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 عمده فروشی: فصل اول

  :مالحظات ساخت و تجهیز بازار ماهی عمده فروشی -1

 :  مکان یابی 1-1

انجـام   )شهر ها یا شهرسـتان هـا   (و مراکز مصرف ) بنادر صیادي یا مزارع پرورشی (  بنادر  ،عرضه ماهی به صورت عمده معموال در مراکز تولید    

 . شود در انتخاب هر یک از این مکان ها بایستی پارامتر ها مربوطه مورد توجه قرار گیرد می

 .معموالً موارد زیر مورد توجه قرار گیرد در انتخاب مکان احداث بازار حراج

 یا مراکز پرورشفاصله مرکز تا صید گاه و قابلیت دسترسی به ماهی در حد انبوه  -

 روشیفتسهیالت ترابري بین مراکز تخلیه ماهی و بازار حراج و فروشگاه هاي عمده قابلیت دسترسی به جاده و سایر  -

 ...فاضالب ، تامین سوخت و برق ودفع  احداث سیستم امکان ،)جهت شستشو و شرب(قابلیت تامین آب -

 ر ماهی از تسهیالت پیشنهادي تخلیه و بازاو فرهنگ منطقه در استفاده و یا پرورش دهندگان  .تمایل صیادان بومی -

 .وجود فضاي مناسب و کافی و پیش بینی طرح توسعه آن  -

 .عمده ماهی در شهرستان ها موارد زیر باید مورد توجه قرار گیردهم چنین در انتخاب مراکز عرضه 

 .بازار می بایست بیرون فضاي شهري حاشیه شهر  و نزدیک به جاده ارتباطی مناسب با شهر واقع گردد -

  و نقل بهداشتی و مناسب به مراکز خرده فروشی به میزان کافی با توجه به بعد مسافت حمل و نقل پیش بینی امکانات حمل -

  )و فضاي مناسب طرح توسعه .. رستوران و(پیش بینی فضاي استراحت  و خدمات عمومی  -

 .قابلیت دسترسی به سیستم آبرسانی بهداشتی سیستم فاضالب مناسب و همچنین برق و سوخت -

 .ینده هاي محیطی از قبیل دود، بو هاي نامطبوع و گرد و غبارعدم وجود آال -

 .حوادث طبیعی از قبیل سیل آن را تهدید ننموده و در مسیر قنات و چشمه هاي آب زیر زمینی تامین اب شرب قرار نگیرد -

 : مالحظات اصلی تاسیسات ساختمانی -2-1

 استفاده از سایه  همچنینو) صورت طبیعی و یا استفاده از تاسیسات تهویه مطبوع ب(ه میزان کافی باید فراهم شود       ب تهویه هواي طبیعی     -1-2-1

 .جهت جلوگیري از تابش آفتاب و ریزش بارانبانهاي مناسب 



 ٤

 و مواد شـوینده و در برابر آب شور، بوده زهکشی مجهز به سیستم  کف تاسیسات باید از سطحی سخت بدون منفذ و قابل شستشو باشد   -2-2-1

 .باشدهکشی زبه خروجی هاي  % 2شیب واجد  و  بوده محل اتصال با دیوار باید مقعر.دمقاوم باش

 . روشن باشدبه رنگ  و دیواره هاي باید صاف قابل شستشو و بدون منفذ بوده-3-2-1

ی بلند و پهـن باشـد بـه     سطح درب ها باید صاف بوده مطابق با وظایف تعیین شده طراحی شده باشد و دربهاي اصلی باید به اندازه کاف  -4-2-1

نحوي که جابجایی وسائط نقلیه داخل تاسیسات را بدون هیچ مشکلی فراهم آورده دربهاي داخلی باید از نوعی باشد که بدون دخالت دست بـاز و    

 .بسته شوند

مین حداکثر نور طبیعی بایـد همیـشه   تا. نور طبیعی باید به اندازه کافی وارد ساختمان شده و نور مصنوعی به میزان مورد نیاز فراهم شود     -5-2-1

تهیـه و نـصب ایـن    .  و این مهم را میتوان از طریق تعبیه کافی پنجره هاي دیواري و سـقفی انجـام داد           دهدبخشی از طرح ساختمان را تشکیل       

 پشت شیـشه و در فـضاي   اًصخصوپنجره ها از هزینه تامین نور مصنوعی ارزانتر است  از طرف دیگر تابش بیش از حد آفتاب در مناطق گرمسیر     

براي بازار ماهی مناسب اسـت زیـرا   ) نوع ساده( نور فلورسنت .دشدر بسته سبب بروز پدیدده گلخانه اي و افزایش بیش از حد دماي سالن خواهد    

 .در این مکان نوري بدون سایه با حداقل تابش زننده براي مدت طوالنی مورد نیاز است 

 .وشیده و تمیز کردن آن ممکن باشد سالن به نحو مطلوب سر پ-6-2-1

 .د از محوطه کار جدا بوده و از تهویه خوبی برخوردار باشدی تسهیالت بهداشتی باید براي کارگران و صیادان فراهم شود توالت با-7-2-1

ی باید با اهداف تامین آب زیاد سیستم آبرسان. شوند باشدمیبدون دخالت دست باز و بسته که دستشویی با شیرهایی سیفون و   توالت باید مجهز به     

 . طراحی شود ابزار و سطوحبا فشار کافی جهت عملیات شستشو و ضد عفونی کردن

 :  فضاي مورد نیاز-3-1

بر اساس نقشه،فضاي کافی جهـت محوطـه سـازي ،    مساحت زمین به نحوي تعیین گردد که عالوه بر استقرار تاسیسات اصلی و جانبی  -1-3-1

 .ینگ جهت توقف کامیونها و ایجاد فضاي سبز فراهم باشدخیابان کشی و پارک

 .رعایت فواصل بین تاسیسات موجود در منطقه مطابق ضوابط خواهد بود -2-3-1

طرح و نقشه ساختمانها و تاسیسات و محل استقرار تجهیزات مرکز باید توسط متقاضی به نحوي تهیه و ارائه گردد که ضوابط و نکـات              -3-3-1

 . این راهنما را پوشش داده و به تائید مراجع ذیصالح برسدفنی موجود در



 ٥

روزانـه تخلیـه   سترسی به اطالعات موثقی در زمینه تخلیه روزانه ماهی در منطقه براساس میـانگین   تخمین فضاي مورد نیاز د    به منظور   -4-3-1

د اطمینان حاصل نمود که بـراي جابجـایی صـید    احتمالی ضروري است با این حال در خالل فصول صید ، به خصوص در مناطق صید فصلی بای  

 .انبوه فضاي کافی وجود دارد

بزرگتر ازفضایی باشد که براي تخلیه میانگین روزانه در فصل اوج صید در نظـر گرفتـه   % 25فضایی که انتخاب می شود بهتر است که         -5-3-1

جعبه گذاري شده می تواند میانگین مناسبی بـراي بـراورد فـضاي     متر مربع براي هر تن ماهی 12-15شده است به طور کلی طبق برآورد حدود   

 .یاز سالن بازار فروش باشدمورد ن

) بارانـداز (به سکوي تخلیه و بـارگیري  ساختمان و تاسیسات باید به شکلی طراحی شوند که غرفه هاي ایجاد شده در آن از یک سمت               -6-3-1

 .ارتباط داشته باشند) خوراکی(ه فرآورده هاي خام دامی براي پخش و از سمت دیگر به محوطه داخلی براي عرض

دستگاههاي تولید کننده یخ پولکی معموالً در باالي انبار یخ نصب شده وبراساس وزن مخصوص تغذیـه یـخ انبـار را بـا کـاهش قابـل          -7-3-1

 .مالحظه ملزومات مستقر در کف فراهم می آورد

ترجیحاً بـا  (هاي خالی ماهی و همچنین توزیع کافی آب نظافت و فضایی براي شستشو ي جعبه اي شستشو جعبه    ردر کلیه موارد تامین فضایی ب     

 .ضروري است ) دست 

 .عالوه بر موارد فوق پیش بینی فضا هاي ذیل نیز توصیه می شود

 ایـن سـکوها بایـد    .یـرد نیز صـورت مـی گ  ...  سکوي تحویلگیري و تخلیه ماهی که در آن عملیات بازرسی ،توزین ، یخ پوشی ماهی و    -8-3-1

 .مسقف و در دو جنب طولی سالن با ارتفاع مناسب احداث گردد بطوریکه خودرو هاي سنگین و سبک حمل کننده براحتی تخلیه و بارگیري شوند

 CSWزن  و همچنین مخادماي پائین بمنظور نگهداري آبزیان در پیش بینی سالن ها ي نگهداري ماهی با امکانات برودتی و یا یخ -9-3-1

 ... غرفه هایی جهت خریداران و عمده فروشان ماهی براي نگهداري لوازم مربوطه جعبه و-10-3-1

  سرویس هاي بهداشتی براي عموم و رختکن براي کارگران -11-3-1

  انبار نگهداري ماهی فاسد و ضایعات -12-3-1

  دفتر مدیریت و کنترل بازار -14-3-1

 یاز براي پارکینگ انواع خودروها  پیش بینی فضاي مورد ن-15-3-1



 ٦

شایان ذکر است در برخی موارد ممکن است تخلیه امعاء و احشاء نیاز باشد در این صورت ضوابط و مقررات و مقررات بهداشتی یک واحد فرآوري        

 .بایستی رعایت شود

 :تاسیسات سردخانه اي -4-1

ت، مجهز به دستگاههاي سرمازا که داراي دما و رطوبـت مناسـب و شـرایط          فضاي سرپوشیده، محفوظ و عایقی اس     :  سردخانه زیر صفر   -1-4-1

 در شرایط انجماد در مـدت مـورد نظـر اسـت و بـرودت آن بـر اسـاس        منجمدفرآورده هاي   الزم فنی و بهداشتی براي حفظ کیفیت و نگهداري          

 . درجه سانتیگراد میباشد18دستورالعمل عمر ماندگاري فرآورده هاي خام دامی منهاي 

فضاي سرپوشیده، محفوظ و عایقی است، مجهز به دستگاههاي سرمازا که داراي دما و رطوبت مناسب و شـرایط         : سردخانه باالي صفر    -2-4-1

 . درجه سانتیگراد میباشد0-4الزم فنی و بهداشتی براي حفظ زنجیره سرد و کیفیت آبزیان تازه یخ گزاري شده بوده و دماي آن 

ـ  :يانبار سرد نگهداري آبز   ن یـخ گـزاري   افضاي سرپوشیده، محفوظ و عایقی است با شرایط بهداشتی مناسب که براي نگهداري کوتاه مدت آبزی

کف این انبارها میبایست بـه سیـستم زه کـشی مناسـب     . بمنظور حفظ زنجیره سرما و جلوگیري از ذوب سریع یخ مورد استفاده قرار میگیرد            شده

   .طرف کف شوي و کانال فاضالب باشدبمنظور خروج پساب حاصل از ذوب یخ ب

 : انبار تامین یخ و یا دستگاه یخساز -5-1

 .این مکانها میبایست به دستگاه هاي تولید کننده یخ پودر ، پولکی و یا مایع  تجهیز و یخ تولیدي در مکانهاي بهداشتی مناسب انبار گردند

 : تامین آب-6-1

 .شتی در مراکز تخلیه و قسمت هاي داخلی تاسیسات بازار ضرورت دارد آب دریاي بهدایا  قابل شربتامین آب تمیز

 .حجم آبی که صرفاً براي عملیات اساسی بازار یابی ماهی مورد نیاز است به قرار ذیل تخمین زده می شود 

 روز/ لیتر در یک کیلوگرم ماهی 1براي شستشوي ماهی  -

 روز براي نظافت تاسیسات بازار /متر مربع/لیتر10 -

 روز براي شستشوي جعبه ماهی /جعبه/ترلی10 -

 فرد براي استفاده روزانه کارکنان / لیتر آب شیرین 100 -



 ٧

حقیقت نباد غافل بود کـه گـاهی   از این ) نظیر رستوران ها و شستشوي وسایط نقلیه(مازاد بر مصرف روزانه آب براي سایر موارد  % 15 -

که در چنین مواقعی بـرآورد تـامین حـداکثر آب مـورد نیـاز در هـر سـاعت        . گیرداوقات بازار ماهی روزانه دوبار مورد استفاده قرار می     

 .ضروري است 

 :  تامین برق-7-1

 .میزان توزیع برق باید به حدي باشد که بتواند نیاز هاي کنونی و احتماالً آینده را تامین نماید

بهتـرین گزینـه   . درت برق به شـرایط محلـی بـستگی دارد    ظرفیت سیم کشی باید کافی بوده و بطرز صحیحی عایق بندي شود گزینش منبع ق              

ب و روشـنایی از یـک   آتوصیه می شود که براي راه اندازي مهمترین تجهیـزات برودتـی پمـپ    استفاده از شبکه برق سراسري است با این حال       

 .اژنراتور اضطراري استفاده شود

 :  دفع زباله-8-1

ماهی موارد زائد است این موارد مستعد فساد بوده و به آسانی می تواند ماهی و فرآورده هـاي مـاهی   یکی از فرآیند هاي عملیات جابجایی و بازار  

سانی می تواند با ماهی و فرآورده هـاي آن تمـاس پیـدا    آرا در حین جابجایی آلوده کنند بنابراین باید هر چه سریعتر از مجاورت با مناطقی که به     

 .د نتقل شون و به مراکز از پیش تعیین شده م به نحو مطلوب جمع آوري،کند جلوگیري

 .زباله را میتوان به دو نوع خشک و تر تقسیم کرد 

بـه   دهتخلیـه شـ   فواصل معـین ایـن محفظـه    نموده و دراین نوع زباله را باید در محفظه هاي سر پوشیده و قابل حمل انبار      : زباله هاي خشک      

 .دشواز الودگی جلوگیري نحویکه 

در صورت دسترسی به سیستم فاضالب شـهري بـه ایـن نـوع سیـستم        شده و    کز تخلیه و تاسیسات بازار جابجا     ا نوع زباله باید از مر     این: زباله تر 

همچنین نصب توري در محل . گیردامباید طوري طراحی شود که تخلیه فاضالب بدون خطر سرریز کردن آن انج) زهکشی (کاریز ها   . انتقال داد 

 .از ورود جانوران موذي به بازار توصیه می شودزهکشی ها جهت جلوگیري 

 : سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز -9-1

 نگ با صفحه نمایشگر زتجهیزات توزین باسکول مناسب از مورد ضد  -

 شیر ها و شیلنگ هاي آب بهداشتی با فشار الزم جهت شستشوي روزانه بازار  -



 ٨

  آبزیان حمل و نقل جنس بهداشتی مخصوص با گاریهاي دستی یا هیدرولیگ و جعبه هاي -

 .ا پدالی که در فضاي مناسب تعبیه گرددب اتوماتیک یشیر هاي آ -

 ..مدیریت بازار قابل استفاده باشدامکانات صوتی که از طریق دفتر  -

 تابلوهاي الکترونیکی یا عادي جهت اطالع رسانی و استفاده در حراج  -

  توري در منافذ و پنجره ها جهت جلوگیري از ورود حشراتو استفاده ازحشره کش هاي برقی  -

در صورت دارا بودن بخش فیله کنی در بازار الزم است تجهیزات و لوازم مربوطه کامال بهداشتی و از جنس ضد زنگ و صاف بوده و غیر قابل                -

 . قرار ذیل باشدنفوذ به آب باشد نمونه یک میز فلزي جهت تخلیه احشاء  و فیله کردن ماهی می توان به

 ) سانتی مترارتفاع 85× متر عرض 2/1× متر طول 2(ابعاد  -

 .تفلون که در دو انتهاي آن آبریز مرکزي تعبیه شده است یا  هاي برش پالستیکی تهتخفوالد ضد زنگ با : مواد -

 .وري استپیش بینی امکانات سردسازي محیط بازار و تهویه فضاي بازار مخصوالً در مناطق گرمسیري ضر -

 .وجود بانک در مجموعه بازار عمده فروشی عامل موثري در گردش منطقی مسائل بازار خواهد بود -

 :شرایط کلی بهداشت ساختمان ها و تجهیزات  -2

الً  لوازم و ابزار آالت کار در محل محصوالت شـیالتی همگـی بایـد کـام    ، تجهیزات، سقف ها و پوشش آنها     ، فقسه ها  ، دیواره ها    ، کف ها  -1-2

 .نباشند کننده براي فرآورده هبه طوري که منبع آلود دنکار باشبه تمیز مرتب و آماده 

 مواد مخـصوص ماننـد   . طبق برنامه منسجم باید کلیه جانواران موذي موش و حشرات را از درون تاسیسات و تجهیزات دفع و نابود ساخت     -2-2

واد سمی قوي باید در محل مخصوص یا در قفـس هـاي قفـل دار نگهـداري شـوند      حشره کش ها موش کش ها و مواد گند زدا و یا هر گونه م        

 .استفاده ازچنین مواردي نباید خطر الودگی آبزیان را در پی داشته باشد.

 .استفاده گردد ابزار االت و تجهیزات داخل سالن باید اختصاصاً براي محصوالت شیالتی ، محل کار-3-2

با اینهمه به طور استثناء می توان از منابع آبهاي غیز اشـامیدنی  . ب قابل شرب ، و یا آب تمیز دریا استفاده گردد         براي کلیه اهداف باید از آ      -4-2

لـودگی  آبراي مصرف آتش نشانی استفاده نمود ولی باید مطمئن شد که چنین آبهایی براي مصرف دیگر استفاده نشده و ضمناً براي فرآورده هـا           

 .ایجاد ننمایند



 ٩

ن باید به تائید مقامات ذیصالح برسد و استفاده از انها اثرات نامطلوبی بر ماشین االت و تحهیـزات و  آپاك کننده گندزدا و مواد مشابه  مواد  -5-2

 .فرارده ها نداشته باشد

 : شرایط کلی بهداشت کارکنان-3

 است که با فراورده ها يه باشد این مورد براي افراد باید لباس ها تمیز و مناسب پوشیده و کاله مخصوص براي پوشاندن موها بر سر داشت      -1-3

 .ي شیالتی تازه و خام یا بسته بندي نشده در تماس هستند

 بشویند و نوبت کاريغاز آ کارکنان مسئول جابجایی و آماده سازي فراورده هاي شیالتی باید مجاب شوند که دستهاي خود را را حداقل در   -2-3

 .ب پانسمان شودآیک پوشش ضد زخمهاي روي دست باید بوسیله 

 .ورده هاي شیالتی ممنوع است.شامیدن در محل کار و انبار فرآآ سیگار کشیدن انداختن اب دهان و خوردن و -3-3

 .ندنمای کسب کارکنان مسئول عرضه ماهی بایستی مدارك پزشکی دال بر بالمانع بودن فعالیت هاي در این زمینه را از مراجع ذیصالح -4-3

 .هی بخش بایستی با نصب تابلوهاي مناسب به اطالع رسانده شوداموضوعات اگ -5-3
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 خرده فروشی: فصل دوم 

 مالحظات بهداشتی مغازه هاي خرده فروشی  -1

غـازه هـا   م در این راستا .اهمیت بسزائی در حفظ بهداشت محصول و ممانعت از آودگی ثانویه آن داردتسهیالت  و    ات  تجهیز ،ساختمان فروشگاه   

 :د به نحوي کهنبایستی از فضاي مناسب و بهداشتی برخوردار باش

 . سقف قابل تمیز کردن باشد-

 . و داراي کف شوي و شیب مناسب براي خروج فاضالب باشد بودهدیواره ها و کف داراي سطوح صاف و قابل شستشو -

 .را دارا باشد...  و حوله و بهداشتی نظیر صابون مایعب سرد و گرم بوده و سایر تسهیالت آشستشو همراه با  واجد امکانات -

لـوده کننـده اي بـراي    آکف ها ، دیواره ها، قفسه ها و پوشش آنها و تجهیزات و کلیه لوازم کار همگی مرتب و آماده کار باشد بطوریکـه منبـع      -

 .فرآورده ها ایجاد نکند

  از تـردد حتـی االمکـان   فسه هاي نمایش مـاهی مـسدود گـردد بـه طوریکـه      قسمت هاي جلو فروشگاهها با نصب ویترینهاي یخچال دار و ق  -

 .ها جلوگیري به عمل آمده و ماهی به نحو مناسب براي مصرف کننده قابل رویت باشده به داخل فروشگاافراد مشتري و دیگر 

 .محل کار ابزار االت و تجهیزات باید اختصاصاً براي محصوالت شیالتی استفاده گردد -

 .زات و لوازم بکار رفته ضد زنگ و از مواد غیر قابل نفوذ و مناسب باشندتجهی -

 راهنماي عرضه ماهی در بازار خرده فروشی -2

 :  عرضه ماهی تازه و غیر منجمد -1-2

 . ماهیهاي خریداري شده برحسب گونه هاي تفکیک و در محل مناسب آب آشامیدنی شستشو شود1-1-2

 . ماهی اکیداً خودداري شودبراي جابجایی از پرت کردن-2-1-2

 . ماهیها پس از شستشو ابتدا در اب سرد خنک سازي و سپس در جعبه ها و یا مخازن همراه با پودر یخ مناسب نگهداري شود-3-1-2

 . از انجماد زدایی و انجماد مجدد ماهی در محل عرضه خودداري شود-4-1-2

 .مامی مراحل خودداري شود از زیر پا قرار گرفتن و له شدن ماهیها در ت-5-1-2

 .به مقدار مناسب یخ پوشی شوند براي این کار از پودر یخ استفاده شود نگهداري شده بایستی آبزیان – 6-1-2
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داري کرده و براي عرضه مناسب از میز هاي شیشه دار ویترینی اسـتفاده  د از قرار دادن ماهی در معرض گردو خاك و حشرات خو       -7-1-2

 .شود

 . مستقیماً در معرض نور خورشید قرار نگیرد و محل عرصه مناسب داراي سایبان باشد  ماهی-8-1-2

 . از قرار دادن قطعات بریده شده بدن و همچنین اشپل ماهی در فضاي باز جداً خودداراي شود-9-1-2

 . از قرار دادن مرغ و گوشت کنار ماهی خود داري شود-10-1-2

سر و دم ، تخلیه شـکمی ، قطعـه    فیله سازي ، قطع  ،عرضه مطابق درخواست مشتري فلس گیري در صورتی که ماهی در مراکز  11-1-2

 .تحویل می شود الزم است حتماً پس از انجام عملیات فوق ماهی با آب بهداشتی شستشو و سپس تحویل مشتري گردد... قطعه کردن و 

طوریکه تخته میز کار از جنس تفلون داراي حفاظ شیشه اي دور میز براي جلوگیري از ب میز کار فیله سازي بایستی مناسب بوده     -12-1-2

پاشیدن فلس و غیره به اطراف میزکار و مشتریان و داراي شیب مناسب جهت هدایت پساب و مواد زائد باشد و هـر دو سـاعت یکبـار مـی               

  . میزکار و چاقو ها با آب تمیز شستشو شوندبایست

 فیله کردن و نگهداري ماهی اسـتفاده نمـود همچنـین از پالسـتیکهاي     براي عملیات کف زمین ازرایطی نبایستی    تحت هیچ ش   -13-1-2

 .بازیافتی نبایستی جهت حمل و نقل ماهی استفاده کرد

  عرضه منجمد ماهی -2-2

 ویترینـی مـورد اسـتفاده بـراي     یزرفر. ویترین داري که براي این منظور طراحی شده اند به فروش برسد      فریزرهاي در ماهی باید    -1-2-2

ماهی و فرآورده هاي شیالتی منجمد در خرده فروشی با سایر فروشگاهها باید قادر به نگهداري دماي پایین مورد نیاز جهت حفـظ کیفیـت            

 . محصول باشد 

 -18دمـاي  تولیـد  اها باید قادر به  این دستگ.دن می شو بکار گرفته  ویترینی در دماي باالتر از دماي توصیه شده          فریزرهايمعموالً  -2-2-2

د ولی هنگام عملیات فروش نوسان هاي غیر قابل اجتنابی مشاده شده و براي مدت کوتاهی افزایش نسبی          نیا پایین تر باش   درجه سانتیگراد   

نوسان بیشتري اسـت از  الیه باالیی که از نظر دما در .  باالتر رود -c15دما ممکن است رخ دهد در چنین شرایطی دماي محصول نباید از             

 .این امر مستثنی است
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 که بتوان روزانه چند در معرض دید قرار گیردي ا دما سنج به گونه . با دما سنج مناسب تجهیز شودفریزر دما باید به دقت کنترل شده و   -3-2-2

 .بار دما را به آسانی بررسی کرد 

فتـاب و گرمـا و نـور    آ نـور مـستقیم   ،نباید در معرض جریـان هـواي گـرم    فریزر  ي   براي اطمینان از ثابت بودن دما و به دالیل اقتصاد          -4-2-2

در نظر گرفتن محوطه ي نگهداري براي موجودي جدید قبل از تحویل آن مزیت به شـمار مـی رود دمـاي محـصوالت در                .تجهیزات قرار گیرد    

 . هنگام تحویل باید هر از چند گاهی بررسی شود

از جدا کننده هاي ساده می تـوان بـراي بـارگیري    . شوندروي هم چیدهدر نظر گرفته شده  باالتر از خط بارگیري دی نبا فریزر   محتویات   -5-2-2

ت بسته بنـدي   محصوال. و سپس بازگرداندن آن کردفریزر  به جز در مواقع کامالً ضروري نباید اقدام به برداشتن محصول از         .منظم استفاده کرد  

 .شکیدگی هستند از این رو باید در محوطه هاي مجزا از مواد غذایی بسته بندي شده نگهداري و عرضه شوندنشده در معرض خطر الودگی و و خ

 براي نگهداري کوتاه مـدت محـصوالت   این فریزرها خرده فروشی نگهداري کرد فریزرهاي ماهیان منجمد را نباید به مدت طوالنی در   -6-2-2

موجودي جدید بایـد زیـر یـا پـشت     .در هنگام چیدمان کاال،  .د در سردخانه زیر صفر انجام شودمنجمد طراحی شده و نگهداري طوالنی مدت بای       

موجودي قبلی قرار گیرد تا بعد از موجودي قبلی به فروشی برسد و از انبار کردن طوالنی مدت ماهی و فرآورده هاي شیالتی منجمد باید اجتناب            

 .کرد

عملیات برفک زدایی باید به گونه هاي برنامه ریزي شود که حد . ه اي یک بار برفک زدایی شوند ویترینی باید دست کم هفت  فریزرهاي -7-2-2

کارایی دستگاه برودتی به دلیل تجمع برفـک  ،در صورت عدم برفک زدایی مناسب .االمکان این کار در خارج از ساعات معمولی فروش انجام شود   

 .  هزینه جاري و دماي عملیات را تحت تاثیر قرار می دهد زیادي مقدار شدت کاهش می یابد این امر بهبو یخ روي سطوح سرد 

 فـرآورده  یـا براي انجمـاد مـاهی   .  ویترینی فقط براي نگهداري محصوالت منجمد باید استفاده کرد نه براي منجمد کردنفریزرهاي از  -8-2-2

 براي انجماد سریع فریزرها مواد غذایی منجمد قرار داد این فریزرهاي هاي شیالتی غیر منجمد یا انجماد زدایی شده جزیی هرکز نباید آنها را در             

  .اندطراحی نشده 

 . ویترینی برگرداند فریزر ماهیان منجمدي را که براي خرده فروشی به طور کامل یا جزیی انجماد زدایی شده اند نباید به -9-2-2
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 : پیوستها

 معیارهاي تازگی ماهی :1پیوست 

  ارگانولپتیک و معیارهاي تازگی ماهی/خصوصیات ظاهري 

 
 ارگان

 فاسد درجه سه درجه دو درجه یک

 چشم
محدب و کامالً برآمده سیاه با 
 مردمک روشن، قرنیه شفاف

محدب مقداري فرورفته، 
سیاه با مردمک کدر ، 
 قرنیه مقداري مات

مات مردمک  پهن ، قرنیه
 کدر

مرکز فرورفته ، مردمک خاکستري ، قرنیه 
 شیري

 وي آبششب
  و حفره شکمی

 نمی دهد بوي علفهاي دریایی
تخمیر شده ، بوي ترشی 

 می دهد
 کامالً بوي ترشیدگی می دهد

 گوشت
داراي سطح صاف ، محکم ، 

 االستیک
 داراي حالت االستیک

کمی نرم ، داراي سطح 
 کدر

کامالً نرم ، فلسها براحتی از پوست جدا می 
 شوند، سطح گوشت چروکیده است 

 هاآبشش 
رنگ قرمز روشن بدون 

 موکوس
 رنگ پریده 
 موکوس شفاف

رنگ متمایل به قهوه اي، 
 ضخیم ، موکوس کدر

 رنگ زرد ، موکوس شیري

 ترشحات مخاطی 
  سطح پوست

 خاکستري متمایل به زرد شیري غبار مانند آبکی ، شفاف

 پرده صفاق
 )در ماهی شکم خالی(

صاف ، شفاف ، به سختی از 
 گوشت جدا می شود

تا حدودي کدر ، می 
توان آن را از گوشت 

 جدا کرد

براحتی از گوشت جدا 
 می شود

 از گوشت جدا شده است

 پوست
روشن ، بدون تغییر رنگ، 

 درخشنده
رنگ روشن ولی 
 درخشنده نیست

پوست در حال تغییر 
رنگ از روشنی به سمت 

 کدورت
 رنگ کامال ً کدر
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 زه از فاسد روش تشخیصی ماهی تا-2پیوست 
 
 

 ماهی فاسد ماهی تازه ویژگی هاي ظاهري
 بوي آمونیاك ، اسیدي نامطلوب، تندي ، بوي ترشیدگی ، مطلوب ، بوي علف هاي دریایی مالیم ، بو

فاقـد لکـه هـاي     پوست داراي تاللـو رنگـین کمـانی، پیگمانتاسـیون،           منظره عمومی
 خونریزي در اطراف سرو امتداد ستون فقرات 

 ر ، پیگمانتاسیون با هیچ گونه درخشندگی یا تاللوپوست کد

 بدون قوام مناسب ،  بدن شل ، سطح صاف و االستیک محکم ، قوام بدن
فشار مختصر نوك انگشت روي بدن باعث بر جاي ماندن اثرجـاي           

 فشار می شود
  کدروجود ترشحات چسبنده و  بدون ترشحات قابل مشاهده  موکوس شفاف ، ماهی مرطوب ، ترشحات

 شوند براحتی کنده می درخشنده بوده و محکم به بدن چسبیده اند فلس ها

 براحتی جدا وبریده می شود چین دار ، تغییر رنگ داده ، محکم بوده و بخوبی به بدن چسبیده است  پوست

 تمام حفره چـشم را پـر    مردمک روشن و شفاف و کامال سیاه، محدب،    چشم ها
 قرنیه شفاف کرده ،

 هاي کدر ، مقعر و کامال فرو رفته در حدقه چشم کمردم 

 بطور جزئی چسبیده با لکه هاي قرمز تیره  به طور محکمی به بدن چسبیده و فاقد لکه هاي خونی میباشد سرپوش آبشش

 با تظاهر خاکستري یا کدر خشک ، صورتی یا قرمز مرطوب ، درخشنده ، آبشش ها

شل ، تغییر شکل داده ، اغلب متورم ، با لکه هاي ابی تیره یا سبز یا  ه و براحتی بریده نمی شودفرورفتگی، سفت بود فاقد تورم ، شکم
 سیاه

 باز ، اغلب برجسته کامال بسته  مخرج

پرده صفاق بطور محکمی به جدار شکم  صاف ،تمیز،درخشان ، مخملی ، احشاء
 چسبیده است 

  شودمتورم ، پرده صفاق نازك وزود پاره می فرو رفته ،

 .اتصال گوشت به ستون فقرات بسیار ضعیف است محکم به عضالت چسبیده است  ستون فقرات

پس ازفـشار بـا انگـشت     سطح صاف ،  محکم و واجد خاصیت ارتجاعی،     گوشت
 گردد سریعا به حالت اول خود بر می

 قرمز رنگ بویژه در اطراف ستون فقرات  ترد ،

 
 
 

ارگانولپتیک از قبیل چشم ها، پوست ، رنگ و بوي آبشش ها تحت تاثیر فرایند انجماد قرار / هاي ظاهري  در ماهی منجمد برخی از ویژگی -1
 .گرفته و پس از خروج از انجماد حالت طبیعی را نخواهند داشت

ز و عدسی چشم،  اگر ماهی به حالت زنده منجمد شده باشد، رنگ پوست طبیعی، باله هاي شنا، منظم و باز و مستقیم، مردمک چشم، با-2
 .باشد و در مرکز چشم تنها یک نقطه سفید رنگ دیده می شود شفاف می

سطح با حدقه چشمی بوده و از حدقه  ها هم اند، چشم  اگر ماهی زنده پس از صید منجمد شده باشد، باله هاي شنا جمع شده و به بدن چسبیده-3
 .گردند خارج نمی

 .تر خواهد بود ها و دهان آن باز بوده و رنگ پوست بدن نسبت به رنگ طبیعی تیره شد، سرپوش برنش اگر ماهی بعد از مردن منجمد شده با- 4
هاي زیر استفاده می  رسد و براي اثبات فساد از روش  اگر ماهی در حین فساد منجمد شده باشد، در حالت انجماد بویی از آن به مشام نمی-5

 :شود
 .ه آب گرم شسته و بو می کنیموسیل ها را برداشته، به قسمتی از برنش §
را در عمق عضالت طرفین تیره پشت فرو برده، بعد از  کاردي را درآب گرم فرو برده، پس از بیرون آوردن، خشک می کنیم و سپس آن §

 .بیرون آوردن بو می کنیم
 .را آزمایش می کنیم اي از گوشت ماهی رابریده، بعد از پختن، بو و طعم آن قطعه §
 .وق، استشمام بوي گندیدگی نشانه فساد ماهی منجمد استدر هر سه روش ف §
 



 ١٥

 - ٣پیوست 

 چک لیست بازدید اولیه مراکز عرضه آبزیان
 

 : مشخصات کلی-1
 :نام مالک :نام واحد
 :نشانی
 :کد شناسه متر مربع:               مساحت

  استیجاري  سرقفلی  ملکی :وضعیت تملک
  ندارد  غیر شهري  شهري :دارد :آب
   در حال تامین  ندارد  دارد :برق
   در حال تامین  ندارد  دارد :گاز

    مجتمع  انفرادي :نوع استقرار
 :وضعیت کسبه مجاور

 : وضعیت محیطی-2
غیر قابل  قابل اصالح نامناسب مناسب دارد 

 اصالح
 ندارد

       کفسازي
       شیب کف
       دیوار سازي
       سقف سازي

       راههآب
       کف شور

       سیستم فاضالب شهري
       سپتیک

       حوضچه شستشو
       سکوي تخلیه و بارگیري

       انبار عایق
       روشویی
       شیر آب

 ر شودتعداد هریک از تجهیزات با عدد ذک:                                                          تجهیزات-3
       یخچال
       فریزر

       سردخانه شخصی
       مخزن عایق نگهداري آبزیان  

       ویترین
       میز پاك کردن ماهی



 ١٦

       میز اره
       یخ ساز

       نوع یخ ساز 
       یخ خرد کن

       سبد
       میز صندوق
       حشره کش

       نوع حشره کش 
       ضچه یا وان ماهی زندهحو

       پمپ سیرکوله
  نوع پمپ 

        فیلتر
  نوع فیلتر 

       مخزن جانسپاري
 وضعیت پرسنلی-4

          نفر تعداد مدیران          نفر تعداد شاغلین
  وضعیت آموزشی و بهداشتی شاغلین-5
 نیاز به باز آموزي ندارند دارند 

    هاي نگهداري آبزیانگواهی دوره روش
    گواهی دوره کنترل کیفیت آبزیان
    گواهی دوره روشهاي عرضه آبزیان
    گواهی دوره روشهاي طبخ آبزیان

 
    کارت بهداشتی
 :  نظریه نهایی

 تایید مشروط رد شده تایید 
 :نوع اصالحات مورد نظر

 :              امضاء:                        اسنام کارشن:      /    /             تاریخ بازدید

 :توضیحات
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  فرم بازرسی و بهداشتی حراجی ها و فروشگاههاي عمده ماهی و محصوالت شیالتی-4 پیوست 
 

 : نام حراجی  یا بازار عمده فروشی 
 : نشانی

 
 توضیحات  خیر بلی عنوان ردیف

    ی باشد؟ آیا حراجی یا بازار عمده فروشی مسقف م 1
    آیا داراي دیواره هایی است که تمیز کردن آن به آسانی صورت می گیرد؟ 2
    ن غیر قابل نفوذ به آب بوده و به آسانی قابل شستشو و گند زدایی است؟آآیا کف  3
     و سیستم دفع فاضالب است؟باسآیا داراي زهکش مناسب عبور پ 4
    ا تعداد مناسبی از دستشویی ها و توالت هاي مجهز به سیفون است؟آیا داراي سرویس هاي بهداشتی ی 5
آیا دستشویی ها با مواد شستشو دهنده دستها و حوله یکبار مصرف و یا خشک کن برقی تجهیز شده  6

 است ؟
   

    آیا بازار داراي روشنایی مناسب به منظور سهولت در بازرسی محصوالت شیالتی است ؟ 7
    و حیوانات به محوطه بازار میشود؟ بازار به نحوي است که مانع ورود وسایل نقلیه دودزاآیا طراحی  8
در مکان هاي مناسب نصب و  انداختن آب دهان بوده ،آیا بازار داراي تابلوهاي ممنوعیت کشیدن سیگار 9

 شده است ؟
   

    وطه برخوردار است؟دریا جهت شستشو ماهی و محآیا بازار آب کافی قابل شرب یا آب تمیز 10
    دار ویژه نگهداري محصوالت نامناسب مصرف است؟ب آیا بازار داراي مخازن در 11
    آیا این مخازن و ظروف از مواد ضد آب و مقاوم به خوردگی ساخته شده است؟ 12
    د؟نی شوآیا امعاء و احشاء و قسمت هاي زائد از محل فرآورده هاي مصرف انسانی دور نگه داشته م 13
    د؟نآیا تجهیزات و لوازم تخلیه و جابجایی ماهی از موادي هستند که به آسانی تمیز و گند زدایی شو 14
آیا طراحی بارگیري و عملیات جابجایی ماهی به نحوي است که با سرعت تحت شرایط بهداشتی و به  15

  ؟صورت پذیرد)نزدیک به دماي ذوب یخ (همراه پودر یخ و یا در زنجیره سرما 
   

    آیا محصوالت شیالتی پس از اولین فروش بدون معطلی به مقاصد مورد نظر حمل می شوند؟ 16
 )در صورت وجود(آیا سردخانه نگهداري ماهی  17

بهاي زاید به آ و گند زدایی بوده و خروج داراي سطحی صاف ،نفوذ ناپذیري به آب قابل نظافت-الف
 .سهولت انجام می شود

 ب و به آسانی قابل شستشو و تمیزي هستند ؟آوذ پذیر به فدیواره ها از سطحی صاف ن -ب
 نها به آسانی صورت می گیرد؟آ تمیز کردن سقف ها و پوشش -پ
  دربها از مواد مقاوم ساخته شده است و به سهولت قابل تمیز کردن هستند؟-ت
  از دستگاه برودتی مناسب استفاده شده است؟-ج

   

 رایط عمومی بهداشت ساختمان و تاسیسات به شرح ذیل رعایت می شود؟آیا ش 18
  آیا کف ها دیواره ها و قفسه ها پوشش آنها کامال تمیز آماده به کار و مرتب می باشند؟-الف
  آیا تجهیزات لوازم و ابزاراالت کار تمیز مرتب و آماده به کار می باشد ؟-ب
 انات موذي و حشرات وجود دارد؟ آیا برنامه مشخص براي مبارزه با حیو-پ
  آیا مواد سمی گند زدا و پاك کننده ها در محل مخصوص نگهداري می شوند؟-ت

   

 آیا شرایط عمومی بهداشت کارکنان به شرح ذیل رعایت می شود؟ 19
  آیا کارکنان بهداشت فردي را رعایت می کنند؟-الف
  بهداشت هستند؟ آیا کارکنان داراي کارت سالمت بهداشتی از وزارت-ب
 آیا کارکنان دست هاي خود را حداقل در آغاز هر وقت شستشو می کنند؟-پ
  آیا کلیه کارکنان آموزش هاي الزم را طی کرده و گواهینامه هاي مربوطه را دارا هستند؟-ت

   

    آیا یخ مورد نیاز به آسانی در دسترس قرار می گیرد؟ 20
     می باشد؟ یا یخسازرد کن به دستگاه یخ خمجهزآیا بازار  21
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 :نظر نهایی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بازرسین(نام و امضاء بازرس 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩

  و محصوالت شیالتیهی فرم بازرسی بهداشتی مغازه ها خرده فروشی ما-5پیوست 
 

 : نام فروشگاه
 توضیحات  خیر بلی عنوان ردیف

    ساختمان و تجهیزات : الف 1
    آیا مغازه هاي فروشی ماهی داراي سقف قابل تمیز کردن است؟ 2
    و گند زدایی است؟آیا دیواره ها و کف داراي سطوحی صاف و نفوذ ناپذیر و قابل شستشو  3
    آیا کف داراي شیب مناسب و کف شوي براي خروج پساب است؟ 4
    آیا پساب حاصله به طریقه بهداشتی دفع می شود؟ 5
    سهولت دید مشتریان است؟جهت آیا داراي روشنی مناسب  6
    آیا داراي توالت مجهز به سیفون است؟ 7
    آیا داراي دستشویی مجهز به مواد شستشو دهنده ها و حوله یک بار مصرف است؟ 8
    ؟شرب برخوردار است قابل آیا از آب کافی  9

صوال ت نامناسب امعاء  و احشاء قسمت هاي زائد ماهی بوده و داراي ظروف ویژه نگهداري محآیا مغازه  10
 دور از محل نگهداري فرآورده هاي مصرفی انسان نگهداري شود؟

   

    آیا این ظروف از مواد ضد آب و مقام به خوردگی ساخته شده است ؟ 11
     می شود؟ تمیز و گند زدایینیآیا تجهیزات وسایل و و جابجایی و نگهداري مایه به آسا 12
    آیا تجهیزات و وسایل جابجایی و نگهداري ماهی در شرایط مناسب فنی و پاکیزه نگهداري می شوند؟ 13
آیا تجهیزات وسایل جابجایی و نگهداري ماهی از مواد ضد زنگ غیر قابل نفوذ به آب بوده و اختصاصاً  14

 ردد؟می گبراي محصوالت جابجایی ماهی استفاده 
   

     هاي نمایش ماهی مسدود شده است ؟هفروشگاه با نصب ویترین هاي یخچال دارو و یا قفس  جلوآیا 15
     است ؟ یا یخسازآیا فروشگاه داراي دستگاه یخ خرد کن 16
    بهداشت کارکنان : ب 17
    را رعایت می کنند؟آیا کارکنان فروشگاه بهداشت فردي  18
    مت بهداشتی از وزارت بهداشت هستند؟آیا کارکنان داراي کارت سال 19
    آیا کارکنان آموزش هاي الزم را گذرانده اند و گواهینامه مربوطه را دریافت کرده اند؟ 20
    :هضشرایط عر: ج 21
    آیا ماهیهاي خریداري شده بر حسب گونه تفکیک و شستشو می شوند؟ 22
 خنک سازي و سپس در جعبه با مخازن همراه پودر یخ ب سردآآیا ماهی ها پس از شستشو ابتدا در  23

 نگهداري شود؟
   

     ماهی در عرضه خودداري می شود؟  مجدد آیا از انجماد زدایی و انجماد 24
    آیا از قرار دادن ماهی در معرض گرد و خاك و نور خورشید و حشرات جلوگیري شده است؟ 25
    ل در کنار ماهی و محیط بازجلوگیري شده است ؟پچنینن اشآیا از قطعات بریده شده ماهی و هم 26
    آیا از قرار دادن ماهی در کنار مرغ و گوشت جلوگیري شده است؟ 27
 در صورتی که فروشگاه بنا به درخواست مشتري اقدام به قطعه قطعه کردن ماهی بکند؟ 28

 ی انجام میشود؟و دور از محل نگهداري ماهقسمت مخصوص یا این عمل در آ –الف 
 ؟یا میز و سایر تجهیزات از مواد زنگ نزن و مناسب انتخاب شده است 

 آیا قطعات ماهی شسته شده و سپس تحویل مشتري می شوند ؟

   

 نظر نهایی 
 
 

 )بازرسین(نام و امضاء بازرس 
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 )خرده فروشی(گاه عرضه ماهی نقشه جانمائی وسائل و تجهیزات در یک فروش
 
 
 

 میز عرضه ماهی

میز تخلیه شکمی و 
  ماهیشستشوي

 یشوئرو

دستگاه یخساز و یا 
انبار نگهداري یخ 

 خرد

 ی فاضالبجخرو

سکوي 
 ترازو

 درب ورودي
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 بارگیری و خروج کاال

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 نقشه طرح کلی جانمایی بازار عمده فروشی آبزیان تازه و منجمد                                      

ورود و تخلیه  
 آبزیان

 سردخانه زیر صفر

 انبار سرد

 سردخانه زیر صفر

 سردخانه زیر صفر

 سردخانه زیر صفر

 سردخانه زیر صفر

 سردخانه زیر صفر

 نه زیر صفرسردخا

 سردخانه زیر صفر

 انبار سرد

 انبار سرد

 انبار سرد

 انبار سرد انبار سرد

 انبار سرد انبار سرد

 بخش اداري و نگهبانی

 یخساز و انبار نگهداري یخ

 انبار مازومات و جعبه

سکوي 
 بارگیري

 کانال هدایت آب

محوطه عرضه و 
 نمایش آبزیان

اره 
 شم

رفه
غ

1 
اره 

 شم
رفه

غ
2 

ماره
ه ش

غرف
3 

اره 
 شم

رفه
غ

4 

اره 
 شم

رفه
غ

5 
اره 

 شم
رفه

غ
6 

ماره
ه ش

غرف
7 

اره 
 شم

رفه
غ

8 

 سرویسهاي بهداشتی

رود و تخلیه  و
 آبزیان

 بارگیري و خروج آبزیان

 درب ورود و خروج افراد


