ایخ امر  رورت توجه به بازار  )

سازی ارتقاء مصرف و  درورت تحقیقدات   آبزیان و فرهنگ

کننددگان  بازاریابی را در جهت سنجش تیاز و رفتار مصرف
اطالعدات جدامع و بده روز    (  Adeli,2009سازد )آشکار می

کننددگان تسدبت بده مصدرف     درباره تگرش و ادراک مصرف

ملی که هنگدام خریدد و مصدرف مداهی     ماهی و به ویژه عوا

هدای   های بسیار مهمی را در تامیخ خواستهمؤثرتد، شاخص

 (Cardoso et al., 2013).  کنندگان بازگو می تمایدمصرف

از  یکد ی عندوان  بده  کننددگان مصدرف  دید امروزه رفتدار خر 
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دهده   خیو چندد  شدود یقلمدداد مد   یابیمهم بازار هایسرفصل

حدوزه اتجدام گرفتده اسدت       خید در ا یقیاست که مطالعات عم

علمددی و  فرهنددگ، تگددرش زش،یددچددون اتگ یعوامددل مختلفدد

 و کننددگان بدر رفتدار مصدرف    تواتندد ی، ادراک و    مد اقتصادی

عوامدل در   خیگذار باشند، ا ریتأث دارانیخر یرگیمیتصم ندفرای

 یرگید مید تصدم یخر کنندگان تهایی برایمصرفکه  ییبازارها
 ( Wilson, 2005) برخوردارتدد  یشدتر یب تید از اهم کنندد یم

بطوری که فروش بیشتر محصدول تیازمندد تزدیدك شددن     

دیدگاه فروشندگان تسدبت بده دیددگاه خریدداران اسدت و      

 لیو دال د،یمکان خر د،یخر تیشامل موقع زیت دیعوامل خر

 ( Adeli, 2013A) بسیار تاثیر گذارتد دیخر طیو شرا

 عیکده توسدط اداره صدنا    ایمطالعده  هدا از اولدیخ  سال

در زمیندده اسددتان تهددران  التیشدد یابیددو بازار یالتیشدد

گذرد  ایخ اتجام گرفت، می 1073بازاریابی آبزیان در سال 
و  متیسو، و ق كیو درآمد از  التیتحص دتشان دا قیتحق

مدوثر   یاهبر مصرف مد  گرید یتحوه عر ه محصول از سو

 زید ت یرازیشد  یدر خاتوارهدا  انید است  مطالعه مصرف آبز

بدا   ییآشدنا  ،یعر ه بهداشدت  ،یتازگ مت،یتشان داد که ق

مدوثر   یطبخ و تعدد مراکز عر ه در مصرف ماه هایروش

در بررسی برخی عوامل مدوقعیتی   ( Rahimi,1998است )

کننددگان خداتگی مداهی در تهدران     موثر در رفتار مصدرف 
بهداشت محدیط، بدو و تهویدح محدیط،      ه شد کهتشان داد

شیوة عر ده، تظافدت و پوشدش فروشدنده و رفتدار آتهدا،       

تددریخ عوامددل  شددلوغی فروشددگاه، و طددرز چیدددمان مهددم 

هدای خاتوارهدای    موقعیتی خرید و مصرف در اتدواع گدروه  

تریخ اتگیدزة     کنجکاوی فرد مهم(Adeli,2014) اتد تهراتی

ه بیشتر خریداران اولیخ مرتبح خرید بوده است   مخ اینک

 تددد بود منددد هددا عالقدده فروشددی بدده خریددد مدداهی از مدداهی

 یاسدت کده دسترسد    دید مراحدل تول  خیاز آخر یبازاررسات
 شدبکه  و هدا مراکدز و کاتدال   قیرا از طر انیبه آبز یهمگات

و  انید به آبز یهمگات یدسترس ی  براسازدیفراهم م عتوزی

 طیبدا شددرا  ییآن، آشدنا  قیدداز طر ییغدذا  تید امن یبرقدرار 

 قدات یاتجدام تحق  خیبازار در کشور الزم است  بنابرا یطیمح

متندوع و جلدب    انیمتقا  ازیبا ت ییبه منظور آشنا یابیبازار

 کددردن خواسددته هددای  كیددتزد قیددآتددان از طر تیر ددا

مورد توجده   دیکنندگان با و مصرف دارانیخر به فروشندگان

 كیتحر یسازوکارها خیتراز مهم ( Adeli, 2009) ردیقرار گ

 یبندد بسته ،یتنوع و تازگ مت،یق ،یظام بازار ماهتتقا ا در 

 ایو تدرو  غیآسان، تبل یطبخ(، دسترس یا)بر یو آماده ساز

 ( Yousefi, and Shariati, 2009)محصوالت است 

تحقیقددات در زمیندده بددازار و بازاریددابی آبزیددان ایددران  
تحقیقداتی   تدوان بده  که می محدود به دو دهه اخیر است 

(، تغییرات Rostami, 2001چون آمیخته بازاریابی آبزیان )

 کننددددددگان مددددداهی در تهدددددرانرفتدددددار مصدددددرف

(Adeli and Shabanpour, 2007 بکددارگیری عناصددر ،)

ترکیب بازاریابی و بازارپدذیری مداهی پرورشدی از دیددگاه     

 ,Dehdashti Shahrokh and Sidzadeh) کنندگان مصرف

 مدددداهی در اسددددتان هرمزگددددان  (، بازاریددددابی 2006

(Esmaeili et al.,2009رفتار مصرف ،) کنندگان آبزیان در
( برآورد مصرف سراته مداهی  Aghili et al., 2010گرگان )

-بررسی و رتبده ، (Adeli et al., 2011شهروتدان تهراتی )

منددی  بندی تقدش عناصدر آمیختده بازاریدابی در ر دایت     

 شهرسدتان خرمشدهر  کنندگان ماهی پرورشدی در  مصرف

(Nadaf et al., 2012) ،    عوامل موثر بدر مصدرف مداهی در

ارزیددابی مواتددع مصددرف ، (Nosrati et al., 2013تبریددز )

(، بررسدی  Dadgar et al., 2013آبزیان در استان مرکدزی) 
رفتددار مصددرف ، (Adeli, 2014عوامددل مددوقعیتی خریددد )

 کننددددگان تسدددبت بددده مددداهی وحشدددی و پرورشدددی   

(Aliabadi et al., 2015   سالیق و عوامل مدوثر و مواتدع ،)

 ;Hosseini and Adeli, 2016مصدرف در شدهر سداری )   

Husseini et al.,2015; Hosseini et al.,2016  ارزیدابی ،)

بندادر  بازارهدای مداهی    عوامل مؤثر بر روتد خرید و فروش

 و مواتددددع  (Adeli et al.,2019)گددددیالن اسددددتان 

 کنندددگان میگددو در تهددران و ایددران    و رفتددار مصددرف 
(Reyhani poul et al., 2019, 2020 اشدداره کددرد  از )

توان به تحقیقات بسیاری که بده  تحقیقات خارجی تیز می

اتدد،  های مختلف رفتاری در کشورهای خود پرداختهجنبه

اشاره کرد کده تتیجده آتهدا جهدت بهبدود بدازار و تددویخ        

 ;Abila, 1996شده اسدت ) راهبردهای بازریابی بکار برده 

Erdoğan et al.,2011; Ahmad et al., 2011; 
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Bakshi,2012; Kaimakoudi et al.,2013; 
Gaviglio et al.,2014; Burger et al.,2014; 
Mutambuki and Orwa, 2014; Wongleedee, 2015; 
Thapa et al.,2015; Kessuvan et al.,2015; 
Gobillon et al.,2016; Lesur-Irichabeau et al.,2016; 
Siswati and Putri., 2018; Mebrate and Worku, 2019; 

Fitriah et al, 2019)  

در بدازار   1089تحقیق حا ر بصورت موردی در سال 

 02بزرگ ماهی تهران معروف به بدازار بعتدت کده شدامل     

فعال ماهی فروشی است اتجام گرفت  هدف تحقیدق  غرفه 

تحلیددل دیدددگاه فروشددندگان و خریددداران و   شناسددایی و
هدای آتدان بدا    سازی دیددگاه مقایسه آتها به منظور تزدیك

گیری و ارایه پیشنهاداتی به منظور فروش بیشدتر و   تتیجه

های خریدداران در  جلب ر ایت فروشندگان از روی اتگیزه

 یك بازار بوده است 

 

 هامواد و روش. 2
تحقیق دو پرسشنامه بر اساس مصاحبه اولیه و شرایط 

تسبتاً مشابه طراحی گردید  پس از تایید روایدی و پایدایی   

 022دار بددازار بددزرگ مدداهی تهددران و غرفدده 02آن بددرای 

گیری تصادفی ساده که تعداد تموته خریدار به شیوه تموته

آماری از فرمول کوکران بدست آمد تکمیل گردید  سدسس  

در  00SPSSارآماری ها ازطریق ترم افزتجزیه و تحلیل داده

تامه عالوه درصد اتجام شد  پرسش 23/2داری سطس معنی

شناختی افراد، شامل سدئواالت فندی   بر خصوصیات جامعه

 متناسب با ویژگی جامعه هدف بود 

مقایسه دالیل خرید از سدوی خریدداران و فروشدندگان    

های مورد عالقه، برخی از سئواالت اسدت کده از   گوتهبازار و 

آمار توصدیفی )فراواتدی و درصدد فراواتدی( بدرای تحلیدل و       
هددای مقایسده آتهددا اسدتفاده شددد  پددس از تشدخیص آمدداره   

تاپارامتریددك توسددط آزمددون کلومددوگروف اسددمیرتوف، از   

مربع کای برای درصد پاسخ های موافق و آزمون  های آزمون

یو برای شناسایی رابطه عوامدل  ویتنیو مخکروسکال والیس 

زیدر  سطس( همچون درآمدد )  0)هر یك در  جامعه شناختی

میلیدون تومدان(، تدوع     3/4و بداالی   3/4تدا   3/0، بیخ 3/0

، میاتسدال و  کار، شاغل و بازتشسته(، سخ )جدوان اشتغال )بی

صدیالت عدالی )فدو     تح زیدردیسلم، سالمند( و تحصدیالت ) 
)فدو  لیسداتس و    صدیالت تکمیلدی  ، تحدیسلم و لیسداتس( 

هدای  های شمالی، اسدتان )تهران، استان دکترا( و محل تولد

هدا( در چهدار سدطس، در خریدداران     جنوبی و سدایر اسدتان  

استفاده شد  مقایسه دو گروه مدورد مطالعده بدا هدر یدك از      

عناصر آمیخته بازاریابی همچون آمیخته محصدول، مکدان و   

بسته و برای آمیخته قیمت بدا  عامل وا 3تبلیغات، هر یك با 

مورد ارزیابی قرار گرفدت   0عامل وابسته مطابق با جدول  0

 

 مقایسه دالیل خرید از سوی خریداران و فروشندگان بازار  نمودار -1شکل 

08.4 

70.1 

3.0 

40 
00.1 

83.3 

۵۰ 

۱۳.۳ 

۱۷.۵ 
۱۱.۶ 

۸۳.۳۳ 

2 

02 

42 

32 

92 

122 

102 

اطمینان از پاکی و  تنوع بیشتر قیمت مناسب
 کیفیت

بازار خرده و عمده  دسترسی راحت
 فروشی

 تازگی آبزیان

صد
ر
د

 

 دالیل خرید

 فروشنده خریدار
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 نتایج. 3
منددی خریدد   تتایا حاصل از ارزیدابی دالیدل و عالقده   

دهد که فروشندگان با تصور ارایده آبزیدان تدازه،    تشان می

قیمت مناسب و اطمینان از پاکی و کیفیت ماهی در بازار، 

داتندد ولدی   مند به خرید از ایخ بازار میخریداران را عالقه

تشددان داد بجددز تددازگی، عوامددل تنددوع بیشددتر،  1جدددول 

دسترسی راحت و قیمت مناسب از دالیدل خریدد توسدط    

 خریداران است 

 اثر عوامل جامعه شناختی خریداران بر آمیخته بازاریابی -1جدول 

 عامل آمیخته مستقل ویژگی فراواتی میاتگیخ رتبه کای اسکوئر درجه آزادی سطس معنی داری

220/2> 0 031/10 

صول میلیون 3/0کمتر از  43 78/118
مح

 

 میلیون 3/4تا  3/0بیخ  183 34/144

 میلیون 3/4باالتر از  31 28/179

218/2> 0 977/7 

 جوان 74 7/170

ت
قیم

 

 میاتسال 143 29/108

 سالمند 91 99/133

243/2> 0 173/3 

 زیر دیسلم 133 23/130

 تحصیالت عالی 111 01/108

 تحصیالت تکمیلی 04 39/104

221/2> 0 941/00 

 بی کار 104 27/173

 شاغل 143 13/101

 بازتشسته 01 99/102

221/2> 0 207/03 

 میلیون 3/0کمتر از  43 19/189

 میلیون 3/4تا  3/0بیخ  183 34/141

 میلیون 3/4باالتر از  31 94/119

217/2> 0 100/12 

 تهران 173 73/109

 استان های شمالی 13 40/180

 استان های جنوبی 13 33/137

 سایر استان ها 80 39/134

221/2> 0 000/10 

 زیر دیسلم 133 49/107

مکان
 

 تحصیالت عالی 111 88/134

 تحصیالت تکمیلی 04 00/183

213/2> 0 403/9 

 بی کار 104 73/103

 شاغل 143 04/133

 بازتشسته 01 49/103

248/2> 0 213/3 

 میلیون 3/0کمتر از  43 40/141

 میلیون 3/4تا 3/0بیخ  183 84/142

 میلیون 3/4باالتر از  31 00/170
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میلیدون   3/4در بیخ خریدداران بدا درآمدد بداالتر )بداالی      

تومددان( محصددول تقددش بیشددتری دارد  جواتددان تسددبت بدده 

هددا، همچنددیخ زیردیسلمددههددای میاتسددال و سددالمند و  گددروه

های شدمالی و آتهدایی کده کمتدریخ     بیکارها، متولدیخ استان

درآمد را بیخ سه دسته درآمدی را دارتد بیشدتر تحدت تداثیر    

آمیخته قیمت هستند  همچنیخ خریدداران دارای تحصدیالت   

تکمیلی، شاغلیخ و درآمد باالها تسبت به سایریخ تحت تداثیر  

 23/2بدیخ آتهدا در سدطس     آمیخته مکان هسدتند و اخدتالف  

الددف و ب خریددداران و  0معنددی دار اسددت  مطددابق جدددول  

فروشندگان در دو عامل اصلی آمیخته قیمت و مکدان توزیدع   

اختالف اساسی داشتند  بطوری کده فروشدندگان بدر خدالف     

داتستند  تریخ عامل خرید میخریداران قیمت و مکان را مهم

ت و تازگی، گوتده  همچنیخ در آمیخته محصول، اهمیت کیفی

بهداشدت محصدول، در آمیختده قیمدت، ارزش درک      ماهی و

در  قیمت روی ماهیان، در آمیخته مکان، پاکیزگی و شده و 

راحتدی بازدیدد و   تحدوه تمیدز و خدرد کدردن،     ، بهداشت بازار

، و در آمیختدده دسترسددی خریددد و فددروش آتالیخ)اینترتتددی(

تی، رسدداته و معرفددی بددازار در تددابلو تبلیغددا تبلیغددات، بددرای 

تعییخ جدایزه و  و جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان ،تشریات

داری داشدتند و در  اخدتالف معندی   کشی در قبال خریدقرعه

 سایر عوامل اختالفی وجود تداشت 

 خریداران بازاربازاریابی از دید فروشندگان و  هایموثر بر آمیخته مقایسه عوامل -الف 2جدول 

 آمیخته عامل وابسته عامل مستقل میاتگیخ رتبه مخ ویتنی یو سطس معنی داری

207/2> 3/0387 
 خریدار 94/131

 کیفیت و تازگی

ول
ص
مح

 

 فروشنده 13/143

090/2> 0380 
 خریدار 30/131

 طعم و مزه
 فروشنده 1/143

127/2> 3/0430 
 خریدار 08/130

 اتدازه ماهی
 فروشنده 30/100

221/2> 1374 
 خریدار 80/134

 گوته ماهی
 فروشنده 0/84

221/2> 0313 
 خریدار 79/131

 بهداشت محصول
 فروشنده 03/141

221/2> 3/1790 
 خریدار 44/133

 ارزش درک شده
ت
یم
ق

 

 فروشنده 09/001

234/2> 3/0043 
 خریدار 39/130

 قیمت ماهی در بازار
 فروشنده 79/107

221/2> 894 
 خریدار 00/137

 در  قیمت روی ماهیان
 فروشنده 7/38

221/2> 0074 
 خریدار 80/130

 پاکیزگی و بهداشت بازار

ان
مک

 

 فروشنده 0/104

007/2> 0373 
 خریدار 28/138

 چیدمان ماهی در پیشخوان
 فروشنده 7/191

248/2> 0014 
 خریدار 01/139

 تحوه تمیز و خرد کردن
 فروشنده 9/184

21/2> 0072 
 خریدار 27/139

 راحتی بازدید و دسترسی خرید
 فروشنده 89/183

 فروش آتالیخ)اینترتتی( خریدار 00/139 3/0017 <27/2
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 فروشندگان و خریداران بازار بازاریابی از دید هایمقایسه عوامل موثر بر آمیخته -ب 2جدول 

 آمیخته عامل وابسته عامل مستقل میاتگیخ رتبه مخ ویتنی یو سطس معنی داری

307/2> 3/0783 
 خریدار 90/138

 مشاوره و معرفی وتهیه بروشور از آبزیان

یغ
تبل

 

 فروشنده 70/172

221/2> 3/1938 
 خریدار 70/133

 و تشریات معرفی بازار در تابلوی تبلیغاتی، رساته
 فروشنده 20/017

21/2> 3/0100 
 خریدار 08/103

 جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان
 فروشنده 10/117

221/2> 1030 
 خریدار 88/133

 تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبال خرید
 فروشنده 13/79

980/2> 0834 
 خریدار 03/132

 حرا  و تخفیف در روزهای ویژه
 فروشنده 9/130

730/2> 3/0823 
 خریدار 91/132

 محصول

ی
یاب
زار
 با
ته
یخ
آم

 

 فروشنده 90/133

200/2> 3/0029 
 خریدار 93/137

 قیمت 
 فروشنده 29/022

204/2> 0027 
 خریدار 18/139

 مکان توزیع
 فروشنده 13/183

904/2> 0804 
 خریدار 73/132

 تبلیغ
 فروشنده 70/133

 

آال، کدوتر و سدالمون   ، ماهی قزل0شکل مطابق تمودار

 بیشتریخ تقا ای خریداران بازار بزرگ ماهی تهران است 

 حلوا سیاه موافقند آال، کوتر و اما فروشندگان با قزل

 

 دیدگاه فروشندگان بازار  نمودارمقایسه عالقه خرید از سوی خریداران و-2شکل 
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 مقایسه دیدگاه موافق فروشندگان و خریداران نسبت بازار -3جدول 

 درجه آزادی مربع کای
  فراواتی مشاهده شده  

 دیدگاه موافق تسبت به
  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 فروش خود تولید کننده در بازار  خریداران 0 0 07 103 140* 4 722/017

8 
 

 فروشندگان 8 1 0 0 4
 

 خرید مداوم از یك غرفه و مکان مشخص  خریداران 122* 33 01 88 13 4 022/122

3/7 
 

 فروشندگان 2 2 0 3 10*
 

 در حد اتتظار غرفه های بازار  کارآمدی خریداران 2 1 83 *188 4 0 102/031

1/8 
 

 فروشندگان 2 2 7 8 4
 

 ر ایت از خدمات بازار  خریداران 0 19 042* 09 1 4 300/398

3/12 
 

 فروشندگان 0 0 7 9* 1
 

 تسبت به سوبسید دولت برای خرید ماهی خریداران 2 2 3 04 071* 0 402/442

9/0 
 

 فروشندگان 12 2 3 4 2
 

 ارائه خدمت ارسال به منزل  خریداران 7 14 199* 91 12 4 137/424

9/14 
 

 فروشندگان 2 1 0 3 10*
 

 در  محل صید و پرورش آبزیان عر ه شده در بازار   خریداران 2 1 42 *179 91 0 092/001

3/0 
 

 فروشندگان 3 1 4 4 3
 

 ایجاد رستوران غذاهای دریایی در بازار  خریداران 8 41 *177 38 4 4 100/001

0 
 

 فروشندگان 3 0 3 0 0
 

 تصب تابلوی الکتروتیکی ورود و خروجی آبزیان در بازار  خریداران 2 2 1 173* 100 0 232/131

3/7 
 

 فروشندگان 4 1 0 3 9
 

 در  خواص آبزیان روی آبزیان عر ه شده   خریداران 2 2 1 38 042* 0 902/012

  فروشندگان 0 2 0 0 10*  0/10

        

 < 23/2در سطس معنی داری  *

 

 

اختالف دیددگاه خریدداران و فروشدندگان را     0جدول 

دهد  بطوری که با توجده  تسبت به برخی عوامل تشان می

داری خریداران اعتقادی بده خریدد از یدك    به سطس معنی

غرفه مشخص را تدارتد ولی فروشندگان اعتقادی بدرعکس  

از  ر ایت از خددمات بدازار   راجب به مشتریان خود دارتد 

ریان، زیاد بدود ولدی مشدتریان    دید فروشندگان برای مشت

 برای ارائه خدمت ارسال بده مندزل   تظر متوسطی داشتند 

فروشندگان خیلی زیاد راغب بودتدد امدا خریددران عالقده     

امدا در مدورد در  خدواص آبزیدان روی      متوسطی داشتند 

هر دو دسته خیلی زیاد موافدق بدوده و    آبزیان عر ه شده

فروش توسط خدود  با داتستند  خریداران آن را کارساز می

تولید کننده در بازار و تسبت به ارایه سوبسید دولتی برای 

خریداران اتتظارشدان   خیلی زیاد موافق بودتد  خرید ماهی

شان بدا در  تمدودن   از کارآمدی غرفه های بازار، و موافقت

محل صید و پرورش آبزیان و تصب تابلوی الکتروتیکدی در  

 د بود زیا ورود و خروجی آبزیان بازار

 

 گیری. بحث و نتیجه4
در ایخ تحقیق بجدز دیددگاه مشدترک دو گدروه مدورد      

بررسی در تازگی ماهی، برخالف تصور فروشندگان بجدای  

قیمت مناسب و اطمینان از پاکی و کیفیت ماهی در بدازار  
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و خریداران به ترتیب به تنوع بیشدتر، دسترسدی راحدت و    

اعتقداد داشدتند و   قیمت مناسب بازار بزرگ ماهی تهدران  

ایخ تشاتدهنده آن است که فروشدندگان بددون اطدالع از    

های فروش خود های خریداران و عدم تطبیق شیوهدیدگاه

با آتان مطابق ر ایت خود تصدور دارتدد کده بده بهتدریخ      

کنند  اما خریداران بددلیل آزادی در خریدد   شکل عمل می

ه توجه به دالیل محکمی برای مراجعه به ایخ بازار دارتد ک

تواتد اهداف ایخ تحقیق را جهت روتق بازار حا در  آتها می

( 0227و همکداران )  Verbekeمیسر سازد  در صورتی که 

 تید فیشدهروتدان ک قیمت را عداملی معرفدی کردتدد کده     

شدهروتدان    آتها تشان دادتد تدیدسنجیمحصول را با آن م

 یو بعدد از آن بده عدوامل    یبه شاخص تازگ ر چیزقبل از ه

 قهیکدده سددل یو مددوارد یطددیمح طیو شددرا مددتیمتددل ق

و  Adeli  کنندد یاست توجه م لیکننده در آن دخ مصرف

کننددگان تهراتدی   ( تیز در بررسی مصرف0211همکاران )

 داتستند کیفیت، مزه و بو را عوامل اصلی مورد توجه آتان 

Olsen  اتدکده قیمدت و   تیز بیان کرده (0220)همکاران و

در  انید مصرف آبزی برا یماتعتواتد خاتوار میسطس درآمد 

 شهمکددارات و Darkoتحقیقددات  خدداتوار هددا شددود   خیبدد

تشان داد کده مدزه، بدو و     ای( در دو کشور غنا و کن0211)

در  یعوامددل مهمدد یپرورشدد یو گربدده مدداه ایددالپیرتددگ ت

اثدر   زیت متیق ریمتغو  اتدمصرف کننده یمصرف حاتیترج

 گذاشته است  آتان حاتیترج یرو یمنف

اتددد کدده تصددمیم خریددد تحقیقددات زیددادی تشددان داده

شناختی ارتبدا  دارد  های جامعهکنندگان با ویژگیمصرف

(Kim, 2004; Bakshi, 2012; Kaimakoudi et al., 2013)  

در ایخ بازار تقش محصول به عنوان یکی از عوامل آمیخته 

میلیدون   3/4بداالی  ی در خریداران با درآمد باالتر )بازاریاب

 Pieniak تر موثر بود تومان( بیشتر از گروه درآمدی پاییخ

 یجمهدور  یدر کشورها یادر مطالعه( 0210)و همکاران 

و سدوئد تشدان    یپرتغال، رومات ا،یتالیا وتان،یچك، آلمان، 

برچسدب زدن و   خیمحصدول و همچند   تید فیدادتد کده ک 

 یمند یا یدهندده کاال که تشان یو معرف یتجار یهاتشان

مدورد   یعدات از مندابع اطال  یکد یاست به عنوان  ییموادغذا

و  دکننددگان یامدر تول  خید و ا داتد کننددگان  توجه مصدرف 

هدا  ند که از برچسدب کیم قیرا تشو ییمواد غذا ابانیبازار

اسدت   دیخر یکننده برامصرف یریگمیبه تصم یکه کمک

( در بررسدی  0213) و همکاران Kessuvan .استفاده کنند

کنندگان محصدوالت شدیالتی   عوامل موثر بر رفتار مصرف

در دو استان در شمال و شمال شدرقی تایلندد کده هدر دو     

هددای دور از سدداحل بودتددد تشددان دادتددد کدده ویژگددی    

جنسدیت،  )اقتصدادی  -شناختی و و عیت اجتماعی جامعه

سخ، سطس تحصدیالت، شدغل، میدزان درآمدد( بدر رفتدار       

هدا بدر عوامدل    رش آنکنندگان ایخ محصوالت و تگمصرف

گذارد که با تحقیق حال حا در  آمیخته بازاریابی تاثیر می

 باشد همسو می

اقتصدادی( از تظدر سدطس    -)اجتمداعی  تفاوت طبقداتی 

تحصددیالت و درآمددد ماهیاتدده بددر رفتددار خریددد توسددط    

و  Kessuvanکنندگان دو استان تایلند در پژوهش  مصرف

تشدان داده شدد   ( تیز تایید شده اسدت و  0213) همکاران

)شمال تایلند( کده از تظدر    مایخریداران منطقه چاتگ که

اقتصددادی سددطس بدداالتری داشددتند، برایشددان  -اجتمدداعی

کیفیت، تازگی، ایمنی مواد غذایی، راحتی بازدید و فضدای  

ای مناسب در دسدترس پارکیندگ وکدال اطالعدات تغذیده     

برایشان الویت بیشتری دارد تا قیمدت محصدول و آن هدم    

)قیمت به ازاء کیفیت( کده بدا    صورت ارزش درک شدهبه 

خواتی دارد  ولی برای افدرادی کده   تتایا تحقیق حا ر هم

در منطقه تاخون فاتوم )شدمال شدرقی تایلندد( کده اکتدراً      

کشاورز بودتدد و سدطس درآمدد متوسدط و رو بده پدایینی       

داشتند، تقش قیمت بر همه ایخ موارد ارجحیت داشدت و  

تصدمیم خریدد محصدوالت شدیالتی      و عیت اقتصادی بر

تریخ ها تأثیرگذار بود و در هر دو منطقه قیمت باال مهم آن

 ماتع مصرف ماهی و محصوالت شیالتی ارزیابی شد 

در ایخ پژوهش، خریداران جوان تسبت به گدروه هدای   

هددا، بیکارهددا، میاتسددال و سددالمند و همچنددیخ زیردیسلمدده

کمتریخ درآمد را  های شمالی و آتهایی کهمتولدیخ استان

بیخ سه دسته درآمدی داشتند بیشتر تحت تاثیر آمیختده  

قیمددت بودتددد  همچنددیخ خریددداران دارای تحصددیالت    
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تکمیلی، شاغلیخ و درآمد باالها تسبت بده سدایریخ تحدت    

و  Verbeke آمیختده مکدان بودتدد  در صدورتی کده      تاثیر

Vackier (0223در مطالعه ) رفتار ای با استفاده از تئوری

ریدزی شددده عوامدل تعیدیخ کننددده رفتدار مصددرف    برتامده 

کنندگان مداهی در بلژیدك را مدورد بررسدی قدرار دادتدد       

دریافتند که مصرف ماهی در میان زتان بداالتر بدوده و بدا    

یابدد حتدی اگدر درآمدد پداییخ و      افزایش سخ افزایش مدی 

تحصیالت عالی باشد موجدب قصدد بیشدتر بدرای مصدرف      

( 0211)همکداران   و Darkoشدود   یمحصوالت شیالتی م

 حدداتیترج یرو التیسددطس تحصدد تیددز تشددان دادتددد   

اثدر متبدت و    بید به ترت ایکننده در کشور غنا و کن مصرف

 حدات یترج یخداتوار رو  دازهاتد  رید داشته است  متغ یمنف

در کشدور غندا    یداشته ولد  یاثر منف ایکننده در کن مصرف

همکداران  و  Kaimakoudiتداشدته اسدت     یداریاثر معند 

کننددگان یوتدان بدرای    ( در بررسی رفتدار مصدرف  0210)

ای محصوالت شیالتی با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشده 

کننددگان بده دو   بنددی مصدرف  ای بدرای طبقده  دو مرحله

اقتصادی خاص تتایا -های اجتماعیخوشه متفاوت با داده

تر با درآمد بداال  کنندگان جوانتشان داد که اتگیزه مصرف

کنندگان کم تدوان  زمینه تحصیالت عالی بیشتر ازمصرف و

 بوده است 

از آتجا که در مقایسده خریدداران و فروشدندگان بدازار     

بعتت هر دو گدروه در دو عامدل اصدلی آمیختده قیمدت و      

مکان توزیع اخدتالف اساسدی داشدتند و فروشدندگان بدر      

تدریخ عامدل خریدد    خالف خریداران قیمت و مکان را مهم

داتستند، امدا در آمیختده محصدول، کیفیدت و تدازگی،      می

گوته ماهی و  بهداشت محصول اهمیت بسدزایی داشدتند    

 و همکداران  Kessuvanبنابرایخ تحقیق حا ر با پدژوهش  

( که در آمیخته محصدول، طعدم و مدزه، تدازگی و     0213)

بهداشت محصول و عدم آلدودگی آن بدرای مدردم هدر دو     

کنندده بودتدد در برخدی    ختدریخ عوامدل تعیدی   منطقه مهم

اتد  در تحقیق آتها افرادی که تحصیالت عالی عوامل مشابه

تر داشتند کیفیت محصدول، ایمندی و پداکیزگی و    و جوان

ای مدداهی )منشدداء( و اطالعددات تغذیدده معرفددی محصددول

برایشان در هنگام خرید اولویت داشته در صورتی که برای 

داران( طعدم و  اتده افراد با تحصیالت پاییخ )کشاورزان و خ

مزه محصول تسدبت بده سدایر عوامدل مدؤثر بدر آمیختده        

محصول اولویت داشت  در آمیخته قیمت تحقیدق حا در،   

در  قیمددت روی ماهیددان، اهمیددت  ارزش درک شددده و 

خته قیمت پاسخ دهندگان چاتگ مدای  آمیداشتند، اما در 

با و دعیت اقتصدادی خدوب(، قیمدت ارزش درک شدده      )

و آتدان خواسدتار و دوط اطالعدات      اهمیت بیشتر داشدت 

قیمت بودتد ولی برای پاسخ دهندگان تاخون فاتوم که کم 

درآمد بودتد ارزاتی قیمت در هنگام خریدد مداهی اولویدت    

داشت و بیشتر بر ارایه تخفیف محصوالت شدیالتی تأکیدد   

منددی بده برگدزاری    داشتند که در تحقیدق حا در عالقده   

 در قبدال خریدد بدود    جشنواره غذا و جایزه و قرعه کشی 

Gobillon ( در بررسی 0213و همکاران )دارانید خر ریتأث 

د کده  دادتتشان ی فراتسه بازار ماه متیو فروشندگان بر ق

 راتیید تغ یعامدل اصدل   یماه یهایژگیبه طور متوسط، و

تقدش   زید ت داریوجود، اثرات زمان و خر خیاست  با ا متیق

و فروشدندگان بدر    دارانید خر ریحتماالً تأثا  شتدا ییبسزا

در  یاساسد و تداثیر  بدازار   طیبده شدرا   یبستگ یماه متیق

اما در ایخ تحقیق پس از تازگی ماهی، قیمت  فروش دارد 

تریخ عامدل رجدوع بده    بر خالف دیدگاه فروشندگان اصلی

بازار از سوی خریدداران تبدود و تندوع و دسترسدی عامدل      

 شود جذب مشتریان به بازار بعتت محسوب می

بررسی آمیخته مکان در تحقیق حا ر، پداکیزگی و  در 

تحوه تمیز و خرد کردن و راحتدی بازدیدد و   ، بهداشت بازار

کنندگان بازار بعتت در هنگام دسترسی خرید برای مصرف

خرید اولویت داشت  اما در تایلند راحتی بازدیدد، خددمات   

پخددت و پددز و در دسددترس بددودن فضدداهای پارکینددگ و  

پاسخ دهندگان تایلندی آمیخته مکدان   بهداشت بازار برای

قابل اهمیدت بدود و بده خصدوص بدرای پاسدخ دهنددگان        

مای که درآمد باالتری داشتند توقدع بدرای راحتدی    چاتگ

 بازدید و خدمات پخت و پز بیشتر بود 

معرفددی بدازار بعتدت در تددابلوی   در آمیختده تبلیغدات،   

 جشنواره غذا و آمدوزش طدبخ   ،تبلیغاتی، رساته و تشریات
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اخدتالف   کشی در قبال خریدد تعییخ جایزه و قرعهو آبزیان

و همکداران   Kessuvan داری داشتند، اما در تحقیقمعنی

( مقدددار تبلیددغ، تخفیددف، معرفددی محصددول، ارائدده 0213)

کننددگان اولویدت   ای بده مصدرف  اطالعات و حقایق تغذیه

تبلیدغ   داشت و مردان تسبت به زتان بیشدتر تحدت تدأثیر   

 ای حساس بودتد تیز به اطالعات تغذیه بودتد و زتان

( در بررسی عوامل 0210) و همکاران Nosratiمطالعه 

 شیافدزا  ،زیشهرستان تبرمؤثر بر مصرف گوشت ماهی در 

ده سال و افراد بدا   ریخاتوار، وجود کودک ز سخ سرپرست

قدرار   یاحتمدال را عامدل   خداص در خداتواده،   یهدا یماریب

 اد،ید بدا مصدرف ز   یخاتوارها در گروه خاتوارها خیگرفتخ ا

مدت گوشدت قرمدز و تخدم     یق شیافزا خ،ی  همچنداتستند

مصدرف بداالتر    را درهدا  مرغ، احتمال قرار گرفتخ خداتواده 

 یمصرف مداه  به یاعالقه اه  خاتوادهددایم شیافزا یماه

سدطس درآمدد    شیبدا افدزا   د ونشدت در فصول گرم سال تدا

ر، احتمال مصرف سطوط بداالتر گوشدت   ماهاته و بعد خاتوا

فدت   اییمصدرف، کداهش مد    یتسبت به سطس جدار  یماه

Hosseini ( تشددان دادتددد متغیرهددای0213و همکدداران ) 

 روی مداهی  بوی و شغل افراد خاتوار، تعداد درآمد، قیمت،

 ماهی خاتوارهای سداروی مؤثرتدد و درآمدد    مصرف میزان

 بدا میدزان   خداتوار  افدراد  تعدداد  و قیمدت  خدالف  بر ماهاته

 در صورتی که درآمد .داشت متبت و معنادار رابطح مصرف

 غذایی مواد توع میزان و در مهمی تعییخ کنندة عامل یك

 افدزایش درآمدد،   بدا  و محسوب مدی شدود   شده خریداری

 شدددده  خریدددداری غدددذایی مدددواد سدددطوط و کیفیدددت

 ;Jensen, 2006) یابدد می افزایش کنندگان مصرف توسط

Yen et al., 2008; Dadgar et al., 2015  )Zahiri  و

( تیز در شهر اصدفهان تشدان دادتدد کده     0213همکاران )

کنندگان اصفهاتی در زمان خرید مداهی بده   تر مصرفبیش

های ظاهری، قیمدت،  ویژگی، ترتیب به تازگی محصول، بو

توع ماهی، فلس، اتدازه ماهی، طعم، شکل ظاهری ماهی و 

ع تگهداری همچنیخ عده کمی گوشت آن، محل صید و تو

به وحشی یا پرورشی بودن به تحوه پخدت مداهی و سدالم    

 ( Zahiri et al., 2015کنند ) بودن آن توجه می

تدریخ  فروشندگان بازار بعتدت قیمدت و مکدان را مهدم    

داتسدتند و بدا فروشدندگان بدازار گدیالن      عامل فروش می

بده  منددی  تظر بودتد ولی در رابطه با مصدرف و عالقده   هم

تظدر تبودتدد بطدوری کده فروشدندگان       ای خاص همگوته

گیالتی در مصرف ماهی، سالم بودن، و در خرید، تازگی را 

دسترسی  داتستند  اما برای مصرف،عامل فروش بیشتر می

ای خاص، و در خرید، چیدنش  مندی به گوتهآسان و عالقه

پوشی را عامدل قابدل   ماهی در پیشخوان، یخ گذاری و شخ

 داتسدددتند کننددددگان تمدددیاز سدددوی مصدددرف توجددده 

(Adeli et al., 2019سطس  ) در کننددگان  مصدرف  داتش 

 ماهی پرورشدی در  اتتخاب در بویژه اتتخاب ماهی مصرفی،

  اهمیددت اسددت  حددائز بسددیار وحشددی مدداهی مقابددل

(Kole et al., 2003) آال بده عندوان   در تحقیق حا ر قزل

که ایخ تتیجه  گوته پرورشی اولویت اول هر دو دیدگاه بود

بددا عمددده تحقیقددات بازاریددابی در ایددران همخددواتی دارد   

آال، کوتر و سالمون بیشتریخ تقا ای خریدداران بدازار    قزل

آال، کوتر بزرگ ماهی تهران بود، اما فروشندگان ماهی قزل

داتسدتند و  و حلوا سیاه را پر تقا اتریخ ماهیان بدازار مدی  

باشدد کده تموتده آمداری     تواتد تنها به ایدخ دلیدل   ایخ می

خریداران تنها بخش کوچکی از خریداران بازار هستند که 

و همکاران  Husseiniاتد  فروشندگان با آتها معامله داشته

( تیز اولویدت اول تدا سدوم شدهروتدان سداروی در      0213)

و  آال قدزل خرید ماهی را به ترتیب مداهی سدفید و سدسس    

قیدق تشدان داد   بدا ایدخ حدال تح    کفال تشان داده بودتدد  

قیمت و درآمد از عوامل مدوثر در خریدد هسدتند و تندوع     

تواتد  امل مهمی در جذب مشتری است که میدسترسی ع

در ایجاد جایگاه های دیگری همچون بازار بعتت در سطس 

شهر تهران موثر باشد  پس با توجه به اختالفات زیادی که 

وجده  در دیدگاه های خریداران و فروشندگان وجود دارد ت

به دیدگاه خریدداران از بداب توجده بیشدتر بده کیفیدت و       

بهداشت محصدول، در  قیمدت روی    تازگی، گوته ماهی و

ماهیان، پاکیزگی و بهداشت بازار، برگزاری جشنواره غذا و 

آموزش طبخ آبزیان و تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبدال  

تواتد در افزایش فدروش بدازار و روتدق آن مدوثر     خرید می
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و  و ارایه یاراته دولتی، داشتخ برچسب معرفی کیفدی  باشد

زمدان صدید و   ، کمی محصدول ماتندد، در  تمدودن محدل    

بندددی و یددا پددرورش آبزیددان و تیددز تصددب تددابلوی   بسددته

الکتروتیکی میزان ورود و خرو  آبزیدان در بدازار بایسدتی    

 مورد توجه قرار گیرد 
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