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 کارهای کاهش ضایعات و تلفات آبزیان در مرحله صید و  نگهداری روی کشتیراه

 

  *یزدان مرادی

 

ویج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و تر شیالتیفناوری آبزیان، مؤسسه تحقیقات علوم دانشیار بخش تحقیقات زیست
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 چکیده

     دالیاام مخفلاا  بااه  ااایفات و تللااات ت اا یم شاا   و از ساالر  م اار   ااار     ای از تو یاا ات آبزیااان بااههرسااا ه بخااش ع اا  

ی نگهاا ار ،از اساافخرهای واارورش ماااهی برداشاات ،از دریااا  یاز مرحلااه  اادر طااوز زنریاار  ارزش آبزیااان  اتلااا  نیاااشااود  ماای

تللاات در   ایا و  فاتی  وقاو   اا  دها  یرخ ما  مناازز  هاا و تاا م ار  در رسافوران    ی، بازار، فارآور عیتوز روی عرشه کشفی، ح م،

 زیاااااهاااااا نکااااااهش آن ایاااااداشااااافه و رفاااااع و  یبسااااافگ یمراحااااام باااااه عوامااااام مخفللااااا  نیااااااز ا کیاااااهر

از  انیا آبز  یدر مرحلاه  ا   فاتیو  اا  اتدسافورا ف م باه علام وقاو  تللا      نیا   در اکنا  ی اا  آن مرحلاه را طلا  ما     یهاروش

 .ش   استها وردا فه کاهش آن های جلوگیری و یاروشو  و تخلیه و نگه اری روی عرشه کشفی اهایدر
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  بیان مسئله  

 ااورت  ااایفات یااا تللااات از فر ااه م اار  بااه آبزیااان تو یاا ی جهااان از در اا  53ط ااآ آمااار فاااوو، حاا ود        

تللاات غاذا باه مفنای     باا هات تلااوت دارد     0و  اایفات غاذا   1(  تللاات غاذا  0202)فااوو،   شاود مای  غذاوی انساان  اار   

 اایفات غاذا باه    جاایی، نگها اری، ان اارداری و توزیفاست    مراحام برداشاتص  ای ، جاباه     کاهش ک ی یا کیلای غاذا در  

(  تللاات و اایفات آبزیاان در    0212)فااوو،   و م ار  اسات  ی فروشا  ارد   مراحام مفنی کاهش ک ی یاا کیلای غاذا در    

ط اآ ساا نامه آمااری     اففا   واروری، ح ام و نقام، توزیاع و م ار  اتقاا  مای       آبازی  طوز زنریر  ارزش، در هنگام  ی ،

واروری ج فااب بایش از یاک     تو ی  کام آبزیاان کشاور از محام  ای  از دریاا و آبازی        1522ت ایران، در ساز سازمان شیال

 335از  بایش و  از دریاا  هازار تان مرباوه باه  ای       513، بایش از  تو یا   از ایان مقا ار    هزارتن بود  اسات  062میلیون و 

در اا  تللااات و  53  بااا احفسااا  (1022وااروری اساات )سااازمان شاایالت ایااران، هاازار تاان مربااوه بااه تو یاا  آباازی  

اسات   هازار تان از کام تو یا  آبزیاان کشاور از فر اه م ار  انساانی  اار  شا              000مق ار  1522در ساز   ایفات،

 تللاات آبزیاان،    توجاه باه ایان حرات بااالی  اایفات و       باا  شاود  هازار تان بارآورد مای     032این مقا ار،  از که سهت  ی 

 ایفات، امری  روری است  های مؤثر در کاهش  کارگیری روشبه

 

 معرفی دستورالعمل

هاا و ادوات مخفلا   ایادی،    دریا یکای از مناابع مهات تو یا  آبزیاان کشاور اسات   ای  آبزیاان از دریاا باا روش                  

تارین  در هنگاام  ای ، ع ا      گیارد  مای   اورت هاای بازرو و  انففی    هاای کوفاک، کشافی   های کوفاک، کشافی  قایآ

هاا اسات کاه در اداماه،     جاایی آبزیاان روی عرشاه کشافی و انر ااد آن     جاباه   ای  دورریاز،   شاامم  مراحم بروز  اایفات 

 شود تو یح داد  می

   

 ریزدور دیص

 ایا مارد  باه در   ایا  اورت زنا     هکاه با   ی بر ای آبزیاان اسات    ا ن  ای   نا واسافه و    یشاامم  ا   زیا ردور ی         

مففاا دی از ج لااه  اای  آبزیااان ریااز، قی اات واااوین آبزیااان   میاابااه دال تواناا یماا زیاادورر  ی   ااشااون یبرگرداناا   ماا

هاای  بنا ی بارای  ای  بر ای گوناه      ی ش  ، ن ود تقا ای بازار، مح ودیت فضااهای نگها اری کشافی و وجاود ساه یه     

 آبزیان ایراد شود  برای کاهش  ی  دورریز بای  موارد زیر به دقت رعایت شود:

 رغاات تااالش و بااودن، بااازارفروش ن ارناا  و علااید یاام کوفااک ریااز بااهآبزیااان ریووز:  انیووآبزجلوووگیری اص صووید  -1

(  ا  فااه اناا از  مناساا  و 1شااون  )شااکم گیاارد، بااه دریااا بازگرداناا   ماای هااا  ااورت ماایای کااه باارای  اای  آنهزینااه

                                                             
1 Food loss 

 
2 Food waste 
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ا بازاروسن  آبزیان بسفه به گونه ماهی، مفلااوت اسات  آبزیاان ریاز نیاز م کان اسات در بر ای از ف اوز سااز کاه تقا ا            

تار از انا از  باازاری، باه د یام قی ات       طاور کلای، آبزیاان کوفاک    زیاد است، از قی ت مناس  بر اوردار باشان   و ای باه    

 واوین و نیز حلظ ذ ایر ژنفیکی ن ای   ی  شون   

 

 

 تا حد امکان باید اص صید ماهیان ریز جلوگیری شود. -1شکل 

 

آبزیاانی کاه از بازاروسان ی مناسا ی بر اوردار نیسافن  را ن ایا          جلوگیری اص صید آبزیانی کوه ییموپ ئوا یا دارنود:     -2

 ها توجیه اقف ادی ن ارد   ی  کرد  این آبزیان از قی ت کت بر وردار بود  و  ی  آن

 که عرضه آبزی در باصار صیاد و تقاضا کم اسپ. ئرهیز اص صید در هنگامی -5

هاای  گااهی اوقاات فضااهای عرشاه و یاا سارد انه       کشوتی:  ئرهیز اص صید ماصاد بر ظرفیوپ  امکانواو و تیزیوزاو    -4

 یریجلاوگ  تیا ماازاد بار فرف    یاز  ا   یا باکشفی برای نگه اری و ذ یر  آبزیان  ی شا   کاافی نیسات  در ایان شارای       

  کرد

هاای آبزیاان   ی  ای  بارای بر ای گوناه    بنا  هیساه   سافت یسوجاود   بنودی صوید آبزیوان:   های سوزمیه رعایپ سیستم -3

 شود   هیتخل یدر  شکنفوان   هاکه  ی   ار  از سه یه آن شودموج  می

 یعرشه کشت یروصید شده  انیآبز ییجاهجابتخلیه و 

بنا ی و  جاایی، شسفشاو، بسافه   ع لیات  اار  کاردن آبزیاان  ی شا   از ادوات  ایادی روی عرشاه کشافی، جاباه               

کااهش کیلیات آبزیاان هسافن   اگار ایان مراحام باه          اورت ساردص منر ا  از عوامام ماؤثر در حلاظ و یاا        نگه اری باه 

هاای باکفریاایی و شای یایی مااهی شا   و در      درسفی و با دقت  اورت نگیارد، باعای ایرااد  ا مات فیزیکای، آ اودگی       

جااایی  اای  روی دارد  ا ااوز تخلیااه و جابااه دن اااز بااهنهایاات، تللااات و  ااایفات آبزیااان و افاازایش دورریااز  اای  را  

هاای باازرو و کوفاک، در نحااو  نگهاا اری   و کوفااک یکای اساات  تلااوت ع اا   در کشاافی   هاای باازرو عرشاه کشاافی 
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هاای کوفاک   شاون ، و ای در کشافی   هاای بازرو، آبزیاان باه روش  انففی منر ا  مای       آبزیان  ی  ش   است  در کشفی

 شون  ووشانی، سرد ش   و تا زمان انفقاز به ساحم، نگه اری میع وماب با یخ

 

 
 آبزیان روی عرشه کشتیتخلیه صید -2شکل 

 

 شون : ی میادی  یهایعرشه کشف یروآبزیان  فاتیتللات و  اموارد زیر باعی بروز 

  بارای  شاود یما  رااد ی  ماه ا هاای آ اود    باا ساحوو و دسات    زیا ت  انیدر اثر ت اس آبز آ ودگی ثانویهی ثانویه: لودگآ -1

آبزیاان در کشافی )ساحوو و عرشاه کشافی، وساایم        جلوگیری و کنفارز آ اودگی مفقابام آبزیاان بایا  ساحوو ت ااس باا        

هااا از ق یاام گاام و الی و جااایی( بااا آ  ت یااز و به اشاافی، شسفشااو شااود  سااحوو ت اااس بایاا  عاااری از آ ااودگی جابااه

 روغن باشن   

تفا اد   شیباعای افازا  ووشاانی  خیا  اانر ااد یا  ق ام از   انیا مناسا  آبز ی کاافی و نا شسفشاو عا م  : نامناسب یشستشو -2

  شودیمها در آبزیان یباکفر

سلسایوس سارد شاون      درجاه  دماای  الر   تاا  آبزیان  ی ش   بایا  بالفا اله واز از شسفشاو     سردساصی: در  ریخأت -5

هاا در سارد انه   هاای بازرو باا قاراردادن آن    ووشاانی و در کشافی  هاای  ایادی کوفاک باا یاخ     ع م سرد کردن در کشفی

ووشاانی بایا  طاوری انراام شاود کاه ت اام اطارا          شاود  یاخ  اسافلاد  مای  ووشانی از واودر یاخ   گیرد  برای یخ ورت می

  شودیم تیلیباعی افت ک(  تأ یر در سردکردن آبزی 5ماهی با وودر یخ ووشی   شود )شکم 

  رااد یما ت ان اار کاردن باعای ا     یو در طا  ییابفا ا  ییجاا هدر مرحلاه جابا   یکا یزی ا مات ف جوایی نامناسوب:   جابه -4

شاود  بناابراین، هرگوناه    و فااهر مااهی مای    تیا لیککااهش  سا    مااهی شا   و در نهایات،    به عضاله   آسی و  یش گ ه

هاا  اورت گیارد  باارای    زدن باه آن ساازی آبزیااان  ی شا   بایا  باا دقات و با ون آساای       جاایی و ع لیاات آمااد    جاباه 

(  ع لیاات جا ا   0د  کارد )شاکم   یی آبزیان در عرشه کشفی ن ایا  از ابزارهاایی ماننا  بیام و فنگااز فلازی اسافلا       جاهجاب
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 جاایی و ان اار کاردن مااهی روی کشافی بایا  باا دقات و توسا  دسات انراام شاود             کردن ماهی از تورهای  یادی، جابه

مااهی ماؤثر باشا       تیا لیکتوانا  در  مای  زیا ن یعرشاه کشاف   انفقااز مااهی باه   و تور  ایادی    نیق م از کش اتلاقاتبر ی 

رخ دها   سارعت در   هاا  رشافه قاال    ایا  ریا گدر تاور گاوش  ی مارد   هاا یمااه  یسارعت رو ه با  توان یفساد م ،مثاز یبرا

کاردن  ای  از    توانا  در کااهش فسااد ماؤثر باشا   واز از  اار        اففاد  و ج اکردن آبزیاان مارد  مای    رو  آبزیان به دام

 های مرد  را ج ا کرد  و در محلی ج اگانه قرار داد گیر، بای  ماهیتورهای گوش

 

 

 
 (شود دهیئوش خیبا ئودر  ی بایسپتمام اطراف ماهئوشانی مناسب ماهی )یخ -3شکل 

 

 
 جایی آبزیان صیدشده روی عرشه کشتیعملیاو نامناسب جابه -4شکل 
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 جایی آبزیان صیدشده روی عرشه کشتیعملیاو مناسب جابه -5شکل 

 

 یکشت یرو انیانیماد آبز

هااای  اانففی بااا اساافلاد  از  روش سااریع منر اا  شااون   ایاان ع اام در کشاافی  آبزیااان بایاا  در روی کشاافی بااه         

هااای حلااظ گیاارد  انر اااد سااریع آبزیااان  ی شاا   روی کشاافی یکاای از روشهااای انر اااد سااریع  ااورت ماایدساافگا 

از فاااهر ماااهی قاباام  تیاالیکاااهش ک ،از مااوارد یاریدر بسااکیلیاات و کاااهش  ااایفات ک اای و کیلاای آبزیااان اساات   

آبزیااان  تیاالیکاااهش کعلاات  نیشاافری  بشااودماااهی مشااخن ماایو وخاات  ییاز انر ااادزداتشااخین نیساات و وااز 

تاارین عواماام کاااهش   مهااتدارد ی اااد بساافگماناا ن در دمااای انر زمااانت ساارد انه و ماا ت ربااه درجااه حاارامنر اا ، 

 کیلیت ماهی در مرحله انر اد به شرو زیر هسفن :

 مادی و تغییر رنگ ماهیسوختگی انی -1

را  هااایی از ماااهیانر ااادی، بخااش یسااو فگ .از دساات دادن رطوباات اساات رااهینف ی انر ااادیسااو فگ   یااو        

ی ساو فگ (  6دها  )شاکم   ی تغییار مای  باه  اکسافر   میا مای اقهاو  هاا را باه   و سلت کارد  و رناا ایان قسا ت     شک 

م کان اسات بفا  از وخات،      ، مااهی نی  بناابرا شاود یآن ن ا فسااد  سا     ، و ای کنا  یرا کت م ماهی هیاو  تیلیکانر ادی، 

بارای جلاوگیری از باروز ساو فگی انر اادی        ی نا ارد  حار  م ار  آن داشافه باشا ، اماا     ین یبافات نا وشاا   ایا طفت 

توانا   بنا ی مناسا  مای   ما ت مااهی در سارد انه  اودداری کارد  ه  ناین، اسافلاد  از بسافه         بای  از نگه اری طاوالنی 

 از بروز سو فگی انر ادی در ماهی جلوگیری کن   

 آسیب فیزیکی -2

شا ن انا ام   شا ن فلاز، شکسافه   شا ن، کنا    توانا  باعای ایرااد آسای  فیزیکای ) اه      ع لیات نادرست انر ااد مای        

هاا اگرفااه م کاان اسات موجاا  فسااد ماااهی نشاود و در م اار  ماااهی     آساای (  ایان 5مااهی( در ماااهی شاود )شااکم   

توانا  باعای تساریع در فسااد و یاا ایرااد فااهری نامناسا  در مااهی شاود            اشکا ی ایرااد نکنا ، اماا در درازما ت مای     
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جاایی در سارد انه باا اجساام ساخت ماننا        برای جلوگیری از   مات فیزیکی بای  دقت کارد کاه آبزیاان در حاین جاباه     

 ها آسی  وارد نشود و ووست آن های سرد انه و غیر  بر ورد نکنن  و به فلزدر ، دیوار، قلسه

 

 
 (یبه خاکستر لیما ایدر ماهی و تغییر رنگ به یزوه خشک و سفپ سوختگی انیمادی ماهی )اییاد بافپ -6شکل 

 

 
 ماهی فیزیکی دیدگیآسیب -7شکل 

 
 

 روش کند ه ب انیماد -3

انر ااد  "مف اوالب انر ااد باه دو روش    یکی دیگر از عوامام حلاظ و یاا کااهش کیلیات مااهی، روش انر ااد اسات                

بالفا اله واز از  ای  و باه سارعت      تاا حا  امکاان    گیارد  انر ااد مااهی بایا       اورت مای   "0انر ااد کنا   "و " 5سریع

شااود )کرماای  و ه کاااران، انرااام شااود  انر اااد بااه روش کناا  باعاای ایراااد بلورهااای باازرو یااخ در بافاات ماااهی ماای 

هاای  (  مااهی 0201شاود )تاان و ه کااران،    مای یخای بازرو    بلورهاای از تشاکیم  ساریع ماانع    که انر اد(  حاز آن0212

                                                             
3 Quick freezing 
4 Slow freezing  
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تااری کنناا  و از کیلیاات وااایینمنر  شاا   بااا روش انر اااد کناا  در فرآیناا  انر ااادزدایی، آب ااک بیشاافری ایراااد ماای  

 ( 0202بر وردار هسفن  ) یو وه کاران،  

 ی ماهی منیمد در دمای نامناسب نگزدار -4

ماهی بای  در زمان کوتا ، منر ا  شا   و سادز در دماای مناسا  نگها اری شاود  بهفار اسات کاه دماای مااهی در                   

درجاه سلسایوس برسا   ا  فاه دماای مناسا  بارای نگها اری مااهی بسافه باه ناو ،              -52سااعت باه دماای     0طی م ت 

درجااه  -52انر اااد، دمااای  هااا مفلاااوت اساات  باارای شاارو  بناا ی و  ااخامت بلااو سااازی، بساافهاناا از ، نااو  آماااد 

 شود درجه سلسیوس ویشنهاد می -12سلسیوس و برای نگه اری آبزیان، دمای 

 

 بندی(توصیه تروییی )جمع

، 5بااارزش )اسای های فار  امگااا    غاذایی  آبزیاان یکای از مناابع مهات غاذایی هسافن  و باه د یام داشافن ترکی اات                 

هاا بارای ساالمفی انساان ملیا  اسات  ع ا   تو یا  آبزیاان کشاور،             آنهاا( م ار  مف نی، اسی های آمیناه، ویفاامین   مواد

جااایی  اای  از دریااا اساات  در مرحلااه  اای ، امکااان بااروز تللااات و  ااایفات آبزیااان وجااود دارد   اای  دورریااز، جابااه 

نامناس   ای  روی عرشاه کشافی، انر ااد و نگها اری نامناسا ، عا م رعایات ا اوز به اشافی و شسفشاوی نامناسا              

آینا   در ایان دسافورا ف م باه تشاریح عوامام ایرااد        مم ا لی ایرااد تللاات و  اایفات در آبزیاان باه شا ار مای       از عوا

کارهااای کاااهش آن هااا روی عرشااه کشاافی و را جااایی و نگهاا اری آنتللااات و  ااایفات آبزیااان در مرحلااه  اای ، جابااه

نا رکاران و عوامام کشافی کاه باه نحاوی       اوردا فه ش   اسات  ایان دسافورا ف م بارای مروجاان،  ایادان و ساایر دسات        

بنا ی و نگها اری آبزیاان روی عرشاه کشافی د ا ات دارنا ، قابام بهار  بارداری اسات             در  ی ، تخلیاه، شسفشاو، بسافه   

هااای شاای یایی، افاات کااارگیری  ااحیح ایاان دساافورا ف م باعاای کاااهش  اای  دورریااز،  اا مات فیزیکاای، آ ااودگی بااه

 شود  کیلیت و فساد آبزیان  ی ش   می
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