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 چکیده

که  3 -چربی غیراشباع امگا% و همچنین وجود 69درصد( با قابلیت هضم  24تا  11آبزیان به دلیل برخورداری از کالری و پروتئین باال )

حدود شود، از اهمیت بسزایی در جیره غذایی مردم جهان برخوردارند. مصرف مداوم آن باعث کاهش میزان چربی و کلسترول خون می

 مصرف سرانه. آبزیان در ایران بیشتر از جهان بوده است اما مصرف سرانه آن بسیار کمتر است نیم قرن حاضر، روند رو به رشد مصرف

کیلوگرم در سال  برآورد شده مقدار پائینی  16کیلوگرم در سال است که نسبت به متوسط جهانی که  1/6آبزیان در حال حاضر در کشور 

کنندگان از ها بر رفتار مصرفهای مصرفی مشتریان و تأثیر آنمنظور موفقیت در بازارها فهمیدن ارزشامروزه به دهد.را نشان می

-ارزش های مختلف مشتریان بر مبنایهای مصرفی در بازارهای امروزی و وجود بخشباشد. با توجه به تغییر ارزشموضوعات حیاتی می

های مختلف، حساس و مطلع های مصرفی متفاوت، بازاریابان باید نسبت به نیازهای مصرفی متفاوت و رفتار انتخاب محصوالت در بخش

آبزیان در کشور داشته باشیم که عالوه بر نیاز مردم، دسترسی اقتصادی و فیزیکی و تقاضا برای  توانیم بازار مناسبی برایزمانی می .باشند

 آنان نیز وجود داشته باشد.

 

 های مصرفی، رفتار مصرف کننده، بازار آبزیانارزشمصرف سرانه،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

که  3 -% و همچنین وجود چربی غیراشباع امگا69درصد( با قابلیت هضم  24 تا 11آبزیان به دلیل برخورداری از کالری و پروتئین باال )

شود، از اهمیت بسزایی در جیره غذایی مردم جهان برخوردارند. همچنین مصرف مداوم آن باعث کاهش میزان چربی و کلسترول خون می

ایش طول عمر، تثبیت کلسیم بدن و جلوگیری از ها در افراد مسن، افزدر رشد چشم و مغز و ضریب هوشی کودکان، حفظ پوست و بافت

بافت فیله . ]44،  6[و جلوگیری از افسردگی، موثر است هایی چون ذات الریه، آسم، رماتیسم و فشار خون پوکی استخوان، تاثیر بر بیماری

-به دلیل اینکه حاوی بسیاری از اسیدآمینه. باشدها، کربوهیدرات و مقدار زیادی آب میماهیان حاوی چربی، پروتئین، مواد معدنی، ویتامین

کالس اول در نظر گرفته  هایخصوص لیزین، لوسین، والین، متیونین و تریپتوفان هستند؛ به عنوان تولیدکنندگان پروتئینهای ضروری به

یزان باالتری بوده، به طوری که در مقایسه با گوشت قرمز و مرغ، اسیدآمینه تریپتوفان موجود در گوشت قرمز آبزیان، به م. ]22[شوند می

کند.گوشت آبزیان از نظر کنندگی را ایفا میاین اسیدآمینه قابلیت تبدیل به نیاسین را داشته و مانند یک ویتامین در بافت بدن نقش تنظیم

روغن . ]7[غنی است  Dو  Aهای محلول در چربی مثل و نیاسین، اسید پنتوتنیک و ویتامین B2و  B1های محلول در آب نظیر ویتامین

( DHA( و اسید دوکوزا هگزانوئیک )EPAاست. اسید ایکوزاپنتانوئیک ) n-3ماهی از بهترین منابع شناخته شده برای اسیدهای چرب نوع 

هستند که نقش کلیدی در بهبود بیماری کرونری قلب، کاهش عوارض پیری و پیشگیری از سرطان دارند  n-3مهمترین اسیدهای چرب 

تواند از نظر ارزش افزوده، اشتغالزایی و ارزآوری نیز دارای عالوه بر اهمیت منابع پروتئین دریایی در تغذیه، صنایع ماهیگیری می. ]43[

 .]3[اهمیت خاصی باشد 

را گرم پروتئین روزانه  74درصدی ساالنه جمعیت جهان نیاز به تامین پروتئین حیوانی هر فرد به میزان یک سوم از حدود  3/1رشد 

های سالمتی آن موجب شده تا آبزیان همچون سایر سازد. رشد و استقبال روز افزون مصرف آبزیان در جهان به دلیل ارزشضروری می

های مساعدی را در جهت تامین امنیت غذایی نقاط جهان در سبد غذایی خانوار ایرانی قرار بگیرد. رشد تولید ماهی در ایران و جهان زمینه

گرم سهم پروتئین حیوانی است  7/34گرم پروتئین مصرفی روزانه هر فرد  4/72ارزشمند فراهم نموده است. در حال حاضر از این غذای 

آبزیان در ایران بیشتر از جهان بوده است اما  دهد. حدود نیم قرن حاضر، روند رو به رشد مصرفگرم آن را پروتئین ماهی تشکیل می 5که 

کیلوگرم در سال است که نسبت به متوسط  1/6مصرف سرانه آبزیان در حال حاضر در کشور  .]11[ست مصرف سرانه آن بسیار کمتر ا

 -1364های مصرف سرانه کشور را در سال 1-1شکل  دهد.مقدار پائینی را نشان می  .]14[کیلوگرم در سال  برآورد شده  16جهانی که 

دهد، اما هنوز تا رسیدن به سطح جهانی فاصله وجود دارد. از این رو، ا نشان میاگرچه نرخ رشد در ایران افزایش ر  دهد.نشان می 1324

 .]24[های محلی ما وجود اشته باشدباید توجه خاصی به منظور بهبود فرهنگ مصرف ماهی در بازار
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 )واحد: کیلوگرم( 1324 -1364های : مصرف سرانه آبزیان در کشور در سال1 -1شکل 

باشد. متخصصین بازاریابی معتقدند های اخیر، عادات غذایی مردم نیز به سرعت در حال تغییر میتوسعه سریع کشور در دههبا توجه به 

منظور موفقیت در بازارها امروزه به. ]33، 29، 32[ های در حال توسعه تغییر سریعی داردکنندگان آبزیان در کشورتحوالت رفتاری مصرف

های مصرفی باشد. با توجه به تغییر ارزشکنندگان از موضوعات حیاتی میها بر رفتار مصرفمشتریان و تأثیر آنهای مصرفی فهمیدن ارزش

های مصرفی متفاوت، بازاریابان باید نسبت به نیازهای مصرفی های مختلف مشتریان بر مبنای  ارزشدر بازارهای امروزی و وجود بخش

گرچه در برنامه چهارم توسعه افزایش مصرف سرانه . ]4[های مختلف، حساس و مطلع باشند شمتفاوت و رفتار انتخاب محصوالت در بخ

دلیل نپرداختن به ترغیب عمومی جامعه برای افزایش مصرف آبزیان، سنتی بودن بینی شده بود اما بهکیلوگرم پیش 14آبزیان در ایران به رقم 

 .]19[قم تحقق نیافت ساختار بازار و ناتوانی در تقویت بازاریابی این ر

 توان به دو دسته عوامل کنشی )فردی( و ساختاری به شرح زیر طبقه بندی نمود:را می به طور کلی عوامل موثر بر مصرف آبزیان

( عوامل کنشی )فردی( مصرف ماهی: قدرت خرید، دسترسی آسان به مراکز عرضه و فروش ماهی، امکان نگهداری و طبخ، آشنایی 1      

های طبخ، شناخت انواع ماهی و محصوالت آبزی، تشخیص تازگی و سالمت ماهی، اعتماد به فروشنده، آشنایی با خواص ماهی، با روش

ای همچون سن، نوع شغل، تحصیالت، تجربه الگوها و عادات غذایی، دیدگاه شرعی درباره مصرف غذا، سبک زندگی و عوامل زمینه

 سکونت )ساحلی/ غیرساحلی(.

های آن، قیمت محصول بدیل )گوشت قرمز، مرغ، غذاهای گیاهی و ....(، وامل ساختاری مصرف ماهی: قیمت ماهی و فرآورده( ع2      

 های آن، تازگی محصول، چگونگی عرضه محصول )تنوع بسته بندی، عرضه بهداشتی کاال، عرضه به موقع، تعدد و تنوع محصول و فرآورده
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ها و هنجارهای مصرفی. چنانچه، دسترسی(، عالمت تجاری و نحوه تبلیغ و ترویج کاال، ارزش پراکندگی مراکز فروش محصول/ امکان

دهند در این ها، رفتار افراد را تحت تاثیر قرار میها یا محدودیتهای با دوامی تلقی کنیم که با تعیین فرصتساختارهای اجتماعی را نظام

ها و هنجارهای مصرف ماهی از مهمترین ساختارهای اجتماعی هستند که رفتار رزشصورت، نظام بازار )محلی( ماهی و همچنین نظام ا

دهند. این ساختارها از طریق سازوکارهای تقیید یا تحریک تقاضا، اثر تنظیمی خود را بر رفتار )ماهی( را تحت تاثیر قرار می مصرف

نظام بازار ماهی، قیمت، تنوع و تازگی، بسته بندی و آماده سازی کنند. از مهمترین سازوکارهای تحریک تقاضا در کننده اعمال میمصرف

 .]12[)برای طبخ(، دسترسی آسان، تبلیغ و ترویج محصوالت است 

نگهداری و  و ]9[ ، اطالعات تولیدکنندگان از مسائل بازار کم]26[امکانات فیزیکی و زیر ساختی در اکثر بازارهای ماهی نامناسب 

توانیم بازار مناسبی زمانی می .]7[ است نسبت به سایر محصوالت غذایی، دشوار هاندلیل ویژگی فسادپذیری باالتر آ بازاررسانی آبزیان به

عرضه . ]6[برای آبزیان در کشور داشته باشیم که عالوه بر نیاز مردم، دسترسی اقتصادی و فیزیکی و تقاضا برای آنان وجود داشته باشد 

. ]2[اساسی در تغییر و بهبود الگوی مصرف جامعه و رویکرد عمومی به استفاده از محصوالت آبزیان دارد صحیح و مناسب آبزیان نقش 

سازد. برای ها و شبکه توزیع فراهم میبازار رسانی از آخرین مراحل تولید است که دسترسی همگانی به آبزیان را از طریق مراکز و کانال

یت غذایی از طریق آن، آشنایی با شرایط محیطی بازار در کشور الزم است. چه بسا بازاریابی بین دسترسی همگانی به آبزیان و برقراری امن

المللی به منظور صادرات نیز بتواند هدف دیگر ما باشد. لذا انجام تحقیقات بازاریابی به منظور آشنایی با نیاز متقاضیان متنوع و جلب 

های توان با شیوهامروزه می. ]6[ریداران و مصرف کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد رضایت آنان از طریق نزدیک ساختن فروشندگان، خ

آوری یا شست و شوی مناسب، بوگیری، رعایت موارد بهداشتی، نگهداری و فروش و های عملجدید و فناوری روز و استفاده از سیستم

 .]12[ های شغلی جدید را نیز فراهم نمودهساماندهی بازار عرضه در جهت افزایش تقاضای آبزیان کوشید و زمین

 

کنندگان به مصرف ماهی و آبزیان وجود دارد که تازگی و کیفیت، قیمت و مکان توزیع و شیوه عرضه در عوامل فراوانی در گرایش مصرف

فروشان  های عمده فروشی از خردهی دریایی خود را به جای بازاراز آنجا که افراد خرید غذاها. ]12، 2[زمره مهمترین عوامل قرار دارند 

. ]36[کنندگان عرضه شوند شود که آبزیان در مکان بهداشتی و شکل مناسب و آسان به مصرفکنند؛ این ضرورت ایجاد میدریافت می

عرضه صحیح و مناسب آبزیان نقش اساسی در تغییر و بهبود الگوی مصرف جامعه و رویکرد عمومی به استفاده از محصوالت آبزیان دارد 

 برای دسترسی همگانی به آبزیان و برقراری امنیت غذایی از طریق آن، آشنایی با شرایط محیطی بازار در کشور الزم است. چه بسا  .]2[
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للی به منظور صادرات نیز بتواند هدف دیگر ما باشد. لذا انجام تحقیقات بازاریابی به منظور آشنایی با نیاز متقاضیان متنوع بازاریابی بین الم

 . ]6[ و جلب رضایت آنان از طریق نزدیک ساختن فروشندگان، خریداران و مصرف کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد

 

 مروری بر منابع

، 42، 45، 44، 25[ توان به تحقیقات؛در زمینه رفتار مصرفی آبزیان در ایران و جهان صورت گرفته است که میامروزه تحقیقات وسیعی 

و غیره  نام برد. اما مطالعات در رابطه با بازارهای فروش ماهی و محصوالت آن بسیار محدود بوده است. با این  ]17، 13، 12، 2، 16، 22

در ذیل تحقیقاتی با موضوعاتی از قبیل رفتار مصرفی آبزیان، بازار نام برد.   ]32، 24، 34، 37، 35، 34، 23، 36[ توان به تحقیقاتحال می

 فروش آن و بازار سایر محصوالت غذایی آورده شده است:

ف انجام شد نشان داد، تحصیالت و درآمد از یک سو، و قیمت و نحوه عرضه محصول از سوی دیگر بر مصر ]1[ای که توسط مطالعه

 ماهی موثر است.

های طبخ و تعدد مراکز عرضه در مطالعه مصرف آبزیان در خانوارهای شیرازی نشان داد که قیمت، تازگی، عرضه بهداشتی، آشنایی با روش

 .]5[مصرف ماهی موثر است 

این مطلب بود که گسترش  ای که گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاکی ازدر مطالعه

های ماهی و ایجاد مراکز مورد اطمینان مراکز عرضه، افزایش تبلیغات و اطالع رسانی، رعایت اصول بهداشتی و بهبود کیفیت فرآورده

 .]2[تواند تاثیر بسزایی در گسترش مصرف ماهی در ایران داشته باشد عرضه می

های که خانوارهای گرگانی در خرید فرآورده مشخص گردیدهای شیالتی و فرآورده مطالعه رفتار شهروندان گرگانی در مصرف آبزیان

 .]13[ نمایندشیالتی به کیفیت و تازگی، قیمت، بهداشتی بودن مکان توزیع توجه می

اهش قیمت نتایج حاصله اذهان داشت که ک. ]2[ای در زمینه گرایش متخصصین تغذیه به مصرف میگو در ایران انجام  پذیرفت مطالعه

های کوچک و بندیها و عرضه میگو در بستههای پخت، افزایش عرضه در رستورانمیگو در بازار، ترویج خواص میگو، آموزش روش

 توانند تاثیر بسزایی در افزایش مصرف میگو در ایران داشته باشند.آماده مصرف می
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نتایج نشان داد کیفیت، مزه، گرفت. عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران را مورد بررسی قرار 

-بو و منبع پروتئینی اصلی ترین عوامل خرید و مصرف خانوارهای تهرانی هستند. اما در گروهی که فقط مصرف کننده ماهی پرورشی می

دهند و در اولویت چهارم به جای منبع پروتئینی کنند بعد از کیفیت، به بو بیشترین اهمیت را میبه کلی ماهی مصرف نمی باشند یا آنانی که

 .]6[ دهندبه تیغ ماهی حساسیت بیشتری نشان می

کیلوگرم و  2اصفهانی  نتایج نشان داد مصرف سرانه آبزیان برای هر فرد گرفت.بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان را مورد بررسی قرار 

اولویت خانوارهای اصفهانی به ترتیب مصرف ماهیان دریایی، پرورشی، کنسروی و میگو است. خانوارهای اصفهانی در خرید ماهی و 

 .]15[ نمایندآبزیان به کیفیت و تازگی، قیمت، بسته بندی و بوی ماهی توجه می

که در مناطق مرکزی  نشان داددو ناحیه مرکزی و ساحلی ویکتوریای استرالیا  بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرفی غذاهای دریایی در

ای در سطح توجه قرار دارند، اما در مناطق ساحلی متغیرهایی همچون قیمت، مسافت، طعم، مزه، کیفیت و فصل به طور قابل مالحظه

 .]25[ ها برخوردارندری در مصرف این فراوردهعواملی همچون کیفیت، سن، تعداد افراد شاغل و اندازه خانوار از اهمیت بیشت

عنوان کردند تقاضا برای محصوالت دریایی با توجه به مزایای آن در سالمت مصرف کننده افزایش یافته است. این افزایش با عواملی  ]41[

به عنوان تامین کننده این ها همچون باال رفتن حق انتخاب برای محصوالت دریایی فرآوری شده، دسترسی آسان و نقش سوپرمارکت

 محصوالت مرتبط بوده است.

در پیمایشی درباره مصرف صدف خوراکی در امریکا دریافتند که قیمت، سالم بودن محصول و دسترسی به محصوالت تازه از  ]31[

بوی صدف بسیار  کنند نسبت به مزه، قیافه ودهند و کسانی که صدف مصرف نمیصدف را افزایش می متغیرهایی هستند که مصرف

 حساس هستند.

که کیفیت و پخت  مشخص شدو  گرفتعوامل موثر بر تصمیم خانوارهای اوکلندی نیوزلند در خرید غذاهای دریایی را مورد بررسی قرار 

 .]44[ دهندهایی هستند که این خانوارها را در انتخاب غذاهای دریایی تحت تاثیر قرار میآسان ویژگی

فروشی، تغییرات گذاری خردههای بازاریابی، اقدامات تجاری و قیمتعنوان بازار محصوالت تازه در آمریکا: کانالبا  ]27[در مطالعه 

 فروشان و تکنولوژیکی در تولید و بازاریابی و نیز رشد تقاضای مصرف کنندگان محصول، روابط بازارهای سنتی بین تولیدکنندگان، عمده
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ن موضوع به طور چشمگیری عرضه کنندگان محصول را از سوی مصرف کنندگان و خریداران به انجام فروشان را تغییر داده که ایخرده

 ها با توجه به میزان و حجم خرید و ... ملزم گردانیده استخدمات بازاریابی و در نظر گرفتن تشویق

و مادرید در اروپا مقایسه شد مشکالت ساختاری  فروشی روگیسفروشی ماهی در ترکیه با بازار عمدهکه دو بازار مهم عمدههمچنین زمانی

 .]36[ وبهداشتی مشاهده گردید 

در بررسی رفتار مصرف صدف خوراکی در استرالیا، شش متغیرکیفیت، سالم بودن، برچسب یا مارک تجاری، معرفی کاال، خصوصیات 

 .]39[  دانندهای خوراکی موثر میصدفبندی و قیمت کاال را در انتخاب و خرید های مرجع در بستهروان شناختی، ارزش

که اندازه و درآمد خانواده، گرفت. نتایج نشان داد کنندگان مالزی مورد بررسی قرار عوامل موثر بر رفتار خرید ماهی تازه در میان مصرف

 .]21[  دهدکننده را تحت تاثیر قرار میگونه، طعم و ارزش غذایی ماهی تازه به طور قابل توجهی رفتار خرید مصرف

بار در  11. نتایج نشان داد، متوسط دفعات خرید هر نفر از خانوار تهرانی گرفتمصرف سرانه ماهی شهروندان تهرانی را مورد بررسی قرار 

وسط ای ان اعالم شد. به طور متکیلوگرم بود. موثرترین عامل خرید ماهی نسبت به سایر منابع پروتئینی، ارزش تغذیه 1/5سال با میانگین 

کیلوگرم مربوط به ماهی پرورشی،  4/9کیلوگرم محاسبه شد که  3/13درصد خرید به ماهیان پرورشی اختصاص یافت. مصرف سرانه  2/33

کیلوگرم مربوط به ماهی کنسرو شده بود. باال بودن مصرف سرانه شهروندان تهرانی در مقایسه با سایر  1/1کیلوگرم به ماهی وحشی و  2/5

کنند تازگی ماهیان پرورشی اعالم شد. در مقابل مصرف ماهی کنسرو شده و وحشی در میان مردم ی که در تهران زندگی میافراد شهرستان

 .]16[  تر از دیگر افراد بودکنند بیشمناطق ساحلی که در تهران زندگی می
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