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 چکیده

ثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساار  و مهاهب بررسای شاب      ؤبا توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سالمت جامعه، در این مطالعه عوامل م
ز الگاو   و با اسافااد  ا  1394خانوار سارو  در سال  120خانوار مههب  و  180نامه از است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضور  و تکمیل پرسش

 10. بر اساس نفایج به دست آمب ، مفغیرها  تعباد افاراد زیار     استثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شبؤالجیت ترتیبی، مهمفرین عوامل م
زیاان و ساالمت و   دار داشفه و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طاب  آب ثیر مثبت و معنیأسال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارها  مههب  ت

دار داشفه است. در خانوارها  سارو ، مفغیرها  تعباد افراد زیر د  سال، تعباد ثیر منای و معنیمصرف ماهی در خانوارها  مههب  تأ بهباشت آبزیان بر
دار داشافه  ثیر منای و معنای أماهی تدار داشفه و سن بر مصرف ثیر مثبت و معنیأافراد با بیمار  خاص، تعباد سالمنبان و سطح درآمب، بر مصرف ماهی ت

دهب، هیچ یک از مفغیرها  نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان ثر بر مصرف آبزیان در شهرها  مههب و سار  نهان میؤمقایسه عوامل ماست. 
تر  نسبت به خانوارها  مهاهب  )ییرسااحلی(   پایینانب. از آنجا که خانوارها  سارو  )ساحلی( به آبزیان تاز  و با قیمت ثر نبود ؤخانوارها  سارو  م

هاا  آموزشای طاب     برگزار  کالسدست آمب ، لذا بر اساس نفایج بهثیرگذار بود  است. أدسفرسی دارنب؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها ت
 گردد.می جهت عرضه انواع آبزیان پیهنهاد آبزیان ها بازارچه و ایجاد منبانآبزیان برا  عالقه

 
 مصرف ماهی مههب،  ،سار الگو  الجیت ترتیبی،  :کلیدی هایواژه

 

 123مقدمه

ین آبزیان در تغذیه انسانی موجب شب  است در ئارزش باال  پروت
ماهیگیر  به صنعفی مها  و شاایان    کهورها  مخفلف جهان صنعت

جازو   دریاایی  تغذیاه، یاذاها    کارشناسان گافه به. توجه تببیل شود
 بار  عاالو   زیرا ؛آینبمی حساب به باال یذایی بسیار ارزش با یذاهایی

 مقاادیر  و مفعابد  انواع حاو  کافی، ضرور  و آمینه اسیبها  داشفن

 ارزش عین حال، در .(7) هسفنب نیز معبنی مواد و هاویفامین مناسبی از
 روین و گوشت موجود در 3 امگا چرب اسیبها  ثیرأت و انآبزی یذایی

 آن ،سکفه مغز  و عروقی -ها  قلبیگیر  از بیمار پیشدر  آبزیان

 باه ، اسات  کارد   معرفی دنیا تمام در و کامل سال  عنوان یذا  به را
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 از جهان کل حیوانی سه  پروتئین از درصب 25 حبود امروز  که طور 
بارا    هاایی ریاز  د و بسیار  از کهورها برناماه شومین میأت آبزیان

مصارف   (.28ها  آبزیان در سبب یذایی مردم دارناب ) افزایش فرآورد 
و  21، 19 حبود به ترتیب اروپاو  آسیا ها جهان، قار سرانه آبزیان در 

کنا   همچنین کهورها  مالبیو، ایسالنب و هنا    .است کیلوگرم 22
کیلوگرم، باالترین مصارف سارانه و    70و  92، 185ترتیب با حبود به

و  1/0، 07/0ترتیاب باا   کهورها  افغانسفان، اتیوپی و تاجیکسفان باه 
ترین مصرف سارانه آبزیاان در جهاان را دارا مای    کیلوگرم، پایین 5/0

 (. 8باشنب )
افزایش روزافزون جمعیات و  عالو  بر ارزش یذایی باال  آبزیان، 

بیش از پیش باعا  شاب ،   مین یذا برا  تغذیه این جمعیت، أنیاز به ت
کهورها  مخفلف به اسفااد  هر چه بیهفر از منااب  یاذایی عظای  و    

توجه نهان دهناب. بابین منظاور، مطالعاات و تاقیقاات      بزیان ینی آ
مخفلای در زمینه درک و بررسای عوامال افازایش دهناب  مصارف و      

( به 3مقبم و عیوضی )باقیانیتقاضا  آبزیان انجام شب  است. از جمله 
در خانوارها  شاهر جاوانرود    ماهی مصرف عبم با مرتبط علل بررسی

 8/15ها گویا  این بود که تنهاا  مطالعه آناسفان یزد پرداخفنب. نفایج 
کنناب و عابم جایگاا     بار در هافه ماهی مصرف می 2درصب خانوارها، 
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از موان  موجود در مصارف  را این شهر مردم مصرف ماهی در فرهن  
( 20نصارتی و همکااران )   مطالعاه  نفاایج حاصال از   .انبی دانسفهماه

ار، وجود کودک زیار  که افزایش سن سرپرست خانو استحاکی از آن 
ها  خاص در خانواد ، احفمال قارار گارففن   د  سال و افراد با بیمار 

دهاب.  خانوارها را در گرو  خانوارهاا  باا مصارف زیااد، افازایش مای      
همچنین، با افزایش سطح درآمب ماهانه و بعب خانوار، احفمال مصارف  

 .یاباب مای سطوح باالتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاار ، کااهش   
مصارف آبزیاان در    قابار ( باه تعیاین و تالیال م   5ادگر و همکاران )د

مناطق شهر  و روسفایی اسفان مرکز  پرداخفناب و باه ایان نفیجاه     
باشاب.  می کیلوگرم 81/5رسیبنب که میانگین سرانه مصرف کل اسفان 

از نیاز  گرانی و نبود بازار خریب مالی نزدیاک ماال کاار و ساکونت     
بر اساس مطالعه  .شناخفه شب  استی ترین مهکالت مصرف ماهمه 

گونه، طع  و ارزش یذایی  ،رانباز  و درآمب خانوا ،(1احمب و همکاران )
ثیر أکننب  را تات تماهی تاز  به طور قابل توجهی رففار خریب مصرف

(، 23بر اسااس نفاایج مطالعاه رحمااواتی و همکااران )     دهنب. میقرار 
دریاایی   ترین یذا رایج میگو کنسرو شب  و تن ماهی آال، قزل ماهی

 تاأثیر  شونب و فوایب حاصل از مصرف آبزیان وماسوب می در اسفرالیا
تارویج مصارف آبزیاان،     در بهباشت و سالمت مفخصصان و هارسانه
همچناین   دریاایی هسافنب.   برا  مصرف یاذاها   اصلی ها مارک
-ترین عامل در مصرف یا عبم مصرف مااهی، طعا  آن و اصالی   مه 

مان  در مصرف ماهی تاز ، قیمت آن بود  اسات. نفاایج مطالعاه    ترین 
کننابگان آبزیاان در   ( نهان داد، اکثر مصارف 14کسووان و همکاران )

تایلنب، کهاورزان و افراد دارا  شغل آزاد با درآمب و سطح تاصایالت  
 ماصاوالت  خریاب  عامال  تارین مه  باشنب. همچنین، قیمتپایین می
( باه بررسای عوامال    16قلو و کیزیالساالن ) باشب. کیزیلومی شیالتی

ثر بر مصرف ماهی در ترکیه پرداخفنب. نفایج حاکی از ایان باود کاه    ؤم
دار  بر ثیر مثبت و معنیأقیمت گوشت قرمز و مرغ و درآمب خانوارها ت

 مصرف ماهی دارد. 
در مناطق مخفلف کهور ایران، مصرف آبزیان با توجه به شارایط  

نبگی، اقفصاد، آداب و رسوم و اقلای  )دور  و  مخفلف از جمله شیو  ز
نزدیکی به دریا( مفغیر است اما مفوسط مقادیر مصرف و جایگا  آن در 

ها  دسفرسی به آببرنامه یذایی مردم، با توجه به مناب  آبی گسفرد ، 
و باا ساایر    و ذخایر مفنوع آبزیان در ایران، در حاب کاافی نیسات    آزاد

 1393اسااس آمارناماه ساال    بر (. 20اشب )بنمیکهورها قابل مقایسه 
کیلوگرم، یعنی کمفار   2/9شیالت، نرخ سرانه مصرف آبزیان در ایران، 
میاانگین مصارف سارانه    از نصف مصرف سرانه دنیا و حفی کمفار از  

کیلاوگرم(   2/14و آمریکاایی ) ( کیلاوگرم  77/10فریقایی )آکهورها  
. حاباکثر  االتر اسات با  ،فقیار  بسایار  و تنها از کهاورها   (8باشب )می

شامالی  هاا  جناوبی و   ماهی در ایران مربوط به اسفان سرانه مصرف
توان باه  ها میباشب. از جمله این اسفانکیلوگرم می 15کهور با حبود 

 7/13اسفان مازنبران اشاار  کارد کاه مصارف سارانه آبزیاان در آن       

 (. ایان در حاالی اسات کاه صانعت     15باشاب ) کیلوگرم در ساال مای  
 ایان  هاا  توانمناب   و ها  اقفصااد  ترین فعالیتمه  از یر ماهیگ

است. ایان   نمود  فراه  افراد زیاد  را اشفغال زمینه و باشباسفان می
درصب از کال آبزیاان تولیاب  کهاور، رتباه اول       3/19اسفان با تولیب 

 سردابی ماهیانتن  19737پرور  در ایران را دارا است و با تولیب آبز 
( و در مجماوع،  خاویار  و ماهیان کپور) گرمابی ماهیانتن  51681و 

باه عناوان قطاب     هاا  اخیار  تن انواع آبزیان، در ساال  71784تولیب 
تان   23382همچناین باا صایب     پرور  ایران شناخفه شب  است.آبز 

ها  شمال را دارا درصب  از صیب آب 59انواع آبز ، رتبه اول و سه  
ر و اطالعات و مقایسه مصارف سارانه   (. توجه به این آما27باشب )می

آبزیان در این اسفان با باالترین مصرف سرانه آبزیان در جهان و حفی 
-سازد که علای با میانگین مصرف سرانه جهان، این نکفه را روشن می

ری  دسفرسی و فراه  بودن شرایط، مقاادیر مصارف آبزیاان در ایان     
پایین باودن   ی دارد.اسفان فاصله زیاد  با مفوسط مقادیر مصرف جهان

ها و عبم تناسب عرضه و تقاضا سرانه مصرف، فراه  نبودن زیرساخت
در بازار ماهی، سبب بروز مهکالتی برا  فعاالن بازار ماهی در اسفان 

و پنجاه نارم    ا  دسات شب  و تولیبکننبگان آن با مهاکالت عبیاب   
ایران که هایی از البفه این مهکالت در مناطق و اسفان .(15کننب )می

مصرف سرانه پایینی دارنب، بسیار بیهفر است. حاباقل مصارف سارانه    
آبزیان در ایران مربوط به اسفان خراسان بزرگ با مصرف دو کیلاوگرم  

پارور  در اسافان   ها  آبز (. مقبار تولیبات فعالیت20در سال است )
 پارورش تن آن، مربوط به  4604تن است که  5870خراسان رضو  

 کپاور ) گرماابی  ماهیاان تن مربوط به پرورش  851ابی و سرد ماهیان

 498(. مقبار تولیب آبزیان در مهاهب نیاز   27( است )خاویار  و ماهیان
در  مااهی کیلاوگرم   56/1 سارانه  با مصرف( و این شهر 18تن است )

( که با توجه به روناب رو باه   28بسیار پایینی دارد ) مصرف سرانه، سال
رشب شهرنهینی و تغییر الگو  مصارف خانوارهاا و تقاضاا  فزایناب      

فودهاا، بایاب منفظار    شهرهایی نظیر مهاهب بارا  اناواع فسات    کالن
آمارهایی بسیار ببتر در این زمینه بود. توجه به این آماار و اطالعاات،   

که چه عواملی بر مصارف آبزیاان در    سازدها را مطرح میاین پرسش
ثر بر تمایال باه مصارف یاا     ؤگذارنب؟ آیا عوامل مجامعه ایرانی اثر می

عبم تمایل به مصرف آبزیان، در مناطق مخفلف کهور یکسان اسات؟  
توانب اخافالف  دسفرسی و نزدیکی به مراکز تولیب آبزیان تا چه حب می

توضیح دهب؟ پاس  به مقادیر مصرف سرانه ماهی در مناطق مخفلف را 
ثر بر مصرف آبزیان ؤها نیازمنب مطالعه و شناسایی عوامل ماین پرسش

دهاب؛  ها نهان مای در مناطق مخفلف کهور است. در حالی که بررسی
ا  هاا  اخیار مطالعاه   هاا  مطارح شاب ، در ساال    ری  ضرورتعلی

 ا  در این زمینه صورت نگرففه است. بنابراین در ایان مطالعاه  مقایسه
ثر بر مصرف ماهی در شهرها  ساار  )سااحلی( و مهاهب    ؤعوامل م

. از آنجاا  گرففه است)ییرساحلی( مورد تجزیه و تالیل و مقایسه قرار 
ویژ  مازنبران، عرضه به انباز  کاافی  که در صنعت شیالت ایران و به
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رود، وجود دارد و تقاضا حلقه ماقاود  در باازار آبزیاان باه شامار مای      
ثر بار مصارف مااهی در ایان دو شاهر باه عناوان        ؤما مطالعه عوامل 

ترین مصرف سرانه، به شناساایی عاواملی   نماینبگان باالترین و پایین
که سبب کاهش مصرف ماهی و همچنین اخفالف در مقادیر مصارف  

هایی برا  رف  مهکالت موجود کمک حلشب  است، و جسفجو  را 
 فاروش  افازایش یجه در نف و عرضه توانب در بهبود ناو کنب و میمی

ا خانوارها سابب یاذایی    تر شابن الگو  مصرف و سال بهبود  و آبزیان
جمعیت میلیون نار  3ویژ  آنکه شهر مههب با بیش از اثرگذار باشب. به

میلیاون زارار از داخال و بایش از یاک       32( و پذیرایی از بیش از 21)
یاذایی  و در نفیجاه نیااز    (28میلیون زارر از خارج کهور در هر ساال ) 

باال، اسفعباد تببیل شبن به یک بازار بزرگ مصرف آبزیاان و عااملی   
شهر مههب پرورش ماهی در شیالت و گیر صنعت پیهرفت چه برا  
 را دارد. کهور و 

 

 هامواد و روش

 توساط  مااهی  مصارف  دفعات تعباددر این مطالعه، مفغیر وابسفه 

 مصرف مصرف، ببون گزینه: 4 قالب خانوارها  مههب  و سارو  در

بناابراین ساطوح    باشاب. هافگای مای   مصرف ماهانه و ساالنه، مصرف
مصرف ماهی، مفغیر  کیای با چناب حالات مهاخس اسات و بارا       

توان از انواع الگوها  الجیت )چنبگانه، تعیین عوامل اثرگذار بر آن می

را مای  چنبگاناه با اینکه الگو  الجیت ترتیبی، مفباخل( اسفااد  کرد. 
د، اما این الگو، کرتخمین طبقات با مقیاس ترتیبی اسفااد   ا برتوان 

ها  الجیت الگوآورد. لذا ماهیت ترتیبی مفغیر وابسفه را به حساب نمی
و پروبیت ترتیبی به طور خاص بارا  اسافااد  از مفغیرهاا  ترتیبای     

هاا بارا  بارآورد چناین     الگاو تارین  ها از کاملالگوانب. این ایجاد شب 
بنب  و تمیز مفغیر وابسفه به طبقات و قادر به تقسی  هسفنب تاقیقاتی
  از امجموعاه ب. ببین صورت که مفغیر وابسفه تات نباشمخفلف می

گیرد و با توجه به طبقاات مخفلاف مهاخس شاب ،     فرضیات قرار می
دهب. لذا در مطالعات پیمایهی کاه در  مقادیر  را به خود اخفصاص می

شود، ماورد اسافااد  قارار مای    بنب  میطبقه ا سفه رتبهبآن مفغیر وا
(. حال چنانچاه ساطوح مصارف آبزیاان بار اسااس هزیناه        10) گیرد
بنب  شونب، عالو  بر تعباد طبقات، ترتیب طبقات نیاز اهمیات   تقسی 
(. بنابراین در مطالعه حاضر به منظور بررسای عوامال   11کنب )پیبا می

 شود. یبی اسفااد  میاثرگذار بر مصرف ماهی از الگو  الجیت ترت
*الگو  الجیت ترتیبی دارا  مفغیر وابسفه )

iy به صورت پیوسفه )
 و قابال  گسسافه  مفغیر  iyشود  فرض اگرو ییرقابل مهاهب  است. 

 iمصرف ماهی توسط خانوار  jمخفلف  سطوح بیانگر که است مهاهب 
باا   مهااهب ،  قابال  مفغیار  و مهاهب  قابل ییر مفغیر میان ارتباطاست، 

 :آیبمی دست به (1رابطه ) صورت به ترتیبی الجیت الگو  اسفااد  از

 i=1, ….., n 1≤ µ* 
i∞ ≤ y - 1 = اگرiy 

(1) i=1, ….., n 2≤ µ* 
i≤ y 1µ 2 = اگرiy 

 i=1, ….., n 3≤ µ* 
i≤ y 2µ 3 = اگرiy 

 i=1, ….., n ≤ + ∞* 
i≤ y 1-jµ اگر j =iy 

 
شاب    مهااهب   هاا  پاسا   که هسفنب هاییها آسفانه μآن  در که
 از اسافااد   باا . این الگو شونب برآورد بایب و کننبمی تعریف را گسسفه

 باشب، 1i y =که  این احفمال و شودمی برآورد حباکثر راسفنمایی روش

 : آیبمی دست به( 2) رابطه از اسفااد  با

1 1 1Pr( ) Pr ( ) Pr ( ) ( )i i j i j i i jy j y x F x       
           (2 )  

از مفغیرهاا    K× 1باردار   Ɛ ،xتاب  توزی  تجمعای   Fکه در آن 
دهنب  )شامل مفغیرهایی همچون قیمت گوشت مااهی، قیمات   توضیح

گوشت قرمز، قیمت گوشت مرغ، شغل، درآمب، تاصیالت، سان، بعاب   
سال، تعاباد   10ر خانوار، تعباد افراد با بیمار  خاص، تعباد فرزنبان زی

افراد سالمنب، شاخس سلیقه خانوار، شاخس دسفرسی خانوار، شااخس  
باردار سافونی    βدانش تهیه و طاب  آبزیاان و شااخس بهباشات( و     

بر خالف الگو  الجیات چنبجملاه   باشب.پارامفرها  برآورد  شب  می
ترتیبی بیانگر ساطوحی ترتیاب  الجیت ها  پاس  در الگو  ا ، گرو 
مبفنای بار یاک مفغیار پنهاان       الگو(. این 25ب )نهسفخود  گونه میان

به منظور تعیین تأثیر مفغیرها  توضایای بار تعاباد     پیوسفه است که
همچنین ناو  تأثیر هر مفغیر بر احفمال قرار گارففن   دفعات مصرف و
 ، مصرفساالنه ماهی مصرف مصرف، ببونگرو  ) چهار هر خانوار در

 گیرد.اسفااد  قرار می( مورد هافگی مصرفو  ماهانه
ام یاا  j، ساطح  iخاانوار   کاه  را احفمال این ترتیبی، الجیت الگو 

تر را به خود اخفصاص دهب )تعریف احفمال تجمعی( باه صاورت   پایین
 کنب:( برآورد می3الگو  )

1 1 2 2 3 3

( )
[ ... ]

1 ( )

1,2,3,.....,

i i
j i i i k ik

i i

X
Log X X X X

X

j n


    



 
      

 

 (3)       
 به و است وابسفه بینیپیش طبقه احفمال به تنها jµ در این رابطه

. عبااارت ناابارد بساافگینااام باارد  شااب    توضاایای مفغیرهااا 

1 1 2 2 3 3 ...i i i k ikX X X X        .بخش مسفقل طبقات استj ،

 شود:( مااسبه می4احفمال تجمعی است که از رابطه )
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( ) ( ) ( )j i i i iX x P y j X      
(4 )                    

 اسات  ترتیبی این الجیت رگرسیونالگو   اساسی فروض از یکی
 ، در نفیجاه باشب یکسان نفیجه، ها گرو  از جات هر میان ارتباط که

 نباشاب،  چناین  اگردارد.  وجودالگو(  یک تنها)ضرایب  از مجموعه یک

-گارو   از جات هر میان ارتباط توضیح برا  مفااوتی نیازمنب الگوها 

 آزماون )ماواز    هاا  رگرسیون آزمون (.25) بود خواهی  نفیجه ها 

 پارامفرها برابر  قضیه بودن منطقی ،(راسفنمایی نسبت آزمون و 1برنت

 فرض چنانچه دیگر، عبارت به. کنبمی ارزیابی ها راگرو  تمامی برا 

 تماامی  بارا   باودن ضارایب   یکسان از عبارت که هاآزمون این صار

 پارامفرهاا   کاه  است آن نهانگر شود، واق  قبول مورد است، هاگرو 

. چنانچاه ایان   (29هسفنب ) یکسان پاس  ها گرو  همه برا  وضعیت
فرضیه برا  مفغیر  رد شاود، باه جاا  الجیات ترتیبای، از الجیات       

 شود.یاففه اسفااد  میترتیبی تعمی 
 .شاود در این الگو تاسیر ضرایب به صورت مسافقی  انجاام نمای   

یابب، تغییر در احفمال، یافزایش م کننب  بینیزمانی که یک مفغیر پیش
کنناب  اسات، باه ساایر      بینای عالو  بر اینکاه وابسفه به ارزش پایش 

نیست،  آنجا که این تغییر در احفمال، ثابت از .مفغیرها نیز بسفگی دارد
شود، بنابراین در اینجا لذا تاسیر ضرایب به صورت مسفقی  انجام نمی

هاا  نهاایی   گارو  عالمات ضاریب( بارا     )تنها جهت تغییر احفمال 
هاا  در این نوع از مبل (. لذا17)است  مهاهب  ابفبایی و انفهایی( قابل)

بینی شاب   ثیر مفغیرها  مسفقل بر احفماالت پیشأبه منظور بررسی ت
مفغیر وابسفه و یا برا  انفخاب ترتیب آلفرناتیوها، اثر نهایی یا احفماال  

باا اثارات نهاایی    طاور مسافقی    ه ب  βضرایب .شودنهایی مااسبه می
توان اثرات نهایی مفغیرهاا  می (5)با اسفااد  از روابط یسفنب و مرتبط ن

و  11) مااسابه نماود   ،طبقه ماورد بررسای   چهاررا بر رو  احفماالت 
13 :) 

1

2

( 1 )
( )

( 2 )
[ ( ) ( )]

( 3 )
( )

t t

k

t t

k

t t

k

prob y x
F x

x

prob y x
F x F x

x

prob y x
F x

x

 

   

  

 
 



 
    



 
 

 (5 )       
با توجه به اینکه اثر نهایی باه ارزش کلیاه مفغیرهاا  توضایای     

هاا  مفغیرهاا در   کاارگیر  ارزش به دربار گیر   تصمیوابسفه است، 
ها  میاانگین  معموالً اثر نهایی در ارزش اهمیت بسیار  دارد.برآورد، 

. با توجه به این که مجموع احفمااالت،  (21) شودمفغیرها مااسبه می
هموار  برابر یک است، بنابراین مجموع اثرات نهایی برا  هار مفغیار   

ا  که بایب مورد توجه قارار گیارد ایان    اما نکفه. برابر صار خواهب بود

                                                           
1- Brant 

اثرات نهایی بارا  مفغیرهاا  دوتاایی باه صاورت       مااسبه است که
در این مورد اثر نهاایی باه صاورت اخافالف      ؛شودمسفقی  انجام نمی

 (.9) شودمیان احفماالت در دو حالت ممکن مااسبه می
هب و هاا  مها  تر بیان شب، در مطالعاه حاضار شاهر   چنانچه پیش

سار  به عنوان نماینب  شهرها  ییرساحلی و ساحلی انفخاب شابنب.  
بنب  تصادفی اسافااد  شاب    گیر  طبقهدر این مطالعه از روش نمونه

 آور  گردیاب جما   1394نامه در سال پرسش 300است و در مجموع 
نامه در شهر ساار   پرسش 120نامه در شهر مههب و پرسش 180که 

( تعریاف مفغیرهاا  مطالعاه را نهاان     1ل ). جابو تکمیل شاب  اسات  
دهب. مفغیرها  مورد بررسی شاامل ساه دسافه عوامال جمعیفای،      می

باشانب.  عوامل اقفصاد  و عوامل نامطلوب مرتبط با مصرف آبزیان می
عوامل نامطلوب مرتبط با مصرف آبزیان به چهار گرو  مفغیر مرتبط با 

ز و عالقاه نباشافن   سلیقه )بو و طع  نامطبوع، داشافن اسافخوان ریا   
اعضا  خانواد (، دسفرسی و سهولت تهیه آبزیان )در دسفرس نباودن،  

هاا  طاب  )عابم    عبم تنوع، قیمت باال، کیایت پایین(، داناش روش 
ها  طب  آبزیان، عبم مهارت در خریب، و سخفی پاک آشنایی با روش

و آماد  کردن( و بهباشت و سالمت آبزیاان )عابم آگااهی از خاواص     
 انب. ا ، عبم اطمینان از سال  و بهباشفی بودن( تقسی  شب هتغذی
 

 نتایج و بحث

ت ترتیبی به منظور بررسی عوامل در مطالعه حاضر از الگو  الجی
ثر بر مصرف ماهی اسافااد  شاب  اسات. خانوارهاا  نموناه ماورد       مؤ

 بابون  مااهی، در چهاار گارو     مصارف  دفعات بر اساس تعبادمطالعه 

تقسای    هافگای  مصارف  و ماهاناه  سااالنه، مصارف   مصرف مصرف،
میاانگین مفغیرهاا  مطالعاه حاضار، بار اسااس        (،2جابول ) انب. شب 

دهب. بار  ها، را نهان مینامهآور  شب  از طریق پرسشاطالعات جم 
ناار باود     4این اساس، به طور مفوسط هر خانوار مههب  مفهکل از 

ب  نموناه ماورد   است. میانگین ساطح تاصایالت خانوارهاا  مهاه    
سال )دوم دبیرسفان( بود  است. خانوارها  ساارو  ماورد    10بررسی 

نار با میانگین سطح تاصایالت   4بررسی، به طور مفوسط مفهکل از 
( 2باشنب. اطالعات مربوط به سایر مفغیرها نیز در جابول ) سال می 13

  اراره شب  است.
)عابم  (، توزیا  فراوانای تعاباد دفعاات مصارف مااهی       3جبول )

مصاارف، مصاارف ساااالنه، مصاارف ماهانااه و مصاارف هافگاای( در   
دهب. بار مبناا  نفاایج ایان     خانوارها  مههب  و سارو  را نهان می

درصب از خانوارها   4درصب از خانوارها  مههب  و حبود  40جبول، 
کننب که اخفالف قابل توجهی از این بابات  سارو ، ماهی مصرف نمی
درصاب از   3هر وجود دارد. همچنین تنهاا  در بین خانوارها  این دو ش

خانوارها  مههب ، به صورت هافگی ماهی مصرف کرد  و این رق  
 باشب.درصب می 18برا  خانوارها  سارو  برابر با 
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 متغیرهای مورد مطالعه  -1جدول 

Table 1- The studied variables 

 متغیر

Variable 
 واحد

Unit 

 نوع متغیر
Variable 

type 

 تعریف متغیر
Variable defining 

 :Demographic factors   جمعیتی: عوامل     

X1 بعب خانوار 
Family size 

 نار
Person 

 کمی
Quantitative 

 تعباد افراد خانوار
Household size 

X2 تاصیالت سطح  

Education 
 سال

Year 
 کمی

Quantitative 
سرپرست خانوار تاصیل ها تعباد سال  

The number of years of household head education 

X3 
 سن
Age 

 سال

Year 
 کمی

Quantitative 
سرپرست خانوار سن  

Age of household head 

X4 
سال 10تعباد افراد زیر   

The number of children 

under 10 years 

 نار
Person 

 کمی
Quantitative 

سال خانوار 10تعباد افراد زیر   

The number of people under 10 years in family 

X5 
 تعباد افراد با بیمار  خاص

The number of people with 

specific diseases 

 نار
Person 

 کمی
Quantitative 

 تعباد بیماران قلبی خانوار  
The number of heart patients in family 

X6 
 تعباد سالمنبان

The number of elderly 
 نار

Person 
 کمی

Quantitative 
 تعباد افراد سالمنب خانوار

The number of elderly in family 
  Economic factors اقفصاد : عوامل    

X7 
 سطح درآمب

Income level 
 تومان

Tomans 
 کمی

Quantitative 
 درآمب ماهیانه سرپرست خانوار

Monthly income of household head 

X8 
 شغل

Job 
 کیای -

Qualitative 
1، کارمنب= 0آزاد=  

Self Employment = 0, employee = 1 

X9 
 منطقه مسکونی

Residential area 
 کیای -

Qualitative 
1= باالشهر، 0=پایین شهر  

Down town = 0, uptown = 1 

X10 
ماهیگوشت قیمت   

Price of Fish  

 تومان
Tomans 

 کمی
Quantitative 

ماهی گوشت کیلوگرم یک قیمت  

The price of one kilogram of fish  

X11 
 قیمت گوشت قرمز
Price of meat  

 تومان
Tomans 

 کمی
Quantitative 

قرمز گوشت کیلوگرم یک قیمت  

Price of one kilogram of meat  

X12 
 قیمت گوشت مرغ

Price of Chicken  
 تومان

Tomans 
 کمی

Quantitative 
مرغ گوشت کیلوگرم یک قیمت  

Price of one kilogram of Chicken  
نامطلوب مرتبط با مصرف آبزیان: عوامل  

Unfavorable factors associated with the fish consumption: 

X13 
مرتبط با سلیقه عوامل  

Factors related to taste 
 کیای -

Qualitative 

عضا  عالقه نباشفن ابو و طع  نامطبوع، داشفن اسفخوان ریز، 
.... و خانواد   

Odor and unpleasant taste, tiny bones, lack of family 

interest... , 

X14 

دسفرسی و  امرتبط ب عوامل
 سهولت تهیه آبزیان

Factors related to the 

access and ease of 

preparation of aquatics 

 کیای -
Qualitative 

ینتنوع، قیمت باال، کیایت پایعبم در دسفرس نبودن،   

Unavailability, lack of diversity, high price, low 

quality 

X15 
طب  ها روشمرتبط با  عوامل  

Factors related to cooking 

methods 
 کیای -

Qualitative 

ها  طب  آبزیان، عبم مهارت در خریب، عبم آشنایی با روش
 سخفی پاک و آماد  کردن

Lack of familiarity with ways to cook fish, lack of 
skills in the purchase, difficult to clean and prepare 

X16 

مرتبط با بهباشت و  عوامل
 سالمت آبزیان

Factors related to the health 
 of aquatics 

 کیای -
Qualitative 

و  سال  ، عبم اطمینان ازماهی ا عبم آگاهی از خواص تغذیه
 بهباشفی بودن

Lack of knowledge about fish nutritional properties, 

failing to ensure about the health and hygiene of fish 
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 میانگین متغیرهای مورد مطالعه  -2جدول 

Table 2- The mean of studied variables 
 متغیر

Variables 
 میانگین مشهد

Mashhad’s mean 
 ساریمیانگین 

Sari’s mean 

Y 
 ماهی مصرف دفعات تعباد

The frequency of fish consumption 
- - 

1X 
 بعب خانوار

Family size 
4.07 3.71 

2X 
 تاصیالت سطح

Education 
10.29 12.77 

3X 
 سن

Age 
38 45 

4X 
 سال 10تعباد افراد زیر 

The number of children under 10 years 
0.42 0.34 

5X 
 افراد با بیمار  خاص تعباد

The number of people with specific diseases 
0.04 0.06 

6X 
 تعباد سالمنبان

The number of elderly 
0.25 0.15 

7X 
 سطح درآمب

Income level 
983224 1910870 

8X 
 شغل

Job 
- - 

9X 
 منطقه مسکونی

Residential area 
- - 

10X 
 ماهیگوشت قیمت 

Price of Fish  
14303 14718 

11X 
 قیمت گوشت قرمز
Price of Meat  

28442 28475 

12X 
 قیمت گوشت مرغ

Price of Chicken  
5806 5829 

13X 
 مرتبط با سلیقه عوامل

Factors related to taste 
- - 

14X 
 مرتبط با دسفرسی و سهولت تهیه آبزیان عوامل

Factors related to access and ease of 
preparation of aquatics 

- - 

15X 
 طب  ها روشمرتبط با  عوامل

Factors related to cooking methods 
- - 

16X 
 مرتبط با بهباشت و سالمت آبزیان عوامل

Factors related to the health of aquatics 
- - 

 Source: Research findings  تاقیقها  مأخذ: یاففه
 

هاا   ها  ماواز  )آزماون  رگرسیون نفایج حاصل از انجام آزمون
فرضایه برابار  پارامفرهاا بارا       برنت، نسبت راسفنمایی و والب( نیاز 

کنب که نفایج آن در ییب میأرا ت  برآورد شب  هاها در الگوتمامی گرو 
پارامفرهاا    ارزش( گزارش شاب  اسات. بابین معنای کاه      4جبول )

 . باشبها  پاس ، ثابت و یکسان میوضعیت برا  تمامی گرو 
باه تاکیاک بارا     نفایج مربوط به برآورد الگو  الجیت ترتیبای  

( گزارش 5شهرها  مههب و سار  برآورد شب که نفایج آن در جبول )
شب  است. بر اساس نفایج به دست آمب ، در شاهر ساار  باه عناوان     

افاراد زیار د  ساال،     تعاباد نماینب  شهرها  ساحلی، مفغیرها  سان،  
، تعباد سالمنبان و سطح درآمب بر مصارف  افراد با بیمار  خاص تعباد
تعاباد  دار دارنب. در خانوارها  مههب  نیز مفغیرها  ثیر معنیأماهی ت

ثیر مثبات و  أبر مصرف مااهی تا   و منطقه مسکونی سال 10زیر  افراد
مارتبط باا    انب. همچنین عوامل مرتیط با سلیقه، عواملدار داشفهمعنی
و عوامل مارتبط باا بهباشات و ساالمت آبزیاان بار        طب  ها روش

به عباارت دیگار، افازایش    دار دارنب. ثیر منای و معنیأمصرف ماهی ت
ها  منای آبزیان عرضه شب  ماننب بعب مسافت، نباشفن آگاهی ویژگی

از چگونگی پخت آبزیان، نباشفن مهارت در تمیز کردن آبزیان و نباود  
اطمینان از سال  بودن آبز  گرایش خانوار به مصرف این ماصاوالت  

و منطقه  سال 10تعباد افراد زیر بنابراین با افزایش دهب. را کاهش می
مسکونی و همچناین کااهش عوامال ناامطلوب مرباوط باه سالیقه،        

، احفماال  طب  ها روشمرتبط با  بهباشت و سالمت آبزیان و عوامل
  یابب.قرار گرففن خانوارها  مههب  در سطح مصرف بیهفر ماهی افزایش می
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 ماهی مصرف دفعات عدادت فراوانی توزیع نتایج -3جدول 

Table 3- Distribution results of the fish consumption frequency 

 فراوانی نسبی )درصد(

Relative frequency (percent) 
 فراوانی )تعداد(

The frequency (number) کد 

Codes 

 مصرف ماهی
Fish consumption ساری 

Sari 

 مشهد

Mashhad 

 ساری

Sari 

 مشهد

Mashhad 

4.17 40 5 72 0 
 عبم مصرف

No Consumption 

33.33 34.45 40 62 1 
 مصرف ساالنه

Annual Consumption 

44.17 22.22 53 40 2 
 مصرف ماهانه

Monthly Consumption 

18.33 3.33 22 6 3 
 مصرف هافگی

Weekly Consumption 

100 100 120 180 - 
 مجموع

Total 

 Source: Research findings تاقیقها  مأخذ: یاففه

 

 های موازینتایج حاصل از آزمون رگرسیون -4جدول 

Table 4- The results of the parallel regression test 

 آزمون
Test 

 ( 2χStatisticsدو ) -آماره کی

 مشهد

Mashhad 

 ساری

Sari 

 برنت
Brant 

22.21 

(0.61) 

28.72 

(0.54) 

ینسبت راسفنمای  

Likelihood ratio 

27.07 
(0.85) 

25.69 
(0.72) 

 والب
Wald 

18.27 
(0.95) 

14.33 
(0.62) 

   Probability levels in parentheses سطح احفمال در پرانفز

 Source: Research findings  تاقیقها  مأخذ: یاففه

 
ییراقفصاد   دهب، عوامل( نهان می5طور که نفایج جبول )همان
کنناب. در  تر  در مصرف مااهی در ایان دو شاهر ایااا مای     نقش مه 

ترین نکات برا  خانوارها در اسفااد  خانوارها  مههب ، یکی از مه 
باشب. از جمله عوامل از ماهی، دسفرسی به آبزیان سال  و بهباشفی می

از  توان به امکان تهیه آبزیان تمربوط به دسفرسی به آبزیان سال  می
و مفنوع و عرضه بهباشفی آبزیان اشار  کرد که با توجاه باه موقعیات    
شهر مههب )ییرساحلی بودن( این عوامل در این شهر نسبت به شاهر  

تر  دارنب. در واق  خانوارهاا   سار  )شهر ساحلی(، وضعیت نامطلوب
تار و تاا حابود  باا قیمات      ، مفناوع ترسارو  )ساحلی( به آبزیان تاز 

سبت به خانوارها  مههب  )ییرساحلی( دسفرسی دارنب و تر  نپایین
این امر در سطح مصرف ایان خانوارهاا تاثیرگاذار اسات. چنانچاه در      

 4( نیز نهان داد  شب  است، در نموناه ببسات آماب ، فقاط     3جبول )
کننب و این رق  برا  درصب خانوارها در شهر سار  ماهی مصرف نمی

برابار شاهر ساار      10رسب کاه  درصب خانوارها می 40شهر مههب به 

( و با توجه به اینکاه خانوارهاا    5( و )3باشب. طبق نفایج جباول )می
ساحلی، دسفرسی بیهفر  به ماهی تاز  دارناب، ایان مااد  یاذایی در     

ا  به خود اخفصاص داد  است. برنامه یذایی این خانوارها جایگا  ویژ 
رایاج اسات و باه     مصرف آبزیان در این خانوارها در اشاکال مخفلاف  

سود کردن، دود  کردن، سرخ کردن، کبااب  ها  مخفلف )نمکشیو 
هاا  مخفلاف تهیاه و    گردد. لذا به کاربردن شیو میطب  کردن و ...( 

طب  آبزیان، مصرف این ماد  یذایی را در خانوارها  سارو  نسبت به 
   خانوارها  مههب  افزایش داد  است.

هاا  نیکاویی بارازش    شااخس  و ساایر  2Pseudo R هاا  آمار 
  الجیت ترتیبای از  هاالگودهب، نهان می (5)مااسبه شب  در جبول 

دو نب. مقبار آماار  کای  ااز نیکویی برازش برخوردار بود  مناسبیسطح 
 ها است.دار  کل رگرسیونمااسبه شب  نیز حاکی از معنی

بنابراین و با توجه به اینکه در الگوهاا  الجیات، ضارایب قابال     
تاسیر نیسفنب و تنها جهت تاثیر مفغیرها  مسفقل بر مفغیر وابسافه را  

دهنب، الزم است اثرات نهایی مفغیرهاا مااسابه شاونب. لاذا،     نهان می
هاا  خاانوار باا ساطوح مخفلاف      اثرات نهایی برا  هر یاک از گارو   

  .شب  است ( بیان7( و )6جباول ) در ومااسبه  مصرف ماهی
نفایج مربوط به اثر نهایی مفغیرها  ماوثر بار مصارف آبزیاان در     

( نهاان داد   7( و )6شهرها  مههب و سار  باه ترتیاب در جاباول )   
( و برآورد اثرات نهاایی مفغیرهاا   6) جبولشب  است. با توجه به نفایج 
 نهاان  قه مساکونی منط مفغیر نهایی اثرات ،برا  خانوارها  مههب 

منطقه مسکونی خانوارها از پایین شهر به سمت  افزایش با که دهبمی
قارار گارففن    احفماال  مابل،  مفغیرهاا   دیگار  مانبن ثابت وباالشهر 

قرار  احفمال مقابل در و یاففه کاهش مصرف، ببون سطوح خانوارها در
 ترتیاب  به ،و روزانه ماهانه ساالنه، مصرفی حوسطگرففن خانوارها در 

 .یاببمیافزایش درصب  025/0و  192/0 ،091/0 میزان به



 1396زمستان ، 4، شماره 31، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     306

 
 نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی  -5جدول 

Table 5- The results of ordered Logit model estimation 

 متغیر

Variables 

 مشهد
Mashhad 

 ساری

Sari 

 بعب خانوار
Family size 

-0.11 0.06 

تاصیالت سطح  

Education 
0.02 0.06 

 سن
Age 

-0.007 -0.07*** 

سال 10تعباد افراد زیر   

The number of children under 10 years 
0.44* 0.83** 

 تعباد افراد با بیمار  خاص
The number of people with specific 

diseases 
0.10 2.38* 

 تعباد سالمنبان
The number of elderly 

0.37 1.32** 

 سطح درآمب

Income level 
0.0000074 0.0000023** 

 شغل

Job 
0.41 -0.72 

 منطقه مسکونی
Residential area 

1.31*** 0.72 

 قیمت گوشت ماهی
Price of fish  

-0.000029 -0.000051 

 قیمت گوشت قرمز
Price of meat 

0.0000028 0.000071 

 قیمت گوشت مرغ
Price of Chicken  

0.00021 0.00075 

مرتبط با سلیقه عوامل  

Factors related to taste 
-0.43** -0.40 

یانمرتبط با دسفرسی و سهولت تهیه آبز عوامل  

Factors related to access and ease of 

preparation of aquatics 
-0.21 -0.05 

طب  ها روشمرتبط با  عوامل  

Factors related to cooking methods 
-0.49*** -0.21 

مرتبط با بهباشت و سالمت آبزیان عوامل  

Factors related to the health of aquatics 
-0.41* -0.59 

 آسفانه اول
The first threshold 

0.35 6.37 

 آسفانه دوم
The Second threshold 

2.17 8.98 

 آسفانه سوم
The Third threshold 

4.76 11.94 

 معیارها  نیکویی برازش
Goodness of fit criteria 

Log likelihood = -157.11 Log likelihood = -118.62 
Wald chi2 = 39.86 Wald chi2 = 36.46 
Prob>chi2 = 0.001 Prob> chi2 =0.002 
Pseudo R2 = 0.14 Pseudo R2 = 0.19 

 significant at 1, 5 and 10 % respectively * ,** ,***   % 10و  5، 1دار در سطح به ترتیب معنی * و **، ***

 Source: Research findings  تاقیقها  مأخذ: یاففه

 

 باا  کاه  است آن بیانگر سال 10تعباد افراد زیر  مفغیر نهایی اثرات

 ،مابل  مفغیرهاا   دیگار  مانابن  ثابات  وتعباد این افاراد   شبن اضافه
 104/0 میازان  باه  مصرف ببونقرار گرففن خانوارها در گرو   احفمال
 ،هاسایر گرو  خانوار در قرار گرففن احفمال مقابل در و یاببمی کاهش
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 آن بیاانگر عوامل مرتبط با سلیقه  مفغیر نهایی اثرات. یاببمیافزایش 

 ،مابل  مفغیرهاا   دیگار  مانبن ثابت وفزایش این عوامل ا با که است
 مصارف  ببون سطوح دارا  که خانوارهایی بین ماهی مصرف احفمال

 احفماال  مقابال  در و یاباب می  درصب افزایش 101/0 میزان به هسفنب

 باه  ،و هافگای  ماهانهساالنه،  مصرفی حوسط در خانوارها قرار گرففن

. یاباب مای افازایش  درصاب،   008/0و  063/0و 029/0 میزان به ترتیب
هاا  پخات و افازایش    اد که آشنایی با روشنیز نهان د (22رحیمی )

 .ثرنبؤمراکز عرضه بهباشفی در مصرف ماهی خانوارها  شیراز  م
 

 ی مشهدیاثرات نهایی حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی خانوارها -6جدول 

Table 6- Marginal effects of the ordered Logit model estimation of Mashhadians’households 

 مفغیر
Variables 

 عبم مصرف 
No 

Consumption 

 مصرف ساالنه
Yearly 

Consumption 

 مصرف ماهانه
Monthly 

Consumption 

 مصرف هافگی
Weekly 

Consumption 
 منطقه مسکونی

Residential area 
-0.308 0.091 0.192 0.025 

سال 10تعباد افراد زیر   

The number of children under 10 years 
-0.104 0.031 0.065 0.008 

مرتبط با سلیقه عوامل  

Factors related to taste 
0.101 -0.029 -0.063 -0.008 

طب  ها روشمرتبط با  عوامل  

Factors related to cooking methods 
0.115 -0.034 -0.071 -0.009 

مرتبط با بهباشت و سالمت آبزیان عوامل  

Factors related to the health of aquatics 
0.098 -0.029 -0.061 -0.008 

 Source: Research findings تاقیقها  مأخذ: یاففه

 
( و برآورد اثرات نهاایی مفغیرهاا بارا     7) جبول با توجه به نفایج
تعباد افراد زیار د  ساال، تعاباد     مفغیر نهایی اثرات ، خانوارها  سارو

 افازایش  باا  که دهبمی نهان افراد با بیمار  خاص و تعباد سالمنبان،
 مااهی  مصارف  لاحفما مبل، مفغیرها  دیگر مانبن ثابت و افراد این

مای سااالنه   مصرفو  مصرف ببون سطوح دارا  که خانوارهایی بین
 خانوارهاایی  بین ماهی مصرف احفمال مقابل در و یاففه کاهش باشنب،

. ایان  یاببمیافزایش  هسفنب،ماهانه و روزانه  مصرفی حوسط دارا  که
هاا  پزشاکی مبنای بار مصارف گوشات ساایب و        امر ببلیل توصایه 

باشاب.  جایگزین کردن این نوع گوشات باه جاا  گوشات قرماز مای      
درآماب  همچنین بر اساس نفایج به دست آمب  افازایش یاک توماانی    

خانوارها، احفمال قرار گرففن آنها در سطوح مصرف ماهاناه و هافگای   
واحب افزایش مای  00003/0و  000026/0آبزیان را به ترتیب برابر با 

دهب. با توجه به اینکه یذاها  دریایی برا  بیهافر خانوارهاا کااالیی    
آیب، با افزایش ساطح درآماب و منطقاه مساکونی،     لوکس به شمار می

یاباب.  تقاضا  خانوارها بارا  مصارف آبزیاان افازایش مای      گرایش و
ماهی مصرفی پاس  دهنبگان  بیهفرین نوعبا توجه به اینکه  همچنین

دهناب  کااهش   نهاان  امار این  ممکن استبود  است، آال از نوع قزل
ماهی و تمایال آنهاا باه مصارف      گرایش خانوارها به مصرف این نوع

کیایت بهفر و قیمت باالتر باشاب،   با ها یا حفی سایر آبزیانسایر ماهی
کننب  سطح و نوع مواد یذایی تعیین چرا که درآمب یکی از عوامل مه 

افازایش درآماب، کیایات و ساطوح ماواد       آیب و بامصرفی به شمار می
نفاایج   .یاباب کننبگان افزایش مای مصرف یذایی خریبار  شب  توسط

درآماب خانوارهاا     ( نهان داد  اسات، 12مطالعه حسینی و همکاران )
ثیر مثبت دارد. همچنین رابطاه مثبات   أسارو  بر مصرف ماهی آنها ت

(، 24(، رسافمی ) 19بین درآمب و مصرف ماهی در مطالعات موساو  ) 
( مهاهب  شب  است. در 2( و آکینبود و دیپولو )20نصرتی و همکاران )

( نیاز تاااوت   28( و یوسای و شاریعفی ) 6مطالعات دادگر و همکاران )
 مفغیار  نهاایی  اثارات ییب شب  است. أها  درآمب  تمصرف بین دهک

 ثابات  ویک سال به سن افراد  شبن اضافه با که است آن بیانگر سن

 که خانوارهایی بین ماهی مصرف احفمال ،مبل مفغیرها  دیگر مانبن

 میزان به ترتیب به هسفنب و مصرف ساالنه مصرف ببون سطوح دارا 
قرار گرففن خاانوار   احفمال مقابل در و یاببمی افزایش 014/0، 002/0
کاهش  007/0و  008/0 میزان به ،ماهانه و هافگی مصرفی حوسطدز 
 . یاببمی

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ا  خانوارهاا،  با توجه به اهمیت ماصوالت دریایی در سبب تغذیاه 
مطالعه حاضر، مصرف ماهی را در میان خانوارها  شهرها  مهاهب و  

مورد بررسی قرار داد. ببین منظاور از الگاو  الجیات ترتیبای      سار 
اسفااد  شب. نفایج برآورد الگو  الجیت ترتیبی جهت بررسای عوامال   

ثر بر مصرف ماهی در شاهر مهاهب نهاان داد؛ مفغیرهاا  منطقاه      ؤم
سال و عوامل مرتبط باا سالیقه، عوامال     10مسکونی، تعباد افراد زیر 

ها  طب  آبزیان و عوامل مرتبط با روشمرتبط با سالمت و بهباشت 
 انب.دار  داشفهثیر معنیأآبزیان بر مصرف ماهی ت
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 ی سارویاثرات نهایی حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی خانوارها -7جدول 

Table 7- Marginal effects of the ordered Logit model estimation of Saris’ households 

 متغیر

Variables 

 عدم مصرف 
No 

Consumption 

 مصرف ساالنه

Yearly 

Consumption 

 مصرف ماهانه
Monthly 

Consumption 

 مصرف هفتگی

Weekly 

Consumption 
 سن

Age 
0.002 0.014 -0.008 -0.007 

سال 10تعباد افراد زیر   

The number of children under 10 years 
-0.021 -0.164 0.095 0.090 

 تعباد افراد با بیمار  خاص
The number of people with specific diseases 

-0.186 -0.329 0.395 0.120 

 تعباد سالمنبان
The number of elderly 

-0.033 -0.263 0.152 0.145 

 سطح درآمب

Income level 
-0.0000006 -0.000004 0.0000026 0.000003 

 Source Research findings تاقیقها  مأخذ: یاففه
 

سال  10منطقه مسکونی و تعباد افراد زیر در این میان مفغیرها  
عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طب  و سالمت و بهباشت ثیر مثبت و أت

انب. در ثیر منای داشفهمصرف ماهی در خانوارها  مههب  تأ بر آبزیان
خانوارها  سارو  نیز مفغیرها  سن، تعباد افراد زیر د  ساال، تعاباد   

بر مصرف مااهی  افراد با بیمار  خاص، تعباد سالمنبان و سطح درآمب 
 5با توجه به نفایج به دسات آماب ، از باین    . انبدار  داشفهثیر معنیأت

بیماار    مفغیرها  تعباد افراد زیر د  سال، تعباد افاراد باا  عامل فوق، 
دهنب  مصارف مااهی و   افزایش خاص، تعباد سالمنبان و سطح درآمب

باشنب. بار اسااس   دهنب  مصرف ماهی در شهر سار  میکاهش سن،
نفایج به دست آمب ، از بین عوامل نامطلوب مرتبط با مصرف آبزیاان،  
سه عامل سلیقه، تهیه و طاب  و بهباشات و ساالمت در خانوارهاا      

کاه  روناب؛ در حاالی  صرف آبزیان به شمار میمههب  کاهش دهنب  م
اناب. باه   هیچ یک از این فاکفورها در خانوارها  سارو  معنادار نباود  

عبارتی هر چه تعباد عوامل نامطلوب مربوط به سلیقه، تهیه و طاب  و  
یا بهباشت و سالمت آبزیان افزایش پیبا کناب، مصارف آنهاا کااهش     

ارو  )ساحلی( به آبزیان تاز  و با خواهب یافت. از آنجا که خانوارها  س
تر  نسبت به خانوارها  مههب  )ییرساحلی( دسفرسای  قیمت پایین

سطح مصرف ماهی در این خانوارهاا  دارنب؛ این امر در ایجاد تااوت در 
در ادامه، با توجه به نفایج ببست آمب  پیهنهادهایی به ثیرگذار است. تأ

ب یاذایی خانوارهاا اراراه    منظور افزایش سه  ماهی و آبزیاان در ساب  
 گردد:می

بر اساس نفایج به دست آمب ، عوامل مارتبط باا دسفرسای باه      -
مههب، مصرف این ویژ  در شهر ییرساحلی آبزیان سال  و بهباشفی به
 سانجی ایجااد  دهب. از این رو امکانثیر قرار میماصوالت را تات تأ

سال  و تااز ، از   جهت عرضه بهباشفی انواع آبزیان آبزیان ها بازارچه
تاوان  جمله راهکارهایی است که در جهت افزایش مصرف آبزیان مای 

 تنوع ویژ  ماهی،آبزیان و به ها ویژگی جمله اسفااد  نمود. چرا که از

 طعا ،  نظر از بلکه ظاهر حی  از تنها نه تنوع این .است آن زیاد بسیار
 باه  و خاورد می چه  به نیز قیمت و اقفصاد  ارزش مز ، روش طب ،

 ناوع  اقفصااد ،  توان بر اساس که دهبمی را امکان این کننب مصرف
نمایب کاه در نفیجاه    انفخاب را آبز  نظر، مورد مصرف و سلیقه ذارقه،

 افزایش مصرف آبزیان را در پی خواهب داشت.
ثیر مثبت مفغیرها  تعباد افراد زیر د  سال، تعاباد  أبا توجه به ت -

افراد با بیمار  خاص و تعاباد ساالمنبان بار میازان مصارف مااهی،       
هاا  عرضاه   برگزار  نمایهگا از طریق ساز  مصرف آبزیان فرهن 
نقاشای کودکاان باا ماوریات     ، ها  یذاها  دریاایی جهنوار  آبزیان،
در ساالمت جامعاه در مرکاز     ها با عنوان نقش آبزیانهمایش آبزیان،
 ها  یذایی آبزیاان و معرفی ارزش شوروتهیه بر، هاشهرسفان اسفان و

 گردد.پیهنهاد می هاتوزی  بین خانواد  همچنین تهیه لوح فهرد  و
با توجه به اینکه بر اساس نفایج این پژوهش، عوامل مرتبط باا   -
رها  مههب  صرف آبزیان در خانواها  تهیه و طب  آبزیان بر مروش
ها  آموزشی طب  آبزیاان در  کالسو  برگزار  دور ثر بود  است، مؤ

با هبف افزایش سرانه  منبان در مناطق مخفلفطول سال برا  عالقه
 فارآور   ماورد  در ماردم  باه  فراگیار  و آموزش آبزیان ماهی و مصرف
ساراها باه   فرهنا   ماننب آموزشی مراکز و هارسانه همکار  با آبزیان

افزایش مصرف آبزیان کمک خواهب کرد. همچنین با توجه باه اینکاه   
در ساایر نقااط   افزایش مصارف آبزیاان    برا هایی که کاریکی از راه

به صاورت فارآور  شاب  و     هاعرضه آن شود،جهان به کار گرففه می
توان از این راهکار نیاز جهات   است؛ لذا میها ایزوله ماننب انواع اسنک

 سرانه مصرف آبزیان اسفااد  نمود.افزایش 
دار عوامل مرتبط باا ساالمت و بهباشات    ثیر معنیأبا توجه به ت -

آبزیاان   و ساایر  مااهی  و بهباشافی  صایح عرضه تردیب آبزیان، ببون
 مصارف  الگاو   بهباود  و در تغییر بسیار مه  و اساسی نقش توانبمی

 تاوان باا بهباود   می نمایب، بنابراین ایاا آبزیان ماصوالت از هاخانواد 



 309     در شهرهای ساری و مشهد ماهیثر بر مصرف ؤمقایسه تحلیلی عوامل م

 و عماب   در مراکاز  آبزیان مفنوع و مناسب عرضه و جاییجابه سیسف 
 آبزیان، خریاباران کیایت با و زنب  عرضه از جمله آبزیان فروشیخرد 
 نمود. جلب را زیااد 
اساافااد  از تجربیااات کهااورها  پیهاارو در زمینااه شاایالت و   -

مصرف سرانه آبزیاان   مصرف آبزیان همچون ژاپن و نروژ که باالترین
توانب کمک چهمگیر  در زمیناه افازایش   در جهان را دارا هسفنب، می
 سرانه مصرف آبزیان نمایب.
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