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چکیده
به منظور ارزیابی موانع و عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهر ساری ،تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بر روی
مصرفکنندگان ساروی صورت گرفت 622 .پاسخدهنده بهطور تصادفی با توجه به نگرش و درکشان از مصرف ماهی در سال  3131مورد
پرسش قرار گرفتند .در ابتدا ،تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) بر روی دادهها صورت گرفت .سپس ،برای
مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن وجهت بررسی فاکتورهای مؤثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد .نتایج
نشان داد که قیمت و بوی ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد ،شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطۀ معنادار داشتند.
همچنین ،مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی ،مهمترین انگیزۀ مصرف ماهی در خانوارهای ساروی میباشد .نتایج تحقیق
نشان داد که در زمینۀ موانع مصرف ،باورها در مورد قیمت ماهی بیش از ویژگیهای ذاتی آن اهمیت داشته است .در پایان پیشنهاد شده
است که سیاستهایی برای کاهش هزینههای تولید ماهیان پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شدۀ ماهی ،توسعۀ محصوالت شیالتی
بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپینهای تبلیغاتی برای مصرفکنندگان مورد توجه فعاالن عرصۀ صنعت شیالت و سالمت
اجتماعی قرار گیرد.
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 .5مقدمه
بررسی اقالم تشکیلدهندۀ مواد غذایی خانوارها،
حاکی از مصرفگرایی و گرایش نسبی خانوارهای ایرانی
به مصرف پروتئین حیوانی است ( Baghyani
 .)Moghadam and Eivazi, 2011آبزیان یکی از
مهمترین منابع تأمینکنندۀ پروتئین حیوانی هستند و
در شرایطی که برخی از منابع پروتئین حیوانی از قیمت
باالتر و ارزش غذایی پایینتری برخوردارند ،میتوانند
به عنوان جایگزینی مناسب برای تأمین نیازهای غذایی
و پروتئینی منظور شوند ( .)Salehi, 2006برتریهای
ارزش غذایی آبزیان نسبت به سایر منابع پروتئین
حیوانی و افزایش آگاهی تغذیهای مردم در سطح
جهان ،باعث افزایش گرایش مصرفی به این موجودات
شده است ( .)Adeli, 2010در ایران نیز به منظور
کاستن فشار بر سایر منابع پروتئین حیوانی و نقش این
مادۀ غذایی در تأمین سالمت جامعه و همچنین مزایای
اقتصادی پرورش آبزیان ،استفادۀ بیشتر از منابعِ دریاییِ
تأمینکنندۀ پروتئینِ مورد نیازِ مردمِ کشور ،ضروری به
نظر میرسد) . (Nosrati et al., 2013با این وجود،
سهم مصرف آبزیان و فراوردههای حاصل از آن در سبد
غذایی خانوارهای ایرانی در مقایسه با مصرف سرانه
جهان ( 33/6کیلوگرم در سال )FAO, 2014( )6136
و همچنین مصرف سرانه سایر گوشتها در ایران بسیار
پایین است .طبق آخرین گزارشات منتشر شده از
سازمان شیالت ایران ،متوسط مصرف سرانه آبزیان در
کشور  3/6کیلوگرم در سال  3131بوده است
Statistical Yearbook of) (the Iranian

 Fisheries Organization, 2015و مصرف گوشت
ماهی پس از گوشت مرغ ( 62/2کیلوگرم) و گوشت
قرمز ( 31/9کیلوگرم) در رتبه سوم قرار دارد
( .)Statistics of Agricultural, 2015این درحالی
است که سیاست کلی و توصیههای تغذیهای سالهای
اخیر جهت مبارزه با بیماریهای وابسته به مصرف
گوشت ،گسترش مصرف گوشت سفید بهخصوص
گوشت ماهی بوده است ).(Mirlohi et al., 2013
حال این سئوال مطرح میشود که با وجود ایـن هـمه
مـزایا و فواید تغذیهای ماهی ،چه عواملی منجر به
کاهش مصرف و سرانه مصرف پایین ماهی است؟
مطالعات انجام شده در کشور نشان میدهد که در
برنامهریزیهای کالن در حوزۀ کشاورزی و باالخص
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شیالت ،توجه به نقش بازاریابی محصوالت شیالتی و
تحقیقات مصرفکنندگان ،کمرنگ است .به همین
سبب با وجود رشد کمی در تولیدات شیالتی ،گامهای
نهایی در استفاده بهتر و بیشتر از آبزیان به درستی
شکل نمیگیرد و دالیل مختلفی در تحقیقات متعددی
که در سطح کشور انجام یافته (Yousefi
;andShariati, 2009; Adeli et al., 2010
Aghamolaei et al., 2012; Rezaeipandari et
) al., 2014; Aliabadi et al., 2015بر این موضوع

داللت دارد.
بررسی تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است
که مصرف ماهی و غذاهای دریایی تحت تأثیر عوامل
زیادی قرار دارد و بر اساس گزارش پژوهشگران مختلف
( ;Ahmed et al., 2011; Birch et al., 2012
Olsen, 2003; Brunsø et al., 2009; Dadgar et
;al., 2015; Mitterer-Daltoé et al., 2013
et al., Loose et al., 2013; Mosavi Dehmordi
2013; Cardoso et al., 2015; Anyanwu,
2014; Tan et al., 2015; Birch and Lawley,
et al., 2015; Rezaeipandari 2012; Almeida
)et al., 2014; Verbeke and Vackier, 2005

ارزش غذایی ،جنبههای مرتبط با سالمتی ،مهارت
آمادهسازی ،دشواری در ارزیابی کیفیت ،ویژگیهای
حسی (طعم ،بو و غیره) ،قیمت ،راحتی ،قابلیت
دسترسی ،فصل ،مبدأ صید ،منطقه جغرافیایی ،گونه
(وحشی یا پرورشی) و شکل محصول (تازه ،منجمد و
غیره) بر روی خرید ماهی و غذاهای دریایی خانوارها
تأثیرگذار هستند .آنها همچنین به اهمیت سایر عوامل
مانند جنس ،سن ،قومیت ،سطح تحصیالت ،شغل،
تعداد افراد خانوار ،حضور کودکان در خانواده ،تجربه
قبلی مصرف ماهی و درآمد در انتخاب و مصرف ماهی
اشاره کردند .با توجه به تفاوتهای فرهنگی و جامعه-
شناختیِ مناطقِ مختلفِ جغرافیایی ،نمیتوان نتایج
تحقیقات مذکور را به محیطهای اجتماعی دیگری
تعمیم داد  .از اینرو ،مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی
موانع و عوامل مرتبط با مصرف ماهی و اولویتبندی
این عوامل در مرکز یکی از مهمترین استانهای
شیالتی کشور (ساری) به ارزیابی پرداخته است .انتظار
میرود اطالعات بدست آمده از این تحقیق به برنامه-
ریزان و مدیران بخش شیالت و سالمت اجتماعی در
توسعۀ راهبردهایی در جهت افزایش مصرف سرانه
ماهی کمک نماید تا با نیل به این هدف ،هم نیاز
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پروتئین حیوانی جمعیت رو به رشد کشور تأمین شود
و هم به ارتقاء سالمت افراد جامعه و کاهش هزینههای
درمانی آنها کمک گردد .همچنین ،درک موانع و عوامل
مؤثر بر مصرف ماهی ،از دیدگاه مصرفکننده ،به
بازاریابان و پرورشدهندگان ماهی این اجازه را میدهد
تا به طور مؤثرتری محصوالتشان را در راستای
خواستههای مصرفکنندگان توسعه دهند.

 .2مواد و روشها
این تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی بوده و برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .با مطالعۀ
تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور و
شناسایی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف ماهی،
پرسشنامۀ اولیه طراحی شد .سپس با گنجاندن نظرات
و دیدگاههای اساتید صاحبنظر بازاریابی ،پرسشنامه
اصالح و تجدید نظر گردید .پس از اصالحات ،پایایی
پرسشنامه با تکمیل  11پرسشنامه در بین جامعه
آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد .در
نهایت سؤاالت پرسشنامه در دو بخش ویژگیهای
جمعیتشناختی و بخش ارزیابی متغیرهای مستقل
(مانند قیمت ،بو ،دسترسی و غیره) موثر بر مصرف
سرانه تنظیم گردید .جامعه آماری این تحقیق نیز کلیه
خانوارهای ساکن در مناطق سه گانه شهرداری شهر
ساری بودند .طبق آخرین سرشماری در سال ،3131
شهر ساری دارای  33213خانوار میباشد
( Statistical Yearbook of Mazandaran
 )province, 2013که با استفاده از فرمول کوکران،
حجم نمونه 622 ،خانوار بهدست آمد .پس از تعیین
حجم نمونه ،پرسشنامهها در سال  3131بهطور
تصادفی و بهصورت مصاحبه چهره به چهره در سطح
شهر ساری تکمیل گردید .دادهها در نرمافزار SPSS
 22مورد تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی،
میانگین و انحراف معیار) قرار گرفتند .سپس ،برای
مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن و جهت بررسی
فاکتورهای مؤثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون
خطی چندگانه بهره گرفته شد .در تحلیل رگرسیون
چندگانه ،هدف پیداکردن متغیرهای پیشبین
(مستقل) است که تغییرات متغیر مالک (وابسته) را
چه به تنهایی و چه مشترکاً پیشبینی میکند

) .(Sarmad et al., 2104معادلۀ رگرسیون خطی
مبین آن است که متغیر وابستۀ مورد پیشبینی تابع
متغیرهای مستقل است ) .(Nayebi, 2013در این
مطالعه ،ابتدا از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش ورود (جدول  )1و سپس از روش گام به گام
استفاده شد (جدول  .)4متغیرهای سطح تحصیالت
ابتدایی/راهنمایی و شغل دولتی به عنوان طبقۀ مبنایِ
مقایسه ،کنارگذاشته شدند .در محاسبه سرانه مصرف
ماهی هر ساروی از فرمول ذیل ،ابتدا میزان خرید ماهی
هر خانوار به کیلوگرم در طول یک سال محاسبه شد.
سپس این مقدار بر تعداد افراد خانوار تقسیم گردید و
سرانه مصرف ماهی محاسبه شد (Adeli et al.,
).2011
FC= L*M / G
 :Lمتوسط میزان خرید ماهی در هر بار خرید؛ :M
تعداد دفعات خرید ماهی در سال؛  :Gتعداد اعضای
خانوار؛  :FCمصرف سرانه ماهی

 .3نتایج
در این نظرسنجی  6/2درصد از پاسخدهندگان
مصرف کننده ماهی نبودند .از کل نمونه آماری12/1 ،
درصد را مردان و  61/1درصد را زنان تشکیل دادند .از
میان پاسخدهندگان حدود دو سوم را افراد کمتر از 42
سال تشکیل داده و افراد متاهل با  96درصد ،بیشترین
فراوانی را به خودشان اختصاص دادند .ویژگیهای
جامعهشناختی نمونه آماری در جدول  3نشان داده
شده است و بیش از نیمی از آنها دارای تحصیالت
دانشگاهی بودند و افراد با مشاغل آزاد نزدیک به نیمی
از نمونه را شامل شدند .خانوارهای سه یا چهار نفره با
 23/2درصد ،بیشترین فراوانی را در بین نمونه آماری
داشتند .درآمد ماهانه خانوارها در محدوۀ  411هزار تا
 4میلیون تومان ،و میانگین  3/43میلیون تومان بوده
است .مصرف سرانه ماهی در شهر ساری  3/2کیلوگرم
میباشد که این میزان نه چندان زیاد هم ،پراکندگی
زیادی داشته است (±1کیلوگرم) .عوامل انگیزشی که
باعث خرید و مصرف ماهی در بین پاسخدهندگان می-
شود بر اساس میانگین رتبهها و با سطح معناداری
 1/113در جدول  6نشان داده شده است .یافتههای
حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد که این میزان
تأثیر پذیری پاسخ دهندگان از پنج شاخص ذکر شده
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جدول  .9ویژگیهای جامعهشناختی نمونۀ آماری ()n=622

فراوانی ()%

متغیر

وضعیت

فراوانی ()%

متغیر

وضعیت

جنسیت

مرد
زن

12/1
61/1

تحصیالت

سن

<62
62-12
12-42
42-22
>22

32/4
62/6
61/1
66/6
31/2

1
بیسواد
ابتدایی/راهنمایی 31/3
69/2
دبیرستان
24/2
دانشگاهی

تعداد افراد
خانوار

 3یا 6
 1یا 4
>4

32/4
23/2
32

شغل

دولتی
آزاد
بازنشسته
دانشجو
خانهدار
بیکار

61/1
43/4
3/9
9/ 2
31/3
6/ 2

درآمد ماهانه
(هزار تومان)

≤911
913-3611
3613-3211
3213-6111
>6111
بی پاسخ

63/3
66/6
32/6
33/6
9/1
31/6

جدول .6انگیزۀ خرید و مصرف ماهی در بین پاسخدهندگان

شاخصهای فرعی
ارزش غذایی
عالقه
منبع پروتئین
توصیۀ پزشک
سرو برای مهمانی

میانگین

رتبه بر اساس

درجه

آماره

سطح

رتبه

باالترین انگیزه

آزادی

فریدمن

معناداری

3/21
6/16
6/31
1/31
1/36

3
6
1
4
2

4

269/43

1/113

برای متغیر انگیزش مصرف ماهی تفاوت معناداری
وجود دارد .مهمترین انگیزههای مصرف ماهی ما بین
شاخصهای موثر مورد نظر مطابق جدول  6رتبه بندی
گردیده و خواص و ارزش غذایی ماهی بامیانگین رتبه
 3/21و عالقۀ شخصی با میانگین رتبه  6/16به ترتیب
مهمترین دالیل مصرف ماهی در بین پاسخدهندگان
بودند .در طی نظرسنجی ،پاسخدهندگان در جهت
شناسایی موانع و عوامل مؤثر بر مصرف ماهی مورد
سؤال واقع شدند .جدول  1ضرایب رگرسیونی
متغیرهای مستقل ،مقدار آمارۀ آزمون  tو سطح
معناداری آنها را نشان میدهد .چنانچه مالحظه می-
شود ،سطح معناداری ضریب رگرسیون اکثر متغیرهای
مستقل مورد نظر بیشتر از  1/12شده است .از این رو،

از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام
استفاده شده تا مدلی ثانویه ،متشکل از زیرمجموعهای
از متغیرهای مستقلِ اولیه که با میزان مصرف ماهی
رابطه دارند ،بدست آید (جدول  .)4نتایج جدول 4
نشان داد که متغیرهای قیمت ،درآمد ،تعداد افراد
خانوار ،شغل و بوی ماهی بر روی میزان مصرف ماهی
مؤثر میباشند .چنانچه در جدول زیر مالحظه میشود،
اولین متغیری که وارد معادلۀ رگرسیون خطی گردیده،
قیمت ماهی میباشد و این بدان مفهوم است که متغیر
مزبور بیشترین تاثیر ( )r= -1/611را بر روی میزان
مصرف ماهی داشته است .عالمت منفی ضریب
رگرسیونی متغیر قیمت مؤید آن است که این متغیر با
میزان مصرف ماهی رابطۀ عکس دارد.
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جدول .3ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل مفروض

مدل
3

عرض از مبدأ
سن
تعداد افراد خانوار
درآمد خانوار
تحصیالت متوسطه
تحصیالت دانشگاهی
شغل (بازنشسته)
شغل (آزاد)
شغل (خانهدار)
شغل (دانشجو)
شغل (بیکار)
قیمت
دسترسی به ماهی
تیغ
بوی ماهی
راحتی استفاده
طعم و مزه ماهی

B

T

Sig.

31/136
1/129
-3/636
6/133
1/112
-1/331
4/261
1/314
3/261
3/316
6/122
-1/263
1/343
-3/232
-3/314
-1/116
-1/462

1/216
-3/161
-1/119
1/229
1/622
-1/242
6/263
1/342
3/121
1/261
-1/121
1/136
1/329
-3/136
-3/966
-1/119
-1/191

1/111
1/392
1/111
1/111
1/133
1/261
1/113
1/994
1/634
1/213
1/426
1/111
1/912
1/114
1/111
1/311
1/233

جدول .4خالصۀ جدول ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل مؤثر بر مصرفماهی

مدل
 *2عرض از مبدأ
قیمت
درآمد
تعداد افراد خانوار
شغل (بازنشسته)
بوی ماهی

ضرایب رگرسیونی

t

Sig.

33/143
-1/163
6/614
-3/322
1/111
-3/333

2/421
1/311
1/222
-6/942
6/661
6/121

1/111
1/111
1111
1/112
1/161
1/143

B

ضرایب
همبستگی
-1/612
1/632
-1/314
1/311
-1/362

* در این جدول جهت اختصار فقط نتایج آخرین مدل (مدل  )2تحلیل رگرسیونی آمده است.

به دنبال آن ،درآمد و تعداد افراد خانوار ،به ترتیب
دومین ( )r=1/632و سومین ( )r= -1/314متغیر مؤثر
معنادار بر میزان مصرف ماهی شناسایی شدهاند که
درآمد ماهانه بر خالف قیمت و تعداد افراد خانوار با
میزان مصرف رابطۀ معنادار و مثبت دارد .در نهایت،
بوی ماهی با ضریب همبستگی  r= -1/362آخرین
متغیر مؤثر معنادار بوده که وارد مدل رگرسیونی شده
است .بنابراین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه

به روش گام به گام ،به مدل  2ختم شده است؛ زیرا
سایر متغیرهای مستقل مورد نظر با میزان مصرف
ماهی رابطۀ معنادار نداشتهاند و جهت ایجاد یک مدل
کاهشی از تحلیل رگرسیونی خارج شدهاند .از اینرو
معادلۀ رگرسیون خطی به صورت زیر میباشد:
Y= 11.741‒ (3.729) price+ (2.204) income
)– (1.165) hhsize + (3.003) occuptn–(1.991
odour

049
 .4بحث و نتیجه گیری
در این بررسی متوسط مصرف سرانۀ ماهی برای
هر فرد ساروی  3/2کیلوگرم بدست آمد که این میزان
نسبت به مصرف سرانۀ جهان ( 33/6کیلوگرم در سال
 )6136و حتی مصرف سرانۀ کشورهای کم درآمد با
فقر غذایی ( 31/3کیلوگرم در سال (FAO, )6131
) 2014کمتر میباشد .هر چند مصرف سرانۀ ماهی در
این شهر در موقعیت تقریباً برابری نسبت به میانگین
کشور ( 3/6کیلوگرم) )Statistical Yearbookof
 (the Iranian Fisheries Organization, 2015و
در موقعیت مناسبی نسبت به شهر مشهد (3/22
کیلوگرم) ) (Yousefi and Shariati, 2009و استان
مرکزی ( 2/93کیلوگرم) )(Dadgar et al., 2015
قرار دارد ،اما با توجه به پتانسیل این استان در تولیدات
شیالتی و بهخصوص آبزیپروری و همجواری با دریای
مازندران ،این میزان دور از انتظار بوده و در مقایسه با
منطقهای با پتانسیل شیالتی تقریبا مشابه (31/2
کیلوگرم در گرگان) ) ،(Aliabadi, 2014و حتی
مناطق غیر ساحلی ( 31/1کیلوگرم در تهران) (Adeli
) et al., 2011و ( 31/2کیلوگرم در اصفهان)
) ،(Zahiri, 2015پایینتر بوده است .این درحالی
است که Gaviglioو همکاران ) (2014بیان کردند که
فراوانی مصرف ماهی از مناطق ساحلی به سمت مناطق
داخلی کاهش مییابد.
مصرف ماهی و غذاهای دریایی تحت تأثیر
عوامل زیادی از جمله پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،الگوی
مصرف مواد غذایی ،وضعیت سالمتی مصرفکنندگان
و برخی از ابعاد نگرشی قرار دارد (Trondsen et al.,
) .2004تحقیقات قبلی ،سن ،جنس ،تحصیالت ،اندازۀ
خانوار ،درآمد ،مزه ،ارزش غذایی ،تجربه گذشته و
عادت را از عوامل تعیینکنندۀ مهم بر مصرف آبزیان
دانستهاند (Myrland et al., 2000; Trondsen et
al., 2004; Honkanen et al., 2005; Verbeke,
) .2005; Verbeke andVackier, 2005در تحقیق

حاضر مشخص شد که قیمت ماهی مهمترین عامل
مؤثر بر مصرف ماهی میباشد .به دنبال آن ،درآمد،
تعداد افراد خانوار ،شغل و بوی ماهی بهترتیب از عوامل
تبیینکنندۀ مصرف ماهی در ساری تعیین شدند .در
این مطالعه ،مصرفکنندگانی که در تصمیمگیری خرید

ارزیابی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری

ماهی به قیمت آن اهمیت زیادی میدادند در مقایسه
با آنانی که اهمیت چندانی به قیمت ماهی نمیدادند،
سطوح مصرف پایینتری را نشان دادند .ضریب منفی
و معنیدار قیمت ماهی نشان میدهد که با افزایش
قیمت ،مصرف ماهی خانوارهای ساروی کاهش مییابد.
از اینرو ،قیمت در این بررسی به عنوان یک مانع مهم
برای مصرف ماهی به شمار آمده که با نتایج حاصل از
 Rezaeipandariو همکاران ( )2014مطابقت دارد .به
کرّات بیان شده است که قیمت ماهی به عنوان مانع
میباشد (Verbeke
آبزیان
مصرف
اصلی
;andVackier, 2005; Brunsø et al., 2009
Birch et al., 2012; Vanhonacker et al.,
) .2013با این حال ،در مطالعه صورت گرفته در بریتانیا
( )Leek et al., 2000رابطهای بین قیمت و مصرف

آبزیان یافت نشد .الزم است تا راهبردهایی در جهت
کاهش قیمت ماهیان صورت گیرد .با توجه به اینکه
یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ماهی ،افزایش
هزینههای تولید است ،در پیش گرفتن سیاستهایی
که مانع افزایش هزینههای تولید میشوند مانند در نظر
گرفتن یارانههایی از جمله کاهش قیمت انرژی و عرضه
بچه ماهی میتواند منجر به شکلگیری قیمت ماهی
در سطوح مناسب گردد .همچنین ،با افزایش بازدهی
ماهیان پرورشی از طریق کاهش نهاده ،ابداع تکنیک-
های مؤثر و افزایش تولید در واحد سطح و توسعه
پرورش ماهی در قفس میتوان قیمت ماهیان پرورشی
را تا حد مطلوبی کاهش داد.
ضریب مثبت و معنیدار متغیر سطح درآمد
ماهانه خانوار نشاندهندۀ این است که با افزایش درآمد
خانوار ،مصرف ماهی آنها افزایش مییابد .نتایج مشابهی
را  Dadgarو همکاران ( (2015در استان مرکزی
گزارش کردندYen .و همکاران ( )2008نیز نشان داده
اند که مصرف غذاهای گوشتی در ایاالت متحده
متناسب با درآمد افزایش مییابد .بنا به گفتۀ Jensen
) ،(2006درآمد یک عامل تعیینکنندۀ مهم در میزان
و نوع مواد غذایی خریداری شده میباشد و با افزایش
درآمد ،کیفیت و سطوح مواد غذایی خریداری شده
توسط مصرفکنندگان افزایش مییابد .با این
حال Erdoğan ،و همکاران ( )2011بیان کردند که
فراوانی مصرف غذاهای دریایی به سطوح درآمدی
بستگی ندارد.
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در راستای مقاالت علمی ;(Nosrati et al., 2013
) ،Dadgar et al., 2015در این بررسی تعداد اعضای

خانوار بر فراوانی مصرف ماهی تأثیر منفی داشته است.
در مقابل Myrland ،و همکاران ( )2000نشان داده-
اندکه مصرف ماهی با افزایش تعداد اعضای خانوار،
افزایش سن و سطح تحصیالت افزایش مییابد .در
مطالعۀ حاضر بر خالف مطالعات قبلی (;Olsen, 2003
Verbeke and Vackier, 2005; Vasconcellos
 )et al, 2013که نشان دادهاند مصرف غذاهای دریایی

رابطۀ مثبتی با سن و سطح تحصیالت مصرفکنندگان
دارد ،ارتباطی بین سطح تحصیالت و بخصوص سن
مصرفکنندگان با فراونی مصرف ماهی مشاهده نشد.
شاید بتوان دلیل آن را غالب و رایج بودن مصرف آبزیان
در کل مناطق ساحلنشین نسبت داد که سن و
تحصیالت نمیتواند برای آن محدودیت تلقی شود .اما
مشخص است که افراد مسنتر در مقایسه با افراد جوان
به سالمتی اهمیت بیشتری میدهند (Nestle et al.,
) .1998بنابراین انتظار میرود که آنها بیشتر میوه،
سبزی و ماهی مصرف کنند ).(Blisard et al., 2002
بر خالف یافتههای  Dadgarو همکاران ( )2015که
هیچ رابطهای بین شغل و مصرف ماهی مشاهده
نکردند ،نتایج این مطالعه نشان داد که میزان مصرف
ماهی در افراد بازنشسته بیشتر از کارمند بوده که
احتماالً علت این موضوع ،خواص درمانی درک شده
توسط افراد بازنشسته بوده است .در مطالعهای که
توسط Baghyani Moghadam and Eivazi
) (2011در شهر جوانرود صورت گرفته ،مشخص شد
که میزان مصرف ماهی در افراد کارمند و افراد با
مشاغل آزاد از افراد بیکار بیشتر بوده است و قیمت
ماهی را یکی از عوامل دخیل در این مسئله دانستند.
با توجه به فاکتورهای اجتماعی اقتصادی از جمله
درآمد و شغل ،سیاست اقتصادی دولت به همراه
کمپینهای تبلیغاتی میتواند مصرفکنندگان با درآمد
باال ،بازنشستگان و آنهایی را که در طبقۀ درآمدی پایین
قرار دارند را ترغیب به مصرف گونههای متنوع با
قیمتهای متفاوت نمایند .در بین شاخصهای کیفی
از دید مصرفکننده مانند بو ،طعم و مزه ،ضریب
همبستگی متغیر بو ،منفی و معنیدار بوده و بعد از
قیمت مهمترین مانع مصرف ماهی در خانوارهای
ساروی بوده است .مصرفکنندگانی که در هنگام خرید

043
و مصرف ماهی ،بوی ماهی تازه را ناخوشایند درک
کردهاند و نسبت به آن کراهت داشتند ،در مقایسه با
آنانی که بوی ماهی را خوشایند درک کردهاند ،میزان
مصرف پایینتری را نشان دادند .ادراک خصوصیات
حسی ناخوشایند مثل بوی ناخوشایند ،عدم عالقه به
طعم و یا بافت ماهی ،عدم عالقه به لمس کردن ماهی
و تیغ موجود در آن یکی از موانع اصلی مصرف غذاهای
دریایی در بسیاری از نقاط جهان میباشد که از آن به
عنوان ارزیابی کیفی یاد میشود (Brunsø et al.,
).2009; Birch et al., 2012; Badr et al., 2015
بنا به گفتۀ ) ،Birch and Lawley (2012ادراک این
خصوصیات حسی ناخوشایند در مورد مصرفکنندگانی
که ماهی کمتری مصرف میکنند ،و بخصوص برای
زنان که بو و لمس کردن ماهی را دوست ندارند،
بدیهیتر است .توسعۀ محصوالت غذاهای دریایی بدون
بو مثل فیله و استیک و محصوالت با سطح عملآوری
زیاد از جمله ناگت ماهی ممکن است موانع مصرفِ
مربوط به درک بوی ناخوشایند را کاهش دهد .با این
وجود ،در مطالعهای که  Vanhonackerو همکاران
) (2013با هدف بررسی ادراک مصرفکنندگان و موانع
مصرف محصوالت آبزیان در کشورهای اروپایی انجام
دادند ،بوی ماهی به عنوان یک مانع مهم در نظر گرفته
نشد .برخالف مطالعات متعددی که ذکر کردهاند تیغ
ماهی یکی از موانع اصلی مصرف ماهی
میباشد (Verbeke andVackier, 2005; Brunsø
et al., 2008; Vasconcellos et al., 2013; Badr
) ،et al., 2015در مطالعۀ حاضر به عنوان مانع مصرف

درک نشد .همین نتیجه را میتوان برای قابلیت
دسترسی ماهی و راحتی مصرف نیز تعمیم داد که دلیل
آن میتواند ذائقه مردم ساری بدلیل نزدیک بودن آنها
به دریا و حساسیت کمتر آنان به موضوع باشد.
با وجود اهمیت عالیم درونی یا خصوصیات ذاتی
ماهی (مثل مزه ،تیغ ،بو ،بافت ،ظاهر و  )...در شکل-
گیری نگرشها بهسمت مصرف ماهی ،تأثیر عالیم
بیرونی (مثل قیمت ،برند ،کشور مبدأ ،گواهی نامه
کیفیت ،اطالعات روی بستهبندی و غیره) بخصوص
قیمت نمیبایستی نادیده گرفته شود ( Ophuis
 .)andVan Trijp, 1995در تحقیق حاضر ،مهمترین
یافتهای که میتواند از طریق فرآیند بازاریابی تحت
تأثیر قرار بگیرد ،این است که باورها در مورد قیمت
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بنابراین نقش دولت در کنترلِ قیمتِ افزایش یافتۀ
سنوات اخیر و کمک به افزایش درآمد خانوارها درکنار
تمرکز راهبردهای بازاریابی بر کاهش بوی ماهی و
هدفمندسازی برنامهها بر مشاغل و ابعاد خانوار در
 هر چند.افزایش مصرف ماهی بسیار موثر خواهد بود
ترویج فرهنگ مصرف غذاهای دریایی بستهبندی و
تحقیق اختصاصی در این زمینه در شهر ساری میتواند
.به افزایش مصرف سرانه کمک نماید

 در زمینۀ موانع،ماهی بیش از ویژگیهای ذاتی آن
 این موانع مصرف. اهمیت داشته است،مصرف ماهی
 چراکه بر،برای بازاریابان بسیار حائز اهمیت میباشند
 ارزیابی و قصد خرید و همچنین بر ارزیابی بعد،نگرش
 رضایتمندی و وفاداری به محصول تأثیرگذار،از خرید
(Campbell and Goodstein, 2001; Chen است
.and Li, 2007; Huy Tuu and Olsen, 2009)
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