
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 قفس ها بهعملیات انتقال بچه ماهی 

 گوشت گوسفندی روسی در راه ایران 

  نمایشگاه محصوالت غذایی با کشورهای

  Yummy food exportاسالمی 

  برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته

 بسیج

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 ها به قفس ال بچه ماهیعملیات انتق

 

 بسته بندیو واحد تحقیق و توسعه 
     

  

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 27شماره 

 1396ماه  ذرآ

 تولید آزمایشی کوردن بلو

 

 و ماهیران اخبار گوشتیران

 ماهی مارینادشده و سوخاری انواع تولید

  

 

 

 

انواع ماهی مارینادشده و تولید -1

 سوخاری

 

 کوردن بلوتولید آزمایشی -2

 

 یماه یو فرآور ینگهدار ،ییجابجا-3

 )بخش اول( دیبعد از ص

 

 

 

 اخبار گوشتیران

 

. در ، در بوشهر مونتاژ گردیدبود 1396تنی که جزء تعهدات سال  125قفس  12، تعداد صورت گرفت کارشناسان واحد ماهیرانمدیران و با حضور  که به گزارش واحد ماهیران، طی عملیاتی

تسطیح اطراف سایت خشکی )پشتیبان پروژه پرورش ماهی در در ادامه ها با کشتی به محل سایت دریایی صورت گرفت و ها در دریا، انتقال و نصب آناین عملیات، پس از قرار دادن قفس

پرورش ماهی های پهن( به محل سایت دریایی و قفس. عملیات انتقال تمامی بچه ماهیان از مجموعه نرسری )نوزادگاهی( واقع در ساحل بوشهر )منطقه چاهکشی  آن انجام گرفتقفس( و فنس

ها، ذکر است روش انتقال بچه ماهیکیلومتری ساحل دریا قرار دارند علی رغم شرایط نامساعد جوی و جریانات متالطم دریا با موفقیت و با حداقل تلفات پایان یافت. الزم به  14که در فاصله 

 باشد.گردید و مراحل ثبت این اختراع در حال انجام می که توسط کارشناسان مجموعه ماهیران ابداع شده برای اولین بار در کشور اجرا

 

 والیبال، فوتبال،رشته  مسابقات ورزشی در چهاربه گزارش واحد بسیج پروتئین گستر سینا، همزمان با هفته بسیج، 

به رسم  در هر رشته جوایزی برترهای و به تیمگزار بر شرکت در بخش بانوان و آقایان رکنانبین کا و دارت کشیطناب

 اهدا گردید. یادبود

 

 

گفت: این شرکت، صادرات گوشت به ایران را  -مدیرکل شرکت میاسکو  -به گزارش ایسنا از تاس، دمیتری کرافچوک  .رضه گوشت گوسفندی از آستاراخان روسیه به ایران آغاز شدع

وی افزود: خریداران ایرانی خواهان صادرات شبانه روزی گوشت  .شودهای جدید گوشت ارسال مینیز محمولهایان سال جاری میالدی تن گوشت گوسفند آغاز کرده و تا پ 1۰با ارسال 

دارد کرافچوک در عین حال اذعان کرد: روسیه برای صادرات گوشت گوسفند محدودیت تولید  .خواهیم کرد ای با ایران منعقدنظور ما سال آینده نیز توافقنامهگوسفند هستند و به همین م

از اکتبر امسال  .کندول سال آینده میالدی دو برابر میو مسئله اصلی پیدا کردن تعداد حیوانات الزم برای صادرات است. همچنین داغستان روسیه نیز عرضه گوشت حالل به ایران را در نیمه ا

الشه گوسفند است و در نیمه اول  ۸۰۰آغاز کرده که روزانه در حدود  "جنوب-شمال"نقل کارخانه گوشت قزلیار صادرات گوشت حالل گوسفند را از طریق کریدور بین المللی حمل و 

 (21/9/96)خبرگزاری ایسنا،  .، ظرفیت ارسالی دو برابر خواهد شد 2۰1۸ سال

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 
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www.gooshtiran.com 

 

 

 گوشت گوسفند روسی در راه ایران

 

د. در این راستا نیاز رو به یابافزایش نیز کند که متناسب با رشد جمعیت، سطح تولید غذا روند تأمین غذا در جهان ایجاب می

از جمله باعث رشد و توسعه تکنولوژی شیالت درجهان شده است.  ،ایجاد اشتغالگسترش جمعیت دنیا و تمایل به کسب درآمد و 

، سبب افزایش مصرف پروتئیناز منبع غنی  در اینتغییرات مطلوب  اقدامات در این زمینه ماریناد کردن است که عالوه بر ایجاد

 هستند که در سس، آب نمک، روغن، اسید ایحفاظت شدهنیمههای فرآورده، شده مارینادمحصوالت  گردد.این فرآورده نیز می
این مواد عالوه بر بهبود عطر و طعم، باعث توقف و یا . شوندهای گوناگون و مواد افزودنی دیگر قرار داده میاستیک، ادویه

، پخته ماریناد سردبه از انواع مارینادها می توان  شوند.فساد شیمیایی و بیوشیمیایی می کاهش و  هاسمکاهش فعالیت میکروارگانی

هدف معرفی  بندی و باهمکاری واحد بسته سینا باگسترتحقیق و توسعه شرکت پروتئینو سرخ شده اشاره کرد. در این راستا واحد 

  نموده است. های مختلفدر طعم محصوالت جدید این شرکت با برند ماهیران اقدام به تولید انواع ماهی مارینادشده و سوخاری
 

 مناسبت هفته بسیج مسابقات ورزشی بهبرگزاری 
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غذایی اروپایی به صورت گوشت پیچیده شده در پنیر است. کوردون بلو در زبان فرانسه به  (Cordon bleu) فرانسوی به کوردون بلو

کنند و معموالً با سس دهند و سرخ میو پنیر قرار می ژامبون شود که میان آندر آشپزی به گوشتی گفته میمعنای روبان آبی است اما 

کنند که هم با گوشت قرمز و هم با ن را با پنیر زرد و کالباس پر میاست که داخل آ سلشنی کوردون بلو در اصل نوعی.شودسرو می

 آماده بلویویات کوردون ور در روغن باید سرخ شود که کامالً مغزپخت شود. محتشود. این غذا به صورت غوطهگوشت مرغ تهیه می

این محصول  .ژامبون گوشت و پنیر گودا ،سوخاری عبارت است از سینه مرغ، آب، نمک، ادویه، آردتولید شده در شرکت گوشتیران 

 خواهد گردید.ماه در بازار عرضه  6با زمان ماندگاری و عددی  5های ذ مجوز پروانه ساخت در بسته بندیپس از اخ

 
 

 
   Yummy food export   اسالمیکشورهای با نمایش محصوالت غذایی  

آذر ماه برگزار  2۸-3۰های برج میالد تهران در تاریخ اق و افغانستان در مرکز نمایشگاههای اسالمی نظیر قطر، بحرین، عرهای تجاری از کشوربا حضور هیئت صنایع غذایی یامی فودنمایشگاه 

جهت مذاکره و  B2Bداخلی و تشکیل جلسات به کارخانجات و تولیدکنندگان نمایشگاه معرفی تجارهای خارجی دعوت شده از کشورهای مختلف  ایناهداف مهمترین  گردید. یکی از 

کشورهای اسالمی تجار عالوه بر تجار بود.  گذاری و گسترش روابط تجاری های سرمایهالمللی و معرفی فرصتهای بینی و هم چنین تقویت همکاریهای داخلمعرفی محصوالت شرکت

 عالوه بر نمایش محصوالت فعلی شرکت به  معرفیبا حضور در این نمایشگاه  نیز  . شرکت پروتئین گستر سینارکمن نیز در این نمایشگاه حضور داشتندتاجیک و تایی، آلمانی، ژاپنی، مالزی

   و ژامبون کیکی پرداخت. sea bassماهی  محصوالت جدید خود نظیر

 

  

 

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید
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 عملیات جداسازی

شناور باید بالفاصله ماهی نامناسب برای مصرف  عرشهبعد از قرار گرفتن صید روی 

. برای پرهیز از دکرطور مجزا نگهداری  بهآنها را و  های دیگر جدا از ماهیرا انسانی 

ویژه در مواردی که صید، شامل ها، در اثر سایش روی هم، بهصدمات احتمالی ماهی

و  های خاردار و سخت پوست است و نیز برای جلوگیری از انتقال نامناسب گونه

بگذارد، باید  ها اثرهای نامطلوب که ممکن است بر کیفیت حسی انواع گونهطعم

سازی صورت گیرد. ماهیان تازه صید شده را نباید روی ماهیانی قرار داد که قبالً جدا

 اند.  صید شده

 ،هیان غیرخوراکی مانند ماهیان سمین متفرقه مثل ماخدمه باید پس از صید ماهیا

ماهی، پستانداران دریایی، خزندگان و دوزیستانی که هدف اره ،ماهیمارماهی، سفره

یرین جدا کند زیرا هم را از سا شونداند و صید ضمنی محسوب میاصلی صید نبوده

اند و هم تقال و تماس آنها با دیگر آبزیان موجب افت کیفیت ماهیان نبودههدف صید 

 خواهد شد. 

از گونه و همسان نیستند را  گاهی الزم است ماهیان ریز و درشت و آنهایی که از یک 

ممکن است  زیراد رهای متفرقه باید خیلی دقت کونهجایی گدر جابه ضمناهم جدا کرد. 

د. گاهی ممکن است رساننآسیب بخدمه دار باشند و به های سمی، برقی و خاراز گونه

که  هاییگونهالمللی هستند و یا های در حال انقراض که تحت حمایت نهادهای بینگونه

در شناورهایی که د. نمو و در آب رها ز و غیرمنطقی است را نیز جداصید آنها غیرمجا

ای عرشه باید ماهی را با ضربهشود، به محض ورود ماهی به ماهی با روش قالب صید می

اگر به ماهی اجازه تقال کردن و غلتیدن روی عرشه داده شود نه تنها به طور . گیج کرد

ناهنجاری موجب جمود نعشی شده بلکه ممکن است قبل از مرگ باعث تحلیل قوای آن 

ر های ریز عمل گیج کردن امکانپذیکاهد. در مورد ماهیشده که این از کیفیت ماهی می

برای بعضی از انواع ماهیها، گیج کردن باید زمانی انجام شود که ماهی در ا نیست. ترجیح

هم بر روی قسمت سر ماهی انجام شود. برای نمونه، ضربه زدن بر سر آب است و تنها آن

پس اگر از ماهیان تازه صید شده که بافت آنها است.  ماهی خاویاری صید شده مرسوم 

تهیه گردد پس از  استخوانگیری به تدریج حالت ه ه است فیلاز مرگ هنوز سفت نشد

تولید شده در خون  اورهتوانند ماهیان استخوانی می ها ایجاد میشود.چروکیدگی در فیله

 . و سایر مایعات بدن خود را به سرعت دفع نمایند

 (Gutting)عملیات تخلیه شکمی 

وجود میزان باالی آب و چربی  بدلیلحفظ تازگی ماهی، مشکل تر از سایر گوشتها است. 

اشباع در درون عضالت، امکان آلودگی گوشت ماهی از طریق محتویات شکمی و غیر

 ماهی کیفیت حفظ برای عملیات مهمترین تخلیه شکمیآبششها بیشتر است. عملیات 

 از بعضی ماهی احشاء و امعاء فوری تخلیه با. دارد عمومیت بزرگ ماهیان برای که است

. شودمی جدا نیز شودمی ماهی در خونریزی موجب که ماهی اصلی خونی مویرگهای

ود. ماهیهایی که شمی کاسته میکروبی فساد شرایط و آن گوشت نرمی از ترتیب بدین

 .شوندبسیار سریع تر فاسد میباشد های آنها از غذا انباشته روده

 عملی نباشد، باید ماهی را به تخلیه شکمیبرای ماهیان خیلی کوچک و در مواردی که 

و سرد نمود. تا حد امکان باید ماهیها  شستشو دادصورت کامل  محض ورود به عرشه به

را قبل و بعد از خالی کردن شکم برای جلوگیری از لخته شدن سریع خون، سرد 

های مولد فساد کاسته و مقدار زیادی کامل ماهی از تعداد میکروب شستشوینگهداشت. 

اند برطرف پروتئین را که از اعضای گوارشی ماهی ایجاد شدهده های تجزیه کننیماز آنز

طوری که تخلیه شکمی نامناسب  هو با دقت انجام شود ب شکمی باید کامل تخلیهکند. می

 . استبدتر از انجام ندادن این عمل  ،ماهی

 

 

 

 ت شستشوی ماهی و نظافت عرشه عملیا

سیستم دفاعی طبیعی  مقاوم است اما بعد از صید،اً سبتآبزی در زمان حیات، نسبت به محیط آلوده ن 

یابد. برای شستشوی ماهی یا سطوحی که ماهی دلیل قرار گرفتن در محیط آلوده کاهش می آن به

در تماس با آنها قرار دارد فقط باید از آب آشامیدنی یا آب تمیز استفاده نمود. مدخل آبگیری از 

فاضالب و خروجی  تخلیهمخالف  نقطهدریا باید به حد مناسبی جلوتر از شناور بوده و در 

طرف جلو  مانی که شناور در حال حرکت بهکننده قرار گیرد. آب تمیز دریا زهای خنکدستگاه

های است باید دریافت شود. شناور صیادی باید با برسهای پاک کننده، کاردکهای زداینده، لوله

برسها باید در شرایط پاک و تمیز . ودهنده و گندزدا تجهیز شودشآبپاش و دیگر تجهیزات شست

شوند باید در و زمانی که استفاده نمینگهداری شده و بعد از هر بار استفاده گندزدایی شوند 

باید ، دالیلی نتوان عمل تمیز کردن را با برس انجام داد حالت خشک نگهداری گردند. اگر بنا به

 تمیز و صیقلی شده استفاده کرد.  کننده پالستیکیاز پاروهای پاک

 

 

 

 

 (Handling)ت جابجایی عملیا

جایی وی شناورهای صیادی باید برای جابماهی بر رجایی، انتقال و نگهداری تجهیزات جابه کلیه

به ه افت آسان و کلی را فراهم آوردنظ امکان سریع و مؤثر ماهی یا سایر آبزیان طراحی شود و

ای که موجب آلودگی صید نشوند. بنابراین بعد از عملیات صید و هر بار تورکشی، کیسه گونه

با ماهی هستند را باید از ماهیهای مرده و مواد  تور ماهیگیری و قسمتهایی از آن را که در تماس

جایی مواًل دستگاههایی مناسب برای جابخارجی پاک کرد. در شناورهای پیشرفته و مجهز مع

ماهی و تجهیزات دیگر، حجم و سرعت  تخلیههای مکانیکی، پمپ ماهی طراحی شده است. نقاله

. شوندتخلیه را افزایش داده و نسبت به روشهای دستی و سنتی موجب صدمات کمتری به صید می

  های کوچک بسیار سودمند هستند. ماهی تخلیههای تخلیه ماهی برای پمپ

ی از عرشه به انبار تواند در حمل ماهدهندۀ ماهی مانند تسمه نقاله می سرسره یا سایر وسایل انتقال

افتادن  فاصلهصورتی تعبیه شود که ها باید مناسب بوده و بهاین سرسره ماهی استفاده شود. طول

مراحل بعدی  توان در حمل ماهی بهها میاز این تسمه نقاله. متر نباشد 1ماهی به درون انبار بیش از 

  دارند.کرد که در داخل شناور وجود  هایی استفادهآوری ماهیعمل کارخانهعملیات و 

 

جمود ده این نکته باید ذکر شود که سردکردن سریع ماهی تازه صید شده، از سرعت بروز پدی

کردن آبزی  مربوط به ماهی منجمد است. همچنین رها انعشی خواهد کاست که این مشکل تقریب

کیفیت و تازگی آن را کاهش ای که در معرض دمای باال قرار دارد، بدون محافظ، در محوطه

خواهد داد. یخ باقی مانده در انبار ماهی حتی اگر در سفر قبلی استفاده نشده باشد، احتمال دارد با 

های تازه دوباره از یخ دهجای استفاههای مولد فساد ماهی آلوده شده باشد. بنابراین باید بمیکروب

 استفاده کرد. 

 (Ice Fish)ن عملیات یخ گذاری ماهی و کاربرد آ

 دارد و از آنجا که یخ، هی با یخ اولویتسازی مابا توجه به اثر گرما در فساد سریع ماهی، خنک

نابراین استفاده دسترسی به یخچال یا سردخانه فراهم نباشد بممکن است  چنینهمو  است کم هزینه

 گردد.سیار تأکید میاز یخ ب
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   مقدمه 

سیدهای ه ماهی و آبزیان ب شباع و ا شتن پروتئین باال، چربیهای غیر ا ضروری  آمینهدلیل دا

سوی  شوند. ازبرای مصرف انسان شناخته می المعنوان غذای س و قابلیت هضم راحت به

غذایی افراد توصصصیه ه در برنام در هفتهحداقل دو بار ماهی به میزان متخصصصصصصان مصصصرف 

شارخون می سترول و ف صرف آن باعث کاهش میزان چربی، کل ست. م گردد و در شده ا

شگیری از بیماریهای قلبی عروقی سیا ،پی ستخوان و ب ری از  سرطان، جلوگیری از پوکی ا

دلیل امکان فسادپذیری زیاد آن الزم  های دیگر مؤثر است. برای همین منظور و بهبیماری

شکلی مطلوب در طی عملیات پس از صید تا بازاررسانی حفظ  است که کیفیت آبزیان به

جایی یا نگهداری ماهی الزم  شصصود. آشصصنایی با مفهوم کیفیت و اقداماتی که پیش از جابه

سیار ضروری است. این آمادهدست است تا به های سازی بر حسب گونهمتقاضی برسد ب

  باشد. تواند متفاوت مختلف می

  (Preparation) سازیملیات آمادهع

صید آبزیان و جابه ساحل و یا انجامبعد از عملیات  ساندن آن به  شه یا ر  جایی آن در عر

ند نگهداری و فر ند جداسصصصازی، خونگیری و آعملیات بعدی مان وری باید اقداماتی مان

آبزی انجام گیرد و در نهایت شصصسصصتشصصوی آبزی و نظافت  گونهشصصکمی بر حسصصب  تخلیه

عرشصصصه برای جلوگیری از آلودگی فراموش نشصصصود. همه این عملیات برای جلوگیری از 

که مهمترین عامل در بهبود  گیردگوشت و حفظ کیفیت آبزی صورت می فساد میکروبی

 نگهداری، حفظ ارزش غذایی و  افزایش ارزش اقتصادی آن است. 

  کیفیت یفه حفظوظ

شناور ماهیگیری حفظ کیفیت آبزی صید شده به بهترین  خدمهمهمترین مسئولیت تمامی 

شصصکل ممکن برای رسصصاندن به دسصصت خریدار اسصصت. چرا که پس از صصصید، آبزی دچار 

د. شوشود که در نهایت منجر به فساد و غیر قابل استفاده شدن آن مییکسری تغییرات می

صید م ست. پس از  شامل تغییر در ظاهر و بافت ماهی ا شدن این تغییرات  اهی و با خارج 

طوری که ماهی تازه صصصید شصصده از مراحل  شصصود. بهماهی از آب، فسصصاد ماهی شصصروع می

شصصود. ماهی فاسصصد برای مصصصارف انسصصانی کند تا این که متعفن میمختلف فسصصاد عبور می

باشد،  بهترکاهد. هر چه کیفیت ماهی و از ارزش اقتصادی محصول نیز می نامناسب است

صادی  صرف ماهی تازه اولویت اول ارزش اقت ست. م شتر ا و همچنین ارزش غذایی آن بی

کنندگان آبزیان در جهان اسصصت اما چون نگهداری و انتقال طوالنی مدت آبزیان مصصصرف

کنند از روش سصصردسصصازی یا گردد سصصعی میبه سصصاحل یا بازار مصصصرف موجب فسصصاد می

ل متعددی از جمله دالی براین بهانجماد برای نگهداری طوالنی مدت آن اسصصتفاده کنند. بنا

حرارت  درجهجایی و نگهداری ناصصصحیح  و جابهنظیر  شصصرایطیماهی،  ماهیت فسصصادپذیر

صیادان و خدمه می، محیطی باال شیده و منافع  سرعت بخ ساد میکروبی را  شرایط ف تواند 

شامل. شناورها را به خطر بیندازد صول خام در طول مراحل بعد از صید   حفظ کیفیت مح

شتی حمل شرایط بهدا صوص توجه به  سریع، جلوگیری از آلودگی و بخ  و سرد کردن 

 . محصول به بازار است عرضه مرحلهصید تا  مرحلهنقل و تولید از 

 

سازی و انجماد ماهی، آب موجود در بافت آن را تبدیل به یخ کرده و آب آزاد الزم خنک

کلی انجماد ماهی بر روی  د. به طورسازنمیبرای رشد باکتریها را از دسترس آنها خارج 

شناورهای صیادی نسبت به انجماد در تأسیسات ساحلی برتری دارد. زیرا اگر انجماد در دریا 

توانند مدت زمان بیشتری را در مناطق ماهیگیری به صید صورت بگیرد شناورهای صیادی می

 انند . بپردازند و همچنین محصول با کیفیت بهتری را به ساحل برس

 عملکرد فساد میکروبی در ماهی   

شدن جابه به ست دلیل عدم رعایت ن سایر آبزیان ممکن ا صحیح ماهی یا  جایی و نگهداری 

فساد میکروبی به دو دلیل شود. فساد میکروبی منجر به  و ها در آن زیاد شدهرشد میکروب

 دهد:  رخ می

طور طبیعی در تمام بافتهای زنده برای  های گوارشی که بهفرایندهای بیوشیمیایی آنزیم -1

کمک به هضم غذا وجود دارند و کنترل شده هستند، بعد از مرگ در یک حالت کنترل 

از داخل به بافت گوشت حمله  به تدریج هاآنزیماین  دهند.نشده به فعالیت خود ادامه می

  کنند.و آن را دچار فساد می کنندکرده و آن را نرم می

ی رودههای حاضر در چنین میکروبهمترشحات لزج و و میکروبهای موجود در آبششها -2

های میکروب . اما بالفاصله بعد از مرگ،اردندی بر روی گوشت مضراثر  ،سالم هایهیما

توانند های ماهی، به سرعت تکثیر شده و میموجود بر روی پوست، ترشحات لزج و روده

ای به ماهی شکم ماهی آشکار شوند. بنابراین اگر صدمه هدیواردر گوشت مجاور پوست و 

گیرد انتشار میکروبها در گوشت خیلی سریعتر صورت می وارد آید یا جراحتی ایجاد شود،

ها سریعاً اتفاق افتاده و کند. اکسایش چربی نیز در بعضی گونهو گوشت ماهی را خراب می

فیزیکی  صدمهدلیل  خیزد. باالخره بهاز آن بر می و بوی نامطبوع دهدطعم ماهی را تغییر می

جایی نامناسب در کنار شرایط محیطی نامطلوب سرعت ناشی از جابه شدهبه ماهیان صید 

جایی صحیح و سپس سردسازی ماهیان، و به همین منظور رعایت جابه رودباال میفساد 

شناور  روی خدمهست. ا اهسازی آنمهمترین فعالیت نگهداری مناسب ماهی بعد از آماده

 سازی بین خود، شرایط الزم برای جلوگیری از فساد ماهی راهباید با تقسیم وظایف آماد

سازی ماهی باید فضای کافی و مشخصی در شناور در هفراهم آورند. در ضمن برای آماد

 با را ماهی باید سازی،فیله تخلیه شکمی وگیری، کردن، فلسنظر گرفته شود. بعد از پاک

 نگهداری یا کردن فیله برای زمین کف از نباید شرایطی هیچ تحت شست و بهداشتی آب

 .دهدرا نشان میسازی ماهی مناسب برای پاکسازی و آماده میز زیر شکل .کرد استفاده ماهی

  
 میز مناسب برای پاک کردن ماهی

 

در شناور تا  ماهی قبل از نگهداری سازیآماده مراحل توانمی ،ر حسب نوع آبزیب

 ادامه به آن پرداخته شده است.که در  حل و تحویل به بازار رعایت نمودبه ساآن رساندن 
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     تحقیق و توسعه ماهیران مدیر
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