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نگهداری ماهی ومحصوالت شيالتی
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فریده فالحت گر  ،1بهزاد حسین زاده
 -1دانشجوی کارشناسي ارشد تکنولوژی فراورده های شییالتي  -2دانشیجوی کارشناسیي ارشید تکنولیوژی فیراورده هیای
شیالتي
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چکیده:
ماهیان صید شده از آبهای گرمسیری اساسا ذارای عمر ماندگاری طوالني تری نسبت به ماهیان صیید شیده از آبهیای سیرد
دارند که ممکن است ناشي از فلور باکتریای مرتبط با ماهي باشد که طور طبیعي در ارتباط با آن است .این باکتریها اساسیا
از نوع مزوفیل گرم منفي هستند اما باکتریهایي که منجر به فساد در ماهیان آبهای گرمسیری و دیگر ماهیان معموال از نیوع
 Psychrophileاز نوع گرم منفي هستند .عمده ماهیان که برای روغن و آرد ماهي اسیتفاده میيشیوند از سیواحل يلیی
آتالنتیك هستند .به عالوه بخشي از ماهي که برای مصرف انساني به کار نمي رود اغلب بیرای سیايتن آرد و روغین میاهي
استفاده م گردد .آرد ماهي جزء ت رکیبات اساسي در غذای ماهییان زیزآ آال و میاهي سیالمون و هم نیین در غیذای میر ،
يروس و يوك است .روغن ماهي در مارگارین در صنعت وچرم سازی استفاده مي گردد.
مقدمه :سیستم  :HACCPبسیاری از روشها برای کنترآ میکروارگانسیمها به وسیله سیستم کنتیرآ نقیاط بارانیي بیرای
سالمت غذا کنترآ مي شود .مرازبت در عرشه کشتي :بعد از این که ماهیان به عرشه کشتي آورده شدند باید فورا با کیفیت
باال نگهداری شوند .ماهیاني مانند کاد و هاد داگ که با تورهای کیسه ای از سواحل انگلسنان ،کانیادا وآتالنتییك صیید میي
شوند معموال شسته و سپس یخ پوشي و بعد در انبار کشتي نگهداری مي شوند .به علت اندازه کوچك ماهیان گرد همیشیه
شسته نمي شوند و به جای آن مستقیما یخ پوشي شده و در انبار کشتي زرار مي گیرند .سیخت پوسیتاني ماننید البسیتر و
بسیاری از گونه های يرچنگ معموال زنده در کشتي نگهداری مي شوند .میگوهای آبهای گرم سر زني شده و شسیته و ییخ
گذاری شده و در انبار کشتي نگهداری مي شوند با این حاآ در بعضي از کشتیها يرچنگ هیای گرفتیه شیده در آم نمیك
سرد شده یا در فریزرهای صفاه ای منجمد مي شوند .میگوهای آبهای سرد به صورت کامل در یخ و یا در ( Cswآم سرد
شده در یخ) نگهداری مي شوند و یا ممکن است د ر آم نمك پخته شده و سرد شوند و در ضروف پوشیده از ییخ نکهیداری
شوند .ماهیان آبهای شیرین در دریاچه های بزرگ و نواحي روديانه مي سي سي پي بیه وسییله دامهیای تیوری و تورهیای
ماهیگیری کیسه ای صید مي شوند .آنها بر اساس گونه در جعبه های  22تا  54کیلوگرمي که در عرشیه کشیتي نگهیداری
مي شود زرار مي گیرد .در بسیاری از موارد صیاد یخ در کشتي حمل کرده و ماهیان همان روزی که صید شده بیه يشیکي
آورده مي شوند .ماهیان صید شده از مزارع پرورش ماهي معموال با توجه به نیاز بازار به عنوان گوشت میاهي تیازه فرويتیه
مي شوند .آنها معموال در ظروف پوشیده از یخ حمل مي شوند.
باث :یخ پوشي ماهي:

ماهیان کیفیت يود را به علت فعالیت باکتریها یا آنزیمها یا هر دو از دست مي دهند .کاهش دمای نگهداری این فعالیتهیا را
به طور چشمگیری کند مي کنند بنابراین فساد ناشي از اتولیز را به تايیر مي اندازد .دمای پایین در به تايیر اندايتن رشد
باکتریهای  Psychrophilicمنجر به فساد در ماهیان غیر چرم مي گردد .یخي که در کشیتیها میورد اسیتفاده زیرار میي
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گیرد باید تمیز باشد تستهای میکروم شناسي روی یخ در انبار کشتي مقدار باکتریها در مادوده  4بیلیون در هر گرم یخ
نشان داده است .بنابر ،این نتای :
-1آم زابل شرم باید در سايتن یخ استفاده گردد -2 .یخ باید تات شرایط بهداشتي نگهداری شود -2 .یخ اسیتفاده شیده
بعد از هر سفر دریایي باید دور اندايته شود.
سرديانه هایي که در بعضي از کشتیها وجود دارد ذوم یخ را تا رسیدن به مال ماهیگیری به تعویق مي اندازد .با این حاآ
دمای نگهداری بعد از زرار دادن ماهي باید کنترآ شود تا ذوم یخ را برای ایجاد سرمای میورر بیه میاهي بیه تیايیر انیدازد.
دمای انبار نگهداری انبار نگهداری ماهي یخ زده شده باید نزیك به نقطه انجماد ماهي باشد .بیرای بیه دسیت آوردن درجیه
حرات پایین یخ نقطه انجماد ان با اضافه کردن نمك به آم به هنگام تشکیل یخ کمتر مي شود .مقدار کافي از یخیي کیه از
 2درصد مالوآ آم و نمك درست شده در جه حرارت انبار را حدود  1درجه سانتیگراد نگه مي دارد .تستهای انجیام شیده
روی ماهي هات داگ با یخ آم شور در کشتیهای ماهیگیری نشان داده که تات شرایط مشابه ماهیان یخ زده شیده بیا آم
شور سریعتر و در دمای پایین تری نسبت به ماهي سرد شده با یخ ساده ينك مي شوند.

نگهداری ماهي در  :RSWدر مورد ماهیان پهن و میگو  RSWبرای دوره های کوتاه  2-5مناسب مي باشد اما بیرای دوره
های طوالنیتر نامناسب است زیرا در نتیجه آن نمك اضافي جذم کرده و تندشدن تسریع مي یابد و بافت نیرم میي شیود و
فساد باکتریایي افزایش مي یابد این مشکالت مي تواند به وسیله دايل کردن گیاز دی اکسییدکربن دايیل  RSWجبیران
گردد .جعبه گذاری در دریا :مزایای زیادی در استفاده از ظروف وجعبه ها به جای نگهداری فله ای در عرشه کشیتي وجیود
دارد که جعبه گذاری در دریا فشار بر روی ماهي را کاهش داده و افزایش دمای فراورده کمتر گردیده و هزینه های حمیل و
نقل کم مي شود .طرز عمل کايانه های کنار ساحل و بازاریابي آنها :کنترآ ارگانولیپتیك مهمترین ارزییابي کیفییت میاهي
است با این حاآ در بعضي از کشورها تستهای شمیایي و فیزیکي به عنوان شايص از دست دادن کیفیت وجود دارد .جعبیه
های تك جداره یا دو جداره معموال برای حمل ونقل ماهي استفاده مي شود از جعبه های چیوبي بیه علیت وجیود آلیودگي
میکروبي به ندرت استفاده مي گردد .یخ باید در جعبه های ماهي وجود داشته حتي اگر مرحله زبیل از فیراوری تنهیا چنید
ساعت باشد .اگر وسایل سرمایش وجود نداشته باشد ماهي باید در بخش سرد کاريانه که تمیز و بهداشتي نگهیداری شیود.
روش آماده کدن ماهي برای بازار به گونه ماهي و سلیقه مصرف کننده بستگي دارد .ماهي تازه به شیکلهای فیلیه ،میاهي بیا
سر ،بدون سر و استیك فرويته مي شود.
بسته بندی ماهي تازه :اکثر ماهیهای تازه در ظروفي با گنجایش  2-11کیلوگرم در موزع فراوری بستهبندی مي گردند ایین
ظروف سبدهای پلي اتیلن یا استیل است .بعضي از شرایط معموآ برای ظروف این است که سختي کافي برای جلوگیری از
فشار به کار رفته روی فراورده حتي وزتي که ظروف روی هم چیده شده را داشته باشند دیگر این که با گاز بسته بندی مي
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شوند که این کار عمر ماندگاری را زیاد مي کند بنابراین پیش بسته بندی در موزع فراوری اولیه به نظر يیلیي مهیم میي
آید .نگهداری ماهي منجمد :ماهیان آم شیرین که به طور درستي در جعبه یخ گذاری شده اند و در سرديانه نگهداری مي
شوند دارای عمر ماندگاری هفت روز مي باشند .دمای سرديانه برای ماهیان تازه باید  2درجه سیانتیگراد و رطوبیت نسیبي
آن باالی  09درصد باشد .دمای کمتر از صفر درجه ذوم یخ را کاهش مي دهد ،کف انبار نگهداری بایید دارای فاضیالم بیا
شیب کافي باشد وتوانایي مقاومت در برابر ارر يورندگي در موزع شستشوی فراوان با ترکیبیات آنتیي میکروبییوآ را داشیته
باشند .تابش برغذاهای دریایي تازه :تابش یونیزه کننده عمر ماندگاری معموآ ماهي سرد شده و غیر منجمد شده را  2ییا 2
برابر مي کند .بوهای يارج شده هیچ اررات زیان باری روی مواد غذایي ندارد و بیه هرحیاآ تیابش دهیي در میاهي معمیوآ
نیست .بسته بندی با اتمسفر اصالح شده :اطراف فراورده را با اتمسفر اصلح شده از نیتروژن ،دی اکسیدکربن و اکسیینن پیر
مي کنند که بدین ترتیب رشد باکتری کاهش مي یابد و زمان ماندگاری ماهي تازه افزایش مي یابید بیا ایین حیاآ اتمسیفر
اصالح شده از همه میکروارگانیسمها و باکتریهای عامل فساد جلوگیری نمي کنند زیرا مقدار زیاد آنها معموال میانع از رشید
تعداد کمي از باکتریهای بیماریزا مي گردد .بسته بندی با اتمسفر اصالح شده مي تواند برای سالمتي يطرناك باشد.
فراورده ماهي منجمد :ماصوآ فراورده ماهي منجمد با موزعیت جغرافییایي تغیییر میي یابید زییرا ماهییان از نظیر ترکییب
فیزیکي و شمیایي متفاوتند .ماهیان گونه های چیرم در طیوآ منجمید شیدن دچیار ترشییدگي میي شیوند و دارای عمیر
ماندگاری کمتری هستند .دما مهمترین عامل مادودکننده مي باشد و در دمای زیر نقطه انجماد فعالیت باکتریها ی عامیل
فساد مادود مي شود .ماصوالتي که به صورت صایح نگهداری میشود زابیل ارتجیاع هسیتند در غییر ایین صیورت بافیت
اسفنجي شده و در موارد حاد گوشت يرد مي گردد به عالوه غذاهای دریایي که به صورت يام مصیرف میي گردنید ماننید
ساشمي و سوشمي میتوانند سالمتي را به يطر بیندازند .انگلها باعث مرگ نمي شوند اما مي توانند دردها و ناراحتیهیایي را
ایجاد کنند انگلها به وسیله پختن و انجماد سریع در  -59درجه سانتیگراد از بین مي رود .توکسین های دریایي تات تیاریر
دما زرار نمي گیرند.
بسته بندی:
بسته بندی باید دارای وینگیهای زیر باشد -1 :باید برای مصرف کننده جذام باشد-2 .از فراورده ماافظت کنید -2 .دراری
زیمت مناسب باشد .یك بسته نازك منجر به سرعت انجماد سریع ماصوآ ،هزینه انجماد کم و هزینه حمل ونقل زیاد و در
نتیجه هزینه مواد بسته بندی زیاد مي شود ولي یك نوع بسته بندی ضخیم باعث مي شیود سیرعت انجمیاد ماصیوآ کیم،
هزینه انجماد زیاد ،هزینه حمل و نقل کمتر و در نتیجه هزینه مواد بسته بندی کمتر مي گردد .تستها نشان میي دهید کیه
زمان مورد نیاز برای بسنه بندی فیل ه ماهي در پلیت فریزر متناسب با مربع ضخامت بسته ها مي باشید .میواد بسیته بنیدی
باید دارای این يصوصیات باشد -1 :به اندازه کافي نازك برای ایجاد انجماد سیریع و رطوبیت کیافي و میانع از بخیار شیدن
رطوبت در سرديانه باشد -2 .به اندازه کافي ضخیم باشد تا بتواند وزن اضافي را تامل کند.
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بررسي بسته بندیها برای سرديانه :فراورده های ماهي رطوبت يود را در سرديانه از دست مي دهند سفت مي شوند .بسته
هایي که در تماس با فراورده هستند باید مقاوم به روغن ،رطوبت تراوش شده از فراورده ،ترشیدگي در روغن و نرم شدن در
مواد بسته بندی باشند .روغن ماهي در سرديانه اکسید مي شود و منجر به طعم و بوی نامطبوع در سرديانه مي شود.

انواع بسته بندیها :مواد بسته بندی ترکیبي از کارتونهای مقوایي هستند که با مواد ضد آم و با فیلمها و کارتونهای ورزیه ای
که مقاوم به رطوبت ،گرما و بخار هستند پوشیده مي گردند .انواع بسته بندی عبارتنداز:
 -1بسته بندی برای مصرف کننده  -2بسته بندی برای موسسات ( -2 )Instiutionalبسته بنیدی تایت يیال  -5بسیته
بندی اتمسفر اصالح شده  -4بسته بندی هوشمند

روشهای انجماد
 -1 :فریزرهای وزشي :که برای ماصوالت شیالتي هستند و دارای اتازکها و تونلهایي که هوای سرد بیه وسییله ییك ییا
چند فن گردش مي کند با یك تبخیرکننده ای که اطراف ماصوآ را منجمد مي کند .بعضي از کاريانه ها دارای فریزرهای
وزشي هستند که نقاله ها ماهي را به طور مداوم از میان اتازکها یا تونلها حرکت مي دهند.
 -2پلیت فریزرها :انجماد در این روش از طریق تماس غیر مستقیم با ماده سیرمازا کیه در دايیل صیفاات فلیزی تويیالي
جریان دارد صورت مي گیرد و به دو شکل افقي و عمودی است.
انجماد غوطه وری :غوطه وری به وسیله آم نمك اولین روشي است که برای انجماد سریع ماصوالت شیالتي استفاده میي
گردد .ماشین های غوطه وری منجمد کننده برای فراورده های ماهي که صورت فله ای بسته بندی شده اند نامناسب است.

منجمدکنندهای تماسي :ماهیان منجمد شده به وسیله این روش برروی تسمه های استیل ضد زنگ ماکم زرار داده شیده
اند .این تسمه ها فیله ماهي را از میان یك تونل حرکت مي دهند که آنها نه تنها به وسیله هیوای وزشیي بلکیه بیه وسییله
تماس مستقیم بین تسمه نقاله و الیه نازك گلیکوآ که از میان پلیتها پمپاژ مي شود منجمد مي گردند

نگهداری ماهي منجمد :فراورده های شیالتي ممکن است دستخوش تغییرات نامطلوم در طعم ،بو و بافت در سرديانه شود
این تغییرات منجر به از دست دادن رطوبت ،اکسیداسیون در روغن و فعالیت آنزیمهیا در گوشیت میي گیردد سیرعت ایین
تغییرات بستگي به ترکیب شمیایي گونه ماهي ،درجه حرارت ،رطوبت ،بسته بندی و گالیزینگ دارد.
 -1ترکیب شیمیایي :ترکیب شیمیایي گونه های مختلف ماهي در عمر ماندگاری ماهي منجمد تاریر مي گذارد .ماهیاني که
دارای ما توای روغن باال مي باشند دارای عمر ماندگاری کمتری نسبت به ماهیان کم چرم مي باشند.
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 -2دما :از دست دادن کیفیت در ماهي منجمد در سرديانه بستگي به دمای اولیه و مدت نگهداری آن دارد ،ماهیاني کیه
در  -20درجه سانتیگراد نگهداری مي شوند دارای عمر ماندگاری بیش از یك ساآ مي باشد.
 -2رطوبت :باال بودن رطوبت در سرديانه منجر به کاهش تبخیر رطوبت از فراورده مي شود .تفاوت زیاد در درجیه حیرارت
منجر به کاهش سریع رطوبت نسبي از فروارده منجمد مي گردد.
 -5بسته بندی و گالیزینگ :بسته بندی مناسب ماصوالت شیالتي در جلیوگیری از دسیت آم از فیرارورده و در نتیجیه از
دست دادن کیفیت اهمیت دارد .بسته بندی زبل از انجماد صورت مي گیرد ماهیان با سری که برای بسته بنیدی نامناسیب
هستند آنها را گالیزینگ مي کنند این عمل برای حفاظت علیه دو علت اساسي  -1فساد در طوآ نگهداری  -2فساد ناشیي
از اکسیداسیون انجام مي گیرد
نتیجه گیری:
بیشترین عمر ماندگاری ماصوالت شیالتي به وسیله پیروی از روشهای زیر به دست مي آید:
 -1انتخام ماهیهای با کیفیت باال برای انجماد  -2استفاده از مواد بسته بندی مقاوم به رطوبت ،بخار و اسیتفاده از اتمسیفر
اصالح شده -2منجمد کردن ماهي فورا بعد از بسته بندی و فراوری  -5گالیزینگ کردن ماهي منجمد زبل از بسیته بنیدی
 -4گذاشتن ماهي در سرد يانه فورا بعد از منجمد کردن  -1نگهداری ماهي منجمد در  -21درجه سانتیگراد یا کمتر
حمل ونقل :برای اینکه از دست دادن کیفیت در طوآ حمل ونقل و بازاریابي کم شود باید روشهای زیرانجام گیرد-1 :حمل
و نقل ماهي منجمد با وسایل سرد کننده با ظرفیت کافي برای حفظ دمیا در  -11درجیه در فواصیل زییاد  -2سیرد کیردن
وسایل سرد کننده که درجه آن زبل از بارگیری  -12درجه باشد -2کنترآ دمای ماهي منجمد زبل از بارگیری  -5انباشیته
نکردن ماهي در کف و دیواره های وسایل حمل کننده و گردش هوا در میان همه بارها
منابع:
 -1انجما و گن اار واحص الت ااالتی دااسردخ وح ا و نر ج نساانال  ،د جماار ج فا ا  -د انر ا وای ،انتشییارات تهییران،
1215
 -2حضالص دس ازص ،حسن، 1232 ،تکنولوژی فراورده های دریایي ،انتشارات تهران،
 -2ع ولخ آ بسنر بن ص ف اگحوه ه ص دسردخ  ،1211انتشارات تهران ،چاپ اوآ
 -5کشتکار ،م ،بهداشت انواع فراورده های دامي و يام ،انتشارات پرتو
 -4استاندارد ملي ایران ،شماره  ،102گوشت ،مر و ماهي -نگه داری در سرديانه

