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 چکیده
 1399 سیا  در اطالعیا  آوریجمی  و پرسشینام  طراحیی از پس گلستان استان ساحلی مناطق روستایی هایخانوار ماهی کنندگانمصرف رفتار

 مصیرف شد. استفاده بندیرتب  برای امتیازدهی روش و یوویتنیمن دو، کای هایآزمون از پژوهش استنباطی تحلیل در شد. آماری تحلیل و تجزی 

 .داشیتند (1/12) کشوری میانگین از کمتری سران  مصرف آنها درصد 64 .بود کیلوگرم7/14آنان ماهی مصرف سران  و قوطی 14 آنها کنسرو سران 

 و فیی کی ترتیی  بی  آنان مصرف دالیل ترینمهم نداشتند. ار خاویاری گون  ب  دستیابی امکان خرید در ولی بود آنها عالق  مورد گون  سفید ماهی

 مصرف افزایش کیلوگرم 9 حدود ترپایین گروه ب  نسب  تومان میلیون 5/2 باالی درآمدی گروه بود. ماهی ب  عالق  و بودن بهداشتی و پاک تازگی،

 تیازه، ماهی دلخواه عرض  نحوه در و ماهی، نبودن انقراض حا  در و ماهی غذایی ارزش و خواص گون ، اندازه، مزه، و طعم خرید در و داشتند سران 

 و دییللم از باالتر تحصیال  سطح با خانوارهای در بررسی مورد فاکتور 9 تمام داش . اهمی  بیشتر مقابل گروه ب  نسب  برایشان کنسرو و منجمد

 و میزه و طعیم بی  خرید در سا  45 زیر سنین داش . بیشتری اهمی  ماهی خرید در داشتند کشوری میانگین از باالتری مصرف سران  ک  آنهایی

 از باالتر سران  مصرف با خانوارهای کردند.می توج  باالتر سنین از بیشتر کنسرو و شده فیل  ماهی ب  دلخواه عرض  نحوه در و غذایی ارزش و خواص

 وجیود با رسدمی بنظر دادند.می اهمی  افراد سایر از بیشتر کنسروشده و شدهبندی بست  تازه، ماهی ب  دانشگاهی تحصیال  با و یکشور میانگین

 مصیرف مییزان و سنی تحصیلی، درآمدی، هایمحدوده و اس  همراه محدودی  با دسترسی مناطق، این در خاص هایگون  و تازه ماهیان ب  عالق 

 اقتصاد ب  کمک با شده فرآوری محصوال  عرض  و بازار سازیفراهم امکان و اس  موثر تازه ماهی کنار در شیالتی هایفرآورده مصرف ب  گرایش در

 دارد. وجود مصرف سران  افزایش جه  روستاها در روستایی خانوارهای

 گلستان استان کننده، مصرف رفتار ساحلی، مناطق روستا، ماهی، سران  مصرف :هاواژه کلید
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Abstract 
Behavior of fish consumers in rural households in coastal areas of Golestan province after designing a 

questionnaire and collecting data, statistical analysis was performed in 2020. In inferential analysis of the 

research, chi-square, Mann-Whitney and scoring methods were used for ranking. They per capita 

consumption was 14 cans and their per capita consumption was 14/7 kg. 64% of them consumed less per 

capita than the national average (12/1). Rutilus firisii kutum was the most popular species, but they could not 

afford to buy sturgeon. The reasons for their consumption were quality and freshness, cleanliness and 

hygiene, and interest in fish, respectively. The income group above 2/5 million Tomans had a per capita 

consumption increase of about 9 kg compared to the lower group. And in the purchase of fish flavor, taste, 

size, species, properties and nutritional value and not in danger of extinction and the desired supply of fish, 

fresh, frozen and canned for them was more important than the other group. All 9 factors examined in 

households with higher education level than diploma and those with higher per capita consumption than the 

national average was more important in buying fish. Under the age of 45 in shopping to flavor, taste, 

properties and nutritional value and in the desired supply mode, more than older ages, they paid attention to 

filleted and canned fish. Households that had higher per capita consumption than the country's per capita 

Fish consumption and with university education cared more about fresh, packaged and canned fish than 

anyone else. Despite the interest in fresh fish and certain species in these areas, access to them seems to be 

limited and income, educational, age and consumption limits are effective in the tendency to consume fishery 

products along with fresh fish. And the possibility of providing a market and supply of processed products, 

helping the economy of rural households in rural areas to increase per capita consumption. 
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 مقدمه .1
 زنییدگی، بقییا  و رشیید بییرای ضییروری عوامییل از یکییی

 ک  هستند غذاهایی جمل  از آبزیان کلی طور ب  و ذاس غ

  باشییند بییدن نیازهییای بیشییتر برگیرنییده در تواننییدمییی

(Ehsani et al., 2014.) داشیتن عل بی  غیذایی میواد این 

 اعصیاب سلس  تشکیل رد (3-)امگا غیراشباعچرباسیدهای

 کیاهش و افسیردگی از جلیوگیری بینیایی، تقوی  کودکان،

 خطیر کیاهش عروقی، و قلبی هایبیماری از ناشی خطرا 

MS، ،نحیوه و ایمنیی سیستم بهبود و آلزایمر سرطان، آسم 

  دارنیید بسییزایی ریییییتأثی روان سییالم  و مغییز عملکییرد

(Lass and Belluzziet, 2019 Mottalebi et al., 2012;). 

 و کیاهش بی  هفتگی غذایی برنام  در ماهی مداوم مصرف

 کنییییدمی کمییییک عییییاد مت درحیییید وزن نگهییییداری

(Nettelton,1987) سییران  و تقاضییا افییزایش کیی  بطییوری 

 تیأمین در شییالتی محصوال  سهم بهبود آبزیان، مصرف

 از تولیدکننییدگان از حماییی  افییزایش و غییذایی امنییی 

 هایسیاس  و خصوصی بخش دول ، هایبرنام  ترینمهم

 اسی  بیوده اخییر هایسیا  در شیال  زمین  در تولیدی

(Dadgar et al., 2013.) چنیین بیازار شناسیایی بیرای و 

 اس . الزامی تحقیقاتی

 جهییان پییروریآبزی و صییید مقییدار 2018 سییا  در

 تولیید کیل ،1397 سیا  آمیار و رسید تنمیلیون 5/178

 تین هزاردویسی  و میلییون یک حدود را درکشور آبزیان

 5/8 از کشیور آبزیان سران  مصرف متوسط .دهدمی نشان

 1397 سیا  در گرمکیلو 1/12 ب 1392 سا  در کیلوگرم

 سیران  مصیرف متوسیط گرمکیلو 5/20 حدود با ک  رسید

 رصدد 88 حدود میزان این از دارد. فاحشی اختالف جهان

میی یانسان مستقیم مصرف  ب تن( میلیون 151 از )بیش

 35) منجمد درصد(، 44) سرد یا تازه زنده، شامل: ک رسد

 و درصیید( 11) نگهدارنییده دارای و مصییرفآماده درصیید(،

 تخمییر دودی نمیک، آب در نمکی، )خشک، شده فرآوری

 (.;FAO., 2020; IFO, 2018  اس  (درصد10) شده(

 ماهییان پیرورش مهیم هیایقطی  از گلسیتان استان

 کی  اسی  درکشور استخوانی ماهیان انواع صید و گرمابی

 رددا هیااسیتان سیایر پروتئینی نیاز تأمین در مهمی سهم

(Aghili et al., 2010.) انجیام سرشماری آخرین براساس 

 و نفر میلیون 2 حدود استان جمعی  1395 سا  در شده

 از درصیید 6/46 کیی  اسیی  کشییور جمعییی  درصیید 3/2

 اسیتان 1397 سیا  در .شندبامی روستانشین آن ساکنان

 حدود سهمی ساحلی خط کیلومتر 110 حدود با گلستان

 هیایآب از صیید درصید 9/1 و یپرور آبزی از درصد 7/3

 (.IFO, 2018) اس  داشت  برعهده را کشور شما 

 افیراد زنیدگی در باارزش غذایی ماده این آفرینی نقش

 صیلیا مناب  از یکی عنوان ب  و بوده ترپررنگ ننشیساحل

 مصیرف از بیاالیی تراز در حیوانی پروتئین تامین سنتی و

 در تحقیق از انیدکی ایسابق  گیردد.می لحاظ آنان سران 

 و جغرافییایی منیاطق در انییآبز مصیرف  یوضع یبررس

 بیا 1399 سیا  در تحقییق ایین .دارد وجود ایران یساحل

 کننیدگانمصیرف رفتیار زمینی  در اطالعیاتی کس  هدف

 و گلسیتان اسیتان یننشیساحل روستایی مناطق در ماهی

 .گرف  صور  آبزیان مصرف موان  همچنین

 

 اهروش و مواد .2
 مسیکن و نفیوس سرشماری آخرین طبق آماری جامع 

 بنیدرترکمن، گلسیتان اسیتان سیاحلی هایشهرستان برای

 کی  بود خانوار هزار 89حدود مجموع در گمیشان و بندرگز

 کی  دادندمی یلتشک ییروستا خانوارهای را آن درصد 5/24

 6216، بنیدرترکمن شهرسیتان روستاهای در خانوار 6803

 کننیدمی زندگی گمیشان در خانوار 8851 و بندرگز خانوار

(Statistical Center of Iran, 2016.) شناسیایی از پیس 

 منیاب  از ماهی کنندگانمصرف خرید رفتار بر موثر عوامل

 ایین در مشاب  تحقیقا  سایر هایپرسشنام  و ایکتابخان 

 مبیانی بررسیی و نظیرانصیاح  با مصاحب  انجام و زمین 

 و پاییایی سنجش از پس و تهی  شنام پرس تحقیق، نظری

 بیر  نمونی حجم .گرف  قرار مورداستفاده پرسشنام  روایی

 300 از گییری نمونی  د.ش محاسب  کوکران فرمو  اساس

 ییک ) گز بندر هایشهرستان ساحلی روستاهای در نمون 

 شیامل دهستان 2) ترکمن بندر آبادی(، 4 شامل دهستان
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 انجیام آبادی(16 شامل ندهستا 3) گمیشان و آبادی( 11

 گییرینمونی  روش ب  پرسشنام  آوریجم  و تکمیل شد.

 هیایروش شید. انجیام پیمایشیی بصور  و ساده تصادفی

 بیرای اوانی(فر درصد و )فراوانی توصیفی آمار شامل آماری

 آمیاری هایآزمون و شناختیجمعی  خصوصیا  توصیف

 دیبنیاولویی  بیرای فرییدمن آزمیون همچون استنباطی

 هیایگییژوی رابطی  بیرای ییوویتنیمن آزمون از و عوامل

 میورد عرضی  نحوه و ماهی خرید دالیل با شناختی جامع 

 شد. استفاده 22SPSS افزار نرم از استفاده با پسند

 

 نتایج .3
 و درصید 10 گیز بنیدر درصد، 59 گمیشان شهرستان

 .نیدداد تشیکیل را آمیاری نمونی  درصید 38 ترکمن بندر

 ،1 شیکل براساس ند.بود درصد 7 زنان و درصد 93 مردان

 بیا میلیون یک از کمتر محدودة در خانوارها هان ام درآمد

 درآمییدی هییایگروه در را سییهم بییاالترین درصیید 3/33

 طیب،، هیایروش انواع بین از خانوارها درصد 89 داشتند.

 دارای افییراد بیشییتر بودنیید. کییردن سییر  بیی  منییدعالقیی 

 دارای آنهیا اکثریی  و (درصید 1/47) زیردیللم تحصیال 

 یعنیی دهندگانپاس، بیشتر بودند. (درصد 26) آزاد شغل

 و صیید محیل از را خیود مصیرفی ماهی آنها درصد 7/44

 کنند.می خریداری برداش 

 بودنید نفره 4 خانوارها میانگین بطور ،2 جدو  مطابق

 نیفراوا بیشترین درصد، 62 با نفر 4 از کمتر خانوارهای و

 بطیور کنندگانشیرک  داشیتند. آمیاری نمونی  بین در را

 3/2 بییار هییر متوسییط بطییور و مییاه در نوبیی  دو متوسییط

 کنسیرو هاآن از نیمی حدود .کنندمی تهی  ماهی کیلوگرم

 طمتوسی بطور آنها کنسرو ساالن  مصرف .کنندنمی مصرف

 و کیلیوگرم 2/1 آنهیا کنسیرو مصیرف سیران  و قوطی 14

 64و بیوده کیلیوگرم 7/14 مناطق نای ماهی مصرف سران 

 1/12 میییانگین از کمتییری سییران  مصییرف آنهییا درصیید

 دارند. کشوری کیلوگرم

 بییین در مییاهی مصییرف دالیییل تییرینمهم 3 جییدو 

 مشیخص و کیرده بندیرتب  را موردنظر مؤثر هایشاخص

 ترتیی  بی  نهیم تیا او  اولویی  در دهندگانپاس، گردید

 بی  عالقی  بودن، بهداشتی و پاک تازگی، و کیفی  دلیلب 

 حیا  در مزه، و طعم غذایی، ارزش و خواص ارزانی، ماهی،

گونیی  و در نهاییی  انییدازه توجیی   گونیی ، نبییودن انقییراض

 کنند.می
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 گلستا  ا تا   احلی  ناطق  و تا ی ا های انو  اهی    ف هایو ژگی -2 جدول

 متغیر وضعی  فراوانی تعداد )%( فراوانی میانگین حداقل حداکثر معیار انحراف

1/1 8 1 4 
 نفر 4 زیر 194 62

 خانوار افراد تعداد
 نفر 4 باالی 106 38

251/1 6 0 27/2 
 کیلوگرم 2 زیر 201 67

 خرید نوب  هر وزن
 کیلوگرم 2 باالی 99 33

746/0 5 1 79/1 
 بار 2 زیر 262 87

 )ماه( خرید دفعا  تعداد
 بار 2 باالی 38 13

9/1 80 1 4/13 

 مصرف عدم 148 3/49

 کنسرو سران 

 قوطی 15 زیر 61 3/20

 قوطی 15 باالی 41 5/13

83/1 4/14 18/0 2/1  
 کیلوگرم یک زیر 45 15

 رمکیلوگ یک باالی 107 71

8/14 120 9/0 7/14 
 کشور میانگین از کمتر 191 64

 سران  مصرف
 کشور میانگین از باالتر 107 7/35

 

 گلستا  ا تا   احلی  ناطق  و تا ی  انوا های  و ط  اهی    د  ال   بندی   به -3 جدول

 امتیاز رتب 

 فراوانی
 ماهی خرید دالیل

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 

 عالق  1 3/0 4 3/1 54 18 72 24 169 3/56 1304 3

 تازگی و کیفی  2 7/0 1 3/0 8 7/2 83 7/27 206 7/68 1390 1

 مزه و طعم 2 7/0 1 3/0 109 3/36 100 3/33 88 3/29 1171 6

 اندازه 2 7/0 8 7/2 229 3/76 43 3/14 18 6 967 9

 ماهی گون  4 3/1 7 3/2 212 7/70 52 3/17 25 3/8 987 8

 بهداشتی و پاک 1 3/0 3 1 22 3/7 93 31 181 3/60 1350 2

 ارزانی 1 3/0 8 7/2 68 7/22 55 3/18 168 56 1281 4

 غذایی ارزش و خواص 2 7/0 5 7/1 48 16 130 3/43 115 3/38 1251 5

 نباشد انقراض حا  در 8 7/2 15 5 85 3/28 116 7/38 76 3/25 1137 7

 

 میاهی عرضی  سیهم ترتیی  ب  دهدمی نشان 2 شکل

 ایهییانتخییاب در وسییلس شییدهپاک تازه،کییامالً صییور ب 

 شیتربی میابقی از شیده فیل  وبندی بست  منجمد، کنسرو،

 .اس 

 تیازه، میاهی بی  دیللم از باالتر افراد 4 جدو  براساس

 دییللم زییر افیراد از بیشیتر دهکنسروش و شدهبندی بست 

 از کمتر آنها درآمد میزان ک  خانوارهایی دهند.می اهمی 

 و منجمید تیازه، میاهی ب  اس  ماه در تومان میلیون 5/2
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 نییز سیا  45 زییر سنین دادند.می اهمی  بیشتر کنسرو

 اهمی  کنسرو و شده فیل  ماهی ب  باالتر سنین ب  نسب 

 کی  ساحلی مناطق روستایی خانوارهای دهند.می بیشتری

 نییز دارنید کشیور میاهی سیران  مصیرف از باالتری سران 

 گیرایش منجمد و بندیبست  تازه، ماهی سایرین ب  نسب 

 داشتند. داریمعنی واختالف دهندمی نشان بیشتری

    

   
   

    

    

    
     

          

         

             

      

      

 
 گلستا  ا تا   احلی ق ناط  و تا ی  انوا های پسند  و    اهی ع ضه انواع  هم -2   

 

 پسند  و   ع ضه ن وه با کنندگا    ف  نا تیجا عه هایو ژگی  ابطه -4 جدول

 عرض  نحوه مستقل عامل سطح فراوانی رتب  میانگین یو ویتنی من داریمعنی سطح

007/0> 9319 
 دیللم زیر 125 55/137

 تحصیال 

 تازه

 دیللم از باالتر 173 13/158

017/0> 7242 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 83/144

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 75 44/165

001/0> 5 
 کشور میانگین از کمتر 190 15/136

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 81/171

001/0> 9581 
 دیللم زیر 125 65/139

 تحصیال 

 بندیبست 
 دیللم از باالتر 174 44/157

007/0> 5/9262 
 کشور میانگین از کمتر 191 49/144

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 43/158

045/0> 10646 
 سا  45 زیر 150 53/153

 سن

 شده فیل 
 سا  45 باالی 149 45/146

002/0> 5/10062 
 دیللم زیر 125 5/143

 تحصیال 
 دیللم از باالتر 174 67/154

032/0> 5/7364 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 37/145

 درآمد

 شده منجمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 61/165

001/0> 5/7857 
 کشور میانگین از کمتر 191 14/137

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 57/171

001/0> 5/8358 
 سا  45 زیر 150 78/168

 سن

 کنسرو

 سا  45 االیب 149 1/131

003/0> 8885 
 دیللم زیر 125 08/134

 تحصیال 
 دیللم از باالتر 174 44/161

01/0> 6978 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 65/143

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 68/170
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 در بررسیی میورد فاکتورهیای تمیام 5 جدو  براساس

 ییرز از بیشتر دیللم از باالتر تحصیال  سطح با خانوارهای

 در و داشییتند اهمییی  بیشییتر مییاهی خرییید در هادیللمیی 

 و طعم ب  سا  45 زیر سنین بودند. دارمعنی 05/0 سطح

 از بیشیتر میاهی خریید در غیذایی ارزش و خیواص و مزه

 میلییون 5/2 بیاالی درآمید کننید.می توجی  باالتر سنین

 غیذایی رزشا و خواص گون ، اندازه، مزه، و طعم ب  تومان

 درآمیدی گیروه بی  میاهی نبودن انقراض حا  در و ماهی

 کنند.می توج  بیشتر تر پایین

 کشیوری مییانگین از بیاالتری مصرف سران  ک  آنهایی

 میوارد همی  ب  داریمعنی اختالف با ماهی خرید در دارند

 در تنهیا کننید.میی بیشیتری توجی  مقابل گروه ب  نسب 

 اخیتالف زنیان بیا میردان بیودن بهداشیتی و پیاکی مورد

 سیایر در و دادنید نشیان خیود از خریید در را داریمعنی

 سیینین بییین در واقیی  در شید.ن مشییاهده اختالفییی میوارد

 و گونی  انیدازه، تیازگی، و کیفیی  عالق ، لحاظ از مختلف

 هیایگیروه بیین نبودن انقراض حا  در و بهداشتی و پاک

 .نشد مشاهده اختالفی مختلف

  اهی    د  ال   با کنندگا    ف  نا تیجا عه هایو ژگی ه ابط -5 جدول

 خرید دلیل مستقل عامل سطح فراوانی رتب  میانگین یو ویتنی من داریمعنی سطح

001/0> 8717 
 دیللم زیر 125 74/132

 تحصیال 

 عالق 
 دیللم از باالتر 174 4/162

001/0> 6017 
 کشور میانگین از کمتر 191 51/127

 مصرف ن سرا
 کشور میانگین از باالتر 107 76/188

007/0> 9271 
 دیللم زیر 125 17/137

 تحصیال 

 تازگی و کیفی 
 دیللم از باالتر 174 22/159

001/0> 5/7597 
 کشور میانگین از کمتر 191 78/135

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 174

048/0> 9780 
 سا  45 رزی 150 3/159

 سن

 مزه و طعم

 سا  45 باالی 149 64/140

001/0> 5/7777 
 دیللم زیر 125 22/125

 تحصیال 
 دیللم از باالتر 174 8/167

018/0> 5/7047 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 96/143

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 77/169

001/0> 6399 
 کشور نمیانگی از کمتر 191 5/129

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 2/185

003/0> 9242 
 دیللم زیر 125 94/136

 تحصیال 

 اندازه

 دیللم از باالتر 174 39/159

004/0> 5/7121 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 29/144

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 8/168

011/0> 8878 
 کشور میانگین از رکمت 191 48/142

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 03/162
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 5 جدول ا ا ه

 خرید دلیل مستقل عامل سطح فراوانی رتب  میانگین یو ویتنی من داریمعنی سطح

004/0> 9164 
 دیللم زیر 125 31/136

 تحصیال 

 ماهی گون 

 دیللم از باالتر 174 83/159

024/0> 7334 5 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 24/145

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 99/165

002/0> 8445 
 کشور میانگین از کمتر 191 21/140

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 07/166

029/0> 5/2203 
 زن 21 93/115

 جنسی 

 بهداشتی و پاک

 مرد 279 1/153

002/0> 5/8266 
 کشور میانگین از کمتر 191 28/139

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 74/167

015/0> 9320 
 دیللم زیر 125 56/137

 تحصیال 
 دیللم از باالتر 174 94/158

004/0> 9188 
 سا  45 زیر 150 25/163

 سن

 غذایی ارزش و خواص

 سا  45 باالی 149 66/136

001/0> 8012 
 دیللم زیر 125 1/127

 تحصیال 
 دیللم از باالتر 174 45/166

014/0> 7027 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 87/143

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 04/170

001/0> 5/7146 
 کشور میانگین از کمتر 191 42/132

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 21/178

035/0> 9395 
 دیللم زیر 125 16/138

 تحصیال 

 نباشد انقراض حا  در

 دیللم از باالتر 174 51/158

008/0> 5/6856 
 تومان میلیون 5 2 زیر 224 11/143

 درآمد
 تومان میلیون 5 2 باالی 76 28/172

001/0> 5/7838 
 کشور میانگین از کمتر 191 03/137

 مصرف سران 
 کشور میانگین از باالتر 107 75/171

 

 ترتی بی  کلمی  و کلیور خاویاری، کفا ، سفید، ماهی

 منیاطق در روستایی کنندگانمصرف عالق  مورد هایگون 

 ترتی  ب  خرید هنگام در آنان ولی شدند. شناخت  ساحلی

 انتخیاب را فیتوفاگ و آالقز  کلور، سفید، کفا ، هایگون 

 از تیازه میاهی تشیخیص قدر  6جدو  براساس کنند.می

 میاهی پیاکی و میزه غذایی، ارزش و خاصی  مانده، ماهی
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 درییایی میاهی میزه پرورشیی، میاهی ب  نسب  را دریایی

 بی  نسیب  درییایی ماهی پاکی و پرورشی ماهی ب  نسب 

 سیاحلی منیاطق روسیتایی خانوارهیای را پرورشیی ماهی

 درییایی میاهی پخی  آسیانی امیا دانسیتندمی زیاد خیلی

 بود. زیاد آنان نزد پرورشی ماهی ب  نسب 

  اهی به نسبت کنندگا    ف   دگاه -6 جدول

 سطح

 داریمعنی

 درج 

 آزادی

 مرب 

 کای

 شده مشاهده فراوانی فراوانی

 مورد مشکال  و موان 

 انتظار

ی
خیل

 
اد
زی

 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

 کم

ی
خیل

 
 کم

001/0> 4 

3/287 

60 

 مانده ماهی ب  نسب  زهتا ماهی از تانتشخیص قدر  3 4 65 64 164

 پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی ماهی غذایی ارزش و خاصی  2 4 49 105 140 7/250

 پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی ماهی مزه 2 3 50 106 139 1/251

 پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی ماهی پخ  آسانی 2 7 60 121 110 5/206

 پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی ماهی پاکی 2 4 60 116 118 6/216

 

 گیرینتیجه و بحث .4
 اکثریییی  تحقییییق، شیییناختیجامعییی  ارزییییابی در

 ییک از کمتیر درآمید با میانسا  مردان کنندگانمشارک 

 آزاد شیغل دارای و زییردیللم تحصیال  با ،تومان میلیون

 سیر  بی  منیدعالقی  طیب،، روش انواع بین از ک  هستند

 بودنید. آن برداشی  و صیید محل از دخری و ماهی کردن

 تهرانیی و سیاروی خانوارهای ارانبیشترخرید ک درصورتی

  از ماهی خرید بییییییی  عالقییییییی  ترتیییییییی  بییییییی 

 ;Adeli, 2013) بودنیید شیهاوماهیفر و مییاهی بییازار

Hosseni et al,. 2015.) Hu گیزارش (2014) همکاران و 

 در آبیزی محصیوال  کنندهمصیرف هیایاولوی  ک  کردند

 هامارک  سوپر و (درصد 2/47) ماهی بازار از خرید در ینچ

 ترتیی  بی  طیب،، هیایروش بین از و اس  (درصد 8/21)

 کردن سر  آخر در و پز نیم کباب خواری،خام ب  مندعالق 

 میاهی، کنندگانمصرف بنگالدش سیله  درمنطق  هستند.

 و صییادان از مستقیما را خود مصرفی ماهی درصد 5 حدود

 بی  دیگر هایواسط  طریق از درصد95 و دهندگان،شپرور

 و Alinejad (.Azam et al., 2016) آورنییدمی دسیی 

 آبزییان مصیرف عمده ک  کردند گزارش (2016) همکاران

 صور ب  و (درصد 9/75) کردهسر  صور ب  رش ، مردم

 ،ماهییان طیب، هیایروش از اسی . (درصد 5/51) بخارپز

 بیدترین و بیاال وسیرع  وبخی طعم دلیل  ب کردن سر 

 و بخییارپز و اسیی  مییاهی غییذایی ارزش کییاهش از روش

 حداقلی کاهش دلیل ب  پخ  روش ترینسالم پزکردنآب

 (.Jafarpour, 2015) اس  روش این در مغذی مواد میزان

 کننیدمیی مصرف شده سر  صور  ب  را ماهی ک  کسانی

 بیا اوتیتفی هیابیماری سیایر و قلبی عوارض ب  ابتال نظر از

 ناشی عواق  وجود با و ندارند ماهی کنندگان مصرف عدم

 بی  عالقی  کشیورمان میردم اکثر متاسفان  ،کردن سر  از

 آمییوزش بییا بایسییتی کیی  دارنیید مییاهی کییردن سییر 

 تیروی  را ماهی صحیح پخ  روش فرهنگ ،سازیوآگاهی

 (.Alinejad et al., 2016) نمود

 بطییور و همییا در نوبیی  دو متوسییط بطییور روسییتاییان

 نیمیی حدود خرند.می ماهی کیلوگرم 3/2 بار هر متوسط

 کنسیرو سیاالن  مصرف و کنندنمی مصرف کنسرو هاآن از

 میاهی مصیرف سیران  اسی . قوطی 14 متوسط بطور آنها

 مصیرف آنهیا درصید 64 و بوده کیلوگرم7/14 مناطق این

 دارنید کیلوگرم( 1/12) کشوری میانگین از کمتری سران 

 دسترسیی و منیاطق ایین بیودن سیاحلی بی  وجی ت با ک 
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 مییزان این ساحلی غیر مناطق ب  نسب  ماهی ب  ترآسان

 و Erdogan نیسی . انتظیار حید در وجی  هیچ ب  مصرف

 پاسیی، بیشییتر کیی  کردنیید ارشگییز (2011) همکییاران

 ییک را درییایی غذاهای (درصد 3/84) ایترکی  دهندگان

 بی  عالقی  صیددر 6/37 و کننیدمیی مصیرف هفت  در بار

 ییاش شیهر جوانیان بود. شدهفرآوری محصوال  و کنسرو

 میاهی درصید20 تازه، ماهی ب  عالق  درصد 55 )رومانی(

 درصییید 5 و کنسروشیییده میییاهی درصییید 20 منجمییید،

 9/49 (.Fotea et al., 2011) دارند شدهفرآوری محصوال 

 هفتی  در بیار ییک چیین در آبزییان کنندهمصیرف درصد

 .(Hu et al., 2014) کننیدمی اقدام انیآبز خرید ب  نسب 

 ترتی بی  آبزییان مصیرف در اصیفهانی خانوارهای اولوی 

  اسیی  میگییو و کنسییروی پرورشییی، دریییایی، ماهیییان

(Mosavi demoredi et al., 2013.) ن اسر میییانگین 

 در گلسیتان استان دولتی و آزاد شاغل هایخانواده فمصر

 35/8 روسیتایی مناطق در و مکیلوگر65/9 شهری مناطق

 مصرف (.1393 همکاران، و )احمدی بود  سا در کیلوگرم

 الیی )ییک تیازه ماهی صور ب  یزدی خانوارهای در ماهی

  اسیی  سییا ( در )دوبییار مییاهیتن و درهفتیی ( بییار دو

(Rezaei Panari et al., 2014.) Alinejad همکییاران و 

 ،رش  شهر مردم درصد75/32 ک  کردند گزارش (2016)

  ،درصید( 4/46) زمستان فصل در اکثرا و هفت  در بار یک

 تنهیا و کننیدمی تهیی  تیازه شییالتی محصیوال  و ماهی

 صییور ب  را مییاهی مصییرف پاسییخگویان، از درصیید 25/1

 ماهی خرید یلگوا سیربر نتای  دهنید.می ترجیح کنسرو

Hosseini دو ودحد ک  داد ننشا (2016) همکیییییاران و 

 ب  امقدا هما در یکمرتب  از کمتررویسایهاارخانو از مسو

 درصییید( 1/4) نهاآ از صدکمیدر تنها رده،کییی ماهی خرید

 و هندز زه،تا ماهی و خرندمیییییییی ماهی هفتگی ر ب صو

 اییییین در خرید عالقة ردمو ا شکا  ترتی یییییبی وکنسر

 (2015) همکیاران و Hosseini نتای  د.بو نکنندگافمصر

 مصیرف بی  تمیایلی درصید( 6/93) اکثری  ک  داد نشان

 زییادی رغب  و نداشت  کنسروی( )غیربندی بست  ماهیان

 دارند. تازه ماهیان مصرف ب 

 خیواص ارزانی، ماهی، ب  عالق  بودن، بهداشتی و پاک

 گونی ، نبودن انقراض حا  در مزه، و طعم غذایی، ارزش و

 میاهی مصرف دالیل ترتی  ب  اندازه نهای  در و گون  نوع

 مصیرف برای دلیل اولین و ترینمهم اس . تحقیق این در

  گرگییانی خانوارهییای همچییون ،تحقیییق اییین در مییاهی

(Aghili et al., 2010،) تهرانیی (Adeli et al., 2010) و 

 شیاخص (،Mosavi demoredi et al., 2013) اصیفهانی

 (2009) همکیاران و Brunso امیا اسی . تازگی و کیفی 

 و اسیلانیایی کنندگانمصرف در ماهی مصرف اصلی انگیزه

  کردنیید. گییزارش مییزه و بهداشیی  و سییالم  را بلژیکییی

Birch و Lawley (2012) اصیلی هیایمحرک کردند بیان 

 تنیوع مصیرف، راحتیی طعیم، ،اسیترالیایی کنندگانمصرف

 اسییی . سیییالمتی بیییرای آن مزاییییای و غیییذایی رژییییم

 (درصد 6/48) خوب طراو  دلیل ب  چینی کنندگانمصرف

 درصیید و خرنییدمی مییاهی (درصیید 8/45) ریییدخ راحتییی و

 (.Hu et al., 2014) دادنید ترجیح قرمز گوش  ب  را ماهی

 تییازگی، کیفییی ، کیی  داد نشییان عربسییتان در ایمطالعیی 

 عیواملی ترتیی  بی  راحتی و طعم ماهی، خاستگاه قیم ،

 در جده شهر غیربومی و بومی کنندگانمصرف ک  هستند

 کننیدمی توجی  آن بی  میاهی خریید گییریتصمیم زمان

(Burger et al., 2014.) Amirnejad (2015) همکاران و 

 فایده ارزیایی ماهی، سالمتی آگاهی سکون ، محل منطق 

 مصیرفی، آگیاهی ماهی، گوش  فایده ارزیابی مرغ، گوش 

 غیذایی ریزیبرنامی  معییار و مصیرف هنجیاری فشارهای

 اریسی شهرسیتان در میاهی مصیرف بر را تأثیر بیشترین

 ،گیزتا و کیفی  Adeli (2016) و Hosseini دارنییییییید.

 از نطمیناا ،ییاغذ ارزش و اصخو وش،فر محل ش ابهد

 ازه،ندا ،سترسید ه،مز ،گون ماهیعنو ،قیم  ه،شندوفر

 در مؤثر الوییی  ییینمهمتر ب ترتی  را فحتیمصررا و تیغ

 و مصیییرف کردنییید. گیییزارش رویسانکنندگافمصررفتار

 و زییاد سیعودی خانوارهای میان در ماهی مصرف ترجیح

 را میاهی میاهی، غیذایی ارزش از آگیاهی دلییل بی  مردم

گوشیی  بییرای اهییداف مصییرفی تییرجیح  و مییرغ از بیشییتر

 گیزارش Okey (2019) (.Khan et al., 2018) دهنیدمی

 آن تیاثیر و ماهی طب، بودن آسان بودن، دسترس در کرد

 لی ایا میاهی کنندگانمصیرف عمیده دالییل سیالمتی بر
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 اس . )نیجری ( ریور کراس

 موردپسییند عرضیی  بییر مییؤثر عوامییل بنییدیرتب  در

 عرضی  ترتیی  بی  کی  دهیدمی نشیان تحقیق خانوارهای

 در سییلس و شییدهپاک کییامالً تییازه، صییور ب  مییاهی

 شییده فیلیی  وبندی بسییت  منجمیید، کنسییرو، هییایانتخاب

 گیزارش (2011) همکاران و Erdogan وجوددارند. اولوی 

 ب  عالق  ایترکی  دهندگان پاس، درصد 64 37 ک  کردند

 بود. شدهفرآوری محصوال  و کنسرو صور ب  ماهی تهی 

 سیلس تیازه، میاهی بی  رومانیایی جوانان از نیمی از بیش

 محصیوال  بی  آخر در و کنسروشده ماهی منجمد، ماهی

 خانوارهای (.Fotea et al., 2011) دارند عالق  شدهفرآوری

 دریییایی، ماهیییان ترتی بیی  آبزیییان مصییرف رد اصییفهانی

  اسییییییی  میگیییییییو و کنسیییییییروی پرورشیییییییی،

(Mosavi Dahmordi et al., 2013.) کنندگانمصییرف 

 مصیرف بیرای را تیازه درییایی غذاهای و ماهی استرالیایی

 کی  اس  آبزیانی هاآن نظر از تازه اصطالح و کرده انتخاب

 (.McManus et al., 2014) اندشیده صیید روز همیان در

 Adeli و Hosseini ماهی خرید یلگوا سیربر نتای 

 عرضیی   ترتی یییب رویسایهاارخانو ک  داد ننشا (2016)

 پسندند.می را ویکنسرو زهتا زنده، صور ب  ماهی

 غیذایی فوایید بی  نسیب  بیاالتر آگیاهی سطح با افراد

  دارنیید مییاهی مصییرف بیی  بیشییتری تمایییل آبزیییان

(Nosrati et al., 2013،) میاهی بی  دییللم از بیاالتر فرادا 

 زییر افیراد از شیتربی کنسروشیده و شیدهبندی بست  تازه،

 تحصییال  بی  سا  یک افزایش با دهند.می اهمی  دیللم

 مصیرف احتمیا  هیای،عامل دیگیر بیودن ثابی  با و افراد

 احتمیاال کی  یافی  خواهید افیرایش واحد 002/0 آبزیان،

 هایسیودمندی از راداف آگاهی سطح افزایش امر این دلیل

 (.Dourandiah et al., 2016) اسیی  آبزیییان ایتغذییی 

 میلییون 5/2 از کمتیر آنهیا درآمید مییزان ک  خانوارهایی

 بیشیتر کنسیرو و منجمد تازه، ماهی ب  اس  ماه در تومان

 سینین ب  نسب  نیز سا  45 زیر سنین دادند.می اهمی 

 شییتریبی اهمیی  کنسییرو و شیده فیلی  مییاهی بی  بیاالتر

 سیران  کی  سیاحلی مناطق روستایی خانوارهای دهند.می

 بی  نسیب  نییز دارند کشور ماهی سران  مصرف از باالتری

 بیشیتری گرایش منجمد و بندیبست  تازه، ماهی سایرین

 داشتند. داریمعنی واختالف دهندمی نشان

 بازارهیای در مصیرفی هیایارزش تغیییر بی  توجی  بیا

 مبنیای بیر مشیتریان مختلیف هایبخش وجود و امروزی

 بیی  نسییب  باییید بازاریابییان متفییاو ، مصییرفی هییایارزش

 در محصیوال  انتخیاب رفتیار و متفیاو  مصرفی نیازهای

 ،فرهنگیی( و درآمیدی جنسیتی، سنی، )رده مختلف ابعاد

 تحصییال  (.Adeli et al., 2019) باشیند مطل  و حساس

 شیغل، ارج،مخی مییزان و خانوار کل درآمد میزان دانشگاهی،

 خیاص، منطق  یک در اقام  مد  قومی ، خانواده، بعد سن،

 درصیید مسییکونی، منییز  تملییک وضییعی  سییکون ، محییل

 مسیکونی واحد زیربنای و مخارج میزان از خوراک هایهزین 

 الگیوی و وضیعی  بیا تواننیدمی کی  هستند عواملی جمل  از

 (.Motalebi et al., 2012) باشد داشت  یآمار ارتباط تغذی 

 تریسیالم غیذایی عیادا  معموالً باالتر، تحصیال  با افراد

  دارنییید ترپیییایین تحصییییال  بیییا افیییراد بییی  نسیییب 

(Rortveit and Olsen., 2009.) دارای کیی  شییهروندانی 

 مصییرف بیشییترین هسییتند، تییربیش درآمیید و تحصیییال 

 تحقیق این در (.Ahmadi et al., 2015) داشتند را آبزیان

 تحصیال  سطح با خانوارهای در بررسی ردمو عوامل تمام

 میاهی خریید در هیا دیللمی زییر از بیشیتر دیللم از باالتر

 تحصییال  سیطح بودند. دارمعنی و داشتند اهمی  بیشتر

 االتربی قصید باعی  بلژیک در ماهی کنندگانمصرف باالتر

 مصیرف فراوانیی بر تأثیری هیچ ولی بوده آن مصرف برای

 زییر سنین (.Verbeke and Vackier., 2004) نداش  آن

 ارزش و خیواص و میزه و طعیم بی  حاضیر تحقییق سا  45

 کننید.می توجی  باالتر سنین از بیشتر ماهی خرید در غذایی

 سییین افیییزایش بیییا ترکیییی  در میییاهی مصیییرف فراوانیییی

 دهنیدمی تیرجیح هاآن اکثر و بوده متناس  کنندگانمصرف

 (.Erdogan et al., 2011) کننید مصرف تازه دریایی غذاهای

 ،بیمارهیا انیواع بی  ابیتال افزایش احتما  و سن افزایش با

 مخصوصییا ترسییالم موادغیذایی مصییرف بی  افییراد گیرایش

 (.Ziaee et al., 2017) یابدمی افزایش دریایی محصوال 

 توانیدمی تغذی  الگوی و ایتغذی  رفتار با درآمد میزان

 5/2 بیاالی درآمد (.Motalebi et al., 2012) باشد مرتبط
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 ارزش و خیواص گون ، اندازه، مزه، و طعم ب  تومان میلیون

 گیروه بی  میاهی نبیودن انقیراض حیا  در و ماهی غذایی

 درآمید افیزایش با کنند.می توج  بیشتر تر پایین درآمدی

 مصیرف مییزان و ترسیالم و ترمتنیوع غیذایی سبد خانوار،

 سیران  کی  ییهیاآن یابید.می افیزایش نیز آبزیان و ماهی

 با ماهی خرید در دارند کشوری میانگین از باالتری مصرف

 مقابیل گیروه بی  نسب  موارد هم  ب  داری معنی اختالف

 بهداشیتی و پیاکی میورد در تنها کنند.می بیشتری توج 

 خیود از خرید در را داری معنی اختالف زنان با مردان بودن

 وجود با نشد. همشاهد اختالفی موارد سایر در و دادند نشان

 رفتارهیای و عیادا  بیر موثر شخصی عوامل از سن ک  این

 لحیاظ از مختلیف سنین بین حاضر تحقیق در اس ، غذایی

 در و بهداشیتی و پاک و گون  اندازه، تازگی، و کیفی  عالق ،

 وجیود اختالفیی مختلف یهاهگرو بین نبودن انقراض حا 

 بی  نسیب  زنیی تومیان میلییون 5/2 باالی درآمد و نداش 

 9 حیدود تومیان میلییون 5/2 زییر درآمید بیا مقابیل گروه

 میاهی مصیرف میزان داش . سران  مصرف افزایش کیلوگرم

 درآمید افیزایش بیا و دارد مثبی  ارتبیاط ماهیانی  درآمد با

 واحید 00072/0 را میزان ب  آبزیان یدخر ب  گرایش خانوار

 و Dadgar .(Dourandiah et al., 2016) دهیدمی افزایش

 و Hosseni  مرکییییزی، اسییییتان در (2013) همکیییاران

 درآمد، ک  کردند گزارش ساری شهر در (2016) همکاران

 درآمید، افیزایش بیا و دارد معنیادار رابطة ماهی مصرف با

 و Erdogan امیا کنید،می پییدا افیزایش نیز ماهی مصرف

 کی  رسییدند نتیجی  ایین بی  ترکی  در (2011) همکاران

 وابسیت  درآمید مییزان بی  دریایی ذاهایغ مصرف فراوانی

 .نیس 

 ترتیی  بی  کلم  و کلور خاویاری، کفا ، سفید، ماهی

 منیاطق در روستایی کنندگانمصرف عالق  مورد هایگون 

 خریید هنگیام در آنان ولی هستند گلستان استان ساحلی

 فیتوفیاگ و آالقز  کلور، سفید، کفا ، هایگون  ترتی  ب 

 ماهیییان بییین در رشیی  مییردم امییا نیید.کردمی انتخییاب را

 آالیقیز  شیامل ترتی بی  شیان انتخیاب الوی  پرورشی

 ماهییان در و بیوده کلیور و فیتوفیاگ آمیور، کمان،رنگین

 بی  نسیب  را شیما  درییایی ماهییان مصیرف نیز دریایی

 (.Alinejad et al.,2016) دهنیدمی ترجیح جنوب ماهیان

 او  اولویی  در رویسیا کنندگانمصیرف عالق  مورد گون 

 رکلیو و کفیا  کمیان،رنگین آالیقز  سلس سفید، ماهی

 همکیاران و Devadason .(Hosseini et al., 2015) بیود

 بازارهیای در فصیو  تمام در گون  ترینپرمصرف (2015)

 85) ماهییانگیش را )سیریالنکا( بیاتیکوا منطق  در ماهی

 ساحلی، یدربازارها (درصد 5/80) ماهیان سوف و (درصد

 و (درصید 5/95) ماهیانشیگ سیاحلی یهاگون  میان در

 شهری بازارهای دو هر در (رصدد 5/83) ماهیان پنجزاری

 سرطالیی سیم ماهی ها،آنچوی کردند. گزارش روستایی و

 آنتالییای گونی  تیرین پرمصیرف عنیوان ب  دریایی باس و

 (.Can et al., 2015) اس  ترکی 

 تشیخیص قیدر  سیاحلی قمناط روستایی خانوارهای

 و میزه غیذایی، ارزش و خاصی  مانده، ماهی از تازه ماهی

 میاهی مزه پرورشی، ماهی ب  نسب  را دریایی ماهی پاکی

 را درییایی میاهی پیاکی و پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی

 آسانی اما ،دانستندمی زیاد خیلی پرورشی ماهی ب  نسب 

 نیزد پرورشی پرورشی ماهی ب  نسب  دریایی ماهی پخ 

 را یاییدر نماهیا رویسا نکنندگافمصر بییود. زیییاد آنییان

 از بیشتر را بیدآسر نماهیا و شیورپر نماهیا از بیشتر

 ,Hosseini and Adeli) ندداد ترجیح بیآمگر نماهیا

2016.) Tomić کیی  کردنیید گییزارش (2017) همکیاران و 

 بیشییتر، درآمیید بییا افییراد مسیین، کنندگانمصییرف زنییان،

 هییایاولوی  کرواسییی هاینشییینساحل و خوارانتییازه

 هیاآن و دهنیدمی نشیان وحشیی هیایماهی برای بیشتری

 تشیخیص پرورشیی بیا را هیامیاهی ایین طعم بین تفاو 

میی تیازه میاهی اغلی  کی  ییهاکننده مصرف دهند.می

 صیید هیایماهی هسیتند، آشیلزی درگیر بیشتر و خورند

 کنندگانمصیرف راکثی دهنید.میی تیرجیح را وحشی شده

 برچس  در نظارتی مقررا  ضعف دلیل ب  ترکی  در ماهی

 از نگرانییی و مییاهی منشییا  مییورد در کمییی دانییش زدن،

 در داننید،می تیرارزش بیا را پرورشی ماهی ها،آب آلودگی

 پرورشیی میاهی کی  معتقدنید نییز هیاآن اقلی  ک  حالی

 کودهیای و هابیوتیک آنتی مخدر، مواد از استفاده دلیلب 

 بهترماهییان بافی  و طعم و پروریآبزی بخش در زیستی
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 Okey (.Yeşilsu et al., 2019) نیدارد ارجحیتیی وحشی،

 کننیدگانمصیرف درصید 5/54 کی  کرد گزارش (2019)

 بی  را درییایی ماهی )نیجری (، ریور کراس ایال  در ماهی

 تشخیص توانایی معدودی تعداد ولی داده ترجیح پرورشی

 رسدمی بنظر براینبنا (.درصد 6/38) دارند هم از را دو آن

 ایین در خیاص هیایگونی  و تازه ماهیان ب  عالق  وجود با

 هایمحدوده و اس  همراه محدودی  با دسترسی مناطق،

 بی  گیرایش در مصیرف میزان و سنی تحصیلی، درآمدی،

 اسی  موثر تازه ماهی کنار در شیالتی هایفرآورده مصرف

 شده فرآوری محصوال  عرض  و بازار سازیفراهم امکان و

 جهی  روستاها در روستایی خانوارهای اقتصاد ب  کمک با

 دارد. وجود مصرف سران  افزایش
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