
15 

 

تا عرضه به بازار صیدضایعات آبزیان از برای کاهش  دیرکاربمالحظات    

 
 یزدان مرادی*

 

کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمانسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ؤم ،زیست فناوری آبزیان تحقیقات بخش دانشیار  

ایرانن، تهرا   

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 ،تن بوده که از این مقدار 1202086تولید کل آبزیان  1396در سال  ،نامه آماری سازمان شیالت ایرانطبق سال

مسائل مهم در حوزه یکی از  ،ضایعاتپروری بوده است. بزیآدرصد ناشی از  7/39درصد ناشی از صید دریاها و  3/60

در شود. بندی میکمی و کیفی تقسیم، فیزیکیبه ضایعات  آبزیان ضایعات، کلی طوربه شیالت و آبزیان کشور است.

شود. فساد ماهی در اثر و استفاده نمی شده حجم صید خارجضایعات فیزیکی، ماهی پس از صید به دالیل متعددی از 

دیدگی ماهی را حشرات و پرندگان و آسیب حیوانات، توسط ماهی شدن زمان در تور صیادی، خورده ازحدشیبماندن 

صید ضمنی و یا غیر ) های صیدکمی شامل ضایعات ناشی از روشتوان در گروه ضایعات فیزیکی قرار داد. ضایعات می

بزیان برای مصرف در بازار، آسازی آمادهناشی از ، دورریزهای هاکارخانهدر  وریآ، دورریزهای ناشی از عملیات فر(هدف

متغیر است و به عوامل درصد  50تا  30های شخصی است. مقدار ضایعات کمی آبزیان از ها و یا آشپزخانهرستوران

 سازی برای مصرف بستگی دارد. ضایعات کیفیفرآوری و شیوه آماده، روش دمختلف از قبیل نوع آبزی، اندازه، روش صی

-، افت کیفیت و غیر قابل مصرفماهی فسادکه سبب  است های میکروبیبه مفهوم کاهش کیفیت ماهی در اثر فعالیت

 دارد.بندی و عرضه بستگی ، نگهداری، بستهنقل و حملبه عوامل مختلف از قبیل شیوه  . فساد کیفیشودمیآن شدن 

 بیش و عرضه کم بازار ناشی از فشار و نوسانات بازار است که غیرمنتظره بوده و در اثر تقاضای ،از ضایعات یگروه دیگر

و یا مقداری از  شوندفروخته میآبزیان با قیمت کمتر از حد انتظار  ،شود. در این شرایطمی ایجاد آبزیان به بازار نیاز از

تا عرضه آبزیان از مرحله صید  ضایعاتوجه به ت ،بنابراین .یابدکاهش می تشانیفیکفاسد شده و یا  ،در اثر نخریدن هاآن

در این مقاله، ضمن بیان مطالبی در خصوص  .است اهمیت باالئی برخوردارو ارائه راهکارهای کاهش ضایعات از به بازار 

مرحله اهش ضایعات آبزیان از صیادان صیدهای کوچک در جهت ک ایو عملیاتی بر ضایعات آبزیان، راهکارهای ساده

 شرح داده شده است.صید تا عرضه به بازار 

 

 معرفی دستورالعمل

 صیدآیند. فاصله زمانی بین ترین عوامل مؤثر در ایجاد ضایعات در ماهی به شمار میزمان و درجه حرارت از مهم

 . باشد کوتاهاالمکان حتی باید فرآوریکز امر وبه ساحل، بازار آن انتقال  تا ماهی
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 در ،همچنین. باشد طوالنی خیلی نباید زمان این نیز شودمی استفاده یخ از ماهیسرد کردن برای  کهیهنگامدر 

 زمینه ایجاددرجه حرارت باال در  .شودمیمحصول  کیفیت افت موجب طوالنی زمان ،شیالتی شده فرآوری محصوالت

، دمای برابر ماهی پس از صیدنگهداری برای دمای مناسب . نقش بسیار مهمی دارد آبزیان فساد و هامیکروب رشدبرای 

برای کاهش ضایعات آبزیان از مرحله صید تا انتقال به بازار و یا مراکز فرآوری،  است.گراد سانتی درجه 5یا کمتر از 

 رعایت موارد زیر ضروری است:

 در تورهای صیادی به دام افتاده آبزیانآوری سریع جمع -1

افت کیفیت و یا  دیدگی،، سبب آسیبطوالنی زمان برایدریا  آب در تور داشتننگهو آوری ماهی در جمع ریتأخ

 .(1)شکل  شودمی آب از کشیدن بیرون از قبل ماهی فاسدشدن
 

 
 ماهیگیری از تور هاماهیآوری در جمع تأخیر -1شکل 

 

 های صیادیپس از صید در قایقمحافظت آبزیان از نور خورشید  -2

اگر  های حاوی یخ قرار داده شوند.در جعبهها که ماهیاینهای صیادی باید پوشیده شود و یا ها در قایقروی ماهی

 شوندفاسد میو  داکردهیپافت کیفیت خیلی سریع  ،محافظت نشوندشید رنور خوتابش مستقیم از هوای گرم و ها ماهی

 .(2)شکل 
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 ها پس از صید در دریاحمل ماهی نادرستروش  -2شکل 

جوم حیوانات مانند هگیرند.  حیوانات قرار ساز دسترباید دور  کردنخشک هنگامآبزیان پس از صید و یا  -3

 .(3شکل شود )سبب ایجاد ضایعات فیزیکی میپرندگان  و سگ، گربه
 

 
 روش نادرست نگهداری ماهی در فضای باز -3شکل 

 

ویژه در شرایط بد و مواج ها بهکردن بیش از ظرفیت قایقپر  ها را نباید بیش از ظرفیت از ماهی پر کرد.قایق -4

 (.4شود )شکل دریا، باعث وارونه شدن قایق و ریختن حاصل صید به دریا می
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 نامناسب نقل و حملقایق و  ازحدشیباز دست رفتن ماهی به دلیل پر کردن  -4شکل 

 

 آبزیانجره برای صید فیا من ایییشیممواد عدم استفاده از  -5

 هاآنگی و همچنین آلودآبزیان غیر هدف رفتن  نبی تلف شدن و از سبب ،برای صید مواد شیمیائیاستفاده از 

 آبزیان بهب ها سبب آسینیز برای صید آبزیان ممنوع است. این روش دینامیت ماننددیگر  تخریبی هایروش .شودمی

 (.5شوند )شکل مینامطلوب در حاصل صید  کیفیتایجاد  و

 

 
 شیمیائی برای صید ماهی عمل نادرست استفاده از مواد -5شکل 

 

 بازار بهو عرضه آبزیان  جاییجابهاستفاده از یخ در  -6

سبب افت کیفیت و فساد ماهی  ،بازار آن بهعرضه  نیزو  دریا تا ساحل ازحمل ماهی  هنگاماستفاده نکردن از یخ در 

 (.6)شکل  استو درآمد صیادان ماهی قیمت شده که نتیجه آن، کاهش 
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 بازار بدون نگهداری در یخ جائی ماهی و عرضه آن درعمل نادرست جابه -6شکل 

 

 یاز بازارنعدم عرضه ماهی بیش از  -7

رده و در صورت قبل از اینکه تصمیم بگیرید محصول خود را به بازار عرضه کنید، از طرق مختلف بازار را بررسی ک

را  دشدهیصی وجود مشتری با قیمت مناسب، آن را به بازار عرضه کنید. در صورت نبود خریدار با قیمت مناسب، ماه

ماهی، افت  اهی بیش از تقاضای بازار باعث کاهش قیمتتا یافتن بازار مناسب نگهداری کنید. عرضه م هدر سردخان

 شود.کیفیت و کاهش درآمد می

 

 

 کار گیری/ نحوه اجرائی شدنهفرآیند ب

های صیادی و حمل از قبیل صیادان، متصدیان قایق اندرکاردستاین دستورالعمل الزم است در اختیار کلیه افراد 

برداری پایدار از در بهره دستورالعمل. استفاده از این گیرد قرارکنندگان آبزیان پس از صید آبزیان، رانندگان و توزیع

 است. مؤثرکننده و حفظ ارزش اقتصادی ، سالمت مصرفباکیفیتآبزیان، تولید محصول سالم و 

 

 مزایا و اثربخشی

تواند تا حد زیادی از بروز ضایعات کمی و های کاربردی میصحیح این دستورالعمل و رعایت توصیه یریکارگبه

برداران بهره سایر نیز آبزیان و نکنندگاعرضه، درآمد صیادانافزایش جلوگیری کند. همچنین آبزیان پس از صید کیفی 

 .داشتخواهد  دنباله را بو ذینفعان مرتبط 
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