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  :چکیده

جه به نقش مصرف ماهی در تأمین سالمت غذایی جامعه و ضرورت افزایش سرانۀ مصرف، عوامل با تو

بندي شد. به همین منظور تحقیقی میدانی بـا   ن ماهی در شهر ساري اولویتگاکنند مصرفمؤثر بر رفتار 

ه مـاهی صـورت گرفـت. ضـمن تحلیـل آمارهـاي       کنند مصرفخانوار  266روي  ،استفاده از پرسشنامۀ

ی با نمرة عوامل. انجام شدهاي ناپارامتریک نیز  ، تحلیل استنباطی آمارهSpss19افزار  فی از طریق نرمتوصی

ترین عوامل شناسایی شدند و از طریـق آزمـون فریـدمن بـا احتمـال       عنوان اصلی ، به3میانگین بیش از 

، بهداشـت محـل   ها مشخص شدند. کیفیت و تـازگی  بندي عوامل مؤثر انجام و اولویت ) رتبه>001/0(

فروش، خواص و ارزش غذایی، اطمینان از فروشنده، قیمت، نوع گونه ماهی، مزه، دسترسی، اندازه، تیغ 

ن سـاروي هسـتند. اکثریـت    گاکننـد  مصـرف در رفتـار   ثرؤترین عوامل م ترتیب مهم و راحتی مصرف به

) نداشتند و در مقابـل  بندي (غیر کنسروي ) تمایلی به مصرف ماهیان بستهدرصد 6/93ن (گاکنند مصرف

باال بـردن  بارة ریزي براي افزایش آگاهی مردم در رغبت زیادي به مصرف ماهیان تازه نشان دادند. برنامه

هـاي   کنندگان ماهی، کـاهش هزینـه   قدرت تشخیص آنها در شناسایی ماهی تازه، نظارت دقیق بر عرضه

 بـراي فروشـی اسـتاندارد    ي بازارهاي خردهانداز منظور کاهش قیمت عرضه، راه تولید ماهیان پرورشی به

ریـزان و فعـاالن    راهکارهـاي برنامـه   ،ارزش غذایی مـاهی  بارةدسترسی آسان و افزایش آگاهی مردم در

 عرصۀ صنعت شیالت و سالمت اجتماعی براي افزایش مصرف ماهی خواهد بود.

  

 ه، ساريکنند مصرفرفتار بازاریابی، ماهی،  کلید واژگان:
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  مقدمه

هـاي   توجه به بازاریابی محصوالت شیالتی در برنامـه  لزوم

ــیالت  ــعه ش ــت   توس ــذیر اس ــروري و انکارناپ ــري ض ، ام

(Adeli,2008)ن نقطـۀ عطـف   گاکننـد  مصـرف که  .از آنجایی

هاي بازاریابی هستند، بازاریابی موفق با درك  تمامی فعالیت

ن آغـــاز گاکننـــد مصـــرفچرایـــی و چگـــونگی رفتـــار 

 گانکننـد  مصرفاز قات ی.تحق(Roosta et al., 1998)شود می

 باشـد  میدر بازار  آنهایت تقاضاین ماهییتع یبرايمؤثرروش 

ورده کـردن  ابـر  یچگـونگ  بارةدرنده یدر آکه ممکن است 

 Spinks)فراهم آوردیرا دیراهنماي مفه کنند مصرفانتظارات 

and Bose, 2002)فتـار  بـر ر  مـؤثر  .مطالعه و بررسی عوامل

 آنهاستیابی به شناخت ودرك رفتار ، باعث دگانکنند مصرف

، تواننـد  مـی صـورت   گـردد کـه بازاریابـان تنهـا در ایـن      می

و عرضه را ن گاکنند مصرفهاي  محصولی منطبق با خواسته

 ,.Safarzadeh et al)کننـد حداکثر رضـایت آنهـا را تـأمین    

ــه(2011 ــار خریــد د،عــالوه . ب ــد مصــرفرك رفت ن و گاکنن

شـان دو هـدف اصـلی در تضـمین      ورده کردن نیازهـاي ابر

 Ahmed et)باشـند   فروش ماهیان صید شده و پرورشی می

al., 2011).نگرش و ادراك  بارةروز در اطالعات جامع و به

ی که عواملویژه ن نسبت به مصرف ماهی و بهگاکنند مصرف

هـاي بسـیار    ، شـاخص ندماهی مؤثر و مصرف گام خریدهن

ن گاکننـد  مصـرف ورده کردن نیازهـاي  امهمی در تضمین بر

  .(Cardoso et al., 2013)باشند می

ه کننـد  مصـرف هاي گذشته، رفتـار خریـد    در طول سال

ــان   ــه محقق ــایی، عالق ــذاهاي دری ــاهی و محصــوالت غ م

ط بــا مـرتب  و اجتمـاعی  دالیــل اقتصـادي  المللـی را بـه   بـین 

اي و رژیـم غـذایی، ایمنـی مـواد غـذایی،       هاي تغذیـه  جنبه

ت صـنعت مـاهی بـه خـود جلـب کـرده       پایداري و تجـار 

 دراسـت.  انجام شدهزیادي هم در این زمینه  هاي پژوهشو

صـورت   ، آنهم بهتحقیقاتتعداد محدودي از این نوع  ایران

ــده ــود دارد. پراکنـ ــی وجـ ــال، مـ ــن حـ ــا ایـ ــوان از  بـ تـ

 Salehi and؛ Adeli and Shabanpour (2007)هاي پژوهش

Mokhtari ,(2008)Adeli  ــاران  وNosrati(2011),و همکـ

ــاران  ــاران  Dadgarو (2013)همک ــن  (2015)و همک در ای

 (2010)و همکـاران  Adeliاز سوي تحقیقی کهزمینه نام برد.

ن خانگی گاکنند مصرفوامل مؤثر بر رفتار براي شناسایی ع

انجـام شـد   نوارهـاي تهرانـی   از خا در چهار دستۀ مختلف

ترین عوامل  کیفیت، مزه، بو و منبع پروتئینی اصلی نشان داد

د و در نباش خرید و مصرف ماهی در خانوارهاي تهرانی می

یا هسـتند مـاهی پرورشـی   کننـده   مصـرف گروهی که فقـط  

ت به بو بیشترین اهمیـت  از کیفی پسمصرف ماهی ندارند، 

 با هدفاي  نیز مطالعه(2010)و همکاران  Aghili.دهند را می

در شهر گرگان انجـام دادنـد و    ارزیابی بازار مصرف آبزیان

نتـایج آنهــا نشــان داد کـه خانوارهــاي گرگــانی در خریــد   

هاي شیالتی به کیفیت و تازگی، قیمت و بهداشـتی   فراورده

و همکــاران Nosratiنــد.کن بــودن محــل توزیــع توجــه مــی

مصـرفی گوشـت    به بررسی عوامل مؤثر بـر رفتـار  (2013)

در ایـن  ریز پرداختند، ماهی در بین خانوارهاي شهرستان تب

سن سرپرست خانوار، تعداد افـراد  که  مشخص شدتحقیق 

تغییرات فصـلی، قیمـت   مسافت، خانوار، سطوح درآمدي، 

مرغ، وجود کودك زیر ده سال و افـراد   گوشت قرمز و تخم

  .ندهاي خاص بر روي مصرف ماهی مؤثربا بیماري

رفتـار مصـرف آبزیـان در     بـارة درهاي اخیر در سالاما 

تـوان بـه   که مـی  انجام شدهمتعددي  مطالعاتسطح جهان 

ــات ــاران  Verbekeتحقیق  Rortveit and,،(2007)و همک

Olsen (2009)Erdoğan  (2011)و همکـــاران،Lawley  و

و  Tomicو  Hall and Amberg (2013)،(2012)همکـاران  

در (2012)و همکـاران  Claretد. کراشاره  (2015)همکاران 

 ن اسـپانیایی گاکنند مصرفیادراکعوامل اي به بررسی مطالعه

ماهیـان دریـایی پرداختنـد.     گزینشگیري  یند تصمیمادر فر
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ه در کننـد  مصـرف بـراي   عواملترین  نتایج نشان دادکه مهم

تهیـه،  هـاي   کشور مبدأ، روش، زمان انتخاب ماهیان دریایی

 تحقیقیباشند. مد) و قیمت میمنج-شرایط نگهداري (سرد 

خاسـتگاه  قیمـت،  عربستان نشان داد که کیفیت، تازگی، در 

ــاهی ــهم ــی ب ــم و راحت ــه   ، طع ــواملی هســتند ک ــب ع ترتی

ن بـومی و غیربــومی شـهر جــده در زمــان   گاکننــد مصـرف 

 Burger et).(ند کن گیري خرید ماهی به آن توجه می تصمیم

al., 2014ــه ــه در مطالع ــارانThapaاي ک در (2015) و همک

بـر روي اقـوام   منطقه شمال شرق ایـاالت متحـده آمریکـا    

تـازگی،  انجام دادند، مشخص شد کـه  آسیایی و غیرآسیایی 

هایی هسـتند کـه هـم     ترین ویژگی مزه، ظاهر و قیمت مهم

اقوام آسیایی و هم غیرآسیایی آن را در زمان خرید آبزیـان  

دازه ماهی، هاي ان دهند، اما ویژگی زنده مورد توجه قرار می

ن آسیایی اهمیت گاکنند مصرفمقدار تیغ و فلس تنها براي 

 داشته است.

و نقش آن در سالمت اي ماهی با توجه به فواید تغذیه

سـبد غـذایی   آبزیانـدر   سـهم جامعه و ضرورت افزایش 

کــه رفتــار خریــد  اســت ضــروري ،خانوارهــاي ایرانــی

ــرف ــد مص ــاهین گاکنن ــه در  م ــاري ب ــهر س ــوان  ش عن

ــت ــ پرجمعیـ ــهر و تـ ــزرین شـ ــتان مرکـ  ،مازندراناسـ

تولیدکنندة ماهیان پرورشـی کشـور   استان ترین  بزرگکه

درصد تولیدات شیالتی کشور در  38/10و حدود  است

 Iran fisheries( دشوبررسی ،گیرد این استان صورت می

statistic annual, 2013(.  اعمـال  وسـیله بتـوان    بدینتا

 الت شـیالتی بـر تولیـد و توزیـع محصـو    یمدیریت بهتر

 منظـور  بهرا مؤثرتري بازاریابی  راهبردهايوداشت استان

بـا هـدف   حاضـر  تحقیق.طراحی کـرد ماهی مصرفافزایش

سـاروي در   شناسایی عوامـل مـؤثر بـر رفتارشـهروندان    

ي این عوامل بند اولویتهنگام خرید و مصرف ماهی و 

  .انجام شد

  ها مواد و روش

از  حاصـل ی شده طراح از پرسشنامه،در این تحقیق میدانی

 ناهاي انجام شده محققـ  اي و پژوهش منابع کتابخانهمطالعه 

استفاده گردید. پـس  و چارچوب نظري تدوین شده  پیشین

ظیم پرسشـنامه، بـراي تطبیـق    و تن مؤثرشناسایی عوامل  از

بـا اهـداف مطالعـه و اطمینـان از محتـوا و اعتبـار        ها الؤس

تخصـص و  م نظـر  صـاحب  داناتاسـ  مشاوره بـا صوري آن، 

سپس یک پیش آزمون هاي آنها به اجرا گذاشته شد.  توصیه

ن گاکننـد  مصـرف نفـر از   30مقدماتی از طریق مصاحبه بـا  

منظور ارزیابی اینکه پرسشنامه تا چـه انـدازه در شـرایط     به

سانی است، صـورت گرفـت.   یکسان قادر به ارائه نتایج یک

ــراي ــنامه  ب ــایی پرسش ــاي تکمیــ  پای ــن  ه ــده در ای ل ش

پـس   .دست آمد هب 75/0ضریب آلفاي کرونباخ آزمون، پیش

ها از طریق مصاحبه حضوري  از نهایی شدن پرسشنامه، داده

در مراکز خریـد، بازارهـا،    پیمایشی - صورت تصادفی و به

ها و دیگر نقاط شهر ساري بـر حسـب سـهم منـاطق      اداره

بندي  گیري تصادفی طبقه صورت نمونه بهشهرداري گانه  سه

 91679وري شدند. با توجـه بـه حجـم جامعـۀ     آ جمع،شده

 Statistical Yearbook of the( خــانواري شــهر ســاري

Mazandaran province,2013 ( تعــداد نمونــه مناســب بــا

ها  دست آمد. داده هخانوار ب 266استفاده از فرمول کوکران، 

رفتــار خریــد و شــناختی  هــاي جمعیــت ر زمینــۀ ویژگــید

 خریدهاي مربوط به رفتار  دادهدست آمد.  هبن گاکنند مصرف

به شـکل  اي لیکرت ( نقطه 5هاي مقیاس  با استفاده از پاسخ

) و خیلی زیاد 4)، زیاد (3)، متوسط (2)، کم (1خیلی کم (

دست آمد. ضمن تحلیل آمارهاي توصیفی از طریق  ه)) ب5(

رامتریک نیـز  هاي ناپا ، تحلیل استنباطی آمارهSpss19افزار نرم

داشـتند،   3ی کـه نمـرة میـانگین بـیش از     مل. عواانجام شد

تـرین عوامـل شناسـایی شـدند و از طریـق       عنوان اصـلی  به

بندي عوامل مـؤثر   )رتبه>001/0آزمون فریدمن با احتمال (

  ها مشخص شد. انجام و اولویت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.4

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.4.5.6
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-5169-fa.html


 1395 زمستان، 4، شمارة 5دورة   _______________________________________________  ون شیالتعلوم و فن

102 

  نتایج

درصد)  7/76دهنده، بیش از دو سوم ( پاسخ 266از مجموع 

سـال   35بـیش از   درصد) 4/59(اکثریت و  آنها مرد بودند

سـال   40)±13دهندگان هم( سن پاسخ میانگینسن داشتند. 

از نمونۀ  اندکیدرصد فراوانی بخش  18افراد مجرد با  .بود

ــا تحصــیالت   ــی افــراد ب آمــاري را شــامل شــدند و فراوان

و  ز افـراد بـا تحصـیالت غیردانشـگاهی    دانشگاهی بـیش ا 

میـان   از.درصـد)  3و  5/42، 5/54ترتیـب   سواد بود (بـه  بی

درصد) از خریـد مـاهی    3/55نمونۀ آماري، بیش از نیمی (

مسـئولیت  . انجـام شـد  در خـانوار  خود پاسـخگو   وسیلۀ به

عمـدتاً بـر عهـدة پـدر     درصد سـهم،   4/56با خرید ماهی 

سـرانه مصـرف مـاهی خانوارهـاي سـاروي      بود. ها خانواده

کیلوگرم محاسبه گردیـد. بیشـتر افـراد مسـئول      5/9حدود 

 25داراي شـغل آزاد و  درصـد   39بـا حـدود    خرید ماهی

ن گاکننـد  مصـرف اکثریـت   درصد هم کارمند دولت بودند.

و  درصد) نگـرش مثبتـی نسـبت بـه مـاهی داشـتند       7/94(

ــی     ــم تلق ــان مه ــذایی خودش ــم غ ــرف آن را در رژی مص

ــه  کردند ــد کـــــ ــخص شـــــ  6/93 .همچنین،مشـــــ

ــد مصــرفدرصد ــایلیگان ماهیکنن ــان   تم ــه مصــرف ماهی ب

رغبـت زیـادي    در مقابل دارند ونرکنسروي) بندي (غی بسته

سه اولویـت اول مکـان   به مصرف ماهیان تازه نشان دادند. 

درصـد مربـوط بـه بازارمـاهی      70خرید آبزیان با فراوانـی  

ساري بوده و مـابقی خریـد خانوارهـا از سـایر بازارهـاي      

  فروش صورت می گیرد.

ن را هنگام گاکنند مصرفعوامل مؤثر بر رفتار  1جدول 

کـه میـانگین    یعـوامل دهد.  خرید و مصرف ماهی نشان می

مـؤثر بـر    عوامـل عنـوان   بهشده است،  3از  نمره آنها بیشتر

با استفاده از عالمـت سـتاره در ایـن    ن گاکنند مصرفرفتار 

آمـاره  براسـاس   مطابق این جدولاند.  جدول مشخص شده

و درجـه  001/0، مقـدار احتمـال   451/223آزمون فریـدمن  

ترین عاملی اسـت   عنوان مهم کیفیت و تازگی به ،12آزادي 

گیري خریـد مـاهی در نظـر     ن در تصمیمگاکنند مصرفکه 

دنبال آن، بهداشت محـل فـروش و خـواص و     گیرند. به می

ــذایی ــر    ارزش غـ ــت را از نظـ ــترین اهمیـ ــاهی بیشـ مـ

سـتفاده از  ابـا  که سایر عوامل مؤثر ن داشتند. گاکنند مصرف

 1جـدول   تـوان در  مـی را  انـد  مشخص شدهعالمت ستاره 

 8/65عالوه بر این، حدود دو سوم (. کردمشاهده و مقایسه 

دهندگان در زمـان خریـد مـاهی بـه توصـیۀ       درصد) پاسخ

شـناخت و   کردنـد و بیشـتر بـه    فروشنده توجه زیادي نمی

درصد به عامـل بـو    5/78همچنین تجربۀ خود اتکا داشتند.

  اند. زیاد و خیلی زیاد حساس نبوده

  
  

  ساروي نگاکنند مصرفرفتار بر  مؤثرشناخته شده عوامل  يبند اولویت 1دول ج

 عوامل

دهندگانی که  پاسخ

اهمیت زیاد و خیلی 

 )درصداند ( زیاد داده

 1میانگین نمره
میانگین 

 رتبه
 آزمون فریدمن رتبه

درجه 

 آزادي

مقدار 

 احتمال

 1 63/1 4/98* 100 کیفیت و تازگی
   

 5 89/4 4/14* 3/76 قیمت
   

 8 52/6 07/4* 5/72 دسترسی
   

 10 75/9 68/3* 4/59 تیغ
   

 6 98/4 14/4* 1/77 نوع گونۀ ماهی
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 عوامل

دهندگانی که  پاسخ

اهمیت زیاد و خیلی 

 )درصداند ( زیاد داده

 1میانگین نمره
میانگین 

 رتبه
 آزمون فریدمن رتبه

درجه 

 آزادي

مقدار 

 احتمال

 2 01/3 73/4* 97 بهداشت محل فروش
   

 12 85/10 98/2 5/21 بوي ماهی
   

 001/0< 12 451/223 3 64/3  50/4* 6/93 خواص و ارزش غذایی

 9 67/9  62/3* 4/62 اندازه یا وزن ماهی
   

 7 10/5 03/4* 4/82 مزه ماهی
   

 11 88/9 46/3* 8/42 راحتی مصرف
   

 4 86/3 35/4* 3/90 اطمینان از فروشنده
   

 13 93/11 78/2 2/34 توصیۀ فروشنده
   

 خیلی زیاد) = اهمیت5 تا= اهمیت خیلی کم 1اي لیکرت (ن در مقیاس پنج نقطهگاکنند مصرفمیانگین نمرات عوامل مؤثر بر رفتار   -1

 

  بحث

کیفیت و تازگی، بهداشت محـل فـروش،    پژوهش،این در 

خواص و ارزش غذایی،اطمینان از فروشنده و قیمت ماهی 

ن گاکننـد  مصـرف ترین عوامل مؤثر بـر رفتـار    ترتیب مهم به

انـد   ساروي در هنگام خرید و مصرف ماهی شناسایی شـده 

ــه  ــا ک ــت اول آن ب ــه اولوی ــاي  یافت ــتهه  در پژوهشیگذش

 Adeli and Shabanpour, 2007; Salehi and(کشــور

Mokhtari, 2008; Aghili et  al., 2010; 

(MosaviDehmordi et al., 2013     نتـایج  تطبیـق دارد.امـا

شـهر  در  )2014(و همکـاران   Burgerاز سـوي تحقیقی که 

کیفیـت، تـازگی،   ، نشـان داد کـه   شـد انجام  جده عربستان

ترتیـب عـواملی    احتـی بـه  قیمت، خاستگاه ماهی، طعم و ر

ن بومی و غیربومی شـهر جـده در   گاکنند مصرفهستند که 

نـد.  کن گیـري خریـد مـاهی بـه آن توجـه مـی       زمان تصمیم

گزارش کردنـد کـه    )2011(و همکاران  Ahmedهمچنین، 

ــاده  ــزه، ســهولت آم ــازگی، م ــت و ت ــت  کیفی ســازي، قابلی

دسترسی، ارزش غذایی و قیمت ماهی در مقایسه بـا سـایر   

ترین عوامل مؤثر بر خرید ماهیان تـازه در   ها از مهم وشتگ

بـه   بررسـی طبق ، در پژوهش حاضرمالزي بود.کواالالمپور 

ترین عامل مؤثر بـر رفتـار    عمل آمده، کیفیت و تازگی مهم

ــرف ــد مص ــایج  گاکنن ــا نت ــه ب ــود ک ــه ن ب و  Adeliمطالع

و همکاران  MosaviDehmordiو در تهران (2010)همکاران

ــفهان مطابقـــت دارددر (2013) ــل،. اصـ و  Aghiliدر مقابـ

ارزش غــذایی آبزیــان نشــان دادنــد کــه  (2010)همکــاران 

ترین عامل تصمیم بـه خریـد آن در مقایسـه بـا سـایر       مهم

. در خانوارهـاي گرگـانی بـوده اسـت    هاي گوشتی  فراورده

کنندة کلیدي مصـرف   یکی از عوامل تعیین کیفیت و تازگی

از . (VerbekeandVackier, 2005)اسـت غـذاهاي دریـایی   

ترین نگرانـی صـنعت غـذاهاي دریـایی ایـن اسـت        بزرگ

ن قـادر بـه   گاکننـد  مصـرف بسـیاري از   براي ماهی خام،که

 ;Birch and Lawley, 2012)باشـند  نمـی  آنتازگی تشخیص

McManus et al., 2014)      این مشـکل بـا توجـه بـه عـدم .

اســـتفاده از تـــاریخ بـــراي غـــذاهاي دریـــایی تـــازه در 

همچنـین عـدم شـفافیت    سایر بازارهـا و  ها و  یفروش هیما

غــذاهاي  ویــژه هزمــان صید/برداشــت و بــبارةاطالعــات در

 Fischer and( شـود  مـی تشـدید   دریایی انجمادزدایی شده
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Frewer,2009(.    بـراي مثـال)2009(Fischer and Frewer  

ــه اطالعــات   ــه ارائ ــد ک ــاریخ روز صــید«دریافتن ــراي  »ت ب

ان ارزیابی تازگی، کیفیت و تردي ماهی ه در زمکنند مصرف

 تحقیقات نشـان داده . پیرامـون ایـن مسـئله،   استارزشمند 

و آنهایی که ها  کم تجربهویژه بهن، گاکنند مصرفبسیاري از 

تجربـۀ سـختی را    ،کننـد  استفاده مـی غذاهاي دریایی کمتر 

سازي غذاهاي دریایی متحمل  ارزیابی، انتخاب وآماده براي

 ,Brunso et al., 2009; Sveinsdottir et al)(شـوند  مـی 

2009; Scholderer and Grunert, 2001ــل ، .در مقابـ

 تاز محصــوال اي نی کـه نسـبت بـه دسـته    گاکننـد  مصـرف 

بیشـتر یـا    مصرف دارند، اعتماد بـه نفـس   آشنایی و تجربه

درگیـري  خریـد  هنگامتـا   شـود  میمدي آنها باعث اخودکار

-Sogn)گیرنــد ب یم مناســبتصــمداشــته باشــندو کمتــري 

Grundvag andOstli,2009) . ،خواهـــان آنهـــا همچنـــین

فروشـنده   از سـوي از اطالعات ارائه شـده  کمتري استفاده 

 8/65ن (گاکننـد  مصـرف بیشترنیز،  هستند. در تحقیق حاضر

 یدرصد) در هنگام خرید ماهی به توصیۀ فروشـنده تـوجه  

به  کا داشتند.و بیشتر به شناخت و تجربه خود اتکردند  نمی

تجربه و عـادات   که موقعیت جغرافیایی منطقه،رسد نظر می

 ایـن موضـوع  یـل  دالازتازه  در مصرف ماهیمردماین شهر 

 کننـدگان در ایـن مطالعـه    شـرکت ، اکثـر  با این وجودباشد.

 هـا و فروشـندگان   درصد) تمایل داشتند تا از مکـان  3/90(

ـ گاکنند مصرفتمایل ند. کنمطمئن خرید  مـاهی   در خریـد ن

آبزیـان   زیراامري طبیعـی اسـت،  مطمئن از مراکز نظر  مورد

باشند که کسب مهارت و توانایی   اي از مواد غذایی می دسته

ارزیابی کیفیت و  برايه کنند مصرفحسی خاصی از طرف 

. اطمینـان  (Birch andLawley, 2012)تازگی آن نیاز اسـت  

از مراکز خرید و اعتقاد به درستی نظر فروشـنده از نکـات   

ن تغذیه نیـز  ای است که مورد توجه بخشی از متخصصمهم

  .)Salehi  and Mokhtari, 2008( قرار گرفته است

در این تحقیق مشخص شـد کـه ارزش غـذایی مـاهی     

تواند حجم فروش باالتري  ترین ویژگی آن است که می مهم

اي حاصـل از آبزیـان    را ایجاد کند. مزایاي سالمتی و تغذیه

 ,Brunso, 2003; Olsen)نهـا دارد تأثیر مثبتی بـر مصـرف آ  

2004; Pieniak et al, 2008)و ك و در ســالمتی  .آگــاهی

ارتبـاط مثبتـی بـا مصـرف      عادات از یک رژیم غذاییسـالم 

 Olsen, 2003; Trondsen et).غذاهاي دریایی داشته اسـت 

al, 2004; Ragaert etal, 2004) با این حال، مزایاي سالمتی

تأثیري بر میـزان  ممکن است  از غذاهاي دریاییدرك شده 

عنوان  غذاهاي دریایی بهزیراعموماً، مصرف آن نداشته باشد

 ,Brunsoکامالً شناخته شده هسـتند یک رژیم غذایی سالم 

2003)Olsen, 2003; .(Verbeke and Vackier 

ی مواد سالمت یآگاه ینب یکردن ارتباط یداموفق به پ(2005)

  .یی نشدندیادر يمصرف غذاهافراوانی و  ییغذا

قیمت ماهی درصد)  3/76(ساروي نگاکنند مصرفبیشتر

گیري خریـد  عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار بر تصمیم را به

ماهی برشمردند و بر این باور بودند کـه مـاهی یـک مـادة     

هـم نتـایج    پیشـین مطالعـات  . اسـت نسبت گران  بهغذایی 

 ;Adeli and Shabanpour, 2007د مشابهی را گزارش کردن

MosaviDehmord et al., 2013).(اي زیاد  دلیل تنوع گونه هب

فـاوت بـین   ت ،در بـازار هـاي بسـیار متنوعماهیـان     قیمت و

قیمـت  کـا، فیتوفـاگ) و گـران    لیهاي ارزان قیمـت (ک  گونه

بـا وجـود    .(سفید، اوزون برون) بسیار گسترده خواهد بود

 نگاکننـد  مصـرف در دسـترس  کـه  طیف وسیعی از قیمـت  

تــر از ســایر  گــران ،رســد کــه آبزیــان ر مــی، بــه نظــاســت

هاي حیوانی باشند. در دانمـارك، نـروژ، ایسـلند و     پروتئین

بیان کردنـد   هدفکنندگان گروه  ، بسیاري از شرکتاسترالیا

عنـوان   و بـه اسـت که ماهی یـک مـاده غـذایی بسـیار گـران      

 Altintzoglou et)ه استترین مانع مصرف تعیین شد اصلی

al., 2010; Neale et al., 2012)  همچنین، نتایج مطالعـات .
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انجام شده در استرالیا نشان داد که قیمـت مـاهی بیشـترین    

دهنـدگان بـراي   پاسـخ  از درصد 42 از سويمانع ذکر شده 

دهندگان براي ماهی منجمـد   پاسخاز درصد  36ماهی تازه، 

ــد  15و  ــخاز درص ــروي  پاس ــاهی کنس ــراي م ــدگان ب دهن

. بـا ایـن   (Birch et al., 2012; Grieger et al.,2012)بـود 

از ك در«تصریح نشده است که آیا  در این مطالعاتوجود، 

بر روي درسـتی  ،بـه »که ماهی یک ماده غذایی گران اسـت این

ــرف آن  ــأثیر منفیمص ــیت ــا خیر م ــذارد ی ــراي؟گ ــال،  ب مث

McManus  درصـد از   42دریافتند کـه   (2012)و همکاران

تـر مصـرف    هاي ارزان موافق بودند که قیمتدهندگان  پاسخ

 Birch andماهی را ترغیـب خواهـد کـرد. در حـالی کـه      

Lawley (2012)    هیچ تفاوت معناداري بین مصـرف مـاهی

دهندگانی که موافق بودند ماهی یک ماده غذایی گران  پاسخ

است با افرادي که مخالف این موضوع بودند، پیدا نکردند. 

اظهـار  روي سـا ن گاکنند مصرف، مذکورنظر از موارد  صرف

قابلیت دسترسی، طعـم و مـزه،    داشتند که نوع گونه ماهی،

عوامل مهمی هسـتند کـه    تیغ، اندازه/وزن و راحتی مصرف

اي که  در مطالعهگیرند. در خرید و مصرف ماهی در نظر می

Thapaدر منطقــه شــمال شــرق ایــاالت (2015)و همکــاران

ـ   د، نتایج تقریبـاً انجام دادنمتحده آمریکا  دسـت   همشـابهی ب

 سـاروي  نگاکننـد  مصرفبسیاري از حاضر، در مطالعه آمد.

اظهار داشتند که چنانچه دسترسـی بـه مـاهی آسـان شـود،      

اســت مصــرف مــاهی آنهــا افــزایش یابــد. چنــین ممکــن 

ــه  ــارنظري در مطالع ــاران Nosratiاظه ــم  (2013)و همک ه

بیان نساروي گاکنند مصرفهمچنین، بسیاري از مشاهده شد.

ماهی بـه نـوع گونـۀ مـاهی توجـه      خرید  کردند که هنگام

هـاي   ویژگـی دارند و با توجه به اهمیت زیادي کـه  خاصی 

، اولویت زیادي شتهذاتی ماهی مثل مزه و تیغ در نزد آنها دا

دهنـد   اند و ترجیح مـی  هاي خاصی از ماهی قائل براي گونه

ند که تیغ کمتـر و مـزة   کنرا خریداري و مصرف هایی  گونه

و همکــاران  Badrاي کـه   در مطالعـه ند.بهتـري داشـته باشــ  

در مراکش انجام دادند، مشخص شد که مزه، تیـغ و  (2015)

باشند.  بوي ماهی موانع اصلی مصرف ماهیان آب شیرین می

بیان کردند که ترکیبات بودار جذب شده توسـط مـاهی   هاآن

از محیط پرورش باعـث ایجـاد طعـم نـامطبوع در ماهیـان      

هاي  ها مثل کپور و باربل تیغ هبرخی از گون ه وپرورشی شد

ن نـامطلوب  گاکننـد  مصـرف بـراي   درون عضالنی دارندکه

رو، راغب به مصرف ماهیان پرورشـی آب   از این. باشند می

نسـبت   مثبتی کلین تصویر گاکنند مصرفاماشیرین نبودند. 

 & Ernst)د داشـتن به ماهیان دریایی و هم ماهیان پرورشی 

Young, 2008)دلیـل   هتواند ب اي به بوي ماهی می . کم توجه

و فرهنـگ   به ماهی تازه وارهاي سارويدسترسی بیشتر خان

مـاهی   ه ماهی و ناشناخته بودن بـوي نـامطلوب  بهتر عرض

نســبت بــه ســایر تحقیقــات در نقــاط دیگــر ایــران مانــده 

ن در هنگـام  گاکننـد  مصرفتحقیقاتی دیگر نشان دادهباشد.

هاي  گونهو  دکنن میتوجه نوع گونه ماهی به انتخاب ماهیان

بر ارزش غذایی باالتر کیفیت و ل مزه بهتر، دلی دریایی را به

 ,.Claret et al ;(دهنـد  شـی تـرجیح مـی   رهـاي پرو  گونـه 

2014Hall and Amberg, 2013Verbeke et al., 2007; ( .

ن در زمان خرید ماهی به اندازه آن گاکنند مصرفهمچنین، 

براي کپور مثال،  براي. )Thapa et al,.2015( کنند توجه می

کیلوگرم بوده  1-2بهترین اندازه بازاري  در مراکش اي نقره

  .(Badr et al., 2015)است 

ا در ن ساروي تمایل داشتند تـ گاکنند مصرفنجا که از آ

سـازي و پخـتن مـواد غـذایی      خریـد، آمـاده   زمان و انرژي

مهـم تلقـی    آنانراحتی مصرف از دیدگاه ،جویی کنند صرفه

نشان داده است که گرایش نیز شده است. مطالعات بسیاري 

 گـذارد  تـأثیر مـی   افرادبر انتخاب نوع مادة غذایی  راحتی  به

)Jaeger and Meiselman, 2004; Scholderer and 

Grunert, 2005; Olsen et al., 2007; Costa et 

al,.2007(.Rortveit and Olsen (2009)  کـه   نـد دنشـان دا
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بـر روي   شده از محصولراحتی و زحمت دركبه گرایش 

و فراوانی مصرف ماهی تأثیر منفی داشـته اسـت. در    مقدار

که  نشان داد (2007)همکارانو  Olsenمقابل، نتایج بررسی 

نسبت  بهآنماهی و مصرف  نگرش به راحتی بر بهاثر گرایش 

است. اما بین گرایش راحتی و زحمـت   معکوسضعیف و 

شده از ماهی رابطۀ مثبت معنادار یافت شده که نشـان   درك

 »نمـایی  بـزرگ «گرا تمایل به  ن راحتیگاکنند مصرفدهد می

ــت درك ــد. ه  زحم ــاهی دارن ــده از م ــت  ش ــین زحم مچن

اثر منفی مسـتقیمی بـر مصـرف مـاهی      ،شده از ماهی درك

 Gofton andنتـایج   هـا و  این یافته در مجموعداشته است. 

Marshall (1992) ،اي از  عنوان دسـته  ماهی به دهد نشان می

رفتـار   بایدبنابراین باشند.  نسبت بازحمت می بهمواد غذایی 

ــرف ــد مص ــان گاکنن ــرف ماهی ــا مص ــه ب ــازه و  ن در رابط ت

اینکه  .اما در این بررسی، با وجودآوري شده تغییر کند عمل

گـرایش بـه   سـاروي  ن گاکننـد  مصـرف نزدیک به نیمـی از  

، تنها شتندپندا و مصرف ماهی را بازحمت می شتندراحتی دا

عنوان یـک  بندي (بهدرصد از آنها براي ماهی بسته 4حدود 

ر مقایسه ، که دبودندمحصول با زحمت کمتر) اهمیت قائل 

 MosaviDehmordi)با میزان ترجیح خانوارهاي اصـفهانی  

etal.,2013)  ــی  (Adeli and Shabanpour,2007)و تهران

درصــد) در مصــرف محصــوالت  3/62و  40ترتیــب،  (بــه

. شاید قیمت باالتر مـاهی  باشد میمراتب کمتر  بندي به بسته

ن بــراي ماهیــان گاکننــد مصــرفبنــدي، عالقــۀ زیــاد  بســته

سازي و آگاهی، عدم دسترسـی بـه مـاهی     ،عدم فرهنگتازه

از دالیـل ایـن    و درمقابل دسترسی به ماهی تازه بندي بسته

. ساز تحقیقـی دیگـر باشـد    تواند زمینه که می موضوع باشد

 کردنـد اشـاره   (2001)و همکاران Clevelandطور که  همان

دلیل عادت به مصرف ماهیان تازه  هن مناطق ساحلی باساکن

سی به ماهیان صید شـده از لحـاظ تنـوع و تـازگی     و دستر

انجـام  مصرف محصوالتی که فراوري کمتري بر روي آنهـا  

نشـینان کمتـر    سـاحل پـس   .دهنـد  ترجیح مـی را باشد شده

  باشند. بندي می محصوالت بسته مصرفخواهان 

اظهـار  تـوان   ، میبه نتایج حاصل از این تحقیقبا توجه 

ــت  ــهداش ــزایش آگاهی  ک ــه اف ــک ب ــرکم ــد فمص ن گاکنن

بیشــتر مــاهی تــازه، توجــه  و انتخــاب تشــخیصمنظور بــه

کننـدگان بـه بهداشـت ظـاهري مـاهی و فروشـگاه،        عرضه

همچـون سـازمان    بهداشـت متولی هـاي  بیشترسازمان نظارت

اعتمادسـازي، کـاهش   بـراي  بـر عرضـۀ آبزیـان    دامپزشکی 

و از طریق افزایش بازدهی هاي تولید ماهیان پرورشی  هزینه

فروشـی   انـدازي بازارهـاي خـرده    راه، ها ت نهادهکنترل قیم

 بـراي صورت متعادل در نقـاط مختلـف شـهر     استاندارد به

کردن ماهی بـه    دسترسی آسان، ارائه خدماتی همچون پاك

ن جهت راحتی مصرف و تبلیغـات مـداوم و   گاکنند مصرف

ــه   ــد تغذی ــوص فوای ــتمر در خص ــتر اي  مس ــت بیش گوش

ین ماده غذایی ارزشمند همگی در باال بردن مصرف ا،ماهی

  نقش مهم و بسزایی دارند.
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Abstract: 
Considering the importance of fish consumption in provision of nutritious food for 
community as well as increasing per capita consumption, factors affecting the fish 
consumption behavior in Sari were prioritized in the present study. For this purpose, 
a field research was performed using a questionnaire on 266 consumers household. 
Beside descriptive statistical analysis by Spss19 software, inferential analysis on 
nonparametric statistics was done. Factors which their average score was more than 
3 were identified as the main factors and using the Friedman`s test with the 
possibility of (<0.001) prioritizing of effective factors were determined. The results 
showed that quality and freshness, hygiene of Store, properties and nutritional value, 
trust in seller, price, species, taste, availability, the size of fish and consumption 
convenience were respectively among the main factors which affect consumer’s 
behavior in Sari. The majority of consumers (93.6 %) did not have the tendency to 
consume packed fish (non-canned) and instead have a great interest to use fresh fish. 
In conclusion, planning to increase people`s awareness in recognizing fresh fish, 
close monitoring of fish suppliers, decreasing of production costs and prices, easing 
the access by establishing standard retail markets as well as public awareness 
regarding the fish nutritional value can be considered as approaches for planners and 
activists in the field of fisheries for increasing per capita consumption and social 
health. 
 
Keywords: Fish, Marketing, Consumer behavior, Sari 
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