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چکیده:
هدف اصلی این تحقیق  ،تعیین و تحلیل میزان مصرف آبزیان در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی در سال 0931
بود .برای دست یابی به اهداف تحقیق از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه ها با مراجعه حضوری
به هریک از نمونه های تحقیق (خانوار های شهری و روستایی) تکمیل گردید .با روش نمونهگیری چند مرحلهای تصادفی
تعداد  5252نفر در نمونه آماری قرار گرفتند .در اولین مرحله به صورت تمام شماری شهرها انتخاب شدند ( 05شهر :آشتیان،
اراک ،تفرش ،خمین ،محالت ،ساوه ،شازند ،دلیجان ،کمیجان ،فراهان ،خنداب ،زرندیه) .در دومین مرحله به نسبت حجم
خانوارهای شهری و روستایی ،فراوانی نمونه مورد نظر در هر شهر تعیین شد .در این تحقیق  0522نفر در مناطق شهری و
 0101ن فر در مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گرفتند .برای برآورد متوسط میزان مصرف آبزیان از فرمول استاندارد استفاده
گردید .نتایج نشان داد که میانگین سرانه مصرف کل استان  2/10کیلوگرم ،در مناطق شهری 6/01کیلوگرم و در مناطق
روستایی  5/65کیلوگرم در سال بود .از طرفی ،گر انی و نبود بازار خرید محلی نزدیک محل کار و سکونت از مهم ترین مشکالت
و تنگناهای مصرف به شمار می رود .همچنین ،میزان رضایت از قیمت و تنوع آبزیان موجود در بازار کمتر از حد متوسط بود
( 5/5و  5/65از  .)2نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که پنج متغیر تحصیالت ،تعداد اعضای خانوار ،قیمت ،میزان درآمد و
میزان آشنایی با پخت آبزیان بیش از  20درصد تغییرات میزان مصرف آبزیان را تبیین نمودهاند ( .)R2=1/20در پایان پیشنهاد
شده است که برنامه ریزی برای افزایش سطح اطالعات و فرهنگ عمومی ،تنوع بخشی به روشها و برنامه های ترویج و اشاعه
مصرف ماهی ،گسترش مراکز توزیع و تولید ماهی و کمک به فعالیت تعاونی ها و اتحادیه در عرصه بازاریابی آبزیان و اتخاذ
سیاست های حمایتی از جامعه صیادی برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی آنها و در نهایت کاهش قیمت آبزیان ،مورد توجه
برنامه ریزان توسعه مصرف آبزیان و سالمت اجتماعی قرار گیرد.

لغات کلیدی :سرانه مصرف ،آبزیان ،استان مرکزی ،خانوار شهری ،خانوار روستایی
*
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سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع...

مقدمه
شیالت و آبزیپروری نه تنها منبع اصلی "سالمت" بلکهه
منبع "ثروت" ملتها می باشد35/0 .درصد از تولید مهاهی
پرورشی جهان در سهال  5105بهه پهانزده کشهور تولیهد
کننده اصلی اختصاص داشت .در میان آنها ،شهیلی و مصهر
در آن سال به تولید میلیونی رسیدند و برزیل رتبههبنهدی
جهانی خود را به طور قابل توجهی بهبود داد .با این حهال،
تولید تایلند با توجه به خسارت سیل و بیمهاری میگهو ،بهه
 0/5میلیون تن در سال های  5100و  5105کاهش یافت.
همچنین پس از سونامی سال  ،5100آبزی پروری ژاپن در
سهال  5105کمهی بهبهود یافهت (The State of world
fisheries and aquaculture opportunities and

) .challenges,2014با وجود مزیهت ههای فهراوان ،سههم
مصرف آبزیهان و فهروارده ههای شهیالتی در سهبد ه ایی
خانوار ایرانی در مقایسه با سایر گوشت های مصرفی پایین
است  .برخورداری ایران از منابع عظیم آبزیان در شهمال و
جنوب و امکان پرورش مهاهی در آبههای سهطحی طبیعهی
ساکن و یر ساکن (دریاچه ها و رودخانه هها) و آب ههای
مصنوعی ساکن (اسهتخرهای پهرورش مهاهی سهرد آبهی و
دومنظوره) ،حکایت از ظرفیت های فهراوان و تهوان بهالقوه
کشور در کسب ارزش افزوده و ایجاد اشتغال قابل توجه در
این زیر بخش است (شیالت استان فارس .)0900 ،شاخص
های زیادی در استفاده از منابع آبی مد نظهر متخصصهان و
صاحب نظران است از جمله این شاخص ها مهی تهوان بهه
میزان صید ،میزان آبزی پروری ،میزان مصهرف سهرانه و ...
اشاره داشت .سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد سهرانه
مصرف آبزیان در جههان را  00/0کیلهوگرم اعهالم نمهوده
اسهت) .(FAO, 2010البتهه برخهی کشهورهای پیشهرفته
شیالتی این رقم رابه  56کیلوگرم (اروپای ربهی) و حتهی
به  11تا  31کیلوگرم در سال رسانیده انهد (ژاپهن) .همهان
منبع میزان مصرف سرانه در ایران را  0/0کیلو گرم اعهالم
کرده است .جدول شهماره  0میهزان سهرانه مصهرف چنهد
کشور دنیا را در سال  5100بر اساس گزارش های سازمان
خواروبار جهانی ( )FAOنشان مهی دههد .بها بررسهی ایهن
جدول میتوان به فقر مصرف ماهی در ایهران پهی بهرد .بهر
این اساس ،مصهرف سهرانه آبزیهان در کشهورهای در حهال
توسعه  05/2کیلوگرم است ).(FAO,2011
اعالم سازمان شیالت ایران ،مصرف سرانه آبزیان در سهال
 0935حدود  1/2کیلو گرم اعالم شهد کهه در مقایسهه بها

متوسط سرانه مصرف جهانی آبزیان و کشور های در حهال
توسههعه بسههیار کمتههر اسههت ( .)Salehi,2006بههر اسههاس
آمارهای ارائهه شهده توسهط سهازمان خهوار و بهار جههانی
میانگین مصهرف سهرانه آبزیهان در جههان  00/0کیلهوگرم
است ) .(FAO,2010در طول دهه های گ شته اقهدامات
مهم و در عین حال مؤثری در این خصوص از سوی دولهت
و بخش خصوصی صورت گرفته است .با این حال شهاخص
مصهرف سهرانه آبزیهان بهرای کشهور کهه از ظرفیهت هههای
مناسبی نیز در این عرصه برخوردار است با میانگین جهانی
فاصله زیادی دارد .برنامه ریزی برای دسهتیابی بهه اههداف
ارتقای شاخص های مصرف آبزیان نیازمند اقدامات متنهوع
زیر ساختی ،تحقیقاتی ،آموزشی ،فرهنگهی ،اطالعهاتی و ...
در سطح ملی و منطقه ای است .یکی از اقدامات زیربنهایی
و مؤثر به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،آگاهی و احصها
اطالعات و داده های پایه و شناخت الزم از وضعیت آبزیان
در کشور است .تحقیق حاضر در همین ارتبها بها عنهوان
بررسی میزان مصرف سرانه آبزیان در اسهتان مرکهزی (در
مناطق روستایی و شهری) به منظور شهناخت و آگهاهی از
رفتار مصرف کنندگان شهری و روستایی در حوزه مصهرف
سرانه آبزیان در استان مرکزی انجام شد .امید است نتهایج
این تحقیق مورد استفاده مسئوالن و برنامه ریزان در سطح
ملی و منطقهای قرار گیرد.
مصرف ماهی و رفتار مردم در این زمینه در استان
مرکزی مثل بسیاری از مناطق دیگر در این حوزه تحت
تاثیر عوامل و مولفه های زیادی است .نتایج مطالعه
موسوی ( )0912نشان میدهد که با افزایش درآمد تا حد
مشخصی مصرف ماهی نیز بیشتر شده است ولی میزان
عالقه به مصرف آبزیان مهم ترین تأثیر در مصرف را داشته
است .تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز سالمت و تغ یه
استرالیا طی سالهای  0336تا  0330نشان دادند که بین
مصرف ماهی و سالمت روحی -روانی نمونههای مورد
بررسی هم بستگی معنی دار وجود دارد و افراد مورد
بررسی اعالم کرده بودند که پس از مصرف ماهی وضعیت
روحی و روانی بهتری را در خود احساس می کنند .یکی از
دستاوردهای این تحقیق اثبات ارتبا قوی
بین مصرف ماهی و بهبود حاالت روحی روانی
در افراد می باشد ).(Brown & Bose, 2000
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جدول  .1میزان سرانه مصرف سالیانه آبزیان در چند کشور دنیا بر حسب کیلوگرم در سال 1111

سرانه مصرف

نام کشور

سرانه مصرف

نام کشور

فرانسه

43/8

غنا

22/2

ژاپن

15/2

نیجریه

52/5

ونزوئال
مصر

52/6
22/5

آنگوال
کشورهای توسعه یافته

53/2
23

بنگالدش

51/2

کشورهای در حال توسعه

56/1

مالزی

11/8

اتحادیه اروپا

26

(کیلوگرم)

منبع)FAO,5100( :

بررسی اقالم تشکیل دهنده مواد ایی خانوار های کشور
نشان داد که علی ر م گرایش نسبی به مصرف گرایی و
مصرف پروتئین حیوانی ،مصرف سرانه گوشت ماهی در
سبد اقالم خوراکی خانوار های ایرانی از رقم پایینی
برخوردار است ) .(Nasri, 1994آگاه کردن جامعه نسبت
به خواص تغ یه از محصوالت دریایی و تأثیری که در
سالمت انسان و پیشگیری از انواع بیماری ها دارند یکی از
مهمترین و مؤثرترین اقدامات جهت ترویج مصرف این
دسته از مواد ایی است که این امر با آموزش صحیح ،پی
گیر و همه جانبه امکان پ یر است (بزرگمهر.)0916 ،
مطالعات رستمی ( ،)0911صالحی ( )5116نشان داده
است که آشنایی و آگاهی از ارزش ایی و تنوع
محصوالت شیالتی در افزایش مصرف آبزیان مؤثر میباشد.
نتایج تحقیقات بابایی ( ،)0905عادلی و شعبان پور
( )0916نیز مؤید آن است که متغیر "فرهنگ مصرف"
تأثیر فراوانی روی میزان مصرف خانوارها دارد .از طرفی ،با
توجه به نتایج تحقیقات ،)5111( Brown & Bose
کیفیت و آسانی پخت تأثیر فراوانی بر میزان مصرف
محصوالت ایی دارد .بخش دیگری از نتایج این مطالعه
نشان داد که تبلیغات و اطالع رسانی در مورد خواص
مصرف ماهی ،گسترش آموزش روشهای پخت و پز ماهی
اثر زیادی بر میزان مصرف آبزیان دارد .همچنین یافته
های نصرتی و همکاران ( )0935نشان داد که افزایش سن
سرپرست خانوار ،وجود کودک کمتر از ده سال و افراد با
بیماری های خاص در خانواده احتمال قرار گرفتن این
خانوارها در گروه خانوارهای با مصرف زیاد ماهی را افزایش
می دهد .عالوه بر این ،افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم
مرغ ،مصرف بیشتر ماهی خانوار را در پی خواهد داشت.
ضمن آن که بخش دیگری از نتایج این تحقیق حاکی از

آن است که با افزایش درآمد ماهانه و همچنین تعداد
افراد ،از مصرف ماهی توسط خانوار کاسته می شود .نتایج
پژوهش  Myrlandو همکاران ( )5111در مورد
خانوارهای نروژی نشان داد که وجود کودک زیر  05سال
و همچنین محل سکونت به شدت نوع اهای دریایی
مصرف شده را تحت تأثیر قرار می دهد .در حالی که
مصرف کل با افزایش اندازه خانوار ،افزایش سن و سطح
تحصیالت افزایش پیدا می کند )5119( Wang .به
بررسی مصرف ماهی آزاد در کشور چین پرداخت .نتایج
تحقیق وی نشان داد که سطوح سنی و درآمدی ،منطقه
مسکونی ،قیمت ،دوست داشتن ماهی و تازگی اثر معنی
داری بر سطوح مصرف ماهی دارند Sayin .و همکاران
( )5101در مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات خانوار به
مصرف ماهی در کشور ترکیه به این نتیجه رسیدند که
سطح درآمد خانوار ،تعداد افراد خانوار ،سطح تحصیالت و
قیمت ماهی از عوامل مؤثر بر تصمیم خانوار به خرید و
مصرف ماهی هستند.
مطالعات باقیهانی مقهدم و عیوضهی ( )0913در خصهوص
مسائل و تنگناههای مصهرف آبزیهان نشهان داد کهه عهدم
تعریف شایسته جایگاه مصهرف مهاهی در فرهنهگ ه ایی
روزمره خانوارهای ایرانی ،عهدم اطهالع از توصهیه سهازمان
جهانی بهداشت ،هزینه باال ،عدم دسترسی به ماهی و بهو و
طعم نامطلوب از جملهه مهمتهرین موانهع مصهرف کهافی و
مناسب آبزیان میباشد.
بههر اسههاس آخههرین سرشههماری نفههوس و مسههکن در
سال ،0931جمعیت استان مرکزی بالغ بر  0509323نفهر
بوده است (مرکز آمار ایران .)0931 ،متوسط مصرف سرانه
آبزیان در این استان براساس مطالعهات موسهوی (،)0913
 5/1کیلوگرم است کهه  5/5کیلهو گهرم کمتهر از میهانگین
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کشوری و  05/5کیلهوگرم نیهز کمتهر از میهانگین جههانی
گزارش شده است .این در حالی است که بررسی ههای بهه
عمل آمده در برنامه پنجم توسهعه افهزایش مصهرف سهرانه
آبزیان از حدود  0کیلوگرم به  09کیلوگرم را پهیش بینهی
نموده است (گلشاهی .)0913 ،موارد فوق ضرورت سنجش
دقیق مصرف سرانه و توجه به عوامل تاثیر گ ار بر افهزایش
مصرف سرانه آبزیان را آشکار مهی سهازد .تحقهق ایهن امهر
بدون برنامه ریزی و فراهم کردن اطالعات و دادههای مورد
نیاز برنامهریزان و تصمیمگیران امکان په یر نیسهت .بنهابر
این ،هدف اساسی مطالعه حاضر نیز بررسی مصهرف سهرانه
آبزیان در مناطق شهری و روستایی و همچنین گروه ههای
مختلف جمعیتهی در منطقهه مهورد مطالعهه بهوده اسهت .
همچنین ،ارزیابی میزان رضایت از شاخصها و عوامل مؤثر
بر مصرف و مسائل و تنگناهای مصرف آبزیان اهداف دیگر
این تحقیق است.
بر اساس مطالعه انجام شهده توسهط علیرهور و همکهاران
( ،)0912سرانه مصرف ماهی در ایران و در برخهی اسهتان
ها محدود و در مواردی ناچیز گزارش شهده اسهت .مطهابق
یافته های آنان ،استان ههای پرمصهرف آبزیهان بهه ترتیهب
شامل هرمزگان ،بوشههر ،خوزسهتان و مازنهدران و اسهتان
های کم مصرف به ترتیب شامل سمنان و کرمانشاه (کمتر
از یک گرم در روز) و سرانه مصهرف در  55اسهتان کشهور
کمتر از  01گرم در روز اعالم گردیدند .مطلبی و همکهاران
( )0930در مقاله مروری "بررسی عوامل مؤثر بهر مصهرف
ماهی بر اساس سازههای مدل های آمهوزش سهالمت" بهه
دالیل مصرف ماهی از دیهدگاه رفتهاری پرداختههانهد .آنهها
عواملی نظیر بو و مزه ماهی ،تهرس از اسهتخوان ههای ریهز
ماهی ،توانایی در آماده سازی و پخت و فوایهد در ک شهده
را از جمله عوامل مهوثر بهر عهدم مصهرف مهاهی در ایهران
عنوان کرده اند .این محققان عنوان می دارند کهه اسهتفاده
از مدل ها و الگوهای متناسب با رفتار و جامعه ههدف مهی
تواند به کاهش نقایص مصرف آبزیان و بروز رفتهار مطلهوب
کمک کند.
با عنایت به مطالب فوق نتایج این تحقیق می تواند از نقطه
نظر بررسی ابعاد نظری تولیهد و مصهرف آبزیهان ،شهناخت
عوامل تاثیر گ ار در رفتار جامعه شهناختی مهردم منهاطق
شهری و روستایی استان مرکهزی ،تعیهین میهزان مصهرف
آبزیان در مناطق مختلف شهری و روستایی حهائز اهمیهت
بوده و این امکهان را در اختیهار مسهئوالن و برنامهه ریهزان
استان مرکزی قرار دهد تا متناسهب بها میهزان مصهرف در
مناطق مختلف استان ،سیاست ها و برنامه های آتی استان
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را منطبق با واقعیت های موجود و رفتار های تغ یهه ای
مردم اتخاذ نمایند.
نتایج بررسی دیدگاههای محققان و صاحب نظران فعال در
حوزه مصرف آبزیان نشان می دهد که متغیرهای متفاوتی
در امر تغ یه آبزیان تأثیرگ ار میباشند .در پژوهش حاضر
به منظور بررسی متغیرهای تأثیرگ ار از بین عوامل
تأثیرگ ار با استناد به نتایج تحقیقات و دیدگاههای
کارشناسی مورد بررسی چارچوب نظری تحقیق ترسیم
شد .همانطور که در مدل شکل ( )0مالحظه میگردد،
شش گروه متغیر در میزان مصرف آبزیان مؤثر شناخته
شده است.

مواد و روش کار
نوع تحقیق حاضر توصیفی و با توجه به عدم کنترل
متغیرها ،تحقیق از نوع یرآزمایشی بود .همچنین پژوهش
مزبور با توجه به بهرهبرداری بیواسطه نتایج توسط مدیران
و برنامهریزان ،از نوع کاربردی بود .برای دستیابی به اهداف
تحقیق و جمعآوری دادهها از روش پیمایشی 0استفاده
گردید .بنابر این ،ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود .به
همین منظور پرسش نامه هایی مشتمل بر چهار بخش
"ویژگیهای فردی پاسخگویان"" ،مزایای مصرف آبزیان"،
"تنگناهای مصرف آبزیان" و "عادات خرید و مصرف
آبزیان" تهیه گردید .پرسشنامهها با مراجعه حضوری به
پرسش شوندگان (خانوارهای شهری و روستایی) تکمیل
گردید .عالوه بر پرسشنامه ،مراجعه به کتابخانه ها و مراکز
اسناد و مدارک علمی از جمله روش های جمع آوری
اطالعات و داده های مورد نیاز تحقیق بود .جامعه آماری
این تحقیق شامل کلیه خانوارهای شهری و روستایی
استان مرکزی به تعداد  5252است .از مجموع  5252نفر
افراد مورد مطالعه 0522 ،نفر ( 20/6درصد) در مناطق
شهری و  0101نفر ( 55/5درصد) در مناطق روستایی
بودند .به عنوان روش آماری از روش تحلیل همبستگی که
برای بررسی رابطه بین متغیرها کاربرد دارد ،استفاده شد
(دالور .)0911 ،همچنین در این تحقیق برای بررسی
رابطه میزان مصرف آبزیان با متغیرهای مستقل از ضرایب
همبستگی اسریرمن و پیرسون و برای میزان مصرف متغیر
وابسته تحقیق از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردید
(دالور.)0911 ،
روش نمونهگیری
نمونهگیری در هریک از مناطق انتخاب شده" ،تصادفی"
بود .برای انتخاب مناطق شهری و روستایی ،از روش
1

.Survey research
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انتخاب خانوارها در هرشهر استفاده شد .همچنین برای
محاسبه میزان مصرف سرانه از فرمول استاندارد استفاده
شد (.)Failler & Pan, 2007
 :L ،FC= L × M / Gمتوسط میزان ماهی در هر خرید

نمونهگیری چند مرحلهای استفاده شده است .در اولین
مرحله 05 ،شهر آشتیان ،اراک ،تفرش ،خمین ،محالت،
ساوه ،شازند ،دلیجان ،کمیجان ،فراهان ،خنداب ،زرندیه
انتخاب شدند .در دومین مرحله به نسبت حجم خانوارهای
شهری و روستایی ،فراوانی نمونه مورد نظر در هر شهر و
روستا تعیین شد .از روش نمونهگیری تصادفی برای

 :Mدفعات خرید در هر سال ؛

 :Gتعداد اعضای خانوار

 :FCسرانه مصرف ماهی

آشنایی و آگاهی از مزایای
مصرف ماهی

فرهنگ و عادات غذایی
ویژگی های فردی

میزان مصرف
آبزیان

متغیرهای اقتصادی (قیمت ،

آموزش و اطالع

پیشنهادی تحقیق
الگویبندی و )...
شکل  -0بسته

رسانی
بهداشت آبزیان

شکل  :1الگوی پیشنهادی تحقیق

نتایج
نتایج نشان دادند که  50درصد از افراد مورد مطالعه هیچ
عالقهای به مصرف آبزیان نداشته و  02/1درصد نیز در حد
کم و خیلی کم به این موضوع عالقه نشان دادند (نمودار
.)0
بخش دیگری از نتایج نشان میدهد 60/3 ،درصد افراد
مورد مطالعه به طور معمول ماهی (پرورشی) مصرف کرده
و تنها  01/0درصد از ماهی دریایی مصرف می نمودند .از
جانب دیگر در خصوص زمان مصرف ماهی خانواده ،به
ترتیب  91/0و  01/9درصد پرسش شوندگان به صورت
"ماهیانه" و یا "هفتگی" ماهی مصرف میکردند .کمترین
پاسخ ها مربو به گزینه "هفته ای  5بار" با فراوانی  9نفر
( 1/0درصد) و "روزانه"" ،ماهیانه  9بار" هر کدام با

فراوانی  0نفر ( 1/9درصد) و "هفتهای  9بار" با فراوانی 1
نفر ( 1/9درصد) می باشد (جدول  .)5به عالوه یافتهها
نشان داد که بیشتر افراد مورد مطالعه ( 06/6درصد) در
هر بار خرید "  9تا  6کیلو" ماهی خرید می کنند.
کمترین میزان خرید نیز اختصاص به گروه 00-05
کیلوگرم دارد .بررسی داده های به دست آمده درخصوص
قیمت ماهی (پرورشی) خریداری شده در هر بار خرید
نشان می دهد که فقط  1/2درصد افراد مورد مطالعه
"کمتر از  91111ریال" بابت هر کیلو ماهی در هر بار
خرید پرداخت میکنند ،در حالی که  93/6درصد قیمتی
در حدود " 91111-61111ریال" پرداخت می نمایند
(نمودار .)5
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سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع...

دادگر و همکاران

27
25.3

24.9

30
25

20
15

9.4
6.4

7

10
5
0

نمودار  : 1توزیع میزان عالقه پرسش شوندگان به مصرف آبزیان

نمودار  : 1توزیع قیمت خرید ماهی (ریال) توسط افراد مورد مطالعه (درصد)
سرانه مصرف آبزیان

بر اساس فرمول مطروحه ،میانگین سرانه کل استان 2/10
کیلو گرم و فاصله حدود اطمینان بین حد پایین  2/55و
حد باالی  6/51به دست آمد .بنابر این ،با اطمینان 32
درصد میتوان اذعان داشت که متوسط سرانه مصرف
ماهی در استان مرکزی  2/10کیلوگرم و در مناطق شهری
 6/01کیلوگرم بود .فاصله حدود اطمینان بین حد پایین
 6/51و حد باالی  0/03است و بدین جهت میتوان با
اطمینان  32درصد اذعان داشت که متوسط سرانه مصرف
ماهی در مناطق شهری استان مرکزی  6/01کیلوگرم
است .همچنین ،میانگین سرانه مصرف در مناطق
روستایی  5/65کیلوگرم در سال است و فاصله حدود

اطمینان بین حد پایین  5/10و حد باالی  2/59است و
بدین جهت میتوان با اطمینان  32درصد اذعان داشت که
متوسط سرانه مصرف ماهی در مناطق روستایی 5/65
کیلوگرم است (جدول .)9
از طرفی آنالیز دادهها حاکی از آن است که بیشترین
پاسخها در خصوص میزان مصرف سرانه ،مربو به گزینه-
های" "0-9و "کمتر از  "0هر کدام به ترتیب با فراوانی
 952نفر ( 09/0درصد) و  959نفر ( 09/6درصد) میباشد
و کمترین پاسخها مربو به گزینههای " "09-02با
فراوانی  03نفر ( 1/1درصد) و " "3-00با فراوانی  96نفر
( 0/5درصد) میباشد.
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جدول  :1توزیع آماری میزان مصرف سرانه آبزیان توسط خانوادههای افراد مورد مطالعه

مصرف سرانه (کیلوگرم در سال)

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از 5

434

54/6

54/6

5-4

431

54/2

22/4

4-1

222

1

46/4

1-2

251

8/1

33/8

2-1

242

1/2

13/0

1-55

46

5/3

11/3

55-54

541

1/4

60/2

54-51

51

0/8

65/1

باالتر از 51

204

8

61/1

بدون جواب

220

40/1

500

جمع

2121

500

جدول  :3توزیع آماری میزان رضایت افراد مورد مطالعه از شاخصهای تأثیرگذار در مصرف آبزیان
میزان رضایت

زیاد

خیلی
زیاد

بدون
جواب

خیلی
کم
فراوانی

155

101

321

521

25

883

درصد

20/2

20

52

6/1

0/8

41

فراوانی

228

410

118

241

12

5018

درصد

1

51/3

22/5

1/1

2/5

35/1

فراوانی

31

565

155

250

420

223

درصد

5/1

6/3

20/2

28/5

52/2

40/2

فراوانی

464

213

304

356

228

865

درصد

53/3

50/5

56

56/1

1

43/5

فراوانی

310

262

413

321

208

825

درصد

52/8

50/6

53

56/8

8/2

42/1

شاخص

قیمت ماهی
تنوع ماهی
کیفیت
زمان عرضه
مکان عرضه

کم

متوسط

میانگین
2/2

جمع
2121
500

2/62

2121
500

4/62

2121
500

2/1

2121
500

2/8

2121
500

رضایت مندی از وضعیت عوامل تأثیرگذار در مصرف ماهی:

دادههای مندرج در جدول شماره  9مؤید آن است که در
مجموع رضایت پرسش شوندگان از وضعی ت عوامل
تأثیرگ ار یر مصرف ماهی کمتر از حد میانگین است
( 5/19از  .)2در این میان ،بیشترین نارضایتی از قیمت و
با توجه به یافتههای به دست آمده "قیمت باالی آبزیان"،
"عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و محل کار" و
"عدم سازگاری با ذائقه افراد خانواده" بزرگترین مسائل و
تنگناهای مورد توجه اعضای نمونه تحقیق در فرایند

تنوع آبزیان موجود در بازار میباشد .بیشترین میزان
رضایت نیز از کیفیت آبزیان عرضه شده میباشد.
مشکالت و تنگناهای مصرف آبزیان:

مصرف آبزیان در استان مرکزی به شمار میآید (به ترتیب
با  52/2 ،95/9و  06/2درصد) .در این میان مسائلی مانند
"دوست نداشتن فرزندان" و "نبودن ماهی در بازار"
کمترین مسئله و تنگنا شناخته شده است (جدول .)5
02
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جدول  :4توزیع آماری مشکالت و تنگناهای مصرف آبزیان در استان مرکزی

مشکالت و تنگناها

قیمت باالی آبزیان
عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و محل کار
عدم سازگاری با ذائقه افراد خانواده
نبود آبزیان در اکثر اوقات در بازار
عدم آشنایی با انواع ماهی ها و مزایای آنها
نبود عادت خرید آبزیان
عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان
عدم آشنایی با نحوه پخت و عمل آوری
عدم امکان نگهداری آبزیان در منزل به مدت طوالنی
عدم رعایت مناسب نکات بهداشتی
بوی بد ماهی
دوست داریم ولی پول نداریم
با زار آبزیان در دسترس نمیباشد
بچه ها ماهی دوست ندارند

ضریب همبستگی اسریرمن در مواقعی که سطح سنجش
متغیر رتبه ای بوده و ضریب همبستگی پیرسون برای
متغیرهای با سطح سنجش فاصله ای استفاده شده است.
چنانکه در جدول زیر مالحظه میشود بین متغیرهای
میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،تعداد اعضای خانواده،
قیمت باالی آبزیان ،عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان رابطه
معناداری با میزان مصرف آبزیان دارند .در روش آماری
رگرسیون چند متغیره ،تغییرات متغیر وابسته از طریق
متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین میشود و در واقع
تحلیل رگرسیون ،واریانس متغیر وابسته را بر اساس متغیر
یا متغیرهای مستقل تبیین و پیشبینی مینماید .در
تحلیل رگرسیون چندگانه از روش های مختلف برای ورود
متغیرها برای معادله رگرسیونی استفاده می گردد .در این
تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام
به گام 5استفاده شده است .در این روش متغیرهای
ضعیف تر از معادله ح ف و در جدولی تحت
عنوان  Excluded Variablesقرار میگیرند و
متغیرهای باقیمانده بیشترین بخش از تغییرات متغیر
وابسته را تبیین می کند که به ترتیب تأثیرگ اری ،وارد
معادله رگرسیونی می شوند .نتایج رگرسیون های به عمل
آمده به شرح زیر است:
گام اول :در این مرحله ،اولین متغیری که وارد معادله
رگرسیون گردید میزان تحصیالت است و این بدان مفهوم
است که متغیر مزبور بیشترین تأثیر را داشته و بیش از
سایر متغیرها وارد معادله رگرسیونی گردیده است .که در
این مرحله ضریب همبستگی برابر  R =1/662و ضریب
تعیین برابر  R2 =1/555محاسبه گردیده است .با عنایت
0

Step wise.

فراوانی
856
631
356
262
521
562
542
545
501
32
41
54
2
1

درصد
42/4
21/1
56/1
50/3
2/5
6/3
1/2
1/2
3/2
5/1
5/3
0/1
0/4
0/2

به میزان ،R2 =1/555میزان تحصیالت 55درصد از
تغییرات متغیر وابسته این تحقیق را تبیین می کند.
در گام دوم از معادله رگرسیونی ،متغیر
گام دوم :
میزان درآمد خانوار وارد معادله رگرسیونی می گردد.
ضریب همبستگی این متغیر برابر  R =1/613و ضریب
تعیین برابر  R2 =1/502میباشند .با توجه به میزان
ضریب تعیین  R2 =1/502متغیر میزان درآمد  56درصد
از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین می کند.
گام سوم  :در این مرحله از محاسبات رگرسیونی ،متغیر
تعداد اعضای خانواده وارد معادله رگرسیونی گردید .ضریب
همبستگی  R = 1/002و ضریب تعیین برابر R2 = 1/205
بود و با عنایت به میزان ضریب تعیین  9متغیر تعداد
اعضای خانواده ،میزان درآمد ،میزان تحصیالت 20 ،درصد
از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (مصرف آبزیان) را تبیین
کرد.
گام چهارم  :در این مرحله از رگرسیون چند متغیره،
متغیر قیمت باالی آبزیان وارد معادله رگرسیونی می
گردد .ضریب همبستگی در این مرحله برابر  R =1/090و
ضریب تعیین  R2 =1/259می باشد .با توجه به میزان
ضریب تعیین  25درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق
میزان مصرف آبزیان ،توسط متغیر قیمت باالی آبزیان و
سه متغیر تأثیر گ ار در گام های پیشین تبیین می گردد.
گام پنجم  :در این مرحله از برآورد معادله رگرسیونی،
متغیر عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان وارد معادله
رگرسیونی گردید .ضریب همبستگی در این مرحله
 R = 1/022و ضریب تعیین برابر  R2 = 1/201بود.
بدین ترتیب با توجه به میزان ضریب تعیین  20درصد از
تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف آبزیان توسط متغیر
02
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عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان و متغیر های قبلی تبیین

شد.

جدول : 5تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با میزان مصرف آبزیان

متغیر مستقل

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معنیداری()SIG
0/000
0/241

میزان تحصیالت
سن

پیرسون
اسپیرمن

0/235
0/025

رشته تحصیلی
میزان درآمد

کرامر
پیرسون

0/043
0/416

0/113
0/000

شغل

کرامر

0/060

0/468

تعداد اعضای خانواده

پیرسون

0/204

0/002

عدم وجود بازار خرید محلی در
نزدیک خانه و محل کار
نبود آبزیان در اکثر اوقات در بازار

اسپیرمن

0/013

0/302

اسپیرمن

0/032

0/153

قیمت باالی آبزیان

اسپیرمن

0/441

0/002

عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان

اسپیرمن

0/532

0/021

عدم امکان نگه داری آبزیان در
منزل به مدت طوالنی (مثل گوشت
قرمز )
عدم آشنایی با نحوه پخت و عمل
آوری
عدم رعایت مناسب بهداشت
عدم آشنایی با انواع ماهی ها و
مزایای آنها
عدم سازگاری با ذائقه افراد
خانواده

اسپیرمن

0/030

0/522

اسپیرمن

0/034

0/523

اسپیرمن
اسپیرمن

0/038
0/525

0/532
0/515

اسپیرمن

0/425

0/035

 معنی داری در سطح  55درصد ،معنی داری در سطح  55درصد
جدول  :6ضرایب تعیین متغیرهای مستقل بر میزان مصرف آبزیان
متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین
2

چندگانه )(R

( )R

میزان تحصیالت

0/661

0/332

میزان درآمد

0/681

0/321

تعداد اعضای خانواده

0/251

0/152

قیمت باالی آبزیان

0/242

0/134

عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان

0/211

0/120
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جدول  :7خالصه مدل رگرسیون تحقیق

متغیر

B

Beta

T

sig

عرض از مبدا

5/212

-

4/152

0/005

میزان تحصیالت

0/282

0/661

8/211

0/000

میزان درآمد

0/414

0/241

4/066

0/004

تعداد اعضای خانواده

-0/560

-0/254

2/225

0/008

قیمت باالی آبزیان

-0/865

-0/281

4/565

0/002

عدم آشنایی الزم با پخت آبزیان

-0/321

-0/208

2/031

0/001

معادله رگرسیون:

بحث

Y= (2/111) × 5+ (2/252) × 0+ )- 2/71 ( × 2 + (-2/117) × 4 +(-2/405 ) × 5 +7/151

آمارهای ملی و بینالمللی موجود در زمینه سرانه مصرف
ماهی در ایران حکایت از کمبود شدید مصرف ماهی در
سبد ایی خانوارهای ایرانی است .با توجه به اعالم
مراجع رسمی داخلی و خارجی و اعالم محققین ،این
سرانه در ایران  0/0کیلوگرم (عادلی )0916،و در استان
مرکزی براساس برآورد سال  5/1 ،0912کیلوگرم
(موسوی )0913 ،بوده است و بیشتر افراد در گروه سنی
پایینتر از  01تا  2/2نفر شا ل هستند .به عبارتی ،این-
استان درموقعیت مناسبی نسبت به میانگین کشوری قرار
ندارد .این میزان ضمن این که کمتراز میانگین کشوری
است 05/5 ،کیلوگرم کمتر از میانگین جهانی میباشد .با
توجه به نتایج حاضر میانگین سرانه کل استان  2/10کیلو
گرم و میانگین سرانه مصرف در مناطق شهری  6/01کیلو
گرم و در مناطق روستایی  5/65کیلوگرم در سال است.
این در حالی است که پیشبینیهای به عمل آمده در
برنامه پنجم توسعه مقرر است مصرف سرانه آبزیان به 09
کیلوگرم افزایش یابد .موارد فوق ضرورت توجه عوامل
تأثیرگ ار بر افزایش مصرف سرانه آبزیان در استان را
نشان میدهد .همچنین ،عنایت جدی به کاهش یا رفع
تنگناها و مشکالت مصرف از جمله کاهش قیمت
محصوالت آبزیپروری ،ساماندهی بازار خرید و تجارت
محصوالت شیالتی و کم توجهی به نظرات مردمی،
موضوع بسیار با اهمیت و با اولویتی است .در عین حال
شد که بیش از  20درصد افراد مورد مطالعه عالقهای
بیش از حد متوسط نسبت به مصرف آبزیان دارند .با
توجه به این اطالعات و از طرفی رابطه سالمت پایدار
جامعه با مصرف آبزیان ضروری است که مسئوالن و
دستاندرکاران ذیربط در سازمانها و نهادهای دولتی و
خصوصی نسبت به این امر اهتمام و برنامهریزی کوتاه-

مدت و بلندمدتی داشته باشند .از طرفی ،این موضوع
نشانگر آن است که زمینه توسعه مصرف آبزیان در ابعاد
اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و ضروری است از این
ظرفیت با ابزارهای دیگری مورد بهرهبرداری قرار گیرد و
توسعه مصرف آبزیان در استان مرکزی محقق گردد .این
نتیجه با نتایج پژوهش موسوی ( )0912همخوانی دارد .با
توجه به بخش دیگری از نتایج تحقیق قیمت باالی
آبزیان ،عدم وجود بازار خرید محلی نزدیک خانه و محل
کار و عدم سازگاری با ذائقه افراد خانواده از مهمترین
مشکالت و تنگناهای توسعه مصرف آبزیان به شمار می-
رود .در همین راستا کمترین میزان رضایت افراد مورد
مطالعه از میزان قیمت و تنوع آبزیان در بازار و همچنین
مکان و زمان عرضه آنها در بازار میباشد .بنابر این،
ضروری است از طریق اتخاذ سیاست های کاهش قیمت،
توسعه کمی و کیفی مناطق توزیع آبزیان در داخل شهرها
و روستا و همچنین توزیع آبزیانی که با ذائقه مردم استان
همخوانی داشته باشد ،نسبت به افزایش مصرف آبزیان در
بین خانوارهای شهری و روستایی استان اقدامات اساسی
صورت پ یرد .این یافتهها با نتایج تحقیق بزرگمهر
( )0916همخوانی دارد .همچنین مطلبی و همکاران
( )0930نیز به دالیلی نظیر بو و مزه ماهی ،ترس از
استخوانهای ریز ماهی ،توانایی در آماده سازی و پخت و
فواید درک شده را از جمله موانع عدم مصرف ماهی در
ایران عنوان کردهاند که در انطباق با نتایح تحقیق حاضر
بود.از طرفی ،افزایش عالقهمندی به مصرف آبزیان امری
فرهنگی است و متخصصان و صاحبنظران حوزه فرهنگ
و جامعهشناسی اعتقاد دارند که هرگونه تغییر در رژیم
ایی امری زمانبر است و از جمله مقوالتی است که
تحقق آن در کوتاهمدت امکانپ یر نیست .تحقیق حاضر
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بیانگر این مسأله بود که بسیاری از افراد به علت تبلیغات
کم به اهمیت ماهی و سایر آبزیان واقف نبودند که این
مهم (لزوم تبلیغ مناسب) در تایید تحقیقات
(قاسمی0906،؛ بابایی0905 ،؛ نوری زمان آبادی0906 ،
و عادلی و شعبان پور )0916 ،میباشد .همچنین نتایج
این تحقیق با یافته های  Salehi,2006در این مورد که
با افزایش درآمد مصرفکنندگان و کاهش قیمت ماهی در
بازار ،مصرف ماهی در گروههای مسنتر ،خانوادههای
پرجمعیت و تحصیل کردهها افزایش مییابد مطابقت
داشت.

پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصله ،میانگین سرانه مصرف آبزیان در
استان  2/10کیلو گرم حاصل شده است که بسیار کمتر
از میانگین جهانی است .ل ا به منظور افزایش سرانه
مصرف آبزیان در استان مرکزی و کشور پیشنهادات ذیل
ارایه می گردند:
 -5با هدف کاهش هزینه تمام شده و اقتصادی کردن
تولید ،مجوزهای آبزی پروری بیشتری به اتحادیهها و
تعاونیهای تولیدی خصوصی واگ ار و آموزش مستمر
تولیدکنندگان در اولویت برنامهریزی سازمانهای متولی
قرار گیرد.
 -5برای افزایش سطح اطالعات و فرهنگ عمومی نسبت
به ضرورت توسعه مصرف آبزیان در سبد ایی خانوار
برنامهریزی آموزشی ،اجرایی و ترویجی الزم صورت
پ یرد.
 -9برای تنوع بخشی به تولید آبزیان و حفظ کیفیت
محصول تحقیقات و آموزش الزم صورت پ یرد.
 -5مراکز توزیع و تولید ماهی در سطح شهرها و
روستاها توسعه یافته و تسهیالت الزم برای سرمایه-
گ اران پیش بینی گردد.
 -2نوآوری ،تنوع بسته بندی و فرآوری محصوالت
شیالتی در دستور کار قرار گیرد.
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Abstract:
The main objective of this research was determination and analysis of the fish consumption
in the urban and rural areas, Markazi Province. The survey method was used to achieve the
research objectives and the main instrument of the research was a researcher made
questionnaire. The questionnaires were completed by visiting each of the research samples
(Urban and rural households). 2525 number of them was assigned to the sample based on
random sampling method. Cities were selected in the first stage by full enumeration (12
Cities: Ashtian, Arak, Tafrish, Khomein, Mohalat, Saveh, Shazand, Delijan, Kemijan,
Farahan, Khandab, Zarandieh). Frequency of the sample in each city is determined in
proportion of the size of urban households. In this study 1455 people were studied in the
urban areas and 1070people in the rural areas. A standard formula was used to estimate the
amount of fish consumption. The results showed that the average of per capita consumption
in total province is 5.81 kg, in urban area 6.70 kg and in rural area 4.62 kg/y. On the other
hand, inflation and lack of local shopping mall near the workplace and residence are
considered as the main problems and obstacles of the consumption level. Also, the
satisfaction level of the price and diversity of the available aquatic, was lower than average
in the market (2.2 and 2.62from 5). Regression analysis results also showed that five
variables including education level, number of household members, price, income level and
knowing how to cooking fish, explained more than 57 percent of the change in the
consumption of aquatics (R2=0.57). In the end it is proposed that planning for increasing the
levels of information and public culture, diversifying the methods and programs of the
extension service and promoting of the fish consumption, expansion of fish distribution and
production centers and assistance to cooperative activities and unions in the field of
aquaculture marketing and adopting supportive policies for fishing community in order to
promoting their welfare and ultimately reducing the price aquatic be considered by aquatic
consumption and public health planners.
*

Corresponding author

71

