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 هدف  
  .، تا زمان فرآوريپس از صید ساردینارائه دستورالعمل جهت حفظ کیفیت ماهی  

 

 دامنه 
ماهیـان   سـاردین  و نگهداري حمل و نقل هاي مناسب د این دستورالعمل در برگیرنده روشفام 

  .می باشد

 

  مقدمه
صید دریایی متعلق به گروه سطح زیان ریز است که بخـش اعظـم آن بـه    % 40در جهان بیش از 

افـزایش مصـرف   (استفاده بهینه از ذخـایر   و در راستايبه همین جهت  .مصارف غیر انسانی میرسد
توجـه   ،افزایش درآمد زایی صیادان و از همه مهمتر بهبود کیفیت و حفظ سالمت محصول ،)انسانی

  .ي و ارزشمند امري الزامی می باشدذجایی، فرآوري و نگهداري این آبزیان مغه جاببه بهبود 
کـه  ی باشـند،  م  Clupeideaریاي عمان از خانواده شگ ماهیان خلیج فارس و د ساردین ماهیان
سـاردین   ،ساردین چوب هندي ،ساردین نوار طالیی ،ساردین سفید: مختلفی مانند داراي گونه هاي

 .دنساردین رنگین کمان می باش ،ساردین سبز ،خال سیاه
لذا بکارگیري شیوه هاي نامناسب حمل . استبسیار ظریف و آسیب پذیر ساردینبافتهاي ماهی 

ممکن است باعث آسیب دیدگی بافتهـا و  حین تخلیه  وو نقل و نگهداري پس از صید روي شناور 
گونی به عنـوان شـیوه هـاي رایـج بـراي      استفاده از سبد و .شود شیمیاییهمچنین فساد میکروبی و 

را براي مصارف انسانی تولید محصوالت بعدي فت شدید کیفی شده و سبب ا ساردینحمل و نقل 
ضمن حمل به شیوه هـاي معمـول و نادرسـت     ماهیان ساردینبافت فشار وارد بر  .ددشوار می ساز

پارگی شکم و تسریع در فساد شده و همچنین اکسیداسیون چربی هـاي   ،متالشی شدن بافتهاسبب 
،  TVNماهی را باعث می شود که همگی سبب افت کیفیـت و تغییـر شـاخص هـاي کیفـی نظیـر       

TMA   بنا براین  ،می شوند در ماهی و محصوالت بعدي آن و خصوصیات ارگانولپتیکیو پراکسید 
جـا بـه   و صدمات فیزیکی ناشـی از   پس از صید کاهش یافته بالفاصله انماهی این الزم است دماي

پس از صید بـر   ساردیناز آنجائیکه چگونگی حمل و نقل و نگهداري ماهی  .حداقل برسدبه  جایی



  IRFQ 0009:  کد مدرك                یمصرف انسان نیسارد یو حمل و نقل ماه يدستورالعمل نگهدار 
 

 2

ار می باشد، با اصالح و بهبود این زش آن و همچنین حفظ تازگی تاثیرگذار کیفیت و مواد غذائی با
 .حفظ کرد کیفیت مناسب صید را تا زمان عرضه و یا فرآوريها می توان  روش

 

 روش صید
انجام می  دو قایقی در حال حاضر صید این ماهیان در جنوب کشور به دو روش جل و پرساین

  . پذیرد
 

 نگهداري و جابجایی
قرار دادن آنها در مخلوط آب و یـخ  ، ساردین ماهیانبهترین شیوه براي حمل و نقل و نگهداري 

 اسـتفاده از مخـازن   .می باشد بالفاصله پس از صید) دود صفر درجه سانتی گرادح درجه حرارت (
 جـا بـه جـایی   دریا بهترین شـیوه بـراي   تمیز و حمل ماهی در مخلوط یخ و آب  CSW عایق مانند

می  صیدمیزان  و اندازه شناورهانیز با توجه به  عایقمخازن  حجم .استپس از صید  ساردینماهی 
جـا بـه   قابـل  مخازن و شستشوي  تخلیه. باشند جا به جاییثابت یا قابل  تواند متفاوت و هم چنین

یـا   PVCمعموال ظروفی دوجـداره از جـنس    جا به جاییمخازن قابل . آسانتر استو سریعتر اییج
PE ایـن گونـه   کـه در   یییـخ و آب دریـا   مقـدار  .هستند که در بین آنها فوم عایق قرار گرفته است

مورد استفاده قرار می گیرد به فاکتورهاي مختلفی بستگی دارد که فصل صید و دمـاي آب از   مخازن
در  و همچنین تجربیـات عملـی  کشورمان با توجه به آزمایش هاي انجام شده در . جمله آنها هستند
به طور کلـی   یک قسمت یخ و سه قسمت ماهی  ،دریا تمیز مخلوط یک قسمت آب این خصوص،
آب دریـا و  % 20، مـاهی % 60معـادل   ( باشـد می راي خنک سازي سریع این ماهی بهترین ترکیب ب

 .قابل افزایش می باشد% 25در فصول گرم سال درصد یخ تا  ،)یخ % 20
تمیـز   حفـظ نسـبت یـخ و آب   (روز در این مخازن با شرایط ذکر شده  3تا  2نگهداري به مدت 

درصورت نگهداري بیش از این زمان بسته بـه   ولی ،براي مصرف انسانی بالمانع است) و ماهی دریا
 .استفاده نمودماهی  آردبراي تولید از آن توان  شرایط کیفی ماهی می
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 نکات مهم

ü  باید از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج ساخته شده باشند و فاقد سـطوحی  عایقمخازن 
همچنـین بایـد بـه صـورتی     . باشند که بالقوه به تجمع آلودگی ها و کثافات منجر شود

 .طراحی و ساخته شده باشند که به سهولت بتوان آنها را شستشو و گندزدائی نمود
ü زیع شده و سرماي الزم را مخلوط آب و یخ باید کامال در مخزن و در بین ماهی ها تو

  .یکسان برساندقسمتهاي آن به طور  به تمام

ü تهیه شده باشد بهداشتیمخازن باید از آب تمیز و  یخ مصرفی در. 

ü  تـا عـالوه    خرد شده باشدقالبی و یا از انواع یخ پولکی و یا  یخ مایعاز نوع نوع یخ باید
اولویت بـایخ تولیـد شـده از آب     .به بافت بدن ماهی آسیب نرساند بر سرما زایی بهتر
 .تمیز دریا می باشد

ü  باید از مناطق شناخته شده و غیر آلوده تامین شـود و   مخازنآب دریا جهت استفاده در
  .بدون تغییر رنگ و یا مواد معلق مرئی باشد

ü  از  مخازن جا به جاییمناسب براي صید به تجهیزات  بنادر و مراکز تخلیهالزم است
  .مجهز شده باشند ، جرثقیل هاي ثابت یا متحرك،روي شناورها

ü  تا واحدهاي فـرآوري   فوق طبق شرایط اعالم شدهعایق مخازن در صورت حمل صید با
  .نیاز به ماشین هاي مجهز به اتاقک سردخانه دار نیست

 
 
 
 
 

 


