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چکیده
از پرسشنامه به عنوان ابزار بررسی اختالف دیدگاه های فروشندگان و خریداران ماهی در بازار بزرگ ماهی تهران استفاده شدد تتدایا ایدخ اخدتالف
راهگشای تطبیق دیدگاه فروشندگان با تیاز مشتریان برای افزایش روتق بازار خواهد بود تموته آماری تحقیق  02فروشدنده و  022خریددار بودتدد
پس از جمعآوری دادهها از آزمونهای مربع کای برای درصد پاسخ های موافق ،و آزمون کروسکال والیس و مخویتنییو برای شناسایی رابطه عوامل
جامعه شناختی و مقایسه دو گروه مورد مطالعه با عوامل آمیخته بازاریابی استفاده شد تتایا تشان داد خریداران متولد استانهای شدمالی کشدور و
افراد با سخ ،تحصیالت و درآمد کمتر و فاقد شغل به قیمت حساسترتد و گروههای مقابل تحت تاثیر مکان توزیع یا فروش قرار دارتد فروشدندگان
در عوامل آمیخته قیمت و مکان با گروه خریداران اختالف داشتند پس از تازگی ماهی ،قیمت بر خالف دیدگاه فروشندگان ،اصلیتریخ عامل رجوع
به بازار از سوی خریداران تبود و تنوع و دسترسی عامل جذب مشتریان به بازار محسوب میشد فروشندگان بر عوامل ارزش درک شده ،،تحوه تمیز
و خرد کردن ،راحتی بازدید و دسترسی خرید و معرفی بازار در تابلوی تبلیغاتی ،رساته و تشریات در بهبود بازار بیشتر تاکید داشتند در صورتی کده
بر خالف تظر آتان ،خریداران اعتقاد داشتند که در ایخ بازار به کیفیت و تازگی ،گوته ماهی و بهداشدت محصدول ،در قیمدت ماهیدان ،پداکیزگی و
بهداشت بازار ،برگزاری جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان و تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبال خرید باید بیشتر توجه شود فروشدندگان ،ر دایت
خریداران از خدمات بازار و ارسال ماهی به منزل را زیاد ،ولی مشتریان متوسط میداتستند اما هر دو گروه با در خواص آبزیان روی آبزیان عر ه
شده خیلی زیاد موافق بودتد که به آن عمل تمیشد بنابرایخ ،عالوه بر تیاز به توجه به دیدگاههای خریداران ،فروش توسط خدود تولیدد کنندده در
بازار ،ارایه یاراته دولتی ،در تمودن محل صید و پرورش آبزیان و تصب تابلوی الکتروتیکی میزان ورود و خرو آبزیان در بازار بایستی مدورد توجده
قرار گیرد
کلمات کلیدی :رفتار بازار ،اتگیزههای خرید ،ویژگیهای خریدار و فروشنده ،بازاریابی آبزیان ،بازار بزرگ ماهی تهران
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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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 .1مقدمه
در دهه اخیر کشورهای صنعتی ترویا مصدرف آبزیدان را
برای جامعه خود در دستور کار قرار دادهاتددد و جهددت ترغیب
مصددرف بیشددتر مردﻡ و توسعه بدددازار ایخ محصوﻻت ،تالش
میکننددددد بنابرایخ ،بازار محصوﻻت دریایی و آبزیان ،توسعه
یافته و رشد ﭼشﻢگیری پیدا تموده است ( Mygolinejhad,
 )2012از آتجا که عادات غدذایی مدردﻡ بدا توسدعه سدریع
کشور در دهههای اخیر در حال تغییر است و متخصصدیخ
بازاریابی معتقدتد تحوﻻت رفتاری مصرفکنندگان آبزیدان
در کشددورهددای در حددال توسددعه تغییددر سددریعی دارد
( )Chisnall, 1992; Kinsey, 1988; Kotler, 1994بدازار
و بازاریابی آبزیان اهمیت بسیاری یافته اسدت از سدالهدا
پیش با تشخیص ارزش غذایی و طبی آبزیدان دیگدر کﻢتر
کسی است که از ارزش غذایی مددددددداهی و تقشی که در
حیات اتسانها بر عهده دارد بی اطالع باشد
روتد تولید و مصرف آبزیان در جهان تشان میدهدد از
تیمه دوﻡ دهه  1892با توجه به کداهش سدطس سدالمتی
بشر و پدی بدردن بده ارزش غدذایی بیشدتر فدرآوردههدای
دریایی تسبت به گذشدته ،سدطس تقا دای ایدخ پدروتئیخ
تسبت به سایر پروتئیخهدای حیدواتی رشدد داشدته اسدت
( )Adeli, 2013Bماهی تازه ،یﻚ منبع غنی پروتئیخ در
رژیﻢ غذایی اتسان به شمار میرود و بدددددده طور تسبی با
قابلیت هﻀﻢ باﻻ ارزش غددذایی زیادی برای مصارف اتساتی
دارد حدود  022گرﻡ گوشت ماهیخاﻡ برای تﺄمیخ تصﻒ
کل پروتئیخ و ﭼربی ﻻزﻡ و یﻚ پنجﻢ کدالری مدورد تیداز
رژیﻢ غذایی روزاته یﻚ اتسان بالﻎ کدددد دافی است و دارای
 32درصد فسفر 02 ،درصد آهخ 13 ،درصدد ویتدامیخ A
در ماهیان ﭼرب و  02درصد ویتامیخ  B1,B2است که 32
تا  122درصد تیاسیخ مورد تیداز روزاتده اتسدان را تدﺄمیخ
مددیکنددد اسددیدهای ﭼددرب امگددا 0-آن در تنظیﻢ عمل
سلولهای بدن و محافظت بدددددددن در مقابل بیماریها و
فشدارهای عصبی و جلوگیری از رشد تومورها دارای تقش
مهمی است و از بروز بسیاری از بیماریهای قلبی -عروقی
تیز جلوگیری میتماید ()Karbasi, 2013
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افزایش داتش بشر ،در خصوص خواص آبزیان اهمیت
مصرف و تاثیر در سالمت جامعه و تقش آتها در تغذیددد ده
سد دالﻢ اتسانها را بیشتر هویدا میکند حدددود تددیﻢ قددرن
حا ر ،روتد رو به رشد مصرف آبزیان در ایران بدیشتدر از
جهدان بدوده امدا بدا ایدخ وجدود ،سدهﻢ مصدرف آبزیدان و
فراوردههای حاصل از آن در ایران با  11/0کیلوگرﻡ تصدﻒ
مصرف سراته جهان( 02/0کیلدوگرﻡ) اسدت (FAO, 2018
; )IFO, 2018و سددراته آن در سددال  1098بددرای مددردﻡ
تهران  10/0کیلوگرﻡ بدسدت آمدد ()Adeli et al., 2011
عوامل فراواتی در گرایش مصرفکنندگان به مصرف ماهی
و آبزیان وجود دارد که تدازگی و کیفیدت ،قیمدت ،مکدان
توزیع و شیوه عر ه در زمره مهﻢتریخ عوامل قدرار دارتدد
( ;Salehi, 2006; Adeli and Shabanpour, 2007
 )Salehi and Mokhtari, 2008در دتیای کنوتی ،توجه
به امر بازاریابی و بکارگیری روشهای صحیس و علمی آن
در عر ه و فروش هر محصولی ،جزء ﻻینفﻚ یدﻚ فعالیت
اقتصادی محسددوب مددی شددود که عدﻡ توجه به آن بطور
حتﻢ ورشکستگی اقتصادی صاحبان آترا بدتبددد دال خواهد
داشت ﭼرا که در جهان حا ر آنﭽنان رقدددابت فشردهای
بیخ عر هکنندگان کاﻻ و خدمددددات وجود دارد که عمال ً
آتﭽه که موجب حفﻆ حیات و مددداتدگاری یددﻚ محصول
مددیگددردد ،توجه ویژه به امر بازاریابی است ورود اتبددوه
آبزیان به بازار به علت هﻢزمداتی صدید از دریاهدا و تدراکﻢ
صید مزارع پرورشی و کمبود روشهای عر ه مناسب بده
بازار باعث میشود که در عمل عرصه بدر تولیددکننددگان
تنگ شده و تنها واسدطههدا از آن و دعیت بهدره بگیرتدد
( )Babakhani et al., 2016ایخ امر رورت توجه به بازار
آبزیان و فرهنگسازی ارتقاء مصرف و درورت تحقیقدات
بازاریابی را در جهت سنجش تیاز و رفتار مصرفکننددگان
آشکار میسازد ( )Adeli,2009اطالعدات جدامع و بده روز
درباره تگرش و ادراک مصرفکننددگان تسدبت بده مصدرف
ماهی و به ویژه عواملی که هنگداﻡ خریدد و مصدرف مداهی
مؤثرتد ،شاخصهای بسیار مهمی را در تامیخ خواستههدای
مصرفکنندگان بازگو می تماید ).(Cardoso et al., 2013
امروزه رفتدار خریدد مصدرفکننددگان بده عندوان یکدی از
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سرفصلهای مهﻢ بازاریابی قلمدداد مدیشدود و ﭼنددیخ دهده
است که مطالعات عمیقی در ایدخ حدوزه اتجداﻡ گرفتده اسدت
عوامددل مختلف دی ﭼددون اتگی دزش ،فرهنددگ ،تگددرش علمددی و
اقتصادی ،ادراک و مدیتواتندد بدر رفتدار مصدرفکننددگان و
فرایند تصمیﻢگیری خریداران تﺄثیر گذار باشند ،ایخ عوامدل در
ﻢگیدری
بازارهایی که مصرفکنندگان تهایی برای خرید تصدمی 
میکنندد از اهمیدت بیشدتری برخوردارتدد ()Wilson, 2005
بطوری که فروش بیشتر محصدول تیازمندد تزدیدﻚ شددن
دیدگاه فروشندگان تسدبت بده دیددگاه خریدداران اسدت و
عوامل خرید تیز شامل موقعیت خرید ،مکان خرید ،و دﻻیل
و شرایط خرید بسیار تاثیر گذارتد ()Adeli, 2013A
سالهدا از اولدیخ مطالعدهای کده توسدط اداره صدنایع
شددیالتی و بازاریددابی شددیالت اسددتان تهددران در زمیندده
بازاریابی آبزیان در سال  1073اتجاﻡ گرفت ،میگذرد ایخ
تحقیق تشان داد تحصیالت و درآمد از یﻚ سو ،و قیمت و
تحوه عر ه محصول از سوی دیگر بر مصرف مداهی مدوثر
است مطالعه مصرف آبزیدان در خاتوارهدای شدیرازی تیدز
تشان داد که قیمت ،تازگی ،عر ه بهداشدتی ،آشدنایی بدا
روشهای طبخ و تعدد مراکز عر ه در مصرف ماهی مدوثر
است ( )Rahimi,1998در بررسی برخی عوامل مدوقعیتی
موثر در رفتار مصدرفکننددگان خداتگی مداهی در تهدران
تشان داده شد که بهداشت محدیط ،بدو و تهویدح محدیط،
شیوة عر ده ،تظافدت و پوشدش فروشدنده و رفتدار آتهدا،
شددلوغی فروشددگاه ،و طددرز ﭼیدددمان مهددﻢتددریخ عوامددل
موقعیتی خرید و مصرف در اتدواع گدروههدای خاتوارهدای
تهراتی اتد ( )Adeli,2014کنجکاوی فرد مهﻢ تریخ اتگیدزة
اولیخ مرتبح خرید بوده است مخ اینکه بیشتر خریداران
بدده خریددد مدداهی از مدداهیفروشددیهددا عالقددهمنددد بودتددد
بازاررساتی از آخریخ مراحدل تولیدد اسدت کده دسترسدی
همگاتی به آبزیان را از طریق مراکدز و کاتدالهدا و شدبکه
توزیع فراهﻢ میسازد برای دسترسی همگاتی به آبزیدان و
برقدراری امنیدت غدذایی از طریدق آن ،آشدنایی بدا شددرایط
محیطی بازار در کشور ﻻزﻡ است بنابرایخ اتجداﻡ تحقیقدات
بازاریابی به منظور آشنایی با تیاز متقا یان متندوع و جلدب
ر ددایت آتددان از طریددق تزدیددﻚ کددردن خواسددته هددای
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فروشندگان به خریداران و مصرفکنندگان باید مورد توجده
قرار گیرد ( )Adeli, 2009از مهﻢتریخ سازوکارهای تحریﻚ
تقا ا در تظاﻡ بازار ماهی ،قیمت ،تنوع و تازگی ،بستهبنددی
و آماده سازی (برای طبخ) ،دسترسی آسان ،تبلیﻎ و تدرویا
محصوﻻت است ()Yousefi, and Shariati, 2009
تحقیقددات در زمیندده بددازار و بازاریددابی آبزیددان ایددران
محدود به دو دهه اخیر است که میتدوان بده تحقیقداتی
ﭼون آمیخته بازاریابی آبزیان ( ،)Rostami, 2001تغییرات
رفتدددددار مصدددددرفکننددددددگان مددددداهی در تهدددددران
( ،)Adeli and Shabanpour, 2007بکددارگیری عناصددر
ترکیب بازاریابی و بازارپدذیری مداهی پرورشدی از دیددگاه
مصرفکنندگان ( Dehdashti Shahrokh and Sidzadeh,
 ،)2006بازاریددددابی مدددداهی در اسددددتان هرمزگددددان
( ،)Esmaeili et al.,2009رفتار مصرفکنندگان آبزیان در
گرگان ( )Aghili et al., 2010برآورد مصرف سراته مداهی
شهروتدان تهراتی ( ،)Adeli et al., 2011بررسی و رتبده-
بندی تقدش عناصدر آمیختده بازاریدابی در ر دایتمنددی
مصرفکنندگان ماهی پرورشدی در شهرسدتان خرمشدهر
( ،)Nadaf et al., 2012عوامل موثر بدر مصدرف مداهی در
تبریددز ( ،)Nosrati et al., 2013ارزیددابی مواتددع مصددرف
آبزیان در استان مرکدزی( ،)Dadgar et al., 2013بررسدی
عوامددل مددوقعیتی خریددد ( ،)Adeli, 2014رفتددار مصددرف
کننددددگان تسدددبت بددده مددداهی وحشدددی و پرورشدددی
( ،)Aliabadi et al., 2015سالیق و عوامل مدوثر و مواتدع
مصدرف در شدهر سداری ( ;Hosseini and Adeli, 2016
 ،)Husseini et al.,2015; Hosseini et al.,2016ارزیدابی
عوامل مؤثر بر روتد خرید و فروش بازارهدای مداهی بندادر
اسددددتان گددددیالن ( )Adeli et al.,2019و مواتددددع
و رفتددار مصددرفکنندددگان میگددو در تهددران و ایددران
( )Reyhani poul et al., 2019, 2020اشدداره کددرد از
تحقیقات خارجی تیز میتوان به تحقیقات بسیاری که بده
جنبههای مختلﻒ رفتاری در کشورهای خود پرداختهاتدد،
اشاره کرد کده تتیجده آتهدا جهدت بهبدود بدازار و تددویخ
راهبردهای بازریابی بکار برده شده اسدت ( ;Abila, 1996
;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

سطس معنیداری  2/23درصد اتجاﻡ شد پرسشتامه عالوه
بر خصوصیات جامعهشناختی افراد ،شامل سدئواﻻت فندی
متناسب با ویژگی جامعه هدف بود
مقایسه دﻻیل خرید از سدوی خریدداران و فروشدندگان
بازار و گوتههای مورد عالقه ،برخی از سئواﻻت اسدت کده از
آمار توصدیفی (فراواتدی و درصدد فراواتدی) بدرای تحلیدل و
مقایسده آتهددا اسدتفاده شددد پددس از تشدخیص آمددارههددای
تاپارامتریددﻚ توسددط آزمددون کلومددوگروف اسددمیرتوف ،از
آزمونهای مربع کای برای درصد پاسخ های موافق و آزمون
کروسکال والیس و مخویتنییو برای شناسایی رابطه عوامدل
جامعه شناختی (هر یﻚ در  0سطس) همﭽون درآمدد (زیدر
 ،0/3بیخ  0/3تدا  4/3و بداﻻی  4/3میلیدون تومدان) ،تدوع
اشتغال (بیکار ،شاغل و بازتشسته) ،سخ (جدوان ،میاتسدال و
سالمند) و تحصدیالت (زیدردیسلﻢ ،تحصدیالت عدالی (فدو
دیسلﻢ و لیسداتس) ،تحصدیالت تکمیلدی (فدو لیسداتس و
دکترا) و محل تولد (تهران ،استانهای شمالی ،اسدتانهدای
جنوبی و سدایر اسدتانهدا) در ﭼهدار سدطس ،در خریدداران
استفاده شد مقایسه دو گروه مدورد مطالعده بدا هدر یدﻚ از
عناصر آمیخته بازاریابی همﭽون آمیخته محصدول ،مکدان و
تبلیغات ،هر یﻚ با  3عامل وابسته و برای آمیخته قیمت بدا
 0عامل وابسته مطابق با جدول  0مورد ارزیابی قرار گرفدت

تحقیق حا ر بصورت موردی در سال  1089در بدازار
بزرگ ماهی تهران معروف به بدازار بعتدت کده شدامل 02
غرفه فعال ماهی فروشی است اتجاﻡ گرفت هدف تحقیدق
شناسددایی و تحلیددل دیدددگاه فروشددندگان و خریددداران و
مقایسه آتها به منظور تزدیﻚسازی دیددگاههدای آتدان بدا
تتیجهگیری و ارایه پیشنهاداتی به منظور فروش بیشدتر و
جلب ر ایت فروشندگان از روی اتگیزههای خریدداران در
یﻚ بازار بوده است

 .2مواد و روشها
بر اساس مصاحبه اولیه و شرایط تحقیق دو پرسشنامه
تسبتاً مشابه طراحی گردید پس از تایید روایدی و پایدایی
آن بددرای  02غرفددهدار بددازار بددزرگ مدداهی تهددران و 022
خریدار به شیوه تموتهگیری تصادفی ساده که تعداد تموته
آماری از فرمول کوکران بدست آمد تکمیل گردید سدسس
تجزیه و تحلیل دادهها ازطریق ترﻡ افزارآماری  SPSS00در
فروشنده

خریدار
83.3

102

۸۳.۳۳

70.1

122
92
درصد

32

08.4

40

۵۰
۱۳.۳

42

3.0

02
2

قیمت مناسب

تنوع بیشتر

00.1
۱۱.۶

۱۷.۵

دسترسی راحت

اطمینان از پاکی و
کیفیت
دالیل خرید

بازار خرده و عمده
فروشی

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

تازگی آبزیان

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،0پاییز 1088

019

خریداران را عالقهمند به خرید از ایخ بازار میداتندد ولدی
جدددول  1تشددان داد بجددز تددازگی ،عوامددل تنددوع بیشددتر،
دسترسی راحت و قیمت مناسب از دﻻیدل خریدد توسدط
خریداران است

 .3نتایج
تتایا حاصل از ارزیدابی دﻻیدل و عالقدهمنددی خریدد
تشان میدهد که فروشندگان با تصور ارایده آبزیدان تدازه،
قیمت مناسب و اطمینان از پاکی و کیفیت ماهی در بازار،

جدول  -1اثر عوامل جامعه شناختی خریداران بر آمیخته بازاریابی

مکان

قیمت

محصول

عامل آمیخته

ویژگی مستقل

فراواتی

میاتگیخ رتبه

کمتر از  0/3میلیون

43

118/78

بیخ  0/3تا  4/3میلیون

183

144/34

باﻻتر از  4/3میلیون

31

179/28

جوان

74

170/7

میاتسال

143

108/29

سالمند

91

133/99

زیر دیسلﻢ

133

130/23

تحصیالت عالی

111

108/01

تحصیالت تکمیلی

04

104/39

بی کار

104

173/27

شاغل

143

101/13

بازتشسته

01

102/99

کمتر از  0/3میلیون

43

189/19

بیخ  0/3تا  4/3میلیون

183

141/34

باﻻتر از  4/3میلیون

31

119/94

تهران

173

109/73

استان های شمالی

13

180/40

استان های جنوبی

13

137/33

سایر استان ها

80

134/39

زیر دیسلﻢ

133

107/49

تحصیالت عالی

111

134/88

تحصیالت تکمیلی

04

183/00

بی کار

104

103/73

شاغل

143

133/04

بازتشسته

01

103/49

کمتر از  0/3میلیون

43

141/40

بیخ 0/3تا  4/3میلیون

183

142/84

باﻻتر از  4/3میلیون

31

170/00

کای اسکوئر

10/031

7/977

3/173

00/941

03/207

12/100

10/000

9/403

3/213

درجه آزادی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سطس معنی داری

>2/220

>2/218

>2/243

>2/221

>2/221

>2/217

>2/221

>2/213

>2/248
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در بیخ خریدداران بدا درآمدد بداﻻتر (بداﻻی  4/3میلیدون
تومددان) محصددول تقددش بیشددتری دارد جواتددان تسددبت بدده
گددروههددای میاتسددال و سددالمند و همﭽنددیخ زیردیسلمددههددا،
بیکارها ،متولدیخ استانهای شدمالی و آتهدایی کده کمتدریخ
درآمد را بیخ سه دسته درآمدی را دارتد بیشدتر تحدت تداثیر
آمیخته قیمت هستند همﭽنیخ خریدداران دارای تحصدیالت
تکمیلی ،شاغلیخ و درآمد باﻻها تسبت به سایریخ تحت تداثیر
آمیخته مکان هسدتند و اخدتالف بدیخ آتهدا در سدطس 2/23
معنددی دار اسددت مطددابق جدددول  0الددﻒ و ب خریددداران و
فروشندگان در دو عامل اصلی آمیخته قیمت و مکدان توزیدع
اختالف اساسی داشتند بطوری کده فروشدندگان بدر خدالف

018

خریداران قیمت و مکان را مهﻢتریخ عامل خرید میداتستند
همﭽنیخ در آمیخته محصول ،اهمیت کیفیت و تازگی ،گوتده
ماهی و بهداشدت محصدول ،در آمیختده قیمدت ،ارزش درک
شده و در قیمت روی ماهیان ،در آمیخته مکان ،پاکیزگی و
بهداشت بازار ،تحدوه تمیدز و خدرد کدردن ،راحتدی بازدیدد و
دسترسددی خریددد و فددروش آتالیخ(اینترتتددی) ،و در آمیختدده
تبلیغددات ،بددرای معرفددی بددازار در تددابلو تبلیغدداتی ،رسدداته و
تشریات ،جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان وتعییخ جدایزه و
قرعهکشی در قبال خرید اخدتالف معندیداری داشدتند و در
سایر عوامل اختالفی وجود تداشت

جدول  2الف -مقایسه عوامل موثر بر آمیختههای بازاریابی از دید فروشندگان و خریداران بازار
آمیخته

عامل وابسته
کیفیت و تازگی
طعﻢ و مزه

محصول

اتدازه ماهی
گوته ماهی
بهداشت محصول
ارزش درک شده

قیمت

قیمت ماهی در بازار
در قیمت روی ماهیان
پاکیزگی و بهداشت بازار
ﭼیدمان ماهی در پیشخوان

مکان

تحوه تمیز و خرد کردن
راحتی بازدید و دسترسی خرید
فروش آتالیخ(اینترتتی)

عامل مستقل

میاتگیخ رتبه

خریدار

131/94

فروشنده

143/13

خریدار

131/30

فروشنده

143/1

خریدار

130/08

فروشنده

100/30

خریدار

134/80

فروشنده

84/0

خریدار

131/79

فروشنده

141/03

خریدار

133/44

فروشنده

001/09

خریدار

130/39

فروشنده

107/79

خریدار

137/00

فروشنده

38/7

خریدار

130/80

فروشنده

104/0

خریدار

138/28

فروشنده

191/7

خریدار

139/01

فروشنده

184/9

خریدار

139/27

فروشنده

183/89

خریدار

139/00

مخ ویتنی یو

سطس معنی داری

0387/3

>2/207

0380

>2/090

0430/3

>2/127

1374

>2/221

0313

>2/221

1790/3

>2/221

0043/3

>2/234

894

>2/221

0074

>2/221

0373

>2/007

0014

>2/248

0072

>2/21

0017/3

>2/27
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جدول  2ب -مقایسه عوامل موثر بر آمیختههای بازاریابی از دید فروشندگان و خریداران بازار
عامل وابسته

آمیخته

مشاوره و معرفی وتهیه بروشور از آبزیان
معرفی بازار در تابلوی تبلیغاتی ،رساته و تشریات
تبلیﻎ

جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان
تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبال خرید
حرا و تخفیﻒ در روزهای ویژه
محصول

آمیخته بازاریابی

قیمت
مکان توزیع
تبلیﻎ

عامل مستقل

میاتگیخ رتبه

خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده
خریدار
فروشنده

138/90
172/70
133/70
017/20
103/08
117/10
133/88
79/13
132/03
130/9
132/91
133/90
137/93
022/29
139/18
183/13
132/73
133/70

مطابق تمودار شکل ،0ماهی قزلآﻻ ،کدوتر و سدالمون
بیشتریخ تقا ای خریداران بازار بزرگ ماهی تهران است

مخ ویتنی یو

سطس معنی داری

0783/3

>2/307

1938/3

>2/221

0100/3

>2/21

1030

>2/221

0834

>2/980

0823/3

>2/730

0029/3

>2/200

0027

>2/204

0804

>2/904

اما فروشندگان با قزلآﻻ ،کوتر و حلوا سیاه موافقند

خریدار

فروشنده
۱۲۰
۱۰۰

۱۰۰
۷۸

۷۲

۸۰

۳۴.۳

۳۵

۱۳.۳
۲۴

۱۹

۱۵.۸۳

۲.۵

۵

۱.۶۶

۲۰

۳۳.۷

۴۰

۳۴.۱۶

درصد

۶۰

۶۰

۰
فیتوفاگ

ق ز ل آ ال

ماهی سفید

حلواسیاه

سالمون

کوتر

شوریده

گونه
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میگو
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مقایسه دیدگاه فروشندگان و خریداران در بازار ماهی تهران
جدول  -3مقایسه دیدگاه موافق فروشندگان و خریداران نسبت بازار
دیدگاه موافق تسبت به
فروش خود تولید کننده در بازار
خرید مداوﻡ از یﻚ غرفه و مکان مشخص
کارآمدی در حد اتتظار غرفه های بازار
ر ایت از خدمات بازار
تسبت به سوبسید دولت برای خرید ماهی
ارائه خدمت ارسال به منزل
در محل صید و پرورش آبزیان عر ه شده در بازار
ایجاد رستوران غذاهای دریایی در بازار
تصب تابلوی الکتروتیکی ورود و خروجی آبزیان در بازار



فراواتی مشاهده شده



خیلی کﻢ

کﻢ

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

خریداران

0

0

07

103

*140

فروشندگان

8

1

0

0

4

خریداران

*122

33

01

88

13

فروشندگان

2

2

0

3

*10

خریداران

2

1

83

*188

4

فروشندگان

2

2

7

8

4

خریداران

0

19

*042

09

1

فروشندگان

0

0

7

*9

1

خریداران

2

2

3

04

*071

فروشندگان

12

2

3

4

2

خریداران

7

14

*199

91

12

فروشندگان

2

1

0

3

*10

خریداران

2

1

42

*179

91

فروشندگان

3

1

4

4

3

خریداران

8

41

*177

38

4

فروشندگان

3

0

3

0

0

خریداران

2

2

1

*173

100

فروشندگان

4

1

0

3

9

درجه آزادی

مربع کای

4

017/722
8

4

122/022
7/3

0

031/102
8/1

4

398/300
12/3

0

442/402
0/9

4

424/137
14/9

0

001/092
0/3

4

001/100
0

0

131/232
7/3

در خواص آبزیان روی آبزیان عر ه شده

خریداران

2

2

1

38

*042

0

012/902



فروشندگان

0

2

0

0

*10



10/0

* در سطس معنی داری > 2/23

جدول  0اختالف دیددگاه خریدداران و فروشدندگان را
تسبت به برخی عوامل تشان میدهد بطوری که با توجده
به سطس معنیداری خریداران اعتقادی بده خریدد از یدﻚ
غرفه مشخص را تدارتد ولی فروشندگان اعتقادی بدرعکس
راجب به مشتریان خود دارتد ر ایت از خددمات بدازار از
دید فروشندگان برای مشتریان ،زیاد بدود ولدی مشدتریان
تظر متوسطی داشتند برای ارائه خدمت ارسال بده مندزل
فروشندگان خیلی زیاد راغب بودتدد امدا خریددران عالقده
متوسطی داشتند امدا در مدورد در خدواص آبزیدان روی
آبزیان عر ه شده هر دو دسته خیلی زیاد موافدق بدوده و
آن را کارساز میداتستند خریداران با فروش توسط خدود

تولید کننده در بازار و تسبت به ارایه سوبسید دولتی برای
خرید ماهی خیلی زیاد موافق بودتد خریداران اتتظارشدان
از کارآمدی غرفه های بازار ،و موافقتشان بدا در تمدودن
محل صید و پرورش آبزیان و تصب تابلوی الکتروتیکدی در
ورود و خروجی آبزیان بازار زیاد بود

 .4بحث و نتیجهگیری
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

000

و خریداران به ترتیب به تنوع بیشدتر ،دسترسدی راحدت و
قیمت مناسب بازار بزرگ ماهی تهدران اعتقداد داشدتند و
ایخ تشاتدهنده آن است که فروشدندگان بددون اطدالع از
دیدگاههای خریداران و عدﻡ تطبیق شیوههای فروش خود
با آتان مطابق ر ایت خود تصدور دارتدد کده بده بهتدریخ
شکل عمل میکنند اما خریداران بددلیل آزادی در خریدد
دﻻیل محکمی برای مراجعه به ایخ بازار دارتد که توجه به
آتها میتواتد اهداف ایخ تحقیق را جهت روتق بازار حا در
میسر سازد در صورتی که  Verbekeو همکداران ()0227
قیمت را عداملی معرفدی کردتدد کده شدهروتدان کیفیدت
محصول را با آن میسنجیدتد آتها تشان دادتد شدهروتدان
قبل از هر ﭼیز به شاخص تازگی و بعدد از آن بده عدواملی
متددل قیمددت و شددرایط محیط دی و مددواردی کدده سددلیقه
مصرفکننده در آن دخیل است توجه میکنندد  Adeliو
همکاران ( )0211تیز در بررسی مصرفکننددگان تهراتدی
کیفیت ،مزه و بو را عوامل اصلی مورد توجه آتان داتستند
 Olsenو همکاران ( )0220تیز بیان کردهاتدکده قیمدت و
سطس درآمد خاتوار میتواتد ماتعی برای مصرف آبزیدان در
بددیخ خدداتوار هددا شددود تحقیقددات  Darkoو همکدداراتش
( )0211در دو کشور غنا و کنیا تشان داد کده مدزه ،بدو و
رتددگ تیالپیدا و گربدده مدداهی پرورشدی عوامددل مهمدی در
ترجیحات مصرفی مصرف کنندهاتد و متغیر قیمت تیز اثدر
منفی روی ترجیحات آتان گذاشته است
تحقیقددات زیددادی تشددان دادهاتددد کدده تصددمیﻢ خریددد
مصرفکنندگان با ویژگیهای جامعهشناختی ارتبدا دارد
()Kim, 2004; Bakshi, 2012; Kaimakoudi et al., 2013
در ایخ بازار تقش محصول به عنوان یکی از عوامل آمیخته
بازاریابی در خریداران با درآمد باﻻتر (بداﻻی  4/3میلیدون
تومان) بیشتر از گروه درآمدی پاییختر موثر بود Pieniak
و همکاران ( )0210در مطالعهای در کشورهای جمهدوری
ﭼﻚ ،آلمان ،یوتان ،ایتالیا ،پرتغال ،روماتی و سدوئد تشدان
دادتد کده کیفیدت محصدول و همﭽندیخ برﭼسدب زدن و
تشانهای تجاری و معرفی کاﻻ که تشاندهنددهی ایمندی
موادغذایی است به عنوان یکدی از مندابع اطالعداتی مدورد
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توجه مصدرفکننددگان اتدد و ایدخ امدر تولیدکننددگان و
بازاریابان مواد غذایی را تشویق میکند که از برﭼسدبهدا
که کمکی به تصمیﻢگیری مصرفکننده برای خرید اسدت
استفاده کنند Kessuvan .و همکاران ( )0213در بررسدی
عوامل موثر بر رفتار مصرفکنندگان محصدوﻻت شدیالتی
در دو استان در شمال و شمال شدرقی تایلندد کده هدر دو
دور از سدداحل بودتددد تشددان دادتددد کدده ویژگددیهددای
جامعهشناختی و و عیت اجتماعی-اقتصدادی (جنسدیت،
سخ ،سطس تحصدیالت ،شدغل ،میدزان درآمدد) بدر رفتدار
مصرفکنندگان ایخ محصوﻻت و تگرش آنهدا بدر عوامدل
آمیخته بازاریابی تاثیر میگذارد که با تحقیق حال حا در
همسو میباشد
تفاوت طبقداتی (اجتمداعی-اقتصدادی) از تظدر سدطس
تحصددیالت و درآمددد ماهیاتدده بددر رفتددار خریددد توسددط
مصرفکنندگان دو استان تایلند در پژوهش  Kessuvanو
همکاران ( )0213تیز تایید شده اسدت و تشدان داده شدد
که خریداران منطقه ﭼاتگمای (شمال تایلند) کده از تظدر
اجتمدداعی-اقتصددادی سددطس بدداﻻتری داشددتند ،برایشددان
کیفیت ،تازگی ،ایمنی مواد غذایی ،راحتی بازدید و فﻀدای
مناسب در دسدترس پارکیندگ وکدال اطالعدات تغذیدهای
برایشان الویت بیشتری دارد تا قیمدت محصدول و آن هدﻢ
به صورت ارزش درک شده (قیمت به ازاء کیفیت) کده بدا
تتایا تحقیق حا ر هﻢخواتی دارد ولی برای افدرادی کده
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
و عیت اقتصادی بر تصدمیﻢ خریدد محصدوﻻت شدیالتی
آنها تﺄثیرگذار بود و در هر دو منطقه قیمت باﻻ مهﻢتریخ
ماتع مصرف ماهی و محصوﻻت شیالتی ارزیابی شد
در ایخ پژوهش ،خریداران جوان تسبت به گدروه هدای
میاتسددال و سددالمند و همﭽنددیخ زیردیسلمددههددا ،بیکارهددا،
متولدیخ استانهای شمالی و آتهایی که کمتریخ درآمد را
بیخ سه دسته درآمدی داشتند بیشتر تحت تاثیر آمیختده
قیمددت بودتددد همﭽنددیخ خریددداران دارای تحصددیالت

مقایسه دیدگاه فروشندگان و خریداران در بازار ماهی تهران

تکمیلی ،شاغلیخ و درآمد باﻻها تسبت بده سدایریخ تحدت
تاثیر آمیختده مکدان بودتدد در صدورتی کده  Verbekeو
 )0223( Vackierدر مطالعهای با استفاده از تئوری رفتار
برتامدهریدزی شددده عوامدل تعیدیخ کننددده رفتدار مصددرف
کنندگان مداهی در بلژیدﻚ را مدورد بررسدی قدرار دادتدد
دریافتند که مصرف ماهی در میان زتان بداﻻتر بدوده و بدا
افزایش سخ افزایش مدییابدد حتدی اگدر درآمدد پداییخ و
تحصیالت عالی باشد موجدب قصدد بیشدتر بدرای مصدرف
محصوﻻت شیالتی میشدود  Darkoو همکداران ()0211
تیددز تشددان دادتددد سددطس تحصددیالت روی ترجیحددات
مصرفکننده در کشور غنا و کنیا به ترتیدب اثدر متبدت و
منفی داشته است متغیدر اتددازه خداتوار روی ترجیحدات
مصرفکننده در کنیا اثر منفی داشته ولدی در کشدور غندا
اثر معندیداری تداشدته اسدت  Kaimakoudiو همکداران
( )0210در بررسی رفتدار مصدرفکننددگان یوتدان بدرای
محصوﻻت شیالتی با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشدهای
دو مرحلهای بدرای طبقدهبنددی مصدرفکننددگان بده دو
خوشه متفاوت با دادههای اجتماعی-اقتصادی خاص تتایا
تشان داد که اتگیزه مصرفکنندگان جوانتر با درآمد بداﻻ
و زمینه تحصیالت عالی بیشتر ازمصرفکنندگان کﻢ تدوان
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
خالف خریداران قیمت و مکان را مهﻢتدریخ عامدل خریدد
میداتستند ،امدا در آمیختده محصدول ،کیفیدت و تدازگی،
گوته ماهی و بهداشت محصول اهمیت بسدزایی داشدتند
بنابرایخ تحقیق حا ر با پدژوهش  Kessuvanو همکداران
( )0213که در آمیخته محصدول ،طعدﻢ و مدزه ،تدازگی و
بهداشت محصول و عدﻡ آلدودگی آن بدرای مدردﻡ هدر دو
منطقه مهﻢتدریخ عوامدل تعیدیخکنندده بودتدد در برخدی
عوامل مشابهاتد در تحقیق آتها افرادی که تحصیالت عالی
و جوانتر داشتند کیفیت محصدول ،ایمندی و پداکیزگی و
معرفددی محصددول (منشدداء) و اطالعددات تغذیددهای مدداهی
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برایشان در هنگاﻡ خرید اولویت داشته در صورتی که برای
افراد با تحصیالت پاییخ (کشاورزان و خاتدهداران) طعدﻢ و
مزه محصول تسدبت بده سدایر عوامدل مدؤثر بدر آمیختده
محصول اولویت داشت در آمیخته قیمت تحقیدق حا در،
ارزش درک شددده و در قیمددت روی ماهیددان ،اهمیددت
داشتند ،اما در آمیخته قیمت پاسخ دهندگان ﭼاتگ مدای
(با و دعیت اقتصدادی خدوب) ،قیمدت ارزش درک شدده
اهمیت بیشتر داشدت و آتدان خواسدتار و دوط اطالعدات
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 محصوﻻت شدیالتی تﺄکیدد
داشتند که در تحقیدق حا در عالقدهمنددی بده برگدزاری
جشنواره غذا و جایزه و قرعه کشی در قبدال خریدد بدود
 Gobillonو همکاران ( )0213در بررسی تﺄثیر خریدداران
و فروشندگان بر قیمت بازار ماهی فراتسه تشان دادتد کده
به طور متوسط ،ویژگیهای ماهی عامدل اصدلی تغییدرات
قیمت است با ایخ وجود ،اثرات زمان و خریدار تیدز تقدش
بسزایی داشت احتماﻻً تﺄثیر خریدداران و فروشدندگان بدر
قیمت ماهی بستگی بده شدرایط بدازار و تداثیر اساسدی در
فروش دارد اما در ایخ تحقیق پس از تازگی ماهی ،قیمت
بر خالف دیدگاه فروشندگان اصلیتریخ عامدل رجدوع بده
بازار از سوی خریدداران تبدود و تندوع و دسترسدی عامدل
جذب مشتریان به بازار بعتت محسوب میشود
در بررسی آمیخته مکان در تحقیق حا ر ،پداکیزگی و
بهداشت بازار ،تحوه تمیز و خرد کردن و راحتدی بازدیدد و
دسترسی خرید برای مصرفکنندگان بازار بعتت در هنگاﻡ
خرید اولویت داشت اما در تایلند راحتی بازدیدد ،خددمات
پخددت و پددز و در دسددترس بددودن فﻀدداهای پارکینددگ و
بهداشت بازار برای پاسخ دهندگان تایلندی آمیخته مکدان
قابل اهمیدت بدود و بده خصدوص بدرای پاسدخ دهنددگان
ﭼاتگمای که درآمد باﻻتری داشتند توقدع بدرای راحتدی
بازدید و خدمات پخت و پز بیشتر بود
در آمیختده تبلیغدات ،معرفددی بدازار بعتدت در تددابلوی
تبلیغاتی ،رساته و تشریات ،جشنواره غذا و آمدوزش طدبخ
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آبزیان وتعییخ جایزه و قرعهکشی در قبال خریدد اخدتالف
معنیداری داشتند ،اما در تحقیق  Kessuvanو همکداران
( )0213مقدددار تبلیددﻎ ،تخفیددﻒ ،معرفددی محصددول ،ارائدده
اطالعات و حقایق تغذیهای بده مصدرفکننددگان اولویدت
داشت و مردان تسبت به زتان بیشدتر تحدت تدﺄثیر تبلیدﻎ
بودتد و زتان تیز به اطالعات تغذیهای حساس بودتد
مطالعه  Nosratiو همکاران ( )0210در بررسی عوامل
مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در شهرستان تبریز ،افدزایش
سخ سرپرست خاتوار ،وجود کودک زیر ده سال و افراد بدا
بیماریهدای خداص در خداتواده ،را عامدل احتمدالی قدرار
گرفتخ ایخ خاتوارها در گروه خاتوارهای بدا مصدرف زیداد،
داتستند همﭽنیخ ،افزایش قیمدت گوشدت قرمدز و تخدﻢ
مرغ ،احتمال قرار گرفتخ خداتوادههدا را در مصدرف بداﻻتر
ماهی افزایش میداد خاتوادهها عالقهای به مصرف مداهی
در فصول گرﻡ سال تداشدتند و بدا افدزایش سدطس درآمدد
ماهاته و بعد خاتوار ،احتمال مصرف سطوط بداﻻتر گوشدت
ماهی تسبت به سطس جداری مصدرف ،کداهش مدییافدت
 Hosseiniو همکدداران ( )0213تشددان دادتددد متغیرهددای
قیمت ،درآمد ،تعداد افراد خاتوار ،شغل و بوی مداهی روی
میزان مصرف ماهی خاتوارهای سداروی مؤثرتدد و درآمدد
ماهاته بر خدالف قیمدت و تعدداد افدراد خداتوار بدا میدزان
مصرف رابطح معنادار و متبت داشت .در صورتی که درآمد
یﻚ عامل تعییخ کنندة مهمی در میزان و توع مواد غذایی
خریداری شده محسوب مدی شدود و بدا افدزایش درآمدد،
کیفیدددت و سدددطوط مدددواد غدددذایی خریدددداری شدددده
توسط مصرفکنندگان افزایش مییابدد ( ;Jensen, 2006
 Zahiri )Yen et al., 2008; Dadgar et al., 2015و
همکاران ( )0213تیز در شهر اصدفهان تشدان دادتدد کده
بیشتر مصرفکنندگان اصفهاتی در زمان خرید مداهی بده
ترتیب به تازگی محصول ،بو ،ویژگیهای ظاهری ،قیمدت،
توع ماهی ،فلس ،اتدازه ماهی ،طعﻢ ،شکل ظاهری ماهی و
گوشت آن ،محل صید و توع تگهداری همﭽنیخ عده کمی
به وحشی یا پرورشی بودن به تحوه پخدت مداهی و سدالﻢ
بودن آن توجه میکنند ()Zahiri et al., 2015
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فروشندگان بازار بعتدت قیمدت و مکدان را مهدﻢتدریخ
عامل فروش میداتسدتند و بدا فروشدندگان بدازار گدیالن
هﻢتظر بودتد ولی در رابطه با مصدرف و عالقدهمنددی بده
گوتهای خاص هﻢ تظدر تبودتدد بطدوری کده فروشدندگان
گیالتی در مصرف ماهی ،سالﻢ بودن ،و در خرید ،تازگی را
عامل فروش بیشتر میداتستند اما برای مصرف ،دسترسی
آسان و عالقهمندی به گوتهای خاص ،و در خرید ،ﭼیدنش
ماهی در پیشخوان ،یخ گذاری و شخپوشی را عامدل قابدل
توجددده از سدددوی مصدددرفکننددددگان تمدددیداتسدددتند
( )Adeli et al., 2019سطس داتش مصدرف کننددگان در
اتتخاب ماهی مصرفی ،بویژه در اتتخاب ماهی پرورشدی در
مقابددل مدداهی وحشددی بسددیار حددائز اهمیددت اسددت
( )Kole et al., 2003در تحقیق حا ر قزلآﻻ بده عندوان
گوته پرورشی اولویت اول هر دو دیدگاه بود که ایخ تتیجه
بددا عمددده تحقیقددات بازاریددابی در ایددران همخددواتی دارد
قزلآﻻ ،کوتر و سالمون بیشتریخ تقا ای خریدداران بدازار
بزرگ ماهی تهران بود ،اما فروشندگان ماهی قزلآﻻ ،کوتر
و حلوا سیاه را پر تقا اتریخ ماهیان بدازار مدیداتسدتند و
ایخ میتواتد تنها به ایدخ دلیدل باشدد کده تموتده آمداری
خریداران تنها بخش کوﭼکی از خریداران بازار هستند که
فروشندگان با آتها معامله داشتهاتد  Husseiniو همکاران
( )0213تیز اولویدت اول تدا سدوﻡ شدهروتدان سداروی در
خرید ماهی را به ترتیب مداهی سدفید و سدسس قدزلآﻻ و
کفال تشان داده بودتدد بدا ایدخ حدال تحقیدق تشدان داد
قیمت و درآمد از عوامل مدوثر در خریدد هسدتند و تندوع
دسترسی عامل مهمی در جذب مشتری است که میتواتد
در ایجاد جایگاه های دیگری همﭽون بازار بعتت در سطس
شهر تهران موثر باشد پس با توجه به اختالفات زیادی که
در دیدگاه های خریداران و فروشندگان وجود دارد توجده
به دیدگاه خریدداران از بداب توجده بیشدتر بده کیفیدت و
تازگی ،گوته ماهی و بهداشت محصدول ،در قیمدت روی
ماهیان ،پاکیزگی و بهداشت بازار ،برگزاری جشنواره غذا و
آموزش طبخ آبزیان و تعییخ جایزه و قرعه کشی در قبدال
خرید میتواتد در افزایش فدروش بدازار و روتدق آن مدوثر
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