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 ملخصال
 

التعرف كما اهتمتت بت تقييم النمط االستهالكي للحوم عامة واألسماك خاصةبهدف أجريت هذه الدراسة 
 222   ارك فتي الدراستة عتددشت شريحة من المجتمع الستعود  لدىعلى مدى الوعي بأهميتها وقيمتها الغذائية 

 ستتنة 29- 21بتتين  للمشتتاركين يتتتراو  عينتتة عشتتوائية لتتبع  األستتر بمدينتتة الريتتا  وكتتان متوستتط العمتتر
األستر  مثلتت .%47.6  ات وفتو  الجامعيت بلغتت نستبة الجامعيتاتوقتد 48.91  %نصف العينتةوهومايقارب 

أظهرت نتائج الدراسة أن لحتوم  .عينة من حجم ال %55.02نسبةلاير(   12000– 9000ذات الدخل الثابت)
وبعد ذلك تأتى األستماك بنستبة  %22.71 تليها اللحوم الحمراء بنسبة %58.52استهالكا  الدواجن كانت أكثر

وبالنستبة  . مقارنة بأسماك المياه العذبة حيث احتلت األسماك البحرية المرتبة األعلى في االستهالك 18.77%
  %39.74يستتهلكلالتذ  ستمك الهتامور يليتل الكنعتد  يفضتلون أنهتمفتراد األمن %50.22 أفاد لنوع السمك فقد
،   %56.77ثتتتم الشتتتو  بنستتتبة   العميتتت  القلتتتي هتتتياستتتتخداما وكانتتتت أكثتتتر طتتتر  الطهتتتي متتتن المشتتتاركين 

األستتماك  أنهتتم يفضتتلون متتن األفتتراد أفتتادوا %73.8علتتى الترتيتتب. وأوضتتحت نتتتائج الدراستتة  ن  40.17%
متن  16.565 %لنستبة   األساستيوقد كانتت القيمتة الغذائيتة لاستماك هتي الستبب والتدافع  . اطعمهستساةة ال

مستتتهلكي  متتن66.38%الخمتتس ستتنوات الماضتتية اندادت نستتبة استتهالك األستتماك كمتتا أفتتاد المستتهلكين وفتتى 
متتنهم ذلتتك التتى ارتفتتاع قيمتتة الغذائيتتة وخلوهتتا متتن  %21.5و  %23.68و %31.58التتذين ارجتتع  األستتماك

حتدوث انخفتا  فتى  راؤ متن المشتاركين %12.66 فى حتين انانخفا  الكلستترول علتى التتوالي. مرا اإل
 اتضت و علتى الترتيتب. %34.48 و    %55.17    هاأستعار البدائل وارتفتاعاستهالك األسماك بسبب توفر 

ذلك وظيفتة ( كانتت بتين العمتر وصتنف ونتوع الستمك المفضتل وكت p≤0.01من الدراسة ان العالقة المعنويتة )
النوجتتة وصتتنف ونتتوع الستتمك المفضتتل  متتا عالقتتة مستتتو  تعلتتيم األب واألم بمعتتدل استتتهالك لحتتوم التتدواجن 

( فيمتا لتم يتتأثر استتهالك اللحتوم الحمتراء وال نتوع الستمك  (p≤0.05وصنف الستمك المفضتل فكانتت معنويتة 
ألسماك تناسب جميع الفئتات العمريتة من أفراد العينة المدروسة أفادت أن ا  %86.2وعلى الرةم من ان نسبة 

وخاصتة ان شتريحة كبيتر   .ألسماك الصحية تحتاج  لى المنيد  ال أن توعية وتثقيف األفراد عن أهمية وفوائد ا
التتى تقتى  (   OMEGA3&6الدهنيتة )مصدر جيد لاحمتا  هي  الدهنية األسماكمن المجتمع ال تعرف ان 

 .ت الصدرية وهى واحد  من اخطر امرا  العصر من االمرا  القلبية الوعائية والذبحا
 

 المقدمة

 
متن اكبتر مصتادر البتروتين  وأنواعهتا أصتنافهابكافتة  األستماك البيضتاءو وتعتبر اللحوم سواء الحمراء

ونار   . م2004محمتتد ) لإلنستتانالعناصتتر الغذائيتتة  أهتتملوظتتائف الجستتم والتتذ  يعتبتتر  الضتترور  الحيتتواني
 ( م 2002 النراعة

حيتتث ان  (حيتتواني)بروتين نمتتط استتتهالكها متتن اللحتتومبعالقتتة طرديتتة متتع رفاهيتتة الشتتعوب تتترتبط 
 .ثقافيتة وال .دينيتة الويؤثر علتى استتهالك اللحتوم عديتد متن العوامتل النباتية.  باألةذية تكتفيالفقير  المجتمعات 

 .هتتتت ( 1423) م2002 والرستتتتول .الستتتتليم .م 2001العتتتتادات الغذائيتتتتة )عمتتتتران و ختتتترون و قتصتتتتادية الاو
 تتفتاوت األستماك أن الحيتوانيالبتروتين  العوامل المؤثر  على نمط استتهالك يضاف الىو.م( 2004النهرانى 
متن المصتادر الهامتة للعديتد متن  األستماكوتعتد لحتوم  .م(2000المتتوفر  )الحتارثى  األنواع كثر  مع اسعارها

مجموعتتتة علتتتى  تحتتتتو  االستتتماكن رئيستتتي البتتتروتين كمكتتتو  لتتتى فباإلضتتتافةالعناصتتتر الغذائيتتتة الضتتترورية 
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 متتاوهالكالستتيوم والفستتفور  يمعتتدن عاليتتة متتن نستتبعلتتى   االستتماك ايضتتا  كمتتا تحتتتو  ((A.B.Dاتفيتامينتت
      .نقص الكالسيوم وهشاشة العظام  فى عالج عنصران مفيدان

 omega3&6متن النتوع الدهنية األحما من المصادر المتمين  فى نسبة احتوائها  على  األسماك و
تناولهتا يقلتل  فتأن لتذا الثالثيتة يداتلجليسترا التصتاقل بجتدران الشترايين  وتخفت  نستبة أوتمنع تخثتر التدم  التي

 Radack et al. 1990 ;Simpoulos).القلتتب كالجلطتتات والذبحتتة القلبيتتة بتتأمرا  اإلصتتابةخطتتر 
1991;Sigmnud & Pearson 1998;) 

(كمتتا تحتتتوى بيتتو  الستتمك  م3221 ) باشتتاشتتاط الجستتمكمتتا انهتتا النمتتة لستتالمة القلتتب وصتتحتل ون 
ستتاعد علتتى خفتت  كتتل متتن يألستتماك لتتذافأن تنتتاول اعلتتى نستتبة عاليتتة متتن البروتينتتات الفستتفورية .  (بطتتار ال)

مستوى دهون الجسم ونسبة الدهون الثالثية والكولسترول فى الدم مما يفيد مرضي الجهان الدور  ويحمى متن 
 ,Tabae et.al1998,BrPurba et.al2001,Ambrosini et.al.2004)أمتتترا  القلتتتب.

Lichtenstein;2004)    الميتاه  استماكم ان تنتاول 2000عتام  األمريكيةمنظمة القلب   جرتهاتشير دراسة
لتتديهم بالنوبتتة  اإلصتتابةخفتت   للمتقتتدمين بالستتن أستتبوعيامتتر  او متترتين  omega-3 بأحمتتا الغنيتتة  البتتارد 

علتتى انتظتتام  ايجتتابيلهتتا تتتأثير  omega-3الدهنيتتة  األحمتتا الدراستتة ان  شتتارتأكمتتا   %44القلبيتتة بمقتتدار 
اللحتوم  االعتماد على استتهالك لل قي األسماكنياد  تناول كما أن ،   .القلبيةالنوبات  من ليلقوالت ضربات القلب

 . ما يحد من كمية الدهون الحيوانية التي يتناولها االنسانم  االخرى
وتحديتتد متتدى وعتتى لتعتترف علتتى نمتتط االستتتهالك االستتماك فتتي مدينتتة الريتتا  هتتدفت الدراستتة التتى ا

 سماك عن طري  دراسة كل من العناصر االتية:االالمجتمع بأهمية 
 مدى تفضيل المستهلك للحوم االسماك مقارنة بأنواع اللحوم االخرى والعوامل المؤثر  . -
 ية تونيع كميتل على االسر .دراسة أنواع االسماك المستهلكة ونمط استهالكها وكيف  -
 أسباب نياد  أو انخفا  استهالك االسماك. تقييم  -

 الدراسة ضفرو
أنتواع  و محاولة  يجاد عالقة ما بين مستو  التعليم والمستو  االقتصاد  لاسر  والتنمط االستتهالكي 

 اللحوم المختلفة وأصناف األسماك وأنواعها.
 

 المواد وطرق البحث
 

وكتذلك    )الظواهر وتحليلهتا بين  عتمد على دراسة العالقاتي الوصفي التحليلي الذ   جالمنهتم اختيار
 العوامل المؤثر  ومدى ارتباطهامع الظواهر المدروسة 

استبانة على عينة من طالبات ومنسوبات مركتن العلتوم والدراستات الطبيتة 250تم تونيع عدد   عينة البحث:  
 الستكنية المختلفتة.تم اجتراء التحليتل االحصتائى علتى عتدد بالملن واسرهم من مناط  الريا  

 استبانة مكتملة. 229
 :   احتوت االستبانة على عدة نقاط

التتدخل   -  علومتتات عامتتة واشتتتملت علتتى العمتتر الحالتتة االجتماعيتتة وظيفتتة رب األستتر  وظيفتتة النوجتتة م -3
  .السكنى  الحي-المستو  التعليمي لكل من النوج والنوجة  -الشهر 

والنسبة المئوية لكل متن اجمتالى الكميتة - واع اللحوم المستهلكة ومعدل استهالك كل منها بما فيها األسماك نأ-2
 المستهلكة.

أنتتواع األستتماك المفضتتلة ) متتن ناحيتتة المصتتدر ( وطريقتتة تقتتديمها متتع معرفتتة النتتوع المفضتتل عتتن طريتت  3-  
   األسماكمن  أنواع 7طر  

 اضية من حيث االستهالك سواء بالنياد  او النقصان والسبب في ذلك تقييم الخمس سنوات الم4- 
 التحليل اإلحصائي:

التى بيانتات كميتة لستهولة  جتراء عمليتة التحليتل اإلحصتائي وقتد تتم  جتراء ية تم تحويل البيانات الوصف
النحتراف ( الستخراج النسب المئوية والمتوسط الحسابي وا  SAS 2000االختبار اإلحصائي على برنامج ) 

واختبتار مربتع ANOVAواختبتار تحليتل التبتاين   Pearson المعيار . كما استخدم معامل االرتباط البسيط 
  .(²)كاكا  

 لمناقشةا

 
وقتتد نادت  م(2001أنتتواع اللحتتوم المختلفتتة واالستتماك ) العتتويمر والحتتواس فتتى دراستتة اجريتتت علتتى 

لمستتتتهلك االغتتتذائي  التتتوعيد  عوامتتتل منهتتتا نيتتتاد  ومتوقتتتع نيادتهتتتا مستتتتقبال  لعتتت األستتتماككميتتتة الطلتتتب علتتتى 
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توفر محالت بيع وتونيع وتجهيتن  وأيضا .اللحوم االخر   واستهلك نتاجيةتصادف  التيوالمشكالت المرضية 
والعبيتتد .)ةتتانم األستتماكلمستتتهلك للحصتتول علتتى منتجتتات افرصتتة   نيتتاد  وبالتتتالي بمواقتتع كثيتتر   األستتماك
 م (.2002

 
 جرام(  111التركيب الكيميائى النواع اللحوم) لكل  يوضح :1 جدول رقم

 أمالح دهن بروتين رطوبة النوع

 0.9 2.6 19 77.5 ابل

 1.5 4.7 20 73.8 أبقار

 1.5 6.2 20 72.3 أغنام

 1.4 3.6 20 75 ماعز

 1.3 4 21 73.7 دجاج

 1.3 2.2 18.5 78 اسماك

 
للفتتترد متتتن اللحتتتوم  الستتتنو االستتتتهالك  ( ان متوستتتطم2003) األةذيتتتة والنراعتتتةمنظمتتتة  اشتتتارت 
كجتم فتى المملكتة العربيتة  00متن  وأكثر األردنكجم  فى  00الى10من  بما يتراو  قدرت بأنواعها واألسماك
قتدر عمومتا المنطقتة العربيتة  فتي لاستماكاستتهالك الفترد  متوستط  أمتاالعربيتة والكويتت  واإلماراتالسعودية 
وقد حدثت نياد  فتى الكميتة  كجم 32.3فى العالم الفرد السنو   سط تناولكجم وهو اقل من متو 5.33 بحوالي

  لتىم( 3221-3220الفتتر  متن ) فتيكجتم  ستنويا   0  لىكجم  4.5المستهلكة من األسماك للفرد السعود  من 
ونار  النراعتتتتة   واإلحصتتتتاءالتخطتتتتيط  ادار م ()2002)ستتتتلطان  التتتتتواليم( علتتتتى 2002-2002الفتتتتتر  )
  2000 -ه 3221

للفتتر  متن  واألستماكمتن اللحتوم الحمتراء والتدواجن  ( معتدل استتهالك الفترد2ويوض  الجدول رقتم )
 م .2003 الىم 3222

 
 -1111معددددل اسدددتهالك الفدددرد مدددن اللحدددوم الحمدددرا  والددددواجن واألسدددماك للفتدددرة مدددن ) : 2الجددددول رقدددم 

 م(2111

 م 2111 – 1111معدل استهالك الفرد  

 جم/ يوم سنةكجم/ السلع الغذائية
 الطاقة

 سعر حراري/يوم
 البروتين
 جم/ يوم

 الدهون
 جم/ يوم

 616 515 8318 3113 1111 لحوم حمرا 

 813 1311 13111 11312 3.13 دواجن

 113 .11 111 1111 513 اسماك طازجة

 113 111 111 211 .11 اسماك مصنعة

 116 211 1113 1615 611 مجموع األسماك
 وزارة الزراعة والمياه(  –م  2112 – 1118للمملكة العربية السعودية  )الموازنة الغذائية

 
  اإلنتاج معدل قديرم ( لت2005)سلطان وخليفة أخيرا   أجريت التيالدراسة  أهميةومن الجدول تتض  

    األسماك  نتاجحيث توقعت نياد   المستهدف
حيث مثلت األفراد النسب التالية كما  شملت الدراسة الحالية المناط  السكنية الخمسة لمدينة الريا 

 فى الرسم 
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 ( 0يتض  فى جدول سولم يكن للحى السكنى اى تأثير معنو  على الصفات المدروسة )كما 
 

الخصتائص الديموةرافيتة ألفتراد عينتة الدراستة حيتث تراوحتت أعمتار  ( تتضت  بعت 1ومن جتدول )
 -23سنة فأكثر مما يعبر عن فئات عمرية مختلفتة مثلتت الفئتة العمريتة  00حتى  20عينة الدراسة بين اقل من 

،  كمتتا تظهتتر النتتتائج مستتتو  التتدخل حيتتث تتتراو  دختتل  %48.91ستتنة أعلتتى نستتبة فتتي عينتتة الدراستتة  22
لاير(   وكتتتان لمستتتتوى التتتدخل المرتفتتتع  12000 -لاير   9000متتتن أفتتتراد العينتتتة المتغيتتترات ) 55.02%
(عتتالو  علتتى ذلتتك اتضتت  متتن النتتتائج ان أعلتتى نستتبة متتن 0عتت  المتغيتترات المدروستتة )جتتدول تتتأثيرعلى ب

علتتى  21.0و%  11.21المشتتاركات  وأنواجهتتن  كتتانوا متتن ذو  المتتؤهالت الجامعيتتة وفتتو  الجامعيتتة %
متتتنهن ال تعمتتتل ) ربتتتة منتتتنل( بينمتتتا  %60.26التتتتوالي ورةتتتم ارتفتتتاع مستتتتوى التعلتتتيم لتتتدى النوجتتتات فتتتان 

من أفراد العينة الذين يمثلون رب األسر  يعملتون %64.19نهن تعملن في وظيفة حكومية كذلك   م%10.31
ايضا فى وظائف حكومية مما يؤكد ان مستوى التعليم العالي والدخل الثابت المرتفع يمين أفراد العينتة وان هتذه 

 المتغيرات لها عالقة ارتباطيل عالية بمعدل االستهالك والشراء.
 
 ستهالكنمط اال 
 نوع اللحوم المفضل: 

( ان اكثتتر المشتتاركين فتتي الدراستتة كتتانوا 2أظهتترت نتتتائج تحليتتل البيانتتات الموجتتود  فتتى الجتتدول رقتتم)
ثتتم مستتتهلكو  األستتماك  %22.71يلتتيهم اللحتتوم الحمتتراء %58.52اعلتتى  استتتهالكا ل  للحتتوم التتدواجن بيتتنهم  

و  منهتا و كثرتتل وهتذه النتتائج متوافقتة متع ويرجع السبب الى رخص سعرالدواجن. تنتوع المعتر 18.78%
م( 2003م ومتتتا توصتتتل اليتتتة) بستتتطاوروس 2002ماجتتتاء فتتتي المواننتتتل الغذائيتتتة للمملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية 

 م. (2000)والنهراني 
متتر  فتتى  1-2وبمقارنتتة تكتترار االستتتهالك وصتتلت نستتبة مستتتهلكين اللحتتوم الحمتتراء والتتدواجن بمعتتدل

علتى الترتيتتب ولتتم يكتتن هنتتاك فتتر  يتتذكر اذا متتاقورن تكتترار االستتتهالك لمتتر   21. 2 %   21.0%االستبوع
وقتد اوضتحت النتتائج  20.13والتدواجن % 13واحد  اسبوعيا حيث بلغتت نستبة متنتاولى اللحتوم الحمتراء % 

تعتد متن االةذيتة االساستية التتى تتأتى فتى المرتبتة االولتى فتى  وجود فار  بينهم ممايشتيرالى ان لحتوم التدواجن
 ماط وعادات االستهالكان

 

 وسط

20.09 % 

 شرق

18.34

%  
 

 غرب

14.85

%  
 

 شمال

17.03

%  
 

 جنوب

29.09

%  
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 يوضح الخصائص العامة ألفراد العينة: ( 3جدول )

 % العدد الخصائص العامة

 ( عمر ربة األسرة1)
 سنة 21تحت 
21-21 
31-31 

 سنة 61اكثر من -11

 
5. 

 112 
33 
2. 

 
24.89% 
48.91% 
14.41% 
11.79% 

 ( الدخل الشهري2)
 لاير  3111اقل من 
 6111اقل  -3111
 1111 اقل -6111

 121111اكثر من  -1111

 
5 
13 
55 
126 

 
2.18% 
18.78% 
24.02% 
55.02% 

 ( مستوى تعليم الزوج3)
 متوسط وما دون

 ثانوي
 جامعي وفوق الجامعي

 
63 
5. 
111 

 
27.51% 
24.89% 
47.60% 

 ( مستوى تعليم الزوجة1)
 متوسط وما دونه

 ثانوي
 جامعي وفوق الجامعي

 
.. 
61 
88 

 
33.62% 
27.95% 
38.43% 

 ( وظيفة رب األسرة5)
 حكومي

 قطاع خاص

 
11. 
82 

 
64.19% 
35.81% 

 ( وظيفة الزوجة6)
 حكومي

 قطاع خاص
 ربة منزل

 
61 
22 
138 

 
30.13% 
9.61% 
60.26% 

 

 ( N=229توزيع أفراد العينة وفقا لنوع اللحم المفضل )  (1جدول رقم )
 اسماك دواجن لحوم حمرا  المتغير

 نسبة % عدد % نسبة عدد نسبة %  عدد 

 ..181% 13 58152% 131 %22.71 52 اللحم المفضل

 معدل االستهالك

 2162% 6 .1111% 12 112.% .1 مرة أو أكثر يوميا  

 16151% 38 18111% 112 1.16% 111 مرات أسبوعيا 2-3

 311.1% 11 .111% 21 31% 1. مرة واحدة أسبوعيا

 31113% 81 11.5% 1 11181% .2 مرة واحدة شهريا  

 %6.12 11 صفر صفر 2118% 5 مرة سنويا   1-2

 كمية األسماك المستهلكة

 51131% 136 - - - - - - - - كجم فأقل 2

 35181% 82 - - - - - - - - كجم 2-5

 %4.81 11 -- -- -- -- كجم 6اكثر من 

 
كانتتت  12.12( أيضتتا لتتوحظ ان معتتدل استتتهالك األستتماك لمتتر  واحتتد  أستتبوعيا %2ومتتن جتتدول )

متر   2-3بينمتا ستجلت نستبة  مستتهلكين االستماك  12.21أعالها تليها نسبة المستهلكين لمر  واحد  شتهريا %
. علتى الترتيتب  .ولمتا كتان احتيتاج الشتخص البتالس متن األستماك   %6.1وستنويا    %2.6يوميتا  اقتل معتدل 

التذين  %59.39ان نسبة أفتراد العينتة م(  ف 2000جم في الوجبة الواحد  ) النهرانى  500-100يتراو  بين 
 .كجم أسبوعيا  يقع استهالكهم في المعدل الطبيعي لالحتياجات من األسماك 2يتناولون 
 :المستهلكة األسماك وأنواع أصناف
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20.09 
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تفضتتل استتماك   األفتترادمتتن  20.35%نستتبة   ن( 5بجتتدول ) والمدونتتةنتتتائج تحليتتل البيانتتات  أظهتترت
منهم ذلك للقيمة الغذائيتة 10.15%بينما ارجع  21.21% استساةة الطعممنهم   ابأسبذلك لعد  المياه المالحة 
فتى  األولتىاعتادوا الطعم. وعن نوع السمك المفضل فقد احتلتت استماك الهتامور المرتبتة  20.02%وان نسبة 

دراستة وهتذه النتتائج متوافقتة متع نتتائج  12.12%استماك الكنعتد  العينة تليها أفرادمن  50.22%التفضيل عند
و يرجتتع  . األنتواعاستتهالكا مقارنتتة ببقيتة  األعلتى هتتو ان ستمك الهتامور أوضتتحت والتتيم( 2000النهرانتى )

متن  30.50% حتوالياراءفيمتا كانتت القيمتة الغذائيتة تمثتل  .من االفتراد%11.1 عند  السبب الستساةة الطعم
 األستماك احتلتت س نتتائج البحتث حيتث مع نفت م( متوافقة2000راسة النهرانى )نتائج د وقد كانت .المستهلكين
 و%50،11المفضتتلة لتتد   ثتتم الشتتو  هتتىالقلتتي  طريقتتتيان و ن االفتترادمتت 11.11%نستتبة  تفضتتيل الطانجتتة
 نتيجتة القلتي يتناولهتا الفترد التتينياد  كمية التدهون  حيث ان  (م2001لى الترتيب )العباد وقاسم ع 20،31%

 (م2002 المدنيتؤثر سلبيا على صحتل)
 

 .توزيع افراد العينة وفقا لصنف ونوع ونوعية السمك المفضل :(5) جدول
 النسبة % العدد المتغير 

1 
 صنف السمك

 مياه مالحة بحرية
 مياه عذبة

 
221 
8 

 
%16151 
%3111 

2 

 نوع السمك
 هامور
 كنعد 
 بلطي
 الحمرا 

 السلطان ابراهيم
 السلمون

 
115 
11 
8 
. 
1 
1 

 
%51122 
%311.3 
%3111 
%3116 
%11.5 
%11.5 

3 

 نوعية السمك
 طازجة
 مبردة
 مجمدة
 مصنعة

 
211 
15 
11 
2 

 
%8.1.. 
%6155 
%1181 
%118. 

1 

 طرق الطهي
 قلي
 شوي
 اخري

 
131 
12 
. 

 
%56.77 
%40.17 

3.06% 

 5 

 االستهالك
 زيادة
 نقص
 لم يتغير

 
152 
21 
18 

 
%66138 
%12166 

20.96% 

6 
 هل تناسب جميع الفئات العمرية

 تناسب
 ال تناسب

 
11. 
31 

 
%86116 
%13151 

 

 :خالل الخمس سنوات الماضية األسماكمعدل استهالك 
وجتتود  32.00% يترى بينمتا االستماك قتتد حتدثت نيتاد  فتى استتتهالك بأنتل متن األفتراد 00.11% أفتاد
وجتود  التى أشتارت التتيالفئتة وان . االستتهالك في عدم وجود تغيرب  20.20% ويفيد  االستهالك فى انخفا 
  األمترا خلوهتا متن  يلتي ذلتك لاستماكارتفتاع القيمتة الغذائيتة   لى  ذلك أرجعت 13.51%ستهالك اال نياد 

 أستتباب عنأمتتا. متتن المشتتاركين 23.00% عنتتد ثتتم انخفتتا  نستتبة الكولستتترول 21.01% نستتبة وذلتتك عنتتد
 12.21%كتان الستبب عنتد  فيمتا . أختر توفر بتدائل  الى من المشاركين السبب 55.31% ع النقص فقد أرج

 .األسعارارتفاع  هو من األفراد
متتن اجمتتالى أفتتراد  10.20%اقتترت نستتبة لجميتتع الفئتتات العمريتتة فقتتد  األستتماكبالنستتبة لمتتدى مالئمتتة 

   الى انها ةير مناسبة 31.00% وأشار.تناسب جميع الفئات العمرية  نهاالعينة الى 
 العالقة ما بين العوامل المختلفة :

أظهترت نتتائج التحليتل وجتود عالقتة يتث حالمختلفتة المدروستة  بتين العوامتل ²اكت( قتيم 0يوض  الجدول رقم )
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 معنويتتة   ارتبتتاط  عالقتتة أيضتتا  .ونتتوع الستتمك المفضتتل   ()ميتتاه مالحتتة الستتمك معنويتتة متتا بتتين كتتل متتن العمتتر وصتتنف
(p≤ 0.01) ط معنويتا  عتن مستتوى تعلتيم األب فقتد أرتتب أمتا .بين كل من وظيفة النوجة وصنف نوع السمك المفضتل
(p≤ 0.01) ( بمعدل استهالك الدواجن واألسماك بينما كان لمستوى تعلتيم األم عالقتة معنويتةP≤ 0.05 متع اللحتوم )

 المفضلة 
 األةذيتةمن اختيار  األمحيث تتمكن  وهذا يوض  ان لمستوى التعليم الجامعي اثر على الناحية التغذوية

ارتبتاط معنتو  بتين  حيث وجد( 0من جدول ) النتائج الموضحة  كد ذلكؤوي.م(3221)امين ذات القيمة الغذائية
 يتتتأثر(. فيمتتا لتتم p≤ 0.05الستتمك المفضتتلة ) وأنتتواع واألستتماك ومعتتدل استتتهالك التتدواجن األممستتتوى تعلتتيم 

 االم عليمت مستوى  مع السمكصنف  معدل استهالك اللحوم الحمراء وال
 

 ( العالقة بين العوامل المختلفة6جدول رقم  )

 
 اللحوم
 المفضلة

 معدل استهالك
 اللحوم الحمرا 

 معدل استهالك
 لحوم الدواجن

معدل استهالك 
 لحوم األسماك

 صنف السمك
النوع 
 المفضل

 ¨1818 ¨2113 2611 1512 1515 .121 العمر

 1512 511 1116 2.11 1812 .111 وظيفة الزوج

 ¨5613 ¨2111 1512 115 2113 111 وظيفة الزوجة

 2112 515 1318 111 1318 1118 الدخل

 2212 211 ¨1515 ¨1111 1.16 1.11 مستوى تعليم األب

 ˙1613 111 ˙1112 ˙3113 .121 ¨2811 مستوى تعليم األم

 1313 .21 2118 1511 1813 116 الحي السكنى
 (.  .p≤ 0.05(.  )*( مستوي معنوية ))p≤ 0.01)**(  مستوى معنوية ) 

 

 االستنتاجات
ذلتك  وتوافت   بالرةم متن قيمتهتا ا  منخفض نالي ال ألسماكاستهالك نمط ا أن  لىراسة خلصت نتائج الد

توصتي الدراستة  ومانالت هناك حاجتة لمنيتد متن البترامج التثقيفيتة لتذاتوصلت  ليل العديد من الدراسات مع ما 
وقيمتة هتذه العناصتر فتة ومحتواها متن العناصتر الغذائيتة المختل األسماكوفوائد  بأهميةلتوعية وا اإلرشادبنياد  
 اإلمكتانقدر  األسماكالصحية وتجنب عملية قلى  الطهيتوعية المستهلكين بطر  و.اإلنسانعلى صحة  وأثرها

ولتحقيت  اكبتر قتدر متن الفائتد  التغذويتة  األستماكالدهون الغذائية التي تستهلك متع تنتاول  خف  تناولحتى يتم 
 .  ةوالصحي

 

 عـــراجالم
 

 المراجع العربية
    م(2000المملكة العربية السعودية  .ونار  النراعة . دار  التخطيط واإلحصاء

امعي جتال(. العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثر  في استهالك الغذاء. الكتتاب 3221عنت خميس .) .أمين 
 الغذاء والتغذية.منظمة الصحة العالمية.

دراستة  .الستاحل الشترقي الستعودى للبحتر األحمتر م (.صتيد األستماك علتى 2000عواطف شتجاع.) .الحارثي 
معهتتد البحتتوث العلميتتة .مكتتة     .تطبيقيتتة علتتى المنطقتتة الواقعتتة بتتين رابتتس والليتتث . جامعتتة أم القتتر  

 المكرمة.
( الستتتنة 53م(. ترشتتتيد االستتتتهالك الغتتتذائي .رستتتالة كليتتتات البنات.العتتتدد )2002ماريتتتة طالتتتب .).النهرانتتتى 

 السادسة.
م(. العادات والنمط الغذائي الستهالك األسماك لعينة من السعوديين والمقيمتين 2000رية طالب .)ما.النهرانى 

الجمعية السعودية للغتذاء والتغذيتة.   في المملكة العربية السعودية :دراسة مسحية بمكة المكرمة .مجلة 
 .00-11العدد الثاني : –المجلد االول 

المملكتة  .دات اإلنفا  االستتهالكي علتى األستماك بمدينتة الريتا م(. محد2002مهدى بن معي  .) .السلطان 
 -العربية السعودية : تحليل اقتصاد  قياسي .مجلتة الجمعيتة الستعودية  للغتذاء والتغذيتة . المجلتد الرابتع

 (.51-20العدد األول )
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اسماك فتى المملكتة (. تقدير اإلنتاج و االستهالك المستهدف والمتوقع ل2005عادل.)خليفة  مهدى و .السلطان 
( 2العربيتتة الستتعودية.مجلة الجمعيتتة الستتعودية للعلتتوم النراعيتتة . المملكتتة العربيتتة الستتعودية .المجلتتد )

 .11-2(:3العدد )
هت (. تحليتل قياستي للطلتب علتى اللحتوم واألستماك 3221أحمتد ابتو الينيتد ) .يوستف عبتد و والرستول .السليم 

 المجلد الرابع. .لة العلمية لجمعية االقتصاد السعودية السلس.بالمملكة العربية السعودية 
 -كلية النراعة  النراعي مركن اإلرشاد  .م(. نشر   رشادية 2001يوسف. )الحواس العويمر ن عبد و 

 جامعة الملك سعود
 (. التغذية العالجية. دار المدني بجد .2002خالد على . ) .المدنى 

الدراستات  .ونار  النراعتة والميتاه  .م. 3221 -3212بية الستعودية للفتتر  متن المواننة الغذائية للمملكة العر
 (.5العدد ) .االقتصادية واإلحصاء 

 ونار  النراعة والمياه.  .م  2002 – 3221المواننة الغذائية للمملكة العربية السعودية للفتر  من 
 دمش .م .م(. كيف تقى نفسك من أمرا  القلب . دار القل3221حسان ) .باشا 

م( . الثرو  السمكية ) الواقتع واألمتل( متع الحفتاظ عليهتا كمصتدر هتام متن 2001الفونس فخر .) .بسطاروس 
 .2-3:25 .مصادر البروتين الحيوانى . مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

 م.2003دورية المنظمة األمريكية فى عدد يناير 
        .القاهر (. النهارات الحياتية.مكتبة نهراء الشر  2003عفاف .) .رجاء ؛وصبحي .تغريد ؛الشناو  .عمران 
م(. البعتد االقتصتاد  إلنتتاج األستماك واستتهالكها 2002عبتد و عبتد و .) .عادل محمد خليفة والعبيتد  .ةانم 

 .231 -323(:2) 32النراعية  فى المملكة العربية السعودية . مجلة جامعة الملك سعود . العلوم 
م(. أهميتتتتة اللحتتتتوم كغتتتتذاء وأستتتتباب تلوثهتتتتا . مجلتتتتة أستتتتيوط للدراستتتتات 2002أمتتتتال احمتتتتد.) .متتتتد مح        

 .20-3:1.البيئية
 حصتتائيات الثتترو  الستتمكية فتتى المملكتتة العربيتتتة .وكالتتة التتونار  لشتتئون الثتترو  الستتمكية  .ونار  النراعتتة 

  م2002 دار  المصائد البحرية  .الريا    .م( 2002السعودية لعام )
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EVALUATION OF MEAT AND FISH CONSUMPTION 
PATTERN IN RIYADH CITY 
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and  Agriculture, King Saud University 
 

ABSTRACT 

 
A questionnaire based on random sample of Saudi citizens residing in 

Riyadh city metropolitan area was prepared and given personally for self-
completion from whom 229 qualified responses were received. Nearly (50%) 
of respondents were between 21-29 years old; as for the level of education 
about (47.6%) were higher and university graduates; and (55%) of the 
respondents were employees. Results showed that (58.5%) of the 
respondents preferred poultry and (22.7%) red meat followed by (18.8%) 
preferred fish meat which mainly sea-water fish. Hamoor was the preferred 
(50%) among consumers, followed by kanaad fish (39.7%).As for-cooking 
methods data showed that deep fry scored (56.8%) followed by barbequing 
(40.2%). The taste of fish meat was considered as the main reason for its 
performance by (73.8%) followed by nutritional  value which scored only 
(16.6%). The respondent increased their fish meat consumption during the 
last five years (66.4%) due to their reasons for nutritive value, diseased-free 
and low cholesterol with the (31.6%), (23.7%),(21.5%) respectively whereas 
(12.7%) of the respondent decreased their fish meat consumption due to 
availability of other meat alternatives 55% and for its high price (34.5%). 
Data showed significant (p >0.01) relationships between age of respondent 
and preferable fish species and between job of the wife and its preferable 
fish species. Also, significant (p >0.05) was found between education level 
and poultry consumption and fish species. Although (86%) of the 
respondents indicated that fish intake is suitable for all age. A awareness 
and nutritional education still deficient about fish as a source of omega3&6.           
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