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 .1گروه قلب و عروق ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت ،پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :مصرف ماهی معمولی به عنوان یک الگوی تغذیه سالم میتواند خطر بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت نوع ،فشارخون بالا ،مرگومیر و خطر سکته
مغزی را کاهش دهد .با توجه به ساحلی بودن استان هرمزگان بر آن شدیم میزان مصرف این ماده غنی از امگا 3را در شهرها و روستاهای مختلف این
استان شناسایی کنیم.
روشها :در این مطالعه مقطعی تحلیلی نمونهها به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته بود.
پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و متغیرهای مصرف ماهی بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
نتایج :پژوهش حاضر بر روی  4705نفر با سن  81سال به بالای استان هرمزگان انجام گرفت که  58درصد از افراد شرکتکننده مرد و  45درصد زن
بودند .جاسک و بندرلنگه بیشترین آمار مصرف ماهی و حاجیآباد کمترین میزان مصرف را دارد .همچنین  45/5درصد از جمعیت شهری و 04/1
درصد از جمعیت روستایی استان هرمزگان بیش از دو بار در هفته ماهی مصرف میکنند .در این مطالعه رابطه معناداری بین مصرف ماهی و منطقه
محل سکونت ،تحصیلات ،درآمد ماهیانه ،وضعیت تأهل ،شغل ،سن وجود داشت.
نتيجهگيری :با توجه به اهمیت مصرف ماهی در سلامتی و مصرف پایین ماهی در افراد تحصیلکرده و مشاغل تخصصی و افراد جوان در این
استان ،انجام پژوهشهای کاربردی جهت شناخت عوامل و موانع مؤثر در افزایش مصرف ماهی و طراحی مداخلات مؤثر جهت افزایش پایدار مصرف
ماهی ضروری است.
کليدواژهها :وضعیت تغذیه ،ماهی ،الگوی مصرف.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 41/04/16 :پذیرش مقاله41/20/14 :
ارجاع :فرشیدی حسین ،مدنی عبدالحسین ،عزتیراد رقیه ،منتصری مریم ،رستمی قشمی ایران ،اقبال افتخاری تسنیم .الگو مصرف ماهی در سفره غذایی خانوارهای استان هرمزگان .طب پیشگیری.
2744؛ .19-72:)21(3

باارزش غذایی بالا ،از جایگاه خاصی در رژیم غذایی انسان

مقدمه
رژیم غذایی سالم و متعادل یکی از عوامل مهم برای رسیدن

برخوردارند ( .)2عادت به مصرف ماهی از دیرباز بهعنوان عادت

انسان بهسلامت جسمی و ذهنی است .تغذیه یکی از نیازهای

سالم غذایی شناخته شده است .ماهی غنی از اسیدهای چرب

اساسی انسان و ضروریترین عامل بقا و طول عمر محسوب

امگا ،3ایکورپانتنویک اسید و دکوزهگزانئویک اسید میباشد و

میشود ( .)8آبزیان خوراکی بهویژه ماهیان به دلیل داشتن

مصرف این اسیدهای چرب میتواند ریسک بیماریهای کرونر

مقادیر قابلتوجهی از اسیدهای چرب غیراشباع و کلسترول کم،

دیابت نوع ،2فشارخون و مرگومیر و ریسک سکته مغزی،

برخی از انواع ویتامینها و مواد معدنی و نیز پروتئینهایی

پوکی استخوان را کاهش میدهد ( .)3-4براساس

نویسنده مسئول :رقیه عزتی راد ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تلفن+41 4232811719 :

پست الکترونیکی ezati_rad@yahoo.com

0000-0002-2444-7798 :ORCID
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حسین فرشیدی

1

عبدالحسین مدنی

2

3

حسین فرشیدی و همکاران

الگوی مصرف ماهی در سفره غذایی

گزارش مطالعات جمعیتی گسترده در امریکا مصرف متوسط

روش نمونهگیری خوشهای جهت دسترسی به جامعه مذکور

روزانه غذای دریایی (ماهی و صدف) حدود  22/4گرم بود ).(4

استفاده گردید.

در مقایسه با جامعه غربی ,جوامع آسیایی متوسط مصرف

کرهایها و  44/50گرم در ژاپنیها ).(0
مصرف ماهی در چند مطالعه جمعیت شناختی با محافظت
علیه بیماریهای قلبی عروقی همراه بوده است ) . (1مصرف
ماهی با رفتارهای بهداشتی دیگر مانند نکشیدن سیگار ،تحصیلات
بالا ،فعالیت بدنی و مصرف بیشتر میوه و سبزیها در زنان و
مردان همراه است ).(5
با اینکه مصرف منظم ماهی بخش مهمی از یک رژیم غذایی
سالم بهحساب میآید اما بررسی آمارهای گوناگون حاکی از آن
است که ایران در زمره کشورهایی است که ازلحاظ سرانه
مصرف در مقامی پایین قرار دارد (.)87
مطالعات نشان میدهد که میزان مصرف ماهی میان
کشورها و حتی شهرهای هر کشور و گاهی اوقات موانع و
عوامل مؤثر بر مصرف متفاوت است .بنا بر گزارش سازمان
خواروبار جهانی مصرف ماهی تغییرات عمدهای در چهار دهه
گذشته داشته است .در دهه  8547سرانه مصرف جهانی ماهی
 5/5کیلوگرم بوده است که این میزان در دهههای ،8517 ،8507
 8557و در سال  2774به ترتیب  85/5 ،82/4 ،88/4و 84/5
کیلوگرم افزایش یافته است ( .)88با توجه به ساحلی بودن منطقه
و نزدیک بودن به دریا بران شدیم میزان مصرف این ماده غنی
از امگا 3را در شهرها و روستاهای مختلف این استان شناسایی
کنیم.

اینکه نمونهگیری از نوع خوشهای است ،حجم نمونه  3برابر
افزایش داده و حجم نمونه به دست آمده برابر با  4777به دست
آمد .برای توزیع مناسب نمونهها و با توجه به جمعیت شهری و
روستایی استان  877خوشه  47خوشه شهری و  47خوشه
روستایی در نظر گرفته شد.
مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانههای بهداشت روستایی
بهصورت تصادفی بهعنوان خوشه در نظر گرفته شدند.
خوشهبندی نمونهها براساس جمعیت شهری و روستایی هر
شهرستان بدین صورت بود که بندرعباس  20خوشه شهری و
 5خوشه روستایی ،میناب  4خوشه شهری و  82خوشه
روستایی ،بندرلنگه  5خوشه شهری و  5خوشه روستایی،
رودان  3خوشه شهری و  4خوشه روستایی ،حاجیآباد 2
خوشه شهری و  3خوشه روستایی ،بستک  8خوشه شهری و
 4خوشه روستایی ،پارسیان  8خوشه شهری  2خوشه
روستایی ،جاسک  8خوشه شهری  2خوشه روستایی ،خمیر 8
خوشه شهری و  3خوشه روستایی ،قشم و هرمز  5خوشه
شهری و  5خوشه روستایی ،سیریک  2خوشه شهری و
روستایی ،بشاگرد  2خوشه شهری و روستایی .نمونهگیری به
این صورت انجام شد که با مراجعه به مرکز بهداشتی یا خانه
بهداشت موردنظر و از روی پرونده بهداشتی خانوار یک پرونده
به صورت تصادفی انتخاب میشد که این پرونده شروع
نمونهگیری بود؛ و سپس با مراجعه به درب منزل پرسشنامه
طراحیشده در اختیار افراد بالای  81سال قرار میگرفت و
سپس براساس حرکت در جهت عقربههای ساعت (دست راست)

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است .جامعه پژوهش
شامل تمامی افراد بالای  81سال در استان هرمزگان بود .حجم
نمونه مورد نیاز در این پژوهش 4705 ،نفر برآورد شد و از

در داخل هر خوشه و تکمیل پرسشنامه مربوط از آنها ادامه
یافت .بدین شکل که به تمام خانههای سمت راست سرخوش
مراجعه و افرادی که واجد شرایط بودند در صورت تمایل وارد

مجله طب پیشگیری ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار 8355
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بالاتری از غذاهای دریایی دارند ،به عنوان مثال  58/8گرم در

حجم نمونه براساس فرمول

محاسبه شد .با توجه به
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الگوی مصرف ماهی در سفره غذایی

مطالعه شدند و مراجعه به منازل تا تمام شدن تعداد موردنیاز در

کیفی موجود در مطالعه آزمون کایدو را بکار برده و سطح

این خوشه ادامه یافت .درصورتیکه با تکمیل کلیه خانوارهای

معناداری را  7/74در نظر گرفته شد.

خوشه ،تعداد افراد مورد نیاز در خوشه ( 47نفر) تأمین
نمیگردید ،با مراجعه به خوشه مجاور واقعشده در سمت راست

تعداد

درصد

مرد

2701

7/58

زن

2514

7/45

متأهل

5245

2/14

وضعیت

مجرد

254

5/4

تأهل

جداشده

44

3/8

فوت همسر

305

4/0

بیسواد

8377

1/25

ابتدایی

8377

1/25

راهنمایی

031

5/84

محتوا ،پرسشنامه در اختیار دو متخصص قلب و عروق و دو

دیپلم

444

2/84

تحصیلات دانشگاهی

341

2/1

متخصص تغذیه قرار داده شد .پایایی پرسشنامه آن با استفاده

بیکار

515

7/87

کارگر

444

5/82

راننده

885

5/2

کارمند

542

5/5

معلم

55

5/8

کاسب

378

8/4

مشاغل تخصصی

34

7/0

خانهدار

2055

8/40

کمتر از  377هزار تومان

8525

8/38

 377تا  477هزار تومان

8352

5/37

 077تا یکمیلیون

8850

8/24

بالای یکمیلیون

444

3/82

محل

شهری

2440

4/47

سکونت

روستایی

2488

4/55

خوشه مبدأ در همان حوزه و ادامه نمونهگیری از جنوب غربی

متغير
جنسیت

این خوشه ،کار تکمیل پرسشنامه از افراد واجد شرایط تا تأمین
تعداد افراد موردنیاز ادامه مییافت .ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه محققساخته بود .پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات
دموگرافیک و متغیرهای مصرف ماهی براساس پرسشنامه
بسامد و خوراک و بهطور خلاصه بود .به منظور تعیین اعتبار

تحصیلات

از تحلیل عامل تأییدی و نیز آلفای کرونباخ مورد تائید واقع
گردید .پس از جمعآوری دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

شغل

نسخه  85به پردازش آنها در دو سطح توصیف و تحلیل
پرداخته شد .در بخش آمار استنباطی جهت تعیین ارتباط هر یک
از متغیرهای وابسته با هرکدام از متغیرهای مستقل از آزمون
آماری تیمستقل ،آزمون کایدو و آزمون رگرسیون استفاده
گردید.

درآمد
ماهیانه
خانوار

یافتهها

P-Value
7/285

7/728

7/777

7/777

7/777

7/777

طبق یافتههای جدول  37( ،2درصد) از جمعیت شهرستان

پژوهش حاضر بر روی  4705نفر  81سال به بالای استان
هرمزگان انجام گرفت که  58درصد از افراد شرکتکننده مرد و
 45درصد زن بودند طبق یافتههای جدول  14/2 ،8از
شرکتکنندگان در مطالعه متأهل و همچنین  1/25از

حاجیآباد و ( 8درصد) از جمعیت بندر سیریک ماهی مصرف
نمیکنند که به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را دارند .همچنین
جاسک و بندرلنگه بیشترین آمار مصرف ماهی بیش از دو بار

شرکتکنندگان بیسواد بودند .همچنین الگوی مصرف ماهی در

در هفته و حاجیآباد کمترین میزان مصرف دو بار در هفته را

مشاغل مختلف را نشان میدهد .طبق یافتهها مشاغل تخصصی

دارند.

مثل پزشکان و مهندسان بیشترین آمار نخوردن مصرف ماهی

جدول  -2ميزان مصرف ماهی در شهرستانهای مختلف

را دارند؛ و کاسبها بیشتر از سایر مشاغل بیش از دو بار در

ميزان مصرف ماهی
اصلا

یکبار در هفته

بيش از دو بار در هفته

بندرعباس

87/8

22/8

40/1

با توجه به ماهیت کیفی متغیرها از فراوانی و درصد بهره گرفته

0/0000

میناب

8/1

27/5

0/1

0/0000

شد .جهت بررسی وجود ارتباط معنادار بین سطوح متغیرهای

رودان

84

37/5

43/4

0/0000

هفته ماهی مصرف میکنند.به منظور توصیف و نمایش دادهها،

شهرستان

22

P-Value
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جدول -1نتایج رابطه بين متغيرهای کيفی موجود در مطالعه با آزموی کایدو

حسین فرشیدی و همکاران

الگوی مصرف ماهی در سفره غذایی
53/3

0/0000
0/0000

دارند که شاید بتوان نتیجه گرفت شهرهایی که نزدیک به دریا

0/0000

هستند احتمالاً دسترسی بیشتری به ماهی دارند .طبق نتایج این

بندرلنگه

8/3

4/4

53/2

بستک

3/3

0/20

7/45

قشم

8/0

87/4

10/0

0/0000

پارسیان

2

83/1

15/2

0/0000

مطالعه  1/5درصد از جمعیت مورد مطالعه اصلاً ماهی مصرف

حاجیآباد

37

37

57

0/0000

نمیکنند که بسیار کمتر از مطالعات دیگر است .مطالعه باقیانی و

سیریک

8

85

14

0/0000

بشاگرد

همکاران  57/2درصد از خانوارها ماهی مصرف نمیکنند (.)82

82/4

54/4

50/0

0/0000

84

24

47

0/0000

در گزارش نهایی اولین برنامه نظام مراقبت عوامل خطر

طبق یافتههای جدول  45/5 ،3درصد از جمعیت شهری و

بیماریهای غیرواگیر در سال  13استان یزد اعلام شد که 55/3

 04/1درصد از جمعیت روستایی استان هرمزگان بیش از دو بار

درصد جمعیت استان ماهی مصرف نمیکنند و تنها  85/5درصد

در هفته ماهی مصرف میکنند.

آنها دارای الگوی مصرف حداقل  2بار در هفته بودند که

خمیر

جدول -3مقایسه ميزان مصرف ماهی در جمعيت شهری و روستایی

میتواند به علت فرهنگ تغذیهای رایج در کشور و نیز عدم
شناخت کافی جمعیت استان نسبت به فواید این ماده مغذی باشد

محل سکونت
شهری

روستایی

اصلاً

88/8

4/3

1/2

یکبار در هفته

25/8

80/5

28

بیش از دو بار در هفته

45/5

04/1

07/71

Total

بحث و نتيجهگيری

(.)83
بابایی در مطالعه خود عدم شناخت کافی جمعیت استان از
این فرآورده غنی غذایی و مناسب را تبلیغات ضعیف و ناکافی و
عدم شناخت مزیتهای بیان کرد که بیتردید نقش عمدهای در

در این مطالعه به بررسی الگوی مصرف ماهی در استان

انزوای این ماده غذایی مهم و حیاتبخش داشته است (.)85

هرمزگان پرداختیم .استان هرمزگان واقع در جنوب ایران و در

مطالعه دیگری نیز توسط اداره کل روابط عمومی و

شمال دریای خلیجفارس و دریای عمان قرار گرفته که طولی

بینالمللی شیلات انجام شد که نشان داد که از نظر

حدود  8877کیلومتر و مساحتی  07777کیلومترمربع داده شد.

مصرفکنندگان تهرانی دلایل عدم مصرف ماهی گرانی در

بندرعباس تقریباً در مرکز قرارگرفته و با دورترین شهر در

دسترس نبودن بوی ناخوشایند و سختی پخت میباشد (.)84

شرق حدود  577کیلومتر و در غرب حدود  577کیلومتر و در
غرب حدود  477کیلومتر فاصله دارد.

طبق یافتهها بندر جاسک (با جمعیت  82835نفر در شرق
استان واقع است .سه طرف آن را آبهای ساحلی احاطه کرده و

طبق نتایج به دست آمده  40/5درصد از جمعیت استان طبق

آن را بهصورت یک شبهجزیره درآورده است .شهر از دو سوی

استاندار سازمان جهانی بهداشت حداقل هفتهای دو بار ماهی

شرق و غرب به خلیج جاسک میپیوندد و از سوی دیگر (شمال

مصرف میکنند که نتیجه این مطالعه نزدیک به مطالعه باقیانی

شرقی) ،به مناطق نظامی متصل است) بندرلنگه با جمعیت 24804

مقدم و همکاران که  07درصد از افراد بیش از  2بار در هفته

نفر در غرب استان قرار دارد و فاصله آن با شهرستان

مصرف میکردند ،میباشد (.)82

بندرعباس (مرکز استان هرمزگان  852کیلومتر میباشد ).جزیره

همانطور که در یافتهها نشان داده شده است ،رابطه

قشم (با مساحت  8558کیلومترمربع و جمعیت  51125نفر

معناداری بین مصرف ماهی و منطقه محل سکونت وجود دارد،

بزرگترین جزیره ایران است که در تنگه هرمز قرار دارد) که

به طوری که مصرف ماهی در شهرهایی که به ساحل نزدیک

فاصله بسیار نزدیک با دریا دارند مصرف به ترتیب 53/3

هستند بسیار بیشتر از شهرهایی است که فاصله بیشتری از دریا

درصد 53/2 ،درصد و  10/0درصد از جمعیت آنها بیش از 2
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بار در هفته ماهی مصرف میکنند که بسیار بیشتر از میانگین

افراد هم از خوردن ماهی محروم شود .همانطور که در

کشوری است که میتوان نتیجه گرفت فاصله نزدیک به دریا و

مطالعات انجام شده عدم علاقه یکی از اعضای خانواده از موانع

در دسترس بودن یکی از عوامل مهم در مصرف ماهی میباشد.

مصرف ماهی عنوان شده است (.)80،81

وجود دارد ،درواقع افرادی که دارای مشاغل تخصصی مثل

دارد که میتوان نتیجه گرفت آگاهی و دانش بهتنهایی لزوماً منجر

پزشک و مهندسان کمتر از سایر افراد ماهی مصرف میکنند که

به اتخاذ رفتار درست نمیشود و شناسایی موانع مصرف ماهی

شاید به دلیل وقت کم و مشغله کاری باشد.

در استان در مطالعات آتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از دلایل عدم تمایل افراد به مصرف ماهی مشغله کاری

طبق نتایج این مطالعه مصرف ماهی در روستاها بیشتر از

و وقت کم میباشد؛ و شاید بتوان استنباط کرد بیشتر افرادی که

شهر است که با نتایج مطالعات حشمت و همکاران و Chang Su

دارای مشاغل تخصصی هستند غیربومی هستند و نگرش خوبی

متفاوت است .آنها در مطالعات خود دریافتند که بین مصرف

نسبت به مصرف ماهی ندارند که براساس مطالعات گذشته

ماهی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه معناداری وجود

میتواند به دلیل بوی بد ماهی و استخوان ماهی بستهبندی

دارد به طوری که مصرف ماهی در افرادی که وضعیت

غیربهداشتی باشد .طبق مطالعه  Verbekeو  Vackierقیمت بالای

اقتصادی و اجتماعی ضعیفی دارند به مراتب کمتر از افراد

ماهی و نیز استخوان نگرش منفی را در افراد نسبت به مصرف

متوسط و بالا است ( .)85،27شاید دلیل آن را بتوان وجود تعداد

آن ایجاد میکند ) .(84همچنین بتوان به طعم و بوی نامطلوب

زیادی از روستاهای استان در کنار دریا و تنها منبع در دسترس

اشاره داشت که عرضه متنوع محصولات به همراه آموزش طبخ

باشد .به طوری که بسیاری از آنها خودشان اقدام به صید

به روشهای گوناگون شاید بتواند این مانع را تا حدودی برطرف

میکنند شغل دائمی بسیاری از این روستاییان صیادی و

کند .همانطور که یافتههای مطالعه  Verbekeو  Vackierنشان

بسیاری دیگر بهصورت تفریحی ماهی صید میکنند.

داد افزودن چاشنی به ماهی محرکی برای بالا رفتن مصرف

همچنین رابطه معناداری بین مصرف ماهی و وضعیت تأهل

ماهی میباشد و همچنین یافتههای مطالعه  Trondsenو همکاران

به دست آمد ،به طوری که افراد متأهل تمایل بیشتری به مصرف

نشان داد که از موانع موجود برای مصرف کافی ماهی

ماهی داشتند.

محدودیت تهیه محدودیت تنوع و عدم دسترسی به محصولات
ماهی بود ()80،84

با توجه به عدم مصرف ماهی به میزان توصیهشده در افراد
جوان میتوان گفت که افزایش آگاهی نسبت به مزایای مصرف

همچنین یافتههانشان داد بین سن افراد و مصرف ماهی

ماهی توسط رسانهها و تبلیغات وسیع و مستمر برای ترویج

رابطه معناداری وجود داشت که با مطالعه  Verbekeو Vackier

ماهی در فرهنگ غذایی رایج در خانوادهها و آشنا کردن افراد با

همخوانی داشت ( .)84به طوری که با افزایش سن مصرف بیش

مزایای مصرف ماهی عرضه متنوع محصولات آبزی استفاده از

از دو بار در هفته بیشتر میشود .این مطالعه نشان میدهد که

تکنیک هایی جهت حذف بو و استخوان ماهی و آموزش طبخ به

مصرف ماهی در بین جوانان محبوبیت کمتری دارد که لزوم

روش های مختلف و استفاده از الگوهای مناسب آموزش

مطالعات بیشتری در این قشر را در مطالعات آتی نشان میدهد.

بهداشت و تغییر رفتار برای این سن همگی در بالا بردن مصرف

شاید بتوان اظهار کرد که در برخی از خانوادهها که فرزندان سن

این فرآورده پروتئینی در این قشر مهم نقش مهم و ارزندهای

 81تا  24سال دارند به دلیل نخوردن ماهی در این سن سایر

دارد.
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با توجه به اهمیت و فواید بسیار زیاد مصرف ماهی در

تضاد منافع

سلامتی و همچنین با توجه به مصرف پایین و ناکافی ماهی در

نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

افراد تحصیلکرده و مشاغل تخصصی و افراد جوان در این

شناخت درست و عمیق و جامع عوامل و موانع مؤثر در افزایش

حسین فرشیدی (نویسنده اول) طراحی مطالعه و اجرای

مصرف ماهی در این استان و نهایتاً طراحی مداخلات مؤثر جهت

طرح  37درصد ،عبدالحسین مدنی (نویسنده دوم) تحلیل

افزایش پایدار مصرف ماهی در این زمینه در تحقیقات آینده

اپیدمیولوژیک  87درصد ،رقیه عزتیراد (نویسنده سوم و

ضروری به نظر میرسد.

مسئول) طراحی مطالعه و نوشتن مقاله  37درصد ،مریم

تشکر و قدردانی

منتصری (نویسنده چهارم) آنالیز آماری  87درصد ،ایران

نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و

رستمی قشمی (نویسنده پنجم) اجرای طرح و نگارش مقاله 87

فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت تأمین منابع مالی و

درصد ،تسنیم افتخاری (نویسنده ششم) مشاور طرح و مقاله 87

همچنین پرستاران بیمارستانهای مورد بررسی جهت همکاری

درصد.

بیدریغ خویش ،اعلام میدارند.

حمایت مالی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم

تأیيدیه اخلاقی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم

پزشکی هرمزگان انجام شده است.

پزشکی هرمزگان با شناسه  5707و جلسه کمیته اخلاق دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با کد اخلاق HUMS.REC.1394.174

است.
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ABSTRACT
Introduction: Fish intake is known as a healthy dietary pattern that can reduce cardiovascular risk factors, type 2
diabetes, hypertension, and cerebrovascular risks. Regarding the geography of Hormozgan province as a costal area, current
study was designed to assess the intake of this food rich in omega3 in towns, districts, and villages of Hormozgan Province.

Methods: In this descriptive analytical and cross-sectional study, samples were selected by multistage random cluster
sampling. Data were collected by a researcher made questionnaire containing demographic and fish intake variables. Data
were analyzed using SPSS software.

Results: In this study, 5074 people from Hormozgan province who were older than 18 years were participated. Out of
which, 41% were male, 85.2% were married, and 29.8% were illiterate. Jask and Bandar lenge citizens had the highest and
Hajiabad had the lowest fish intake. In addition, 64.9% of urban and 76.8% of rural population in Hormozgan Province had
fish intake more than twice per week. This study showed a significant relationship between fish consumption and residence
place, education, monthly income, marital status, occupation, and age.

Conclusion: Regarding the role of fish intake in community health and low fish intake in educated individuals, young
people, and those with specialized jobs in Hormozgan province, it is necessary to conduct applied research to identify the
effective factors and barriers in increasing fish consumption and to design effective interventions to increase fish consumption
in the studiesd population.
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