


پودمان 5

صید آبزیان

روش های برداشت ماهی به طور قابل مالحظه  ای متفاوت بوده و معموالً به مقیاس و حجم کار بستگی دارد. 
از اهمیت خاصی برخوردار است. شواهدی وجود دارد که  از برداشت  حفظ کیفیت محصول نهایی پس 
تحمیل استرس بیش از حد بر ماهی ها در زمان برداشت، می تواند کیفیت گوشت آنها را تحت تأثیر قرار 
دهد. بنابراین انجام مجموعه اقدامات مربوط به این عملیات برای جلوگیری از فساد میکروبی گوشت و 
حفظ کیفیت آبزی صورت می گیرد که مهم ترین عامل در بهبود نگهداری، حفظ ارزش غذایی و افزایش 

ارزش اقتصادی آن است.
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واحد یادگیری ٦ 

صید ماهیان پرورشی

آیا تا به حال پی برده اید:

 چه اقداماتی باید قبل از صید ماهیان پرورشی انجام داد؟
 هدف از قطع غذادهی قبل از صید ماهیان پرورشی چیست؟

 اصول صید ماهیان پرورشی چگونه است؟
 ابزارهای مختلف صید ماهیان پرورشی کدام اند؟

که  است  این  مهم  نکته  اما  می شود،  برداشت  استخرها  از  تولید حاصل،  کل  پرورش،  دوره  یک  انتهای  در 
قبل از صید ماهیان موجود، ابتدا باید اقداماتی صورت گیرد تا در زمان برداشت ماهی، از کاهش کیفیت آن 
جلوگیری شود و پرورش دهنده در عرضه محصول به بازار دچار مشکل نشود. هدف اصلی این بخش صید 
ماهیان پرورشی از یک استخر است، در صید و برداشت مناسب عواملی نظیر زمان مناسب صید، قطع غذادهی 
صحیح، کاهش عمق آب، انتخاب ابزار مناسب برای صید، شست وشوی ماهیان صید شده، شست وشو و تمیز 
کردن ابزار صید تأثیر به سزایی دارند. توجه به فرایند صید و به حداقل رساندن استرس در زمان صید، یکی 

از جنبه های بسیار مهم در حفظ کیفیت تولید می باشد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود صید ماهیان پرورشی در یک استخر را با حداقل 
استرس و ضایعات انجام دهند.
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صید آبزیان

صید ماهیان از عرصه های طبیعی

الف( صید سنتی: این روش با استفاده از شناورهای کوچک و وسایل نیمه خودکار و یا ساده صورت می گیرد 
و ماهی صید شده در بازارهای محلی به فروش می رسد.

ب( صید صنعتی: این عملیات توسط کشتی های بزرگ و متوسط ماهی گیری مجهز به دستگاه های ماهی یاب 
انجام می گیرد. در داخل کشتی می توان محصول صید را حفظ و نگهداری نمود.

ج( صید نیمه صنعتی: این صید در محدوده کم و با استفاده از شناورهای کوچک مجهز به امکانات کمک 
ناوبری، صورت می گیرد.

د( صید معیشتی: روش صیدی است که توسط شناورهای کوچک و یا بدون استفاده از شناور به منظور 
تأمین نیاز خانواده صورت می گیرد.

صید آبزیان را تعریف کنید؟ بحث 
کالسی

صید صنعتی

                                            صید سنتی                                            صید نیمه صنعتی
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صید ماهیان از عرصه های پرورشی

صید در مزارع پرورش ماهی ممکن است در دو مرحله انجام شود:
1 صید بچه ماهیان: اهداف صید بچه ماهیان متفاوت است:

ـ انتقال بچه ماهیان نورس به استخرهای بچه ماهی انگشت قد
ـ انتقال به استخرهای پرواربندی

ـ انتقال به مزرعه دیگر
٢ صید ماهیان پرواری: ماهیان پرواری پس از آن که به اندازه مورد نظر برای عرضه به بازار رسیدند، از 

استخرهای پرواربندی صید شده و برای فروش به بازار مصرف منتقل می شوند.

صید ماهیان پرورشی از استخرهای پرورش ماهی

شرایط بهینه صید
صید ماهی را باید در زمان مناسب انجام داد. مناسب ترین زمان برای صید، صبح زود و هنگامی که هوا 
نگیرد. در شرایط  بهتر است صیدی صورت  بارانی است  یا  ابری  زمانی که هوا  خنک است، می باشد. در 
یخبندان چنانچه الیه های سطحی آب یخ بزند ابتدا باید الیه های یخی را شکست و پس از خارج کردن 
قطعات یخ عملیات صید را انجام داد. یخ می تواند به ادوات صید آسیب رسانده و روی بدن ماهی زخم هایی 

ایجاد نماید.

درجه  25ـ20  دیگر،  مشابه  موارد  و  ماهی  اردک  کپور،  مثل  گرم آبی  ماهیان  صید  برای  دما  بهترین 
سانتی گراد و برای ماهیان سردابی، 18ـ14 درجه سانتی گراد است )در ابتدای صبح و هنگام غروب آفتاب(.

توجه

اقدامات الزم برای صید ماهی 
کیفیت محصول نهایی تحت تأثیر روش صید قرار دارد. روش صید نامناسب نظیر برداشت تعداد زیادی ماهی 
در یک مرحله، نه تنها موجب صدمات مکانیکی به ماهی می شود بلکه باعث بروز استرس شده و در نهایت 

پس از مرگ ماهی، مراحل بعدی عمل  آوری را با اشکال مواجه خواهد ساخت.
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صید آبزیان

الزاماتی که باید هنگام صید ماهی از استخر رعایت شود عبارت اند از:
1 قطع غذادهی: دو تا سه روز قبل از صید، باید تغذیه ماهی به طور کامل قطع گردد تا دستگاه گوارش 

آن تخلیه شود. 
برخی از دالیل قطع تغذیه ماهیان قبل از صید عبارت اند از:

1 افزایش دوام گوشت

٢ کاهش مصرف اکسیژن

٣ کاهش تولید آمونیاک

٤ جلوگیری از فساد و آلودگی باکتریایی در هنگام صید

٥ سهولت برداشت و عمل آوری به دلیل وجود مقادیر کم مدفوع و محتویات دستگاه گوارش.

انجام هرگونه غذادهی در استخر ماهیان پرورشی، باید حداقل 24 ساعت و هر گونه کوددهی 3 روز قبل 
از صید کاماًل قطع شود.

توجه

در برخی مطالعات با توجه به دالیل مختلف یک دوره گرسنگی 10ـ7 روز )در فصل تابستان( و 14ـ12روز 
)در فصل زمستان( پیشنهاد شده است. گرسنه نگه داشتن ماهیان بر تخلیه محتویات دستگاه گوارش آنها تأثیر 
داشته و این عمل در نهایت از آلودگی های بعد از صید جلوگیری کرده و سبب نگهداری طوالنی  مدت ماهیان 
عمل آوری شده می شود. زمانی که ماهیان در آب هایی با دماهای باالتر گرسنه نگه داشته می شوند، معموالً 
از ذخایر انرژی خود استفاده بیشتری کرده و این روند سبب کاهش سریع وزن کلی بدن به دلیل تخلیه لوله 
گوارش می شود. به طور کلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه پرورش سالمون و قزل آال، برای حفظ 
کیفیت ماهی بعد از برداشت، از دوره های گرسنگی قبل از صید استفاده می شود. اگر ماهیان به  مدت 10ـ7 
روز قبل از برداشت برای تخلیه محتویات دستگاه گوارش و حفظ کیفیت گوشت، گرسنه نگه داشته  شوند، 
مقدار کل کاهش وزن بدن در طول این دوره، حدود 4 درصد خواهد بود. محتویات معده معموالً 2 درصد از 

وزن ماهی را به خود اختصاص می دهد.

کیفیت آب نیز از موارد مهم بوده که می تواند روی کیفیت گوشت ماهی به ویژه بو، طعم و مزه آن 
تأثیر گذارد. در استخرهای سیمانی به دلیل تعویض زیاد آب، کیفیت آن معموالً مناسب است ولی در 
استخرهای خاکی، به دلیل تعویض کمتر آب، مسئله بو و مزه نامطبوع مطرح می باشد. به این منظور و 
برای زدودن طعم و مزه نامطبوع گوشت ماهی ، بسته به دمای آب، باید آنها را قبل از صید، به مدت 5 

الی 15 روز در استخر با آب زالل و صاف نگهداری کرد تا بوی آن برطرف گردد.

توجه

انجام دوره های گرسنگی به عنوان یکی از الزامات قبل از برداشت محسوب شده در حالی که در کشور 
ما معموالً این عمل به درستی اجرا نمی شود.

توجه
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و  دارو  هر گونه  مصرف  صید،  از  قبل  ماه  یک  تقریباً  باید  دامپزشکی،  سازمان  توصیه  طبق  دارو:  قطع   ٢

آنتی بیوتیک قطع شود ضمن آن که مدت زمان قطع دارو به نیمه عمر توصیه شده دارو یا مواد ضد عفونی کننده 
مصرفی بستگی دارد.

در نظر گرفتن دوره منع مصرف به ویژه در حالت تجویز ترکیبات ضد میکروبی به همراه غذا بسیار مهم است. 
این مدت به دمای آب بستگی داشته و معموالً مدت آن از 2 تا 6 هفته به منظور حصول اطمینان از مصرف 

کامل دارو در بافت ماهی و عدم ورود آن به بدن انسان است.

مصرف ماهیانی که اثر داروهای آنتی بیوتیکی و سولفانامیدی از بافت های بدن آنها محو نشده باشد، 
سبب مقاومت فلور باکتریایی، عوارض کبدی و کلیوی در مصرف کنندگان خواهند شد.

بهداشت و 
سالمت

٣ کاهش استرس: در هنگام صید باید حداقل استرس بر ماهیان وارد شود؛ زیرا در شرایط استرس به دلیل 

مصرف سریع گلیکوژن عضالت ماهی، پدیده جمود نعشی به درستی پایان نمی پذیرد.

جمود نعشی را تعریف کنید و عالیم آن در ماهی را تحقیق کنید و در کالس درس گزارش دهید. تحقیق 
کنید

برای کاهش استرس باید موارد زیر رعایت گردد:
 هنگام صبح یا غروب زمان مناسب صید است.

 تخلیه آب استخر در زمان صید ماهیان گرمابی باید به تدریج صورت گیرد، به طوری که ماهیان به آرامی به 
طرف خروجی آب استخر هدایت شوند.

 برای جلوگیری از استرس و فعالیت بیش از حد ماهیان الزم است از ادوات مناسب برای صید استفاده شود. 
معموالً از تور یا ساچوک برای صید در حوضچه ها و یا استخرها، استفاده می کنند.

 نوع عملیات صید ماهیان از استخرها و انتقال آنها به مخازن حمل کننده و یا نگهدارنده باید به نحوی باشد 
تا از اعمال هرگونه آسیب فیزیکی به ماهیان جلوگیری شود.

عملیات صید ماهی
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صید آبزیان

آزمون ارزیابی عملکرد

قطع غذادهی 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ استخر 1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 
٣ برنامه صید ماهی

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ شرایط محیطی را بررسی کنید.
٣ وضعیت سالمتی ماهیان را بررسی کنید.

٤ تاریخ صید را مشخص کنید.
٥ 3ـ2 روز قبل از صید تغذیه ماهی ها را متوقف کنید.

فعالیت 
کارگاهی

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

قطع غذادهی1
استخر، ماهی، اطالعات 
هواشناسی، عدم بیماری 

ماهیان پرورشی

توقف کامل غذادهی 72ـ  48 شایستگی کامل
3ساعت قبل از صید

توقف نسبی غذادهی 72ـ  48 شایسته
2ساعت قبل از صید

غذادهی 72ـ  48 ساعت قبل نیازمند آموزش
1از صید

کاهش سطح آب: در تخلیه آب استخر و صید نباید شتاب کرد، این عمل را باید با تأمل و به تدریج انجام داد. 
به طوری که همراه با تخلیه و کاهش سطح آب، ماهی ها به آرامی به سمت خروجی هدایت شوند. همچنین 
تخته های خروجی را یکی پس از دیگری برداشته و به جای آن توری گذاشته شود. این کار از فرار ماهی ها 
جلوگیری می کند. تمیز کردن توری ها جهت جلوگیری از گرفتگی چشمه ها نیز از اقداماتی است که در این 
مرحله از صید باید صورت گیرد. تخلیه سریع استخر خاکی با رویش گیاهی زیاد، می تواند ماهی ها را در بین 

گیاهان به دام انداخته و باعث تلفات آنها شود.
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بهتر است حوضچه صید )که معموالً در پشت محفظه خروجی، از سنگ، سیمان و بتن ساخته می شود( دارای 
توری های دو ردیفه با چشمه های مناسب باشد، تا هنگام خروج آب بتوان هریک از آنها را تمیز و در جای 
خود مستقر کرد. به جای حوضچه ثابت می توان از جعبه صید استفاده کرد و اقدام به صید ماهی نمود. این 
جعبه ها دارای چارچوب محکم و ابعاد 0/6×0/6×2 متر بوده، کف آنها چوبی و دیواره های آن دارای توری با 
چشمه مناسب هستند. پس از انجام هر مرحله صید و برداشت ماهی ها، باید آب خروجی را قطع کرده و نسبت 

به تمیز کردن جعبه متحرک برای استفاده مجدد از آن اقدام نمود.

کاهش سطح آب قبل از صید

حوضچه صید

کاهش سطح آب
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس کار مناسب 
٢ استخر ماهی 

٣ چوب بلند مدرج )بر حسب متر(
٤ پمپ آب

فعالیت 
کارگاهی
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صید آبزیان

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ ابتدا توری ها را به خاطر جلوگیری از گرفتگی چشمه ها کاماًل تمیز کنید.
٣ در صورت وجود تخته های خروجی، آنها را به نوبت خارج کرده و به جای آن توری نصب کنید.

٤ آب استخر را به وسیله پمپ به آرامی تخلیه کنید.
٥ همراه با تخلیه و کاهش سطح آب، ماهی ها را به آرامی به سمت حوضچه صید یا خروجی آب هدایت 

کنید.

در هنگام کار از شوخی کردن و هل دادن یکدیگر پرهیز کنید. ایمنی

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

کاهش سطح آب 2
استخر

استخر، ماهی، اطالعات 
هواشناسی

3کاهش مناسب سطح آبشایستگی کامل

2کاهش نسبتاً مناسب سطح آبشایسته

1کاهش نامناسب سطح آبنیازمند آموزش

ادوات متداول صید در ایران و جهان
 گوشگیر ماهی

 گرفتار کننده ماهی
 فیلتر کننده ماهی

 قالب ماهی
 تله ای ماهی

 مکش کننده ماهی
 گیج کننده و بی حس کننده ماهی
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تور گوشگیر ماهی

قالب ها                                    ساختمان قالب

تور قیفی
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صید آبزیان

ادوات صید در حوضچه های صید و یا استخرها معموالً وان، سبد، جعبه ابزار، ترازو، باسکول، پمپ آب، موتور 
برق، چوب ماهی گیری، تور، ساچوک، چراغ قوه، تی، جارو، چکمه، لباس مخصوص صید ماهی است. در صورت 
امکان برخی از این وسایل را باید قبل از استفاده با موادی از قبیل هیپوکلریت کلسیم به میزان 200 میلی گرم 
در لیتر به مدت 60 دقیقه ضدعفونی کرد. استفاده از تور یا ساچوک با چشمه مناسب )با توجه به اندازه ماهی( 

و دارای جنس نرم و لطیف می تواند از آسیب رساندن به ماهی جلوگیری کند. 

ادوات مورد نیاز صید که بیشتر در حوضچه ها و یا استخرهای پرورش ماهی کاربرد دارند را نام ببرید؟ بحث 
کالسی

شست وشوی مناسب و با دقت ادوات و ابزار صید پس از ضدعفونی با مواد شیمیایی برای جلوگیری از 
آسیب رسانی به ماهیان صید شده الزم و ضروری است.

توجه

تور پره )تور محاصره ای( از قسمت های مختلف از جمله کیسه تور، جناح کیسه تور، دستک پهلو و 
دستک تشکیل شده است. سایر اجزای تور پره عبارت اند از طناب نایلونی که در قسمت باال و پایین به 
تور بافته می شوند. سبک کننده ها که در باال و سنگین کننده ها که در پایین تور قرار می گیرند. تعداد 
و فاصله سبک کننده ها و سنگین کننده ها طبق محاسبه تعیین می گردند و باید طوری قرار گیرند که 
تور بافته شده به مانند دیواری عمودی در آب مستقر شده و بیش از حد کشیده نشود و یا تا نخورد. 
تور پره با توجه به عرض استخرهای پرورشی تعیین می گردد. همچنین ارتفاع تور پره با توجه به عمق 
محل صید در نظر گرفته می شود. از پره می توان در استخرهای پرورشی بزرگ جهت صید یا بیومتری 

استفاده نمود.

استفاده از ساچوك و تور برای ماهیگیری
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اصول صید

هنگام صید نباید تعداد زیادی ماهی را صید کرد و روی هم انباشت. عملیات صید را باید مرحله به مرحله 
انجام داد و در هر مرحله تعداد کمی ماهی را صید کرد. تجمع ماهی ها در یک نقطه از یک سو خطر کمبود 
اکسیژن را به دنبال دارد که در این حالت تعداد زیادی ماهی با دهان و سرپوش آبششی باز و تیغه های آبششی 
مجزا از هم در اثر خفگی تلف خواهند شد و از سوی دیگر تحمیل استرس بر ماهی ها سبب مصرف گلیکوژن 

عضالت شده و این موضوع بر کیفیت گوشت ماهی تأثیر منفی می گذارد.

انباشتگی بیش از حد ماهی ها در زمان صید

صید با روش مناسب

صید ماهی قزل آال
در زمان صید، یک تور بزرگ ماهی گیری را در طول استخر خاکی پرورش قزل آال روی زمین قرار می دهند و 
سپس ماهی های تولید شده در استخر را در کنار دریچه خروجی استخر با تور دستی جمع آوری، یا با پمپ 
از استخر خارج می کنند. در استخرهای بزرگ پرورش، لبه پایینی در مجاورت گل و الی کف قرار می گیرد و 
در همین حال با کشنده های مکانیکی یا تراکتور، طناب های تور از دو طرف کشیده می شوند. تورهای بزرگ 
ماهی گیری پس از ورود به آب، ماهی ها را در یک گوشه استخر، جمع آوری می کنند تا برداشت آن توسط 
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یک تور کوچک تر انجام شود. معموالً ماهی هایی که در استخر خاکی پرورش داده می شوند، چند روز قبل از 
برداشت به مخزن های بتنی با آب زالل انتقال می یابند. 

صیدهای کنترلی 
برای پی بردن به چگونگی روند رشد، صیدهای کنترلی باید حداقل هر دو ماه یک بار صورت گرفته و نتایج 
آن در دفاتر ثبت گردد. در روزهایی که دمای آب باال است، این عملیات باید قبل از ساعت 9 صبح پایان یابد. 
صید کنترلی به کمک تور پره با چشمه 6 میلی متر انجام گرفته و در صورت نیاز، ماهیان بر اساس اندازه به 
استخرهای مختلف منتقل می شوند. از هر استخر 100ـ50 ماهی جدا می شوند. ماهیان نباید به مدت زیادی 

در پره نگهداری شوند.

برای سهولت در صیدهای کنترلی بهتر است که سطح آب تا عمق 1/2ـ1 متری کاهش یابد. در چنین حالتی 
صید بخش کوچکی از استخر کافی خواهد بود.

از صید کنترلی برای تنظیم جیره غذایی، کاهش تراکم ماهی در استخرها و جداسازی ماهیان هم اندازه 
و انتقال آنها به استخرهای همسان استفاده می شود.

توجه

ـ آذر و به منظور جمع آوری و انتقال ماهیان به استخرهای زمستان  صید پاییزه به طور عمده در ماه های آبان 
صورت  کنترلی  صیدهای  مشابه  و  شده  انجام  مناسب  دمای  در  همیشه  عمل  این  می شود.  انجام  گذرانی 
می گیرد. از استخری که نسبتاً زه کشی شده باشد می توان با 4ـ3 بار پره کشی، تمام ماهی ها را صید نمود. 

ماهی ها پس از شمارش با ریختن در یک ظرف مناسب توزین می گردند.

صید کنترلی
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شست وشوی ماهیان صید شده 
چنانچه استخر دارای حوضچه باشد، احتمال تماس 
استخر  کف  در  موجود  لجن  با  شده  صید  ماهیان 
حوضچه،  وجود  عدم  صورت  در  و  می یابد  کاهش 
ممکن است ماهیان صید شده با لجن تماس یافته 
و یا بقایای آن در البه الی آبشش و فلس های ماهی 
به  بکاهد،  ماهی  گوشت  کیفیت  از  و  کرده  نفوذ 
همین دلیل پس از صید باید به سرعت نسبت به 
شست وشوی ماهیان اقدام کرد. در این صورت ذرات 
ماهی  آبششی  خارهای  و  فلس ها  البه الی  از  لجن 
شسته و خارج شده و کیفیت گوشت ماهی حفظ 
می شود. همچنین توصیه می شود ارسال ماهیان به 

بازار از طریق ظروف یونولیت و یخ انجام شود.
رعایت موازین بهداشتی در زمان برداشت، حمل و نقل و عرضه

کلیه عوامل تأثیرگذار روی بهداشت و سالمت ماهیان از قبیل وسایل و تجهیزات برداشت، حمل و نقل، 
و  دامپزشکی  از طرف سازمان  ابالغی  و دستورالعمل های  با ضوابط  مطابق  باید  و آب مصرفی  عرضه 

همچنین در موارد مورد نیاز با مقررات بهداشتی وزارت بهداشت هماهنگ باشد.

بهداشت و 
سالمت

توزین ماهیان صید شده
حوضچه  در  ماهیان  شست وشوی  و  صید  از  بعد 
بتنی، اندازه گیری وزن کل صورت گرفته و پس از 

ریختن پودر یخ روی آن به بازار عرضه می شود. 
استخر  هر  انفرادی  وزن  میانگین  محاسبه  جهت 
به صورت کاماًل تصادفی 30 عدد از ماهی ها را  توزین 
ماهی ها  انفرادی  وزن  میانگین  دانستن  با  و  کرده 

می توان تعداد ماهیان صید شده را به دست آورد.

توزین ماهیان صید شده

ماهی ها پس از شمارش با ریختن در یک ظرف مناسب توزین می شوند. سپس میانگین تولید استخرها به 
تفکیک محاسبه می گردد. میزان ضریب تبدیل غذایی از رابطه زیر محاسبه می شود.

مقدار کل محصول ÷ مقدار کل غذای خشک مصرفی= ضریب تبدیل غذایی مزرعه
برای محاسبه بازده تولید نیز از رابطه زیر استفاده می گردد:

ضریب تبدیل غذایی ÷ متوسط وزن ماهیان صید شده )کیلوگرم(= بازده تولیدی
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اهمیت ضریب تبدیل غذایی و بازده غذایی را توضیح دهید؟ بحث 
کالسی

به تغذیه است، به طوری که در پرورش ماهیان  تولید مربوط  در پرورش ماهی مهم ترین بخش هزینه های 
سردابی بین 70ـ50 درصد، در پرورش ماهیان گرمابی بین 50  ـ40 درصد و در پرورش میگو هم بین 50 تا 
60 درصد از هزینه های تولید مربوط به خرید غذا و تهیه جیره غذایی است؛ بنابراین هر گونه کاهش ضریب 

تبدیل غذایی عماًل به معنی افزایش سود حاصل از پرورش است.

مراحل برداشت ماهی 

1ـ سطح آب استخر را کاهش دهید.
تخلیه  را  استخر  آب  درصد   30 تا   20 پرورش دهندگان  اکثر 
می کنند و ماهی  ها را به یک بخش کوچک تر هدایت می کنند تا 

صید به آسانی انجام شود.

2ـ وسیله مناسب برای صید را انتخاب کنید و در صورت نیاز آن 
را تعمیر کنید.

معموالً از توری هایی با ابعاد مختلف برای صید استفاده می کنند 
)طول 300 تا 420 متر و ارتفاع 3/6ـ  1/8 متر با چشمه توری 

ریز(.

3ـ تور را روی یک حلقه رول کنید.
در استخرهای کوچک نیاز به این کار نیست.

4ـ تورها را در انتهای عمیق استخر غوطه ور کنید.
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از  برخی  در  دهید.  حرکت  برداشت  ناحیه  اطراف  را  تور  5  ـ 
استخرها یک حوضچه صید برای برداشت ماهی ها وجود دارد.

6  ـ وقتی تور پر از ماهی شد، جمع آوری بیشتر ماهی ها را متوقف 
کنید.

8  ـ تور را به سمت لبه استخر بکشید.7ـ طناب باالی تور را جمع آوری کنید.

9ـ جمع آوری ماهی ها در استخرهای معمولی
10ـ ماهی ها را درجه بندی و داخل سبدها منتقل کرده و توزین 

کنید.
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پس از صید و در حالتی که ماهیان هنوز زنده هستند 
می توان به منظور حفظ ظاهر، کیفیت و مزه گوشت 
و نیز کاهش فسادپذیری آن، رگ های اصلی آبشش 
را قطع کرد و در مخازن آب سرد قرار داد تا به مدت 
چند دقیقه خون جاری شود. در این شرایط افت وزن 

ماهی حدود سه درصد خواهد بود.

آبشش ماهی 

پس از صید نباید به هیچ وجه ماهی را به مدت طوالنی 
در هوای آزاد و یا تابش نور مستقیم خورشید قرار داد 
و بالفاصله باید نسبت به جابه جایی مناسب آن اقدام 
نمود. برای انتقال و جابه جایی ماهی باید از جعبه های 
پالستیکی با گنجایش حداکثر 20 کیلوگرم استفاده 
یخ  پودر  از  الیه ای  ابتدا  باید  جعبه ها  این  در  شود. 
ریخته، سپس  آن  کف  در  سانتی متر   5 ضخامت  به 
یک ردیف ماهی روی آن چیده شود. این کار باید تا 
نزدیکی لبه بیرونی جعبه ادامه یابد. آخرین الیه باید 
یخ باشد و مقدار آن بیشتر از الیه های زیرین در نظر 

گرفته شود. 

انتقال و جابه جایی ماهی ها در جعبه های پالستیکی

مخصوص  جعبه های  درون  یخ  به همراه  ماهیان  دادن  قرار 
حمل و نقل ماهی

ماشین حمل ماهیان صید شده باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ بحث 
کالسی



200
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برای  و  کیلومتر   300 مسافت  تا  ماهی   حمل و نقل 
مدت 48 ساعت، در جعبه های سرد شده با یخ صورت 
توسط  طوالنی تر،  مسافت های  برای  ولی  می گیرد 
هر  در  کیلوگرم   300 تراکم  با  و  مخصوص  تانکرهای 

تانکر حمل می شود.

مالحظات بهداشتی در صید
در صید و بهره برداری ماهی از استخرهای خاکی و سیمانی رعایت نکات زیر برای عرضه بهداشتی ماهی به 

بازار مصرف و کاهش ضایعات آن ضروری است:
پس از قطع رگ و خون گیری می توان ماهی را به صورت زیر به بازار عرضه کرد:

1 عرضه ماهی شکم خالی: شکم ماهی باید به طور کامل تخلیه شود. همچنین می توان اقدام به خارج 

کردن آبشش های آن کرد. بعد از این مراحل باید ماهی را به طور کامل با آب تمیز شست وشو داد.
٢ فیله و استیك: بعد از تخلیه شکم ماهی باید سر آن را جدا کرد. با برش طولی الشه ماهی، به دو قسمت 

تقسیم شده و فیله تولید می شود. فیله می تواند همراه با استخوان و یا بدون استخوان باشد. برش های عرضی 
الشه ماهی، استیک نامیده می شوند. 

ماهی شکم خالی را می توان با بسته بندی مناسب و در شرایط خنک به صورت تازه به بازار عرضه کرد. برای 
نگهداری طوالنی مدت باید اقدام به انجماد محصول در تونل انجماد )دمای منهای 35درجه سانتی گراد( و 
نگهداری در سردخانه )دمای منهای 18 درجه سانتی گراد( نمود. در صورت عدم استفاده از یخ و یا سردخانه، 
و  دمای محیط، شرایط صید  به  زیادی  بستگی  آن  فسادپذیری  فاسد خواهد شد. سرعت  به سرعت  ماهی 

جابه جایی دارد. برخی عالیم فساد به شرح زیر است:
1 معموالً در ماهیان فاسد شده، بوی تند آمونیاک و یا بوهای اسیدی به مشام می رسد.

٢ سطح بدن ماهی کدر، دارای ترشحات لزج، بدبو و فلس های فاقد استحکام می باشند.

٣ بدن بسیار سست است به نحوی که اثر فشار انگشت روی عضالت باقی می ماند.

٤ شکم نرم و برآمده و احشاء دارای مایعات خون آلود، رقیق و بدبو است.

٥ چشم ها گود، فرورفته و روی عنبیه لکه های خونی وجود دارد.

حمل و نقل ماهی ها 

خود هضمی )اتولیز( شروع فساد در ماهی است. در خود هضمی آنزیم های درون و برون سلولی ترشح 
شده باعث تجزیه پروتئین ها و چربی ها به مواد ساده تر می شوند. تا قبل از شروع خود هضمی، ماهی 
هنوز قابل مصرف است، اما در مرحله بعدی که فساد میکروبی رخ می دهد، باکتری ها به داخل عضالت 
مواد حاصل  قبل می کنند.  مرحله  در  رفته  تحلیل  پروتئین های  بیشتر  تجزیه  به  و شروع  نفوذ کرده 
گازها،  و سایر  آمونیاک، هیدورژن سولفوره  کتون ها،  آلدئید ها،  مانند  و چربی ها  پروتئین ها  تجزیه  از 
بوی نامطلوبی را در ماهی به وجود می آورند. هیستامین نیز محصول دیگر حاصل از واکنش تجزیه ای 

می باشد که فساد را تسریع کرده و منجر به مزه تند ماهی می شود.

بیشتر 
بدانیم
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برای  می توان  زیر  روش های  از  می شود،  محصول  نگهداری  و  حفظ  باعث  که  انجماد  و  یخ گذاری  از  غیر 
جلوگیری از فساد ماهی و افزایش ماندگاری آن استفاده کرد:

1 نمک سود و خشک کردن ماهی

٢ استفاده از مواد نگه دارنده نظیر اسید استیک )سرکه(

٣ دودی کردن محصول

٤ کنسرو کردن

همچنین با استفاده از یخ شیمیایی که دارای نیترات سدیم است، می توان مدت نگهداری ماهی را افزایش 
داد. یادآوری می شود نمک از طریق پدیده اسمزی رطوبت ماهی را گرفته و از فعالیت آبی آن می کاهد و باعث 
توقف فعالیت باکتری ها و حتی موجب مرگ آنها می شود. مواد شیمیایی نظیر اسید استیک، اسید اسکوربیک 

و نیترات سدیم مانع از افزایش چربی های ماهی شده و ماندگاری آن را افزایش می دهند. 

کارت  واجد  می باشند  باید  ماهی  با  تماس  در  صید  فرایند  طول  در  نحوی  هر  به  که  افرادی  تمامی 
بهداشتی بوده و کلیه ضوابط بهداشت فردی را رعایت نمایند.

بهداشت و 
سالمت

صید ماهی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس مخصوص صید ماهی 
٢ استخر پر از ماهی 

٣ وسایل صید )وان، سبد حمل، جعبه 
ابزار، ترازو، باسکول، پمپ آب، موتوربرق، 
چراغ  ساچوک،  تور،  ماهی گیری،  چوب 

قوه، تی، جارو، چکمه، تور پره(
٤ ماده ضدعفونی کننده 

٥ کشنده های مکانیکی یا تراکتور 
مراحل انجام کار

1 لباس کار مناسب بپوشید، توصیه می شود از لباس کار یک بار مصرف استفاده کنید.
٢ وسایل صید مناسب را پس از انتخاب با هیپوکلریت کلسیم ضدعفونی کنید.

٣ در صورت استفاده از تور پره برای صید، با توجه به نوع و اندازه استخر، مساحت الزم تور پره را 
محاسبه کنید.

٤ در هنگام صید از آسیب فیزیکی به ماهی خودداری شود.
٥ عملیات صید را باید مرحله به مرحله انجام دهید و در هر مرحله تعداد کمی ماهی را صید کنید.

٦ ماهی ها را به هنگام صید روی هم انباشت نکنید.
7 تور را در انتهای عمیق استخر غوطه ور کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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8 تور را اطراف ناحیه برداشت حرکت دهید.
9 با استفاده از تور، ماهی ها را در یک گوشه استخر هدایت کنید.

10 پس از قرار گرفتن تعداد کافی ماهی درون تور، تور را جمع آوری کنید.

11 طناب باالی تور را جمع آوری کنید.

1٢ در استخرهای بزرگ برای جمع آوری طناب های تور از کشنده های مکانیکی یا تراکتور استفاده کنید.

1٣ تور را به سمت لبه استخر هدایت کنید.

1٤ ماهی ها را در حوضچه بتنی یا وان مخصوص شست وشو دهید.

1٥ ماهی ها را جمع آوری و درجه بندی کرده و به سبدهای حمل، انتقال دهید.

1٦ سبدهای حاوی ماهی را توزین کنید.

17 پس از انجام عملیات صید نسبت به تعویض لباس و ضدعفونی دست و پاها با محلول های ضدعفونی کننده 

مجاز اقدام کنید. 

محاسبه میزان تولید استخر
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 

٣ نمون برگ های مربوطه ٢ ماهی 
٥ لوازم نگارش ٤ ترازو یا باسکول 

7 ماشین حساب ٦ سبدهای حمل 
مراحل انجام کار

1 به صورت تصادفی تعدادی از ماهی های صید شده )حدود 30 عدد( را وزن کنید.
٢ ماهی ها را درون سبدهای حمل ریخته و توزین کنید.

٣ وزن حاصل را بر تعداد ماهی تقسیم کنید تا میانگین وزن هر ماهی به دست آید.
٤ وزن ماهی های هر استخر را در نمون برگ مربوطه یادداشت کنید.

٥ با توجه به وزن کل تولید هر استخر، تعداد ماهیان صید شده را تعیین کنید.
٦ میزان ضریب تبدیل غذایی ماهی ها را محاسبه کنید.

7 بازده تولید را طبق رابطه موجود در کتاب محاسبه کنید.

فعالیت 
کارگاهی

یخ پوشی سبدهای حمل ماهی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 

٣ سبدهای حمل  ٢ ماهی  
٤ پودر یخ 

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل انجام کار
1 رگ های اصلی آبشش را قطع کنید )انجام این مورد کاماًل اختیاری است(.

٢ ماهی را در مخازن آب جاری سرد قرار دهید تا خون جاری شود.
٣ در کف سبدهای حمل الیه ای از پودر یخ به ضخامت 5 سانتی متر بریزید.

٤ ماهی ها را برای انتقال و جابه جایی در داخل سبدهای مخصوص قرار دهید.
٥ پس از چیدن یک ردیف ماهی درون سبد، آن را با یخ بپوشانید و سپس این عمل را تکرار کنید تا 

سبد پر شود به نحوی که آخرین الیه یخ باشد.

حمل و نقل ماهیان صید شده
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 

٢ جعبه های پالستیکی یخ پوشی شده
٣ تانکرهای مخصوص حمل 

٤ ماده ضدعفونی کننده
مراحل انجام کار

1 در قسمت ورودی مزرعه حوضچه ضد عفونی را با ماده ضدعفونی کننده مناسب پر کنید. 
٢ خودروهای ورودی و خروجی از مزرعه را به صورت کامل ضدعفونی کنید. 

٣ در صورتی که فاصله مبدأ تا مقصد کمتر از 48 ساعت است، سبدهای پالستیکی حاوی ماهی و یخ 
را به ماشین حمل انتقال دهید.

٤ اگر فاصله مبدأ تا مقصد بیش از 48 ساعت است، ماهی ها را درون تانکرهای مخصوص ماهی حمل کنید.

فعالیت 
کارگاهی

کلیه ابزار و تجهیزات مورد استفاده از قبیل ابزار صید، مخازن جابه جایی و نگهداری  باید در شرایط 
بهداشتی قرار داشته و شست وشو و ضد عفونی گردند.

توجه

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

صید 3
ماهی

استخر، ماهی، ادوات 
مناسب صید، تور، ترازو، 
وان، سبد، ماشین انتقال

3صید کامل استخرها با کمترین آسیبشایستگی کامل

صید نسبتاً کامل استخرها با کمترین شایسته
2آسیب

صید ناقص استخرها با بیشترین نیازمند آموزش
1آسیب
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حفظ و نگهداری ادوات صید
حفظ و نگهداری نادرست ادوات صید موجب انعطاف پذیری، کش آمدن، پارگی، رنگ رفتگی، زنگ زدن و در 
نهایت از بین رفتن آنها می شوند. ادوات صید که از جنس الیاف مصنوعی هستند اگر در برابر نور خورشید 
یا دیگر عوامل محافظت نشود پس از مدتی قابل استفاده نخواهند بود؛ لذا انجام اقدامات زیر برای افزایش 

ماندگاری ادوات صید امری ضروری است:
1 شست وشوی ادوات صید: پس از هر بار صید و تخلیه ماهی به منظور حذف مواد زائد چسبیده به ادوات 

مورد استفاده باید آنها را پاکسازی و با آب شست وشو داد )به خصوص هنگام صید در آب های با امالح باال(. 
وجود امالح آب روی تورها می تواند باعث تخریب و فساد الیاف گیاهی به کار رفته در آنها  شود. در مورد الیاف 

مصنوعی نیز باعث بروز واکنش های شیمیایی و کاهش استحکام تور و طناب ها می  شود.
٢ خشك کردن ادوات صید: در صورت عدم استفاده از ادوات صید برای جلوگیری از رشد باکتری ها باید 

آنها را خشک کرد )به خصوص ادوات صیدی که از الیاف گیاهی ساخته شده اند(. برخی اوقات جداسازی مواد 
چسبیده به ادوات در حالت تر بودن بسیار مشکل است که این کار بهتر است پس از خشک کردن صورت 
گیرد. هنگامی که تورها و طناب ها را روی خشکی و زمین خشک می کنند بهتر است آنها را به قفسه هایی که 
از چوب ساخته شده اند آویزان  کرد. این نکته در مواردی که جنس زمین سیمانی یا سنگی است اهمیت پیدا 
می کند زیرا داغی بیش از حد زمین باعث تخریب تورها و طناب ها می شود؛ لذا وجود این قفس های چوبی 

بسیار ضروری خواهد بود.
ادوات ساخته شده از الیاف گیاهی را باید به صورت پهن آویزان کرد و هر چند وقت یک بار آنها را زیر و رو 

کرد. از خشک کردن آنها در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری نمود.
٣ تعمیر ادوات صید: ادوات صید بعد از استفاده ممکن است دچار تخریب و پارگی شوند، این خرابی ها 

به طور مستقیم موجب کاهش بازدهی صید و ناکارآمد شدن وسایل می شوند. بازرسی ساده برای تعمیرات 
ادوات صید، معموالً پس از هر بار تور اندازی صورت می گیرد. البته در مورد ادوات صید نو و جدید این کار 

پس از یک مدت معین انجام می شود.

نگهداری و ضدعفونی ادوات صید
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 

٢ ادوات صید
٣ مواد ضد عفونی کننده 

٤ قفسه های چوبی 
٥ نخ یا طناب رنگی

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید.

٢ مواد زائد چسبیده به ادوات صید را پس از هر بار برداشت ماهی  تمیز کنید. 
٣ ادوات صید را با آب شست وشو دهید.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

٤ تورها و طناب ها را روی قفسه هایی که از چوب ساخته شده اند، قرار دهید.
٥ بعد از مدتی تورها و طناب ها را زیر و رو کنید تا کاماًل خشک شوند.

٦ بررسی کنید آیا در تور سوراخ یا پارگی وجود دارد یا خیر؟ )در زمان صید احتمال باز شدن گره ها و 
پاره شدن نخ های اتصال وجود دارد(

7 با مشاهده پارگی بخشی از تور، آن قسمت را با یک نخ یا طناب رنگی متمایز از رنگ تور، عالمت گذاری 
کنید.

8 بعد از انجام عملیات صید، پارگی تور را تعمیر کنید.
9 کلیه لوازم و تجهیزات را ضدعفونی کنید.

10 در پایان دوش گرفته و لباس های خود را تعویض کنید.

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

نگهداری 4
ادوات صید

ادوات صید، تور، وان، سبد، 
آب، ماده ضدعفونی کننده

شایستگی کامل

شایسته

نیازمند آموزش

3وجود ادوات صید سالم در انبار

وجود ادوات صید نسبتاً سالم در 
2انبار

1وجود ادوات صید معیوب در انبار

ثبت اطالعات مربوط به صید در هر استخر
پس از پایان برداشت و انجام عملیات صید باید اطالعاتی از قبیل متوسط وزن ماهیان صید شده، ضریب 
تبدیل غذایی، تعداد روزهای پرورش و سایر موارد را در نمون برگ مربوط ثبت شود تا بتوان برنامه ریزی الزم 

را برای تولید در دوره های بعدی انجام داد.
آگاهی از اطالعات دقیق و کامل از ماهی ها ضروری بوده و باید شامل موارد زیر باشد:

 منشأ و والدین ماهی ها
 تعداد ماهی ها

 تلفات و دالیل آنها
 گزارش بررسی های انجام شده در زمینه بیماری ها

 نرخ رشد و جزئیات کار غذادهی
 اطالعات مربوط به درمان و مصرف داروها

 اطالعات مربوط به شرایط کیفی آب
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ثبت آمار و اطالعات فوق در نمون برگ های مخصوص، امکان بررسی عملکرد مزرعه پرورش ماهی را برای 
پرورش دهنده فراهم می کند. با بررسی دقیق  رکوردها، تشخیص روند کلی پرورش و انجام هرگونه اقدام مؤثر 

و به موقع برای رفع مشکل امکان پذیر خواهد بود. 

ثبت اطالعات مربوط به صید
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ نمون برگ های مخصوص  1 لباس کار مناسب 
٤ رایانه  ٣ لوازم نگارش 

٦ کمد بایگانی  ٥ زونکن 
مراحل انجام کار

در  دقیق  و  کامل  به صورت  را  زیر  موارد  قبیل  از  اطالعاتی   1
نمون برگ های مربوط ثبت کنید.

تعداد ماهی ها، تلفات و توضیحات مربوط به دالیل آن، وزن ماهی ها، نرخ رشد و جزئیات کار غذادهی، 
رکوردهای درمان، اطالعات مربوط به مصرف داروها، پارامترهای مربوط به کیفیت آب.

٢ نمون برگ های ثبت شده را به هنرآموز خود ارائه دهید.
٣ در صورت امکان اطالعات را در رایانه ثبت و بایگانی کنید.

٤ نمون برگ های ثبت شده را در زونکن و کمد مربوط بایگانی کنید.

فعالیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

ثبت 5
اطالعات

نمون برگ های ثبت 
اطالعات، استخر پرورش 
ماهی، رایانه و نرم افزار 

زمان: روزانه

3ثبت کامل نمون برگ هاشایستگی کامل

2ثبت نسبتاً کامل نمون برگ هاشایسته

1ثبت ناقص نمون برگ هانیازمند آموزش
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صید آبزیان

ارزشیابی شایستگی صید ماهیان پرورشی
شرح کار:

1ـ قطع غذادهی 24 تا 48 ساعت قبل از صید 
2ـ کاهش آب استخرها تا ارتفاع مناسب

3ـ آماده سازی ادوات صید 
4ـ تورکشی در استخرها

5  ـ جمع آوری ماهیان صید شده در تور
6  ـ شست وشوی ماهیان صید شده

7ـ یخ پوشی ماهیان
8  ـ انتقال سبدها به ماشین  حمل با توجه به نوع محصول )آبزی تازه یا زنده(

9ـ شست وشوی ادوات صید
10ـ تعمیر ادوات صید 

11ـ جمع آوری ادوات صید
12ـ قرار دادن ادوات صید در انبار

استاندارد عملکرد:
صید ماهیان پرورشی در استخر با حداقل استرس و ضایعات

شاخص ها:
1ـ توقف غذادهی

2ـ کاهش آب استخرها
3ـ وجود ادوات صید

4ـ صید ماهیان پرورشی در استخر با حداقل استرس و ضایعات 
5  ـوجود سبدهای مخصوص حاوی ماهی و یخ

6  ـ سبدهای مخصوص حاوی ماهی و یخ چیده شده در ماشین  حمل
7ـ وجود ادوات صید سالم در انبار

شرایط انجام کار :
استخر، ماهی، اطالعات هواشناسی، شرایط آب و هوایی مناسب برای انجام عملیات صید، عدم بیماری ماهیان، آب، نمون برگ های ثبت اطالعات، رایانه و 

نرم افزار.
ابزار و تجهیزات:

ادوات مناسب صید، تور ماهی گیری، ترازو، وان، سبد، ماشین حمل ماهی صید شده، سبد مخصوص حمل، ماده ضد عفونی کننده، جعبه ابزار، پمپ آب، موتور 
برق، ساچوک، چراغ قوه، چکمه و لباس مخصوص صید.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از ٣مرحلة کارردیف

2قطع غذادهی1

1کاهش سطح آب استخر2

2صید ماهی3

2نگهداری ادوات صید4

2ثبت اطالعات5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
درستکاری، صداقت، وقت شناسی، رعایت نکات ایمنی هنگام کار، به حداقل رساندن 

استرس و ضایعات هنگام صید از استخرها و دفع بهداشتی پسماندها
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.
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