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بندي آبزيان بر رفتار مصرفي خانوارهاي شهر تهراننقش بسته

 بهاره شعبانپور وافشين عادلي∗
شيالت و استاديار گروه شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشجوي دكترايتيب تربه

26/12/85: ؛ تاريخ پذيرش2/11/84: تاريخ دريافت

چكيده
 گانه شهر تهران در22 خانوار با نمونه آماري مستقل در هر يك از مناطق 316بندي، رفتار مصرفي كيد بر نقش بستهأ  با ت

در روش آماري برحسب نوع سؤال و آماره بكار رفته در تحليل استنباطي پژوهش براي .  بررسي گرديد1384بهار سال 

ضريب  و در نهايت )توزيع نرمال(z آماره : هاي پارامتريك شاملآماره وكاي دو، فريدمنهاي آزموناز: هاي ناپارامتريكآماره

شتداري بين سطوح درآمدي خانوارهاي تهراني و گرايش مصرفي آنها وجود ندا معنيرابطهكه  بطوري، استفاده شدفي كرامر

 قيمت آبزيان و .شتندو بهداشتي بودن محل توزيع بيشترين نقش را در تصميم خريد آنها دا كيفيت و تازگيمانندو عواملي 

مصرف سرانه . بندي شده خريداري كنندرا بستهدادند آبزيان  درصد ترجيح مي3/62 و برابر داشتند اولويتي،بندي مطلوببسته

بندي شده خواهان درج ارزش غذايي و افزايش كنندگان آبزيان بستهمصرف.  كيلوگرم برآورد شد46/3هر فرد در شهر تهران 

احت سب معتبر و اطالعات در مورد طبخ آبزيان و رحدرج زمان توليد، كد بهداشتي و داشتن برتوانايي مدت نگهداري بسته،

قيمت آبزيان در نتيجه كاهش ذخاير علت افزايش جمعيت آنان وگرايش مصرفي خانوارها به.بندي هستندباز شدن بسته

كنندگان و تصميم پس رفتار مصرف. آال سوق يافته است قزلبخصوصبه سمت آبزيان پرورشي برداري از آنها،دريايي و بهره

عدم اطمينان از تازگي و بهداشتي . پروري بوده استتوسعه آبزيهاي شيالت دريريگثر از اقتصاد روز و جهتأخريد آنها مت

هاي شيالت شده است بودن آبزيان نيز از داليل عمده عدم مصرف آن است، كه باعث گرايش شهروندان به خريد از نمايندگي

اين تحقيق لزوم مديريت بازاريابي با . استتوزيع هاي معتبركنندگان به سوي ساير مكانكه نيازمند تبليغات و هدايت مصرف

بندي در جهت كاهش ضايعات و رساني در جهت آگاهي دادن به مزاياي بستهاستفاده از تحقيقات بازاريابي و افزايش اطالع

اي هسازد و بر ايجاد آژانسهاي توزيع را براي افزايش مصرف سرانه خاطر نشان ميايجاد ارزش افزوده و ساماندهي كانال

.نمايدكيد ميأرساني و تحقيقات بازاريابي و پژوهش بيشتر در اين زمينه تاطالع

تهرانرفتار مصرفي،بندي،بازاريابي، بسته ماهي،: كليديهايواژه

).1380بلوريـان تهرانـي،   (كنـد   موضوع كمـك مـي    اين

در كـالن شـهر   كننـدگان مـصرف و رفتار   آگاهي از نياز    

از  مصرف آبزيـان  يع و قطب مقصد اصلي توز  كهتهران  

ر ـه امـوانست بـد تـواهـاست خورـاط كشـاء نقـاقص

مقدمه
ريزي پيش از توليد اسـت      مفهوم بازاريابي يادآور برنامه   

مـستلزم  و مديريت صحيح بر توليد، توزيع و مـصرف،        

ه ـآگاهي از وضعيت بازار است كه تحقيقات بازاريابي ب
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وليد و در نهايت، افزايش مصرف ريزي تبرنامهبازاريابي و 

 درصدي 2/10 رشد افزايش جمعيت،،سرانه كمك نمايد

 تكنولوژي، پيشرفت، سال گذشته30توليدات شيالتي در 

 آگاهي ، توسعه صادراتالملل وافزايش روابط بين

 رشد و باعثكنندگان، توليدكنندگان و تغيير سليقه مصرف

 آبزيان گرديده بنديعرضه محصوالت فرآوري شده و بسته

كشورهايي كه در مسير توسعه گام ).1385عادلي،(است 

تر صورت دارند تغيير در عادات غذايي مردم سريعبرمي

يابدگيرد و نياز به پايش مستمر بازار اهميت بيشتري ميمي

زايي و ايجاد ارزش بر اشتغالعالوه).1377زاده،كريم(

بندي سعه صنايع بستهافزوده، با كاهش ضايعات از طريق تو

هاي توزيع بندي و اصالح شبكهسازي بستهو با متنوع

توان مصرف سرانه را افزايش داد و مردم را از مزايا و مي

عنوان غذاي سالمتي برخوردار هاي غذايي آبزيان بهارزش

 درصد از آبزيان توليدي در جهان 7/78امروزه . ساخت

انه مصرف شود و متوسط سرصرف مصرف انساني مي

 درصد پروتئين 16 كيلوگرم رسيده است و 1/16آبزيان به 

.)2003فائو، (دهدمورد مصرف كشورها را تشكيل مي

56حدود  كه است كيلوگرم 7كشورمان مصرف سرانه 

). 1384شيالت ايران، ( از متوسط جهاني استدرصد كمتر

 قانون برنامه چهارم 18 ماده “و”، با وجود بند بنابراين

 در كشورمان به سهم 1399 بخواهيم طي سال سعه اگرتو

36/1 درصدي پروتئين آبزيان دست يابيم بايد 16جهاني 

كيلوگرم پروتئين خالص آبزيان براي هر فرد با توجه به 

 گرم پروتئين روزانه 65-70اينكه نياز غذايي هر فرد از 

مين أمين شود تأبايستي يك سوم آن از پروتئين حيواني ت

در آن زمان با توجه به جمعيت كشور. )2003فائو،  (نماييم

 درصد 18و تنها براساس اينكه بطور متوسط آبزيان داراي 

 هزار تن آبزي بدون حساب 620بايست  ميهستندپروتئين 

 در دسترس 1399ضايعات و بصورت خالص در سال 

مردم قرار گيرد كه اين مقدار در حالت عادي و شرايط 

885شوند زيان بصورت كامل عرضه ميفعلي بازار كه آب

 نسبت به توليد بنابراين. )1383عادلي،(هزار تن خواهد بود

 درصد رشد توليد داشته باشيم 4فعلي بايستي ساليانه حدود 

كنندگان و كه اين امر بدون تحقيق و سنجش رفتار مصرف

.پذير نخواهد بوداستفاده از ابزار مديريت بازاريابي امكان

 چون فرهنگ،  اجتماعي و گروهي- فرهنگيعوامل

هاي مرجع و خانواده و همخانگان طبقه اجتماعي، گروه

:نيز شامل عوامل رواني و فردي .بر تصميم خريد مؤثرند

انگيزه، ادراك، يادگيري، شخصيت، خودپنداري، سبك 

زمان، :  چونعوامل موقعيتيزندگي و تلقيات و همچنين 

بر عناصر آميخته نيز عالوهمكان و دليل و شرايط خريد 

روستا و (ثير گذارندأگيري تبازاريابي بر فرآيند تصميم

از تمامي عوامل بازاريابي كه بر اين امر ). 1383همكاران،

اي است، بندي داراي نقش و اهميت ويژهمؤثرند بسته

وظيفه ارائه يك تصوير ذهني مطلوب بندي بستهبطوريكه

درنگ به خود  خريدار را بيواز كاال را بر عهده دارد 

ده و بصورت يك عامل مؤثر او را ترغيب به نموجلب 

شكل و آميزي،رنگ،و از طريق طراحينمايد ميخريد

شناساند و تصميم خريد را به كاال را ميخطوط خود،

). 1380بلوريان تهراني،(كندكنندگان القاء ميمصرف

 فسادپذيري،  چونايويژهاص ودليل دارا بودن خهآبزيان ب

برداري، وجود آب زياد در ساختمان حجم زياد بهره

، همچنين گانكنندشيميايي آنان، و تنوع توليد و مصرف

بندي برداري، به فرآيند بستهزمان محدود توليد و بهره

 بنابراين ).1376آبادي، نوري زمان(بيشتر نيازمندند

بندي، محصول را حفظ نموده حمل و نقل و بسته

جذابيت در فروش .نمايد انبارداري و توزيع را راحت مي

).1378ميرنظامي،(نمايد ضايعات را كم ميايجاد كرده،

بندي اعتماد برروي بستهاطالعات الزم  درج با

نموده و فرهنگ سالمتي را القاء جلب كننده را مصرف

گرددكنندگان مينمايد و باعث بهبود ذائقه مصرفمي

).1376عيداني،(

كنندگان تابع نگرش و پيشينه گيري، مصرف در تصميم

سپس ميزان درآمد، قيمت ماهي و نسبت نظري خود و

بندي آن به كاالهاي جانشين، شرايط محلي توزيع، بسته

ها و عادات، رسوم، پايگاه اقتصادي و يا عدم آن، ارزش

اجتماعي، شرايط محيطي و زماني، قوميت و نژاد، 
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يت و تازگي، معيارهاي خريد، منابع اطمينان از كيف

عنوان يك اطالعاتي درباره ماهي، نوع تلقي از ماهي به

نقش اعضاء خانواده در خريد انواع ماهي، اي،منبع تغذيه

سهولت دسترسي به مراكز فروش ماهي و تعداد خانوار 

هدف از اين تحقيق، ). 1376آبادي،نوري زمان(هستند

در برنامه غذايي،  بررسي شكل بندي تعيين جايگاه بسته

نظر از قيمت آن، عوامل مؤثر در خريد در صرفخريد

هاي هاي گوشتي، ويژگيمقايسه با ساير فرآورده

هاي خريد بوده ترين محلبندي دلخواه و عمدهبسته

ترين هدف تحقيق يعني افزايش مصرف است، تا اصلي

بندي تحقق يابدسرانه و ارتقاء فرهنگ مصرف بسته

بطوريكه اين تحقيق براي اولين بار در سطح دانشگاهي 

مين نياز خريداران بتوان براي توسعه أانجام شد تا با ت

انجام چنين تحقيقاتي در سطح .ريزي نمودبازار برنامه

ليك و (گيرد جهان بطور متداول همه ساله صورت مي

اما )2002؛ اسپنيكز و همكاران، 2000 و 1998همكاران، 

 تحقيقي مشابه توسط 1380ر ما تنها در سال در كشو

پژوهشكده اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

در اين تحقيق مشخص شد كه . صورت گرفته است

بندي  درصد خانوارها عالقمند به آبزيان بسته7/45حدود 

ترتيب به ماهيان جنوب سپس ماهيان آنان به. هستند

 بودند و خواهان شمال و سپس ماهيان پرورشي عالقمند

كد بهداشتي و برچسب معتبر روي بسته درج زمان توليد،

.بودند

هامواد و روش
بيني تفاوت مابين خانوارهاي مناطق با توجه به پيش

طريق ه مختلف تهران اين پژوهش از طريق پرسشنامه ب

 گانه 22بصورت مستقل از هر يك از مناطق تصادفي و

ظور دقت در آمارگيري و منبهشهر تهران صورت گرفت،

هاي آمارگيري و اطميناني كه براي دقت با توجه به هزينه

نتايج مورد نياز است حجم نمونه متناسب با بزرگي نمونه 

پرسشنامه با . انتخاب و واريانس طبقات يكسان فرض شد

نظران به طريقي طراحي گرديد كه كمك صاحب

تعداد تعداد خانوار،: االت متعددي شاملؤپاسخگوي س

افراد عالقمند به مصرف آبزيان در خانواده، شناسايي 

مسئول خريد، متوسط ميزان خريد، تعداد دفعات خريد، 

مندي به انواع ماهيان برحسب محل خريد، ميزان عالقه

هاي شيالتي در برنامه اولويت، تعيين جايگاه فرآورده

هاي خريد، داليل تمايل يا عدمغذايي خانوار، اهم اولويت

ترتيب اولويت، داليل بندي شده بهتمايل آبزيان بسته

هاي گوشتي، تمايل خريد آبزيان نسبت به ساير فرآورده

بندي شده، تعيين ثير قيمت بر خريد آبزيان بستهأبررسي ت

صورت عادت در زندگي، ميزان اهميت خريد آبزيان به

ترجيح مكان مناسب خريد، تمايل نحوه خريد آبزيان 

حجم .ز قيمت، و ميزان درآمد خانوار باشدنظر اصرف

نسبت ن در نظر گرفتا بنمونه از طريق فرمول تعداد نمونه

 درصد بين واحدهاي داراي خصوصيت معين 50

 و و غير آن، در نظر گرفته شد)  آبزيهكنندمصرف(

 خانوار در 1660219به ميزان (براساس حجم كل جامعه 

فوس و مسكن براساس آخرين سرشماري نشهر تهران 

 به نسبتدست آمد وه ب237)1375كشور در سال 

هر منطقه جمعيت هر منطقه، تعداد نمونه موردنياز

فاصله اطمينان ). 1378مركز آمار ايران،(مشخص گرديد

 درصد 6 درصد اطمينان با 94 استودنت با t و 6برابر با 

اما در عمل براي درجه اعتماد . بدست آمد85/1خطا برابر 

گيري براساس درصد جمعيت هر  اطمينان باالتر، نمونهو

از . عمل آمد منطقه شهر تهران به22 خانوار 316منطقه از 

طور تصادفي با نامه ب پرسش50روش آلفاي كرونباخ با 

 درصد نيز روايي پرسشنامه 91ضريب كرونباخ با اعتبار 

مقياس بكار رفته در پژوهش از نوع تركيبي و. بدست آمد

منظور بررسي ها از مقياس ليكرت بهبندي دادهتبهدر ر

هومن،(شدت موافقت و مخالفت پاسخگويان استفاده شد

ها، درصد فراواني: آمارهاي توصيفي، شامل). 1383

 محاسبه spssافزار ميانگين و انحراف معيار از طريق نرم

كار رفته در تحليل ؤال و آماره بگرديد و برحسب نوع س

از: هاي ناپارامتريكهش براي آمارهاستنباطي پژو

: آمارهاي پارامتريك شاملهاي فريدمن، كاي دو وآزمون

و در نهايت ضريب في كرامر ) توزيع نرمال(zآماره 

الت پرسشنامه ؤاهاي آماري ساستفاده شد و فرضيه

Archive of SID

www.SID.ir



6و درصد 5 با نسبت آماري بيش از H1 وH0بصورت

). 1377مكاران،شريفي و ه( در نظر گرفته شدنددرصد

نتيجه گيري
بقيه، و مردسخگويانا درصد پ6/51در اين تحقيق

 و 18 آنحداقل سال و 36متوسط سن . زن بودند

 درصد مربوط 3/18بيشترين فراواني .  سال بود70حداكثر

متوسط تعداد اعضاء .ودها ب ساله25 تا 20به رده سني 

 نفره 12ر  و حداكث1 نفر و خانوارها حداقل 4خانوار 

مصرف  نفر از هر خانواده به3بطور متوسط . بودند

 درصد خريد 2/61.مند بودندهاي شيالتي عالقهفرآورده

 درصد زن 2/34 خانواده، توسط مرددر خانوارها آبزيان 

.گيرد درصد بطور مشترك صورت مي6/4خانواده و 

در .است كيلوگرم 7/4 هر بار خريد در خانوارها متوسط

 درصد 2/40، بار10 درصد آنها بيش از 3/20ال طول س

 درصد 3/23 بار و 3 درصد كمتر از 8/15، بار7 تا 4بين 

كنند كه متوسط دفعات  بار اقدام به خريد مي10 تا 7بين 

هر خانوار متوسط مصرف ساليانه. باشد بار مي48/2

و متوسط مصرف سرانه هر فرد  كيلوگرم 65/11تهراني 

.لوگرم برآورد شد كي46/3تهراني 

مصرف ماهيان ترتيب اولويت بهبهي تهراني خانوارها

گرمĤبي، پرورشي ماهيان سرد آبي، ماهيان دريايي شمال،

حدود .مندندعالقه ماهيان دريايي جنوب سپسميگو و

كنند هر وقت هوس خوردن ماهي مي درصد آنها2/52

هاي ه درصد از آنها فرآورد8/35، كنندرا خريداري ميآن

 درصد 8/4،شيالتي جزء برنامه غذايي هفتگي آنهاست

 درصد 5/4،كنندها خريداري ميبراي پذيرايي از مهمان

خريدشان جنبه تجملي دارد و مابقي موارد ديگري را 

 درصد از طريق 95در سطح اطمينان . اندعنوان كرده

:دست آمده بزيرآزمون فريدمن نتايج 

ر خريد آبزيان در مقايسه با ترين عوامل مؤثر دعمده

ترتيب خواص و ارزش هاي گوشتي بهساير فرآورده

، هضم هاي پزشكيغذايي آبزيان، سپس تبليغات و توصيه

سادگي در پخت، درآمد ماهانه، پايين بودن آسان آن،

عنوان يك غذاي و پرستيژ آبزيان بهقيمت ماهي و ميگو،

.اشرافي بوده است

بندي را راي آبزيان، بسته خانوارهاي تهراني ب

ترتيب اولويت شامل درج هاي آن بهپسندند كه ويژگيمي

اطالعات ارزش غذايي آبزيان، توانايي افزايش مدت 

اطالعات در مورد زمان توليد، كد نگهداري محصول،

بهداشتي، نام شركت و برچسب معتبر، راهنماي نحوه 

قطعه طبخ، راحت باز شدن، عدم نياز به پاك كردن و 

قابليت حمل قطعه كردن و آماده براي پخت، و سرانجام

عدم اطمينان از ترتيب اولويت، و بهباشدآن ميراحت 

بهداشتي و سالم بودن تازه بودن ماهي، عدم اطمينان از

بندي نشده و تر بودن قيمت ماهي بستهآبزيان، مناسب

بندي از داشتن وقت كافي براي پاك كردن آبزيان غيربسته

پاسخگويان ترجيح . داليل عدم انگيزه مصرف آنان است

دهد  نشان مي1شكل هايي كه دهند آبزيان را در مكانمي

.خريداري كنند

.دهند آبزيان خريداري كنندهايي كه خانوارهاي تهراني ترجيح مي مكان-1شكل 
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از طريق آزمون كاي دو مشخص شد كه 

هاي يمت فرآوردهنظر از قكنندگان تهراني صرفمصرف

 پاك شيالتي تمايل دارند در اولويت اول انواع آبزيان را

 كنند و در خريداريبنديشده، قطعه قطعه شده با بسته

اولويت دوم ماهيان شمال و جنوب را بصورت تازه، پاك 

بندي تهيه هنگام خريد و بدون بستهشده توسط فروشنده

در هنگام زنده را ي و ساير آبزيانآب و ماهيان سردكنند

بندي ، اما پاك شده توسط فروشنده و با بستهخريد

خريداري كنند و در اولويت دوم ماهيان گرمĤبي را به هر 

دو صورت ذكر شده در باال خريداري كنند و براي ميگو 

 تازه، پاك شده توسط فروشنده را  آندر اولويت دومنيز 

. كننداريخريدبندي با بستهولي 

H1 وH0هايات نيز براساس فرضيفرضدر آزمون 

دهند ترجيح ميها تهراني درصد 3/62مشخص گرديد كه

 و خريد آبزيان بندي شده خريداري كنندآبزيان را بسته

بندي شده بصورت عادت در زندگي آنها اهميت بسته

.كمي دارد

 هزار 100زير( درصد از نمونه آماري كم درآمدند5/2

 درصد درآمد متوسط دارند 7/40). تومان درآمد دارند

 درصد درآمد 4/47). هزار تومان دارند250 تا 100بين (

و مابقي )  هزار تومان درآمد دارند250بيش از (باال دارند 

.ميزان درآمد خود را ابراز نكردند

با گرايش سطوح درآمدي آزمون كاي دو نشان داد 

 به سمت خريد آبزيان بصورت خانوارهامصرفي 

بندي رابطه معني داري وجود  و يا بدون بستهبنديبسته

.ندارد

با استفاده از آزمون كاي دو و محاسبه ضريب في كرامر 

عادت مشخص شد كه در خانوار با سطوح درآمدي پايين،

بندي شده پنجاه پنجاه است اما به مصرف محصوالت بسته

 كه اند درصد ابراز داشته48در سطوح درآمدي متوسط 

. بندي شده در زندگي شان اهميت زيادي داردآبزيان بسته

 درصد نقش آن را بصورت 6/26تفاوت و  درصد بي4/22

در سطوح درآمدي باال .اندعادت در زندگي كم دانسته

اهميت زيادي بندي بستهاند كه  درصد ابراز داشته3/41

 درصد 3/21، دارد آنهابصورت عادت در زندگي

درصد آن را بصورت عادت در زندگي3/35تفاوت و بي

.انداهميت دانسته كمخود

ترتيب به كيفيت و خريداران تهراني در خريد آبزيان به

دهند سپس بهداشتي بودن محل توزيع اهميت ميتازگي،

بندي مناسب در اولويت سوم به يك و به قيمت و بسته

يت اندازه ارزش قائلند و سپس براي آنها محل توزيع اهم

بندي مناسب  در مورد خانوارهاي با درآمد باال بسته ودارد

هاي سوم و چهارم قرار ترتيب در اولويتو قيمت به

.دارند

قيمت آبزيان در تصميم خانوارهاي تهراني جهت 

بندي نقش بندي يا بدون بستهخريد آنها بصورت بسته

كنندگان به قيمت درصد مصرف49 و حدود .دارد

بطوريكه در دهند اد و خيلي زياد نشان ميالعمل زيعكس

 در افراد و درصد 8/46 سطوح درآمدي باال افراد با

 اثر را بسيار  اين  درصد4/52درآمد و با درآمد متوسط كم

.دانندزياد و زياد مي

ترين عامل مؤثر در خريد مهمكنندگان در ميان مصرف

گاري بهداشتي و تميز بودن، مانددهبندي شآبزيان بسته

بيشتر، درج زمان توليد، درج  اطمينان خاطر بيشتر،

اطالعات غذايي روي بسته، مناسب بودن قيمت آبزي 

جويي در وقت، بندي، راحتي حمل به خانه، صرفهبسته

. بندي شده استنزديك بودن محل فروش آبزيان بسته

دار نتايجي را كه در باال هاي معني آزمونيكجدول 

داري جداول به جزء سطوح معني(اند استخراج شده

.دهدرا نشان مي) توافقي و آزمون فرضيات
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.) توافقي و آزمون فرضياتهاي جدولزبه غير ا(داري نتايج تحقيق هاي معنيـ آزمون1جدول 

ماهيانمورد آزمون
درجه 

آزادي
داريسطح معنيآزمون

45/10نوع آبزيان مورد عالقه خانوارهاي تهراني F032/0

7210F000084/0هاي گوشتيعوامل مؤثر در تصميم خريد آبزيان در مقايسه با ساير فرآورده

606/21بندي دلخواههاي مؤثر براي يك بستهويژگي F001/0

464/68بنديعوامل مؤثر در عدم گرايش به مصرف آبزيان بسته F000043/0

57/145بزياندرصد فراواني خانوارها برحسب مكان خريد آ K0004/0

58/134ميزان خريد آبزيان بصورت عادت در زندگي K000022/0

57/186بندي در مقايسه با ساير عوامل مؤثر بر خريدجايگاه بسته F000029/0

54/186هاي درآمد متوسط و باالبندي در مقايسه با ساير عوامل مؤثر بر خريد در گروهجايگاه بسته F000022/0

411/40بندي شده و نشدهاثر قيمت در مقايسه آبزي بسته F000041/0

93/389بنديعوامل مؤثر در تصميم خانوارها به خريد آبزيان بسته F000025/0

8260K000022/0گرمابي

89/47سردآبي K000099/0

86/87شمال K000014/0

83/212جنوب K000016/0

نظر از قيمتتمايل به شكل عرضه در زمان خريد آبزيان صرف

84/410ميگو K00001/0

. در جدول نشان داده شده استK و آزمون كاي دو با Fآزمون فريدمن با 

بحث
 كيلوگرم 48/3فرد تهراني از آنجا كه مصرف سرانه هر

مصرف سرانه اين امر نه تنها از متوسطبرآورد شده است،

فائو، (تر است بسيار پايين) كيلوگرم1/16(جهاني آبزيان 

، بلكه مهمتر آنكه با توجه به ميزان متوسط پروتئين )2003

 كيلوگرم آبزيان در سبد غذايي 5/10ماهي، حداقل بايستي 

 درصدي 16مردم كشورمان باشد تا مطابق  با سهم 

پروتئين آبزيان در سبد غذايي جهاني باشد كه اين امر در 

مورد توجه ) 1388سال(وسعه افق برنامه چهارم ت

رسد آگاهي كافي نظر ميبه.  استريزان قرار گرفتهبرنامه

از ارزش غذايي آبزيان و ضريب هضم باالي آن در 

خانوارهاي تهراني باعث شده است تا براساس نتايج، 

سطوح درآمدي آنها در گرايش مصرفي آنها  به سمت 

. ؤثر نباشدبندي نشده م و بستهبنديخريد آبزيان بسته

بندي را ترجيح  درصد آنها محصوالت بسته3/62همچنين

دهند ولي خريد آن بصورت عادت در زندگي آنها مي

اهميت كمي دارد و بهداشتي بودن و ماندگاري بيشتر و 

 و راحتي حمل به بندياطالعات غذايي مندرج در بسته

دليل مشغله زياد خانوارها و اشتغال ه خانه و حتي ب

بندي جويي در وقت را نيز از مزاياي بستهصرفهزوجين،

دانند و خواسته آنان مبني بر درج ارزش غذايي آبزيان مي

برروي بسته و افزايش توانايي مدت نگهداري و اطالعات 

بندي دهنده افزايش فرهنگ مصرف بستهنحوه طبخ، نشان

نزد آنان است، اما مشكل اصلي، در واقع نبود فرهنگ 

زيان و عدم اطمينان به مصرف آن از لحاظ مصرف خود آب

وسيله خريداران بهداشتي و سالم بودن آن است كه بدين

نند و براي ارضاء اين كاي عرضه توجه ميهبيشتر به مكان

اي هعدم اطمينان اكثريت تمايل به خريد از نمايندگي

انيم در حال حاضر اين شيالت دارند در صورتي كه مي

هاي وابسته به سازمان شيالت ايران يها نمايندگفروشگاه

مانده نيستند و فقط نام آنها محض اطمينان خريداران باقي

بندي شده مبني بر است پس دليل عدم مصرف آبزيان بسته

عدم اطمينان از تازه بودن ماهي و بهداشتي بودن آن و اين 

است نيازمند تربندي گرانديدگاه كه قيمت آبزيان بسته
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 به مردم جهت آشنا ساختن با استانداردهاي رسانيآگاهي

بندي و اعتمادسازي نسبت به انجام كيفي فرآوري و بسته

كننده، مانند سازمان هاي متولي و كنترلوظايف ارگان

10بندي در جهان شامل  بستهاصوالً.باشددامپزشكي مي

له در أبايست اين مسدرصد افزايش قيمت است پس مي

رويه تي مبني بر افزايش قيمت بيكنترل باشد تا ذهني

بندي در بين خريداران بوجود نيايد، چه محصوالت بسته

بندي در كشورمان اين امر بسا بدليل گراني مواد اوليه بسته

ضمن توليدكنندگان و بازاريابان در . نياز به حمايت دارد

بندي و توجه به خواسته بايستي با متنوع ساختن بسته

ن درج ارزش غذايي آبزيان و نحوه كنندگان همچومصرف

هايي كه راحت باز شوند پرداخته و بنديطبخ آن و بسته

.اي با تغذيه سالم كوشا و سهيم باشنددر ايجاد جامعه

ها نگراني از عدم استقبال مردم به تغذيه از بعد از سال

پروري و تحوالت اقتصادي توسعه آبزيماهيان پرورشي،

كنندگان و اولويت دادن ر مصرفكشور، موجب تغيير رفتا

آال در مقابل ماهيان  قزلبخصوصآنان به ماهيان پرورشي، 

كه دليل آن نيز ) 1380صالحي خانقاه،(دريايي شده است 

 درصدي 6/10آال و  درصدي توليد قزل38افزايش حدود 

 سال گذشته و تبليغ و ترويج 10پروري در آبزي

باشد كه در مقابل  مي تاكنون1376فروشي آن از سال زنده

كاهش ذخاير ماهيان دريايي و افزايش قيمت آنها و رشد 

). 1383شيالت ايران،( درصدي آنها بوده است4/1اندك 

طراحي ريزان را دربه اميد آنكه اين موضوع برنامه

 بنابراين ،پروري رهنمون سازدالگوهاي توسعه آبزي

:گردد ارائه ميزيرپيشنهادات 

بندي بازار و مراكز فروش آبزيان درجهكنترل و -1

.منظور بهبود مالحظات بهداشتي صورت گيردبه

براي تبليغات هماهنگ و تقسيم وظايف ترويج -2

بين بخش دولتي وخصوصي  آبزيان مافرهنگ مصرف 

.ريزي شودبرنامه

بندي و رساني عمومي در جهت مزاياي بستهآگاهي-3

.يابدهاي آبزي افزايشهاي انواع گونهآشنايي با مزيت

هاي توزيع و دسترسي آسان به آبزيان دهي كانالسامان-4

مدرن و استاندارد هاي عرضه معتبر،سالم با ايجاد جايگاه

.آبزيان فراهم شود

منظور كاهش هاي ماهي بهسهم ضايعات انواع گونه-5

. ضايعات آبزيان مشخص شود

ضه آبزيان و با تنوع دادن به فرآوري و شيوه عر-6

تر و اوزان دلخواه قشرهاي هاي جذاببنديهمچنين بسته

به توان ميمختلف و اثرات مصرف آن توسط خانوارها 

.افزايش مصرف سرانه كمك نمود

بندي، براي آشنايي استانداردهاي كيفي فرآوري و بسته-7

هاي متولي كنترل بهداشتي آبزيان به آحاد عملكرد ارگان

.دمردم منعكس شو

اي غذايي و اختصاص روز از طريق برگزاري جشنواره-8

ملي براي مصرف آبزيان و تبليغات از سوي وسايل ارتباط 

جمعي و ترويج مصرف در مراكز عمومي همچون 

هاي شيوهها و غيرهها، سلف سرويس دانشگاهپادگان

. مصرف بيشتر آبزيان ارائه شودجديدي در

مين أكنندگان تمصرفهبندي دلخواهاي بستهويژگي-9

.  شود

جايگاه مصرف آبزيان و جايگاه مطلوب آن به مردم-10

.رساني شودثيرگذار اطالعأهاي ت مسئولين ارگانبخصوص

كه  بطوري،بندي كنترل شودقيمت محصوالت بسته-11

 درصد قيمت محصول نباشد و 10قيمت آن بيش از 

اير هاي جانشين چون سقيمت آن در برابر فرآورده

كنندگان را نسبت به ارزش ها رغبت مصرفپروتئين

مين تسهيالت حمايتي الزم أت. غذايي آبزيان بيشتر كند

تواند از افزايش بندي ميمين مواد اوليه بستهأدولت براي ت

.رويه قيمت محصوالت بكاهدبي

ضمن درج ارزش غذايي محصول روي -12

هداري تر و قابليت نگهاي با حمل سادهبنديبسته

.تر ساخته شودطوالني

بندي با اوزان مناسب هر بار خريد خانوارها بسته-13

.عرضه شود
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هاي كمتر شناخته شده با ذكر مصرف گونه-14

.هاي غذايي آنها ترويج شودارزش

آبزيان دلخواه مردم برحسب نوع گونه و پايش نياز -15

.آنان عرضه شود

ــس-16 ــي و رســاني از بازاهــاي اطــالعآژان رهــاي داخل

.المللي آبزيان ايجاد و تحقيقات بازاريابي حمايت شودبين

منابع
432). سمت(هامديريت بازاريابي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه .1383،.لفروستا، ا،. ونوس، د،.ابراهيمي، ع. 1

.صفحه

پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و ) 1380(فزايش مصرف آبزيان بندي و صنايع تبديلي در ابررسي اهميت و نقش بسته. 2

.ص304 انتشارات وزارت امور اقتصادي و امور اداري، .دارايي

.چاپ سوم.ها و مطالعات بازرگانيسسه پژوهشؤمبازاريابي و مديريت بازار،  مركز چاپ و نشر بازرگاني،.1380،.بلوريان تهراني، م. 3

.ه صفح288

. صفحه51. دفتر طرح و توسعه سازمان شيالت ايران. 1384.سالنامه آماري شيالت ايران . 4

. صفحه387. چاپ يازدهمهاي آماري در علوم رفتاري، انتشارات سخن،روش.1382،. نجفي زند، ج،.شريفي، ح. 5
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Abstract
By emphasizing on the role of the consuming behavior of 316 families by the independent 

statistical sample in each of the 22 regions from the City of Tehran were considered in the spring of 
2005. The statistical method was according to the kind of questions and the statistics which was used 
in the comparative analysis of research for non-parametric statistics:  from the test of Friedman K 2
and parametric tests including: the statistic of normal distribution and eventually the Fikeramer 
coefficient was used. In a way that there was an important relation between the revenue levels for the 
Tehrani Families and the consuming tendency of them was not available and some factors such as 
quality and freshness, and healthy point of the place of distribution was the most important role in the 
decision of buying for them and the price of aquatics and reasonable backing of them had equal 
priorities. About 62.3 % preferred to buy the packed aquatics. The per capita consumption of each 
person in the city of Tehran was estimated 3.46 Kilogram. The consumers of packed aquatics the 
register of food values and the increase of ability for the time of storage of pack, clearing the time of 
production, health’s code and having valuable mark and information about the use of aquatics and as a 
result reducing the sea resources and operation of them, towards the raising aquatics and eventually 
Trout was selected. After the behavior of consumers and the decision of purchase of them some 
movements for Fisheries was done. The lack of confidence for the freshness and health of aquatics is 
one of the main reasons for the use of them. So that the tendency of citizens for buying Fisheries from 
these representatives and it needs the Marketing and direction of consumers towards the other valuable 
places for distribution. This research emphasizes the necessity of Marketing management by using of 
Marketing research and the increase of information for the purpose of knowledge to the advantages of 
packing for the purpose of reducing the extra materials and creating the increased value and 
organizing distribution canals for per capita increase and for creation of informative agencies and the 
Marketing researches and more research in this field.
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