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 تحقیقات فرآوری آبزیانملی  تاریخچه و امکانات مرکز

با هدف تولید و بهره برداری بهینه از آبزيان )بخصوص کیلکا  9931ای که در سال در چارچوب موافقتنامه

با  9931اين مرکز در سال  ،رسیدبامضاء   (UNDP)ماهیان( بین شیالت ايران و برنامه عمران سازمان ملل متحد 

 .دمحوريت تولید و مصرف فرآورده های خمیری ماهي به بهره برداری رسی

با هدف انجام تحقیقات تخصصي در  9939های تحقیقاتي مناسب، اين مرکز در سال توجه به وجود پتانسیلبا  

زمینه فرآوری، حفظ کیفیت، تولید محصوالت بارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش، به موسسه تحقیقات علوم 

ت فرآوری آبزيان تحت نظارت و مديريت شیالتي کشور ملحق گرديد و از همان زمان با عنوان مرکز ملي تحقیقا

موسسه، نتايج حاصل از تحقیقات فرآوری آبزيان در کشور را جهت استفاده به بخش های اجرا و خصوصي ارائه 
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 ،فرآوری سالن سردکن،پیش ماهي، دريافت واطاق سکومترمربع، شامل  1111ساختمان تولید مرکز به مساحت 

 وتصفیه ي،وحرارت برودتي تاسیسات محصول، خروج مخصوص اتاق و سکو خانه،وسرد انجماد تونل بندی،بسته سالن

 باشد.مي هوازی وبي هوازی صنعتي فاضالبتصفیه  و شیمیايي و فیزيکي آب

فیت سردکن با ظرباشد. اطاق پیشدارای امکانات دريافت، انجماد و نگهداری متعددی ميسالن تولید مرکز 

ساعت و همچنین سردخانه با ظرفیت  3تا  6تن در هر  1تن در دمای يخچال، تونل انجماد با ظرفیت بارگیری  5حدود 

ز اآالت مختلفي برای تولید انواع غذاهای دريايي، دارای ماشینها است. در عین حال سالن تولید تن از جمله آن 35

های شده ماهي، شامل انواع برگر و ناگت، کوفته ماهي، فرآوردهبه ويژه با پايه گوشت چرخهای مختلف آبزيان، گونه

های د فرآوردهیدر اين فضا امکان تول باشد. بعالوهمي)به صورت دستي( ل مختلف فیله دودی گرم، همچنین تولید اشکا



آالت مخصوص، اين امکان وجود دارد که باشد. به دلیل دارا بودن ماشیندار نیز فراهم ميهای طعمشده و فیلهماريناد 

( و آماده Deep fried( و به صورت سرخ شده )Breadedهريک از محصوالت مورد نظر، با روکش سوخاری )

نمايد که برای ( را فراهم ميIQFانفرادی )-یز امکان انجماد سريعفرآوری گردند. دستگاه اسپیرال فريزر ن ،مصرف

بندی نیز در سالن بسته های کوچک )اقتصادی( بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.بندیعرضه محصوالت در بسته

 باشد.مهیا مي( به صورت ناپیوسته MAP)شده و حتي تحت اتمسفر اصالح( VPبندی تحت خالء )امکان بسته

  هاوع بخشی فرآوردهتن

 غذايي هوعد در که باشدمي کردهسرخ صورت به عمدتاً و شیوه چند به محدود کشور در آبزيان مصرف الگوی

 متنوع یاربس اشکال به ماهي يافته، توسعه کشورهای در که است حالي در اين .رسدمي مصرف به( شام و ناهار) اصلي

 اقتصادی، حیث از ایتغذيه مختلف هایگروه در( هاوعده میان و شام ناهار، صبحانه،) غذايي مختلف هایوعده در و

ه است دتحقیقات فرآوری آبزيان تالش نمو مرکز ملي در همین راستا .گیرند مي قرار مصرف مورد سني و اجتماعي

موله مختلف جامعه را فرهای ذائقهها و ای از غذاهای دريايي برای گروهطیف گستردههای خود، در بخشي از فعالیتتا 

 ها عبارتند از:و مورد ارزيابي قرار داده، عرضه نمايد. برخي از اين فرآورده

 ماهيهای مختلف گونهبدون استخوان گوشت چرخ شده  -9
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ر های مختلف دمناسبت ها و ها، جشنوارهی مختلف تولید و در نمايشگاههاهای فوق در نوبتتمامي فرآورده

تولید  ابلیتها قاغلب اين فرآورده الزم به ذکر است کهاند. عرضه گرديده، مورد استقبال قرار گرفته سطح ملي

اهم گزاری در بخش صنايع شیالتي کشور فرسرمايه مناسبي را برای هایفرصت شدن داشته،صنعتي و تجاری

 نمايند.مي

* * * * * * * 


