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 تٌسض اًعلی ،هطوع هلی فطآٍضي آتعياى .2

       ، تٌسضفثاؼپػٍّكىسُ اوَلَغي ذليج فاضؼ ٍ زضياي فواى5ي4.3

 چکيدٌ 
تاثيط گصاض تط افت ويفی هيگَي پطٍضقی اؾتاى تا ضؾيسى تِ هجتوـ ّاي فطآٍضي  طايظ ٌّسليٌگ ٍ فوليات پؽ اظ نيسق ،تطضؾیايي زض 

( زض ٌّگام پطٍضـ هيگَ )تياب قوالی ٍ جٌَتی اؾترط  60ّاي هَضز ًؾط ضٍي  ّاي تحميماتی ٍ اضظياتی  هَضز تطضؾی لطاضگطفت. گكت

ثثت زضجِ  ّا ٍ ّاي تسؾت آهسُ حانل اظ  ثثت ظهاى ام قس. زازُهجتوـ ّاي فطآٍضي زض تٌسضفثاؼ اًج تطزاقت ٍ ّوچٌيي ظهاى ترليِ هيگَ زض

)زضنس هيگَّاي ؾط لطهع قسُ ، ؾط قل قسُ ٍ قىؿتِ قسُ(، زهاي  لٌيهقاذم اضگاًَ ؾطهائی تَز. ًوًَِ ّا اظ حيث ّاي ظًجيطُ حطاضت

زض گَقت هيگَ ٍ ّوچٌيي فاوتَضّاي  ، هيعاى جصب هتاتی ؾَلفيت ؾسين پی اچ( ، TVN) ظهاى ضؾيسى تِ واضذاًِ ، اظت ول فطاض هيگَ

. تِ ٌسٍ ٍيثطيَپاضاّوَليتيىَؼ(هَضز اضظياتی لطاض گطفت يفطهْا، اقطيكياوال تاوتطيَلَغي قاهل ) قواضـ ولی هيىطٍاضگاًيؿن ّا، قواضـ ولی

) )آب ؾطز قسُ زضيا( ًيع تِ فٌَاى يه  CSWٌّسليٌگ ، ضٍـ  ّا ٍ هطاحل ٍ وَتاُ قسى فوليات آهازُ ؾاظي ٍ هٌؾَض حصف تطذی اظ ظهاى

ضٍـ پيكٌْازي تا ضٍـ فقلی ضايج ٌّسليٌگ پؽ اظ نيس تا ضؾيسى تِ هجتوـ فطآٍضي اًجام ٍ همايؿِ گطزيس. اظ هجوَؿ ًتايج تسؾت آهسُ ٍ 

زليل ؾَء هسيطيت ٍ ِ ضقی زض اؾتاى ّطهعگاى تهكاّسات اًجام قسُ هی تَاى ًتيجِ گطفت وِ زض حال حاضط ٌّسليٌگ پؽ اظ نيس هيگَي پطٍ

وِ زض تيواضّاي ضٍـ پيكٌْازي  هغلَب ًوی تاقس. زض حالی ،ّا ٍ زضجِ حطاضت ّاي ثثت قسُ زض فوليات تَلف ّاي غيط هقوَل، ظهاى

CSW الل هوىي واّف زازُ تتا حصف تطذی هطاحل ٍ فوليات ، ايي هقضل ضا هحسٍز ًوَزُ ٍ ذغاّا ٍ فسم آگاّی ًيطٍي اًؿاًی ضا تِ حس ِ

 ًگْساضي ًوَز. لٌيهؾافت ؾالن ٍ تسٍى ضايقات اضگاًَ 14 ظا عَضيىِ هی تَاى هيگَّا ضا تا ايي ضٍـ تيف

 CSWهيگَي پطٍضقی، ٌّسليٌگ، ويفيت ، هتاتی ؾَلفيت ؾسين،  :لغات کليدی
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 مقدمٍ .1
نَضت تجاضي يىی اظ هْوتطيي ِ تطيي ٍ پط ههطف تطيي غصاي زضيايی زض زًيا تَزُ ٍ نٌايـ ٍاتؿتِ تِ آى ت قسُ تی قه هيگَ قٌاذتِ

وِ اٍليي ّسف ؾطهايِ گصاضي زض آى اؾت هيگَي پطٍضقی زض ايطاى ًيع تقٌَاى هحهَلی  .ي غصايی زضيايی تِ قواض هی ضًٍسنٌايـ فطآٍضزُ ّا

ًؿثت تِ زِّ گصقتِ  ،فلی الرهَل هيگَ اى( .اظ ًؾط تَؾقِ ووی تِ ٍيػُ زض ظهيٌِ پطٍضـ آتعي4)قَز  تطاي نازضات ٍ اضظ آٍضي فٌَاى هی

ّاي لاتل هالحؾِ اي زيسُ هی قَز ٍلی اظ ًؾط تَؾقِ ويفی ٌَّظ فانلِ ظيازي تا اؾتاًساضزّاي جْاًی تِ چكن هی ذَضز.تؿريط  پيكطفت

زاقتي هحهَلی تا ويفيت هٌاؾة ٍ هغاتك تا اؾتاًساضزّاي جْاًی اؾت. ويفيت  تاظاضّاي جسيس ٍ وؿة قْطت زض تاظاضّاي ذاضجی هؿتلعم

هی تاقس وِ ضفايت هَاضز فَق زض زضاظ هست  فيعيىی ، قيويايی ٍ تيَلَغيه ّايهحهَل قاهل وليِ فَاهل هطتثظ تا هحهَل اظ جولِ فاوتَض

طاي ًفَش ّط چِ تيكتط زض تاظاضّاي جْاًی ٍ ًيع تطتطي ًؿثت تِ ظهيٌِ الظم ضا ت ،ٍ فطضِ هحهَل تا ويفت هطغَب، ضوي وؿة زضآهس تيكتط

تطيي هطاحلی اؾت وِ زض حفؼ  اظ جولِ هْن« ازاضُ آتعي پؽ اظ نيس»جايی ٍ يا ِ ( يا جاتHandlingؾايط ضلثا ضا فطاّن هی ًوايس. ٌّسليٌـگ )

هٌاؾة، ًمم زض ؾيؿتن ايوٌی )ًؿثت تِ هَجَزات فالی  pHٍ  تاظگی آتعي هَثط هی تاقس.  آتعياى تِ زاليل هرتلفی اظ جولِ زاقتي ضعَتت 

، زض همايؿِ تا تؿياضي اظ هَاز غصايی ٍ اظ جولِ ي فيعيىی زض ظهاى نيس ٍ پؽ اظ آىتط( تاض هيىطٍتی ًؿثتا تاال ٍ اغلة تحول ضطتات ٍ فكاضّا

ّا ٍ الساهات هثثت اًجام قسُ تَؾظ قيالت  ضغن تالـ(.فلی 11تطي هی تاقس ) تط فاؾس قسُ ٍ زاضاي فوط ًگْساضي ون گَقت لطهع، ؾطيـ

تا زض لالة يه پطٍغُ تحميماتی ٍ زض حس تضافت ّط چٌس اًسن، تِ تطضؾی ٍضقيت هَجَز زض ظًجيطُ  تافث گطزيسايطاى، اّويت هَضَؿ 

تا جوـ آٍضي اعالفات  تاي تَزُ . ّسف ولی اظ اجطاي عطح ايپطزاذتِ قَز پطٍضقی تا ؾالي فطآٍضي زض اؾتاى ّطهعگاى يحول ٍ ًمل هيگَ

تاضيد نٌايـ قيالتی اؾتاى زض ايي ظهيٌِ، تهَيطي ضٍقي اظ ٍضقيت هَجَز ايي نٌقت زض اؾتاى ايجاز  فالٍُ تط هؿتٌس ؾاظي ،هَثك ٍ زليك

سيطيتی هَضز اؾتفازُ گطزز ٍ زض تطًاهِ ضيعي ّاي هقٌاذت هكىالت  تطضؾی ی تطاي، هثٌاي CSWگطزز، ؾپؽ تا همايؿِ آى تا ضٍـ پيكٌْازي 

تالـ تؿياضي قسُ اؾت تا  ،زضجِ حطاضت )تِ فٌَاى هْن تطيي فَاهل هَثط زض واّف ويفيت( تا تَجِ تِ اّويت فاوتَضّاي ظهاى ٍ لطاض گيطز.

 عَض زليك تط ايي گًَِ آتعياى تسؾت آٍضزُ قَز.ِ زضجِ حطاضت ) ظًجيطُ ؾطهايی( ت –تطوية ظهاى 
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 َا مًاد ي ريش .2 
  ي درجٍ حرارت ريش جمع آيری دادٌ َای مربًط بٍ زمان. 2-1 

وطًٍَهتط ، اظ زهاؾٌج هيری زيجيتال ٍ فوليات ٌّسليٌگ ّاي تىاض ضفتِ زض ّا ٍ زضجِ حطاضت جْت جوـ آٍضي زازُ ّاي هطتَط تِ ظهاى

قوالی ٍ جٌَتی ٍ ؾِ قطوت  تياب ؾايتقطوت پطٍضـ زٌّسُ  10اؾترط هطتَط تِ  60. تقساز حَضچِ ّاي هَضز تطضؾی گطزيساؾتفازُ 

ن حؿاؼ يد ٍ ّوچٌيي حَضچِ ّاي هتاتی ؾَلفيت ؾسين، تا فطٍ تطزى ًَ. زضجِ حطاضت زض حَضچِ ّاي آب، فطآٍضي زض تٌسضفثاؼ تَزُ

تطزى ًَن  ّوچٌيي تطاي اًساظُ گيطي زهاي تسى هيگَ زض هطاحل هرتلف ٌّسليٌگ تا فطٍ اًساظُ گيطي قس.زهاؾٌج هيری زض آب حَضچِ 

اًجام گطفتِ  ،تغَض افمی زاذل هاّيچِ هيگَؾاًتی هتط 2حس فانل واضاپاؼ ٍ تسى هيگَ ٍ ازاهِ تا  ،حؿاؼ زهاؾٌج هيری زض لؿوت ظيط گلَ

اظ وطًَهتط اؾتفازُ  ،فوليات ٌّسليٌگ عی هطاحل هرتلف ظهاى. تطاي ثثت زضجِ حطاضت لطائت قسُ ثثت گطزيس ،اؾت وِ پؽ اظ تثثيت زها

 . زضجِ حطاضت اًساظُ گيطي قسُ ، تِ ايي هٌؾَض اظ اتتساي قطٍؿ ّط هطحلِ تا پاياى آى هطحلِ، ظهاى قس.

 

 ريش َىدليىگ  .2-2
عی فوليات ٌّسليٌگ فقلی ٍ تْطُ تطزاضي تْتط اظ هيگَي تطزاقت قسُ ٍ حفؼ ويفيت ًْايی پؽ اظ پاياى  تِ هٌؾَض حصف تقضی اظ هطاحل

 CSWضٍـ  ،واّف اثطات ؾَء ايي هازُ زض تيي واضگطاى قاغل زض ايي حطفِ تطايوتط اظ هتاتی ؾَلفيت ؾسين هطحلِ ٌّسليٌگ ٍ اؾتفازُ و

)آب زضياي ؾطز قسُ تِ ٍؾيلِ يد( زض وٌاض ضٍـ فقلی هَضز آظهايف لطاض گطفت.تطاي اًجام ايي ضٍـ اتتسا زض هطحلِ همسهاتی تا هحاؾثِ 

غلؾت هَضز ًياظ هتاتی ؾَلفيت ؾسين زضٍى  ،ؾافت( ٍ تِ ضٍـ آظهَى ٍ ذغا 3هياًگيي ظهاى حول ًٍمل هيگَ پؽ اظ تطزاقت تا واضذاًِ )

)تط اؾاؼ ؾفاضـ ذطيساضاى فقلی هيگَي وكَض( زض گَقت  ppm 150هاًسُ هتاتی ؾَلفيت تا هياًگيي  ي زؾتياتی تِ تالیتطا ،CSW تاًه

هجعا عَض ِ ت ،ليتطي 300تا حجن  تاًه 2هتاتی ؾَلفيت هَضز ًؾط زض ّا اضافِ گطزيس.پؽ اظ تسؾت آٍضزى غلؾت  هيگَ هحاؾثِ قسُ ٍ تِ تاًه

( آهازُ گطزيس، ؾپؽ هيگَ ضا پؽ اظ نيس اتتسا زض حَضچِ آب ؾطز، ؾطزؾاظي اٍليِ ٍ قؿتكَ ًوَزُ 3تِ  2ثت هرلَعی اظ يد ٍ آب زضيا )ًؿ

اضافِ ٍ تركی زيگط ًيع پؽ اظ تَظيي ّوطاُ تا ؾثسّاي هكثه وَچه  CSWتِ تاًه  1تِ   1آًگاُ، همساضي اظ هيگَ ضا تَظيي ٍ تِ ًؿثت 

ضا هؿسٍز ٍ تِ هجتوـ ّاي فطآٍضي هيگَ ٍالـ زض  CSWپؽ اظ آى زضب تاًه ّاي . ل زازُ قساًتما CSWتَام تِ يىی زيگط اظ تاًه ّاي 

 .هسؾافت تِ عَل اًجا 3. هست ظهاى اًتمال آًْا تِ واضذاًِ عَضي تٌؾين گطزيس وِ تا ظهاى ترليِ هيگَّا هٌتمل گطزيس تٌسضفثاؼ
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 ارزیابی کيفی ميگً )ارزیابی ارگاوًلپتيک( .2-3
اضظياتی ويفی هيگَ اظ قاذم ّايی ًؾيط هيعاى آؾية ّاي فيعيىی )قىؿتگی زض پاّا، زم، پَؾتِ، واضاپاؼ( هيعاى قل قسگی ٍ افتازگی  تطاي

( اؾتفازُ قس.ايي اضظياتی تطاي ّط هحوَلِ اضؾالی تِ ؾِ قطوت هتفاٍت زض تٌسضفثاؼ، ّط red head) ؾط ؾط هيگَ ٍ ّوچٌيي هيعاى لطهع قسى

،  نيس، لثل اظ ّط گًَِ فوليات ذال پؽ اظ ،تىطاض ٍ ّوچٌيي تطاي ضٍـ پيكٌْازي، نَضت گطفت. تطاي  ايي هٌؾَض اظ هيگَّاوسام تا ؾِ 

فسز ًوًَِ تطزاقتِ قس ٍ اظ ًؾط قاذم ّاي ياز قسُ هَضز تطضؾی لطاض گطفت.  100تقساز  ،ٍ پاياى واض تهَضت اتفالی اظهطاحل اتتسا، ٍؾظ

ًوًَِ تطزاضي ٍ اضظياتی گطزيس. ضٍـ پيكٌْازي ًيع تهَضت فَق الصوط هَضز تطضؾی  ،طآٍضي ًيع زض ظهاى ترليِ هيگَّوچٌيي زض هجتوـ ّاي ف

 (.6) ٌسلطاض گطفت

 ريش ي شرایط ومًوٍ گيری در کارخاوجات فرآيری . 2-4
پؽ اظ ضؾيسى هحوَلِ ّاي هيگَ تِ  تطاي تسؾت آٍضزى تاثيط ٌّسليٌگ ضٍي هيگَ، تيي قطوت ّاي هرتلف زض همايؿِ تا ضٍـ پيكٌْازي ،

اظ اتتسا، ٍؾظ ٍ آذط هحوَلِ ًوًَِ ّايی تطاي اًجام پاضاهتطّاي هيىطٍتی ، قيويايی ٍ فيعيىی تهَضت  ،ّاي هَضز ًؾط تِ ٌّگام ترليِ قطوت

تهازفی زض قطايظ واهال ؾتطٍى ًوًَِ تطزاضي ٍ زض ؽطٍف هرهَل لطاض زازُ قس ٍ ؾپؽ زض جقثِ اي فايك زض وٌاض يد تِ آظهايكگاُ 

 ايف لطاض گطفت.پػٍّكىسُ اًتمال ٍ تالفانلِ تسٍى تاذيط هَضز آظه

  بی ي شيميایی:يريش اودازٌ گيری فاکتًرَای ميکر.2-5

ي ٍّوچٌيي هيعاى ول اظت فطاض ّاٍاقطيكياوال فطم قواضـ ولی هيىطٍاضگاًيؿن ّاي هعٍفيل ٍؾطهازٍؾت،ٍيثطيَپاضاّوَليتيىَؼ،ولی تطاي

ٍ pH ،  (اؾتفازُ قس.  1ن اظ ضٍـ اؾتاًساضز )ٍتطاي اًساظُ گيطي تاليواًسُ هتاتی ؾَلفيت ؾسي ،(9)هتساٍلاظضٍقْاي 

 ريش آماری  .2-6
. ّوچٌيي تِ هٌؾَض تطضؾی اذتالف هقٌی زاض تيي  تيواضّاي گطزيساؾتفازُ  Excelّا ٍ تجعيِ ٍ تحليل آهاضي اظ تطًاهِ  جْت پطزاظـ زازُ

 .اؾتفازُ قسزضنس  95تا ؾغح اعويٌاى  LSDآظهَى  ّا اظ جْت همايؿِ هياًگيياظ آًاليع ٍاضياًؽ ٍ ،هرتلف
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 وتایج  .3
ٍ هيعاى ًَؾاى ظهاى  1ًَؾاى زهاي اٍليِ حَضچِ ّا ي ؾطز ؾاظي قطوت ّاي هَضز تطضؾی تِ نَضت هياًگيي تا زاهٌِ تغييطات زض قىل قواضُ 

ًكاى زازُ  2هٌِ تغييطات آى زض قىل قواضُ الظم تطاي ؾطز ؾاظي هيگَّا پؽ اظ  تطزاقت زضٍى حَضچِ ّاي آب ٍ يد تِ نَضت هياًگيي تا زا

ٍ ًَؾـاى   3قسُ اؾت. ًَؾاى زضجِ حطاضت تسى هيگَّاي پطٍضقی ؾطز قسُ تا هرلَط اب ٍ يد ٍ اًحطاف هقياض ّاي هطتَعِ زض قـىل قـواضُ   

 ًكاى زازُ قسُ اؾت. 4زهاي حَضچِ ّاي هتاتی ؾَلفيت ؾسيَم تا زاهٌِ تغييطات هطتَعِ زض قىل قواضُ 

ٍ هيـاًگيي ًَؾـاى زضجـِ حـطاضت تـسى هيگَّـاي        5هست ًگْساضي هيگَ ّا زضٍى حَضچِ ّاي هتاتی ؾَلفيت ؾسين زض قـىل قـواضُ    ًَؾاى

 ًكاى زازُ قسُ اؾت. 6پطٍضقی زض پاياى فوليات هتساٍل زض قىل قواضُ 

هعضفِ تا پيف اظ يد گصاضي ٍ زض قىل  هيگَ زض، ًَؾاى هست ول فوليات هتساٍل قطوت ّاي هَضز تطضؾی، پؽ اظ تطزاقت 7زض قىل قواضُ 

، ًَؾاى زهاي تسى هيگَّاي پطٍضقی زض پاياى ٌّسليٌگ اظ هعضفِ تا ؾطزذاًِ ًكاى زازُ قسُ اؾت. زض ايي قىل ًتـايج حانـلِ اظ ضٍـ   8قواضُ 

 پيكٌْازي واضتطز اب زضياي ؾطز قسُ ّن اضائِ گطزيسُ اؾت.

ٍ ّويي همايؿِ اثط  9ؾسيَم تالی هاًسُ زض گَقت هيگَّاي تحَيلی تِ ؾطز ذاًِ زض قىل قواضُ ًتايج حانلِ اظ تطضؾی ٍ همايؿِ هتاتی ؾَلفيت

 اضائِ گطزيسُ اؾت. 10ٌّسليٌگ تط هيعاى لطهع قسگی ؾط هيگَّاي پطٍضقی، ٌّگام تحَيل تِ ؾطز ذاًِ زض قىل قواضُ 

ُ   ، اثطات ٌّسليٌگ هيگَّاي پطٍضقی ضا تط هيعاى قل قسگی ٍ اف11قىل قواضُ  ، 12تازگی ؾط آى ضا ٌّگام تحَيل تِ ؾطز ذاًـِ ٍ قـىل قـواض

، ًتـايج حانـلِ اظ ضٍـ   12ٍ 11همايؿِ هيعاى آؾية ّاي فيعيىی يا قىؿتگی هيگَّا ضا زض پاياى هطحلِ ٌّـسليٌگ ًكـاى هـی زّـس. زض اقـىال      

 پيكٌْازي واضتطز آب زضياي ؾطز قسُ ًيع اضائِ گطزيسُ اًس.

( ٍ ًَؾاًات         زض هيگَّاي پطٍضقـی قـطوت ّـاي هـَضز تطضؾـی ٍ ًيـع ضٍـ       TVNتط ول اظت فطاض حانلِ) ٍ همايؿِ آىاثطات ٌّسليٌگ  

 ًكاى زازُ قسُ اًس.  14ٍ  13پيكٌْازي اؾتفازُ اظ آب زضياي ؾطز قسُ زض قىل قواضُ 
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 طات(: ًَؾاى زهاي اٍليِ حَضچِ ّاي ؾطزؾاظي قطوت ّاي هَضز تطضؾی )هياًگيي ٍ زاهٌِ تغيي1قىل 

 

 

 :  ًَؾاى هست ؾطزؾاظي پؽ اظ تطزاقت هيگَّا زضٍى حَضچِ ّاي آب ٍ يد )هياًگيي ٍ زاهٌِ تغييطات(2قىل 
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 (هياًگيي+  اًحطاف هقياض: ًَؾاى زضجِ حطاضت تسى هيگَّاي پطٍضقی ؾطز قسُ تا هرلَط آب ٍ يد )3قىل 

 

  : ًَؾاى زهاي حَضچِ ّاي هتاتی ؾَلفيت )هياًگيي  ٍ زاهٌِ تغييطات(4قىل                                            
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 : ًَؾاى هست ًگْساضي هيگَّا زضٍى حَضچِ ّاي هتاتی ؾَلفيت ؾسين )هياًگيي  ٍ زاهٌِ تغييطات5قىل                     

 

 

 (هياًگيي+  اًحطاف هقياضتسى هيگَّاي پطٍضقی زض پاياى فوليات هتساٍل ):  ًَؾاى زضجِ حطاضت 6قىل 
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: ًَؾاى هست ول فوليات هتساٍل قطوت ّاي هَضز تطضؾی پؽ اظ تطزاقت هيگَّا زض هعضفِ تا لثل اظ يد گصاضي )هياًگيي ٍ زاهٌِ 7قىل 

 تغييطات(

 

 (هياًگيي+ اًحطاف هقياضهعضفِ تا ؾطزذاًِ ): ًَؾاى زهاي تسى هيگَّاي پطٍضقی زض پاياى ٌّسليٌگ اظ 8قىل 
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       (هياًگيي+ اًحطاف هقياضمیگوي تحویلي به سردخانه )  :  مقایسه باقیمانده متابي سولفیت سدیم در گوشت9شکل 

              

 

 )هياًگيي ٍ زاهٌِ تغييطات(: همايؿِ اثط ٌّسليٌگ تط هيعاى ؾط لطهع قسى هيگَّاي پطٍضقی ٌّگام تحَيل تِ ؾطزذاًِ 10قىل 
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 : همايؿِ اثط ٌّسليٌگ تط هيعاى قل قسگی ٍ افتازگی ؾط هيگَّاي پطٍضقی  ٌّگام تحَيل تِ ؾطزذاًِ )هياًگيي ٍ زاهٌِ تغييطات(11قىل

 

 : همايؿِ هيعاى آؾية فيعيىی )قىؿتگی( هيگَي پطٍضقی زض پاياى هطحلِ ٌّسليٌگ )هياًگيي ٍ زاهٌِ تغييطات(12قىل 

 



12 

 

 

 (.>P 05/0تاقس ) ّا ًكاى زٌّسُ ٍجَز اذتالف هقٌی زاض آهاضي هی هتفاٍت زض ؾتَى حطٍف

 (*اًحطاف هقياض + هياًگيي( هيگَي پطٍضقی )TVN: همايؿِ اثط ٌّسليٌگ تط ول اظت فطاض )13قىل 
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 (.<P 05/0تاقس ) ّا ًكاى زٌّسُ فسم ٍجَز اذتالف هقٌی زاض آهاضي هی حطٍف هكاتِ زض ؾتَى

  (اًحطاف هقياض+ هياًگييگَقت هيگَي پطٍضقی  )  pH: همايؿِ اثط ٌّسليٌگ تط هيعاى 14قىل 

 بحث . 4

  شرایط فعلی َىدليىگ . 4-1 

ضغن اذتالفات چكوگيط ٍ لاتل هالحؾِ ؽاّطي، تفاٍت هقٌی زاض آهاضي تيي زهاي س وِ فلی ٌزّ تِ ذَتی ًكاى هی 1ًتايج اضائِ قسُ زض قىل 

(. ايي اهط تِ <05/0Pّاي ؾطزؾاظي ؾِ قطوت جوـ آٍضي وٌٌسُ هيگَ ، ضٍي هعاضؿ پطٍضـ هيگَي اؾتاى ٍجَز ًساقتِ اؾت  ) اٍليِ حَضچِ

تاقس. ايي هطحلِ اظ جولِ هْوتطيي هطاحل فولياتی پؽ اظ نيس  هی ّا  ّاي تسؾت آهسُ تطاي ّط يه اظ قطوت زليل پطاوٌسگی تيف اظ حس زازُ

تَاًس تا حس ظيازي جوَز ضا تِ  هی ،ؾاًتيگطازتايس هَضز تَجِ ٍ زلت ٍيػُ لطاض گيطز. ؾطز وطزى ؾطيـ آتعياى تا نفط زضجِ  هيگَّا تَزُ ٍ هی

تاقس. هثالً زض هَضز قطوت  زاضاي زاهٌِ تغييطات ًؿثتاً ظيازي هی ،سعَل ظهاى ذٌه ؾاظي اٍليِ هيگَّاپؽ اظ ني ،2 قىل(. زض 3تاذيط اًساظز )

ووتط اظ  3ٍ  2، 1ّاي  زليمِ هتغيط تَزُ اؾت. هياًگيي ذٌه ؾاظي تطاي قطوت 5ايي ظهاى اظ نفط )تسٍى ذٌه ؾاظي اٍليِ( تا حسٍز  ،3قواضُ 

(. گؿتطزگی <05/0Pّا هكاّسُ ًكس ) ثاًيِ تَزُ ٍ اظ ايي حيث تفاٍت هقٌی زاض آهاضي تيي فولىطز قطوت 50ٍ  45،  35يه زليمِ ٍ تِ تطتية 

زاهٌِ تغييطات تسؾت آهسُ تِ ذَتی ًكاى هی زّس وِ فوليات يىٌَاذت ٍ ّوؿاًی تطاي ذٌه ؾاظي هيگَّا تالفانلِ پؽ اظ تطزاقت زض يه 

تاثيط تؿياض ظيازي  ،ويفی تغييطات ٍ تيَقيويايیّاي هيىطٍتيَلَغي،  تي زها تط جٌثًِگْساق پاييي، ٍ زض تىطاضّاي هرتلف ٍجَز ًساضز قطوت
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ضؾس ذَز اظ فَاهلی تاقس وِ ضٍي  تٌؾط هی ،. تَض حول وٌٌسُ هيگَ اظ واًال ذطٍجی پؽ اظ نيس تا لطاضزازى زض تاًه ؾطزؾاظي (12) زاضز

ّاي تَض هعتَض گيط وطزُ ٍ تافث  ّا ٍ پاّاي هيگَ زض ؾَضاخ قاذه يی زاقتِ تاقس، ظيطاٍ ؽاّطي تاثيط تؿعاويفيت هيگَ اظ ًؾط اضگاًَلپتيه 

 قىل هتجلی قسُ اؾت. ّواًگًَِ وِ زض ايي 3زض قىل  2ٍ  1 اقىالّا زض  گطزز. ًتيجِ فولىطز قطوت هی آىقىؿتگی ٍ جساقسى اظ تسى 

زضجِ  8/19ٍ  8/15،   8/17تِ تطتية  3ٍ  2،  1ّاي  زؾاظي اٍليِ تطاي قطوتهكَْز اؾت، هياًگيي زضجِ حطاضت تسى هيگَّا زض پاياى هطحلِ ؾط

زاض آهاضي هكاّسُ  ّاي هرتلف اذتالف هقٌی زهاي تسى هيگَّا زض پاياى هطحلِ ؾطز وطزى زض قطوت  تسؾت آهسُ اؾت. تيي هياًگيي ؾاًتيگطاز

وِ تؿياض ظياز  تَز گطاز ؾاًتیزضجِ  3/9ٍ  2/4، 5/3اي ؾِ قطوت (. اًحطاف هقياض تسؾت آهسُ زهاي تسى هيگَّا تط<P 05/0ًكسُ اؾت )

ّاي  ّاي ثثت قسُ تسى هيگَّا زض قطوت ّاي زضجِ حطاضت اًحطاف هقياض تِ هياًگييٍاحس تٌْا يه  قسىاؾت. زض چٌيي قطايغی تااضافِ 

ضؾين وِ زهاي هٌاؾثی تطاي ٌّسليٌگ هيگَّا تِ قواض ًياهسُ ٍ قطايظ تؿياض هغلَب ٍ ايسُ  هی گطاز ؾاًتیزضجِ  24تا  20هرتلف تِ زهاي تيي 

ٍ فؿاز پيكثطز فطآيٌسّاي هٌجط تِ افت ويفيت  تطايّاي آًعيوی  ٍلَؿ پيَؾتي اًَاؿ فقل ٍ اًفقاالت تيَلَغيه ٍ تِ ٍيػُ فقاليتِ آلی ضا تطاي ت

، تيَقيويايی ٍ اظ عطيك اضظياتی حؿی ،ؾاًتی گطاز زضجِ 30زض زهاي نفط تا  ضا گاضي هيگَي هَظي(. فوط هاًس3ًوايس )قىل  فطاّن هی ،آتعي

 13تِ تطتية تيي  ؾاًتيگطاززضجِ  35هيىطٍتيَلَغي هَضز هغالقِ لطاض زازُ اًس ٍ تياى هيساضًس وِ هياًگيي فوط هيگَ زض زضجِ حطاضتْاي نفط تا 

 8تا  4عی ًگْساضي زض زهاي  هًََزٍىي زيگط ًمف هْن زهاي تسى هيگَ ٍ تغييطات تيَقيويايی هيگَي (.زضهغالقِ ا14تاقس) ؾافت هی 7ضٍظ تا 

هيگَ  ظهاى هاًسگاضيتاقس ٍ  وِ ايي تغييطات زض ؾط هيگَ ًؿثت تِ گَقت آى تيكتط هی گطزيسُ اؾتتطضؾی قسُ اؾت ٍ تياى  گطاز ؾاًتیزضجِ 

اي تيي زهاّاي ثثت  زاهٌِ تغييطات گؿتطزُ 1قىل ّواًٌس ًتايج اضائِ قسُ زض  4(.زض قىل 15ًس)زا تا ؾط ضا ذيلی ووتط اظ هيگَي تسٍى ؾط هی

ّاي هرتلف هكاّسُ قسوِ ًكاى زٌّسُ فوليات غيط يىٌَاذت  ّاي حاٍي هتاتی ؾَلفيت ؾسين زض ّط قطوت ٍ تيي قطوت قسُ تطاي حَضچِ

ّاي هتاتی  ّطچٌس اذتالف هقٌی زاض آهاضي تيي هياًگيي زهاي حَضچِ. تاقس سز هیٍ تهازفی هتاثط اظ قطايظ ٍ فَاهل هرتلف زض تىطاضّاي هتق

(. هياًگيي زضجِ حطاضت ثثت قسُ تطاي زهاي <P 05/0ؾَلفيت ؾسين هَضز اؾتفازُ تَؾظ ؾِ قطوت هَضز تطضؾی هكاّسُ ًگطزيس )

تَزُ وِ تا زهاي هٌاؾة هَضز لثَل )حسٍز نفط(  گطاز تیؾاًزضجِ  8/6ٍ  2/6، 12تِ تطتية  3ٍ  2، 1ّاي  هتاتی ؾَلفيت قطوت يّا حَضچِ

ّاي هَضز تطضؾی ًيع ٍضقيت  ّاي هتاتی ؾَلفيت تَؾظ قطوت هست ظهاى ًگْساضي هيگَّا زضٍى حَضچِ 5.زضقىلزازفانلِ ظيازي ضا ًكاى 

زضجِ  9/13ٍ  2/10، 1/14تِ تطتية  3ٍ  2، 1 ّاي تطاي قطوت 6قىلًكاى هيسّس. هياًگيي زضجِ حطاضت تسى هيگَّا زض  ًٍس هكاتْی ضاضٍ 

(. <P 05/0ّاي هرتلف هكاّسُ ًكس) ّاي هحاؾثِ قسُ زضقطوت تسؾت آهسُ. اظ ايي لحاػ ًيع اذتالف هقٌی زاض آهاضي تيي هياًگيي گطاز ؾاًتی

اي تيي زضجِ  ی ٍ اذتالف لاتل هالحؾِترَتی هقلَم اؾت وِ پطاوٌسگ قياضّاي هحاؾثِ قسُ زض ايي هطحلِ،زض فيي حال تا تَجِ تِ اًحطاف ه
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فوليات هرتلف اًجام قسُ پؽ اظ تطزاقت اظ حيث ظهاى ٍ زضجِ حطاضت حطاضت تسى هيگَّا ٍجَز زاضز وِ ًاقی اظ فسم يىٌَاذتی ٍ ّوؿاًی 

 تاقس. يقٌی تْتطيي فَاهل اثط گصاض تط ويفيت ٍ فوط هاًسگاضي هحهَل هی

زض قطايظ  ، قيويايی ٍ اضگاًَلپتيههيىطٍتیاظ عطيك تغييطات  هًََزٍى ٍ جاتجايی گًَِ پطٍضقیويفيت هيگَ زض ذالل نيس  1986زضؾال 

وِ زض اثط يد گصاضي ًاهٌاؾة ٍ ؾطزؾاظي ًاوافی ٍ ايجاز قطايظ ًاهغلَب زهاي  تَز يٍ ًتيجِ اي گطفتًاهٌاؾة يد گصاضي هَضز هغالقِ لطاض

تاالي نفط زضجِ وِ هيگَ زض آى قطايظ لطاض گيطز، فوط  ؾاًتی گطازتِ اظاء ّط زضجِ  ،ّوچٌيي عثك يه لافسُ ولیتس. يا هيگَ افعايف هی

هياًگيي هست ظهاى فوليات نطف قسُ تطاي ذٌه ؾاظي اٍليِ ٍ آغكتِ ًوَزى آًْا تِ   7  زضقىل (.13ياتس) هاًسگاضي آى يه ضٍظ واّف هی

( ٍ تِ <P 05/0ٍ هقٌی زاض آهاضي ضا ًكاى ًساز )  تفاٍت لاتل هالحؾِ 3ٍ  2، 1 ّاي هتاتی ؾَلفيت ؾسين تا لثل اظ يد گصاضي تطاي قطوت

ّاي  قطوت ّوچٌيي زليمِ تَز. ّواًٌس ؾايط ًتايج زض ايي قاذم ًيع پطاوٌسگی ظيازي تيي فوليات يه قطوت ٍ 5/10ٍ  7/4، 1/3تطتية 

هكرهی تقٌَاى يه حس تحطاًی تطاي تواهی فوليات پؽ اظ تطزاقت  تٌسي ذَضز. ايي اهط تسيي هقٌی اؾت وِ تطًاهِ ظهاى هرتلف تِ چكن هی

اي زض هطاحل اٍليِ ٍ اًتْايی زٍضُ  هيگَّاي پطٍضقی ٍجَز ًساقتِ اؾت. افت ويفيت تِ زًثال آى فؿاز زض آتعياى زاضاي قتاب تٌس قًَسُ

ًكاى  زاضآهاضي ضا تفاٍت هقٌی ،ٍضيآزض هجتوـ ّاي فطهياًگيي زهاي تسى هيگَّا ٌّگام ترليِ  8زضقىل  .( 2)تاقس  ًگْساضي ٍؾطزؾاظي هی

)زضجِ حطاضت هيگَ زض پاياى فوليات تطزاقت  6تا قىل  قىل تَز. تا همايؿِ ايي ؾاًتی گطاززضجِ  7/5ٍ  6/7،  7/5( ٍ تِ تطتية <P 05/0)ًساز.

اًساها ايي واّف ٌَّظ  ّف زضجِ حطاضت ضا عی ًوَزُؾيط وا ،ّط ؾِ قطوت هيگَي تَاى زض اتتسا چٌيي تهَض ًوَز وِ هی ،لثل اظ يد گصاضي(

هياًگيي زضنس قل قسگی ٍ  11قىل  ،هياًگيي زضنس هيعاى ؾط لطهع قسى هيگَّا 10تا ضؾيسى تِ زهاي هغلَب فانلِ زاضز. ًوَزاض قواضُ 

هجتوـ ّاي فطآٍضي اذتالف  ظهاى ترليِ زضزض زضنس هيعاى آؾية فيعيىی )قىؿتگی( هيگَّا  12افتازگی ؾط هيگَّا ٍ ّوچٌيي قىل 

(، زضجِ حطاضت هيگَّا پؽ اظ ؾطزؾاظي 1(، ٍلی  تاثيط زضجِ حطاضت حَضچِ ؾطزؾاظي ) قىل <P 05/0زاض آهاضي ٍجَز ًساقت ) هقٌی

ز. تَاى هكاّسُ ًوَ ( ٍ ّوچٌيي زضجِ حطاضت تسى هيگَّا پؽ اظ پاياى فوليات تطزاقت لثل اظ يد گصاضي ضا تِ ٍضَح هی3اٍليِ )قىل 

تواهی تغييطات تيَقيويايی  گطفت.هَضز هغالقِ لطاض  گطاز ؾاًتیزضجِ  8تا  4عی ًگْساضي زض زهاي  ؾياُ تغييطات تيَقيويايی هيگَ تثطي

نَضت گطفتِ زض لؿوت ؾط هيگَ ذيلی تيكتط اظ گَقت آى تَزُ ٍ تِ ّويي زليل فوط هفيس ؾط هيگَ زض قطايظ ًاهغلَب ذيلی ووتط اظ تافت آى 

ض تيي ؾِ قطوت (. ّط چٌس ز13تاقس )قىل  ًيع هكَْز هی TVN(.اذتالف فولىطز ًاهغلَب تيي ؾِ قطوت هصوَض تط ضٍي فاوتَض 15تاقس) هی

تطضؾی  (. ول تاظّاي فطاض، ًيتطٍغى ول ٍ زضنس تاظّاي فطاض تِ ًيتطٍغى ول زض تافت هيگَ هَضز>P 05/0زاض آهاضي ضا ًكاى زاز ) اذتالف هقٌی
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نسگطم غيط لاتل هيلی گطم زض25هيلی گطم زضنسگطم تطاي هيگَ هٌاؾة ٍ تيف اظ 4/17وِ افعايف ايي تاظّا تا  زاقتِ اًستياى  ٍ لطاض زازُ قسُ

 (.8اؾتفازُ هی تاقس)

 pHّط چٌس زض هياًگيي  ،زّس گَقت هيگَ ضا زض پاياى ٌّسليٌگ ًكاى هی pHهيعاى  14هياًگيي تاليواًسُ هتاتی ؾَلفيت ؾسين ٍ قىل  9قىل 

ذيلی تيكتط اظ زٍ  ،3قطوت قواضُ ( زض 9هاًسُ )قىل  ٍلی هيعاى هتاتی ؾَلفيت ؾسين تالی ،(<P 05/0) ًساقت زاض آهاضي ٍجَز اذتالف هقٌی

اظ ًؾط ظهاى  هًََزٍى اي وِ ضٍي هيگَي پطٍضقی  . زض هغالقِتَز (>P 05/0زاض آهاضي ) ٍ اظ ايي حيث زاضاي اذتالف هقٌی تَزُقطوت زيگط 

ّيچ  ،ّاي هيىطٍتی (.زض ًتايج آظهايف7گطزز ) هقطفی تطاي فؿاز هيگَ تلمی هی ،3/7تاالي  pHوِ  ًوَزًس ًتايج ًكاى زاز  زاضي ظيط يد ًگِ

ايي ًتيجِ تياًگط آى اؾت وِ تْساقت ًؿثی زض عی فوليات تطزاقت ٍ ٌّسليٌگ ضٍي  .ّاي هَضز تطضؾی هكاّسُ ًگطزيس گًَِ آلَزگی زض ًوًَِ

تياى ٍ  هَضز هغالقِ لطاضگطفتِ اؾت ،قيويايی ضٍي ًگْساضي ويفيت هيگَاثط تىاضتطزى يد ٍ يد تا هَاز  .اؾترطّاي پطٍضـ هيگَ ٍجَز زاضز

تَاًس ضقس  پتاؾين ٍ پلی فؿفات ؾسين ٍ پيطٍفؿفات ؾسين هی ؾَضتاتزاضًسُ هثل  ّاي ًگِ وِ اؾتفازُ اظ يد تَام تا يىی اظ ًوه زاقتِ اًس

 (.10ّا ٍ اتَليع گَقت هيگَ ضا تِ تاذيط اًساظز) هيىطٍاضگاًيؿن

 ي مقایسٍ آن با ريش فعلی َىدليىگ CSW شرایط ريش پيشىُادی .4-2

ٌّسليٌگ زض حس لاتل تا ؾثس ٍ تسٍى ؾثس،  CSWزاهٌِ ًَؾاًات زضجِ حطاضت )اذتالف تيي حساوثط ٍ حسالل( تيي هيگَّا زضّط زٍ تيواض    

تط اظ  هطحلِ ٌّسليٌگ زاضاي زضجِ حطاضت تسى پاييي(. تواهی هيگَّا زض ايي ضٍـ زض پاياى 8لثَل تَزُ ٍ پطاوٌسگی ووی ٍجَز زاقت )قىل 

ي زٍ زاضي تيي زضجِ حطاضت تسى هيگَّا زض پاياى هطحلِ حول ٍ ًمل تي تَز. تفاٍت هقٌی ؾاًتی گطاز زضجِ 2ٍ حتی هياًگيي آى ووتط اظ  4

ظهاى ضؾيسى تِ ؾطزذاًِ  تا هطؾَم،ضٍـ  (. اها زضجِ حطاضت تسى هيگَّاي حول قسُ زض≤P 05/0هكاّسُ ًكس )ضٍـ حول تا ؾثس ٍ تسٍى ؾثس 

 100تَاى اشفاى ًوَز وِ تاليواًسُ هتاتی ؾَلفيت جصب قسُ ًيع زض هحسٍزُ هَضز ًؾط تيي  (. هی8هكاّسُ قس)قىل  ؾليؿيَؼزضجِ  4تاالتط اظ 

تقسز فوليات زض ايي ضٍـ ٍ  (.تا حصف9تاقس )قىل  ًؿثت تِ ضٍـ هتساٍل ٌّسليٌگ لاتل زؾتطؼ هی تط  ضاحتلؿوت زض هيليَى،  150تا 

، قل قسى ؾطّاي فيعيىی )اظ جولِ  قٌاٍض هاًسى هيگَ زض هرلَط آب ٍ يد ٍ ؾطفت ؾطزقسى تاالي هيگَّا، اظ ٍاضز قسى ضطتات ٍ آؾية

اؾت. ّط  واهال هكَْز ٍ ًواياى 12ٍ  11، 10اؾت.اّويت هَضَؿ زض ًوَزاضّاي  آهسُ فولِ قىؿتگی ٍ لطهع قسى ؾط( تِ هيگَّا هواًقت ت

(. ايي زض حالی اؾت وِ زض ضٍـ فقلی <P 05/0زاض آهاضي ٍجَز ًساقت ) چٌس تيي زٍ ضٍـ پيكٌْازي )حول تا ؾثس ٍ تسٍى ؾثس( اذتالف هقٌی

، 10زضنس ضا ًكاى زاز )قىلْاي  37تا  7/3عَضيىِ ايي آؾية ّا اظ ِ زضنس لاتل تَجِ اي اظ هيگَّا آؾية ّاي فيعيىی زيسُ اًس ت ،ٌّسليٌگ

تا  CSWضٍـ پيكٌْازي  زض هتجلی ًوَزُ اؾت. ّط چٌس 13(.تاثيط هثثت ضٍـ پيكٌْازي اظ ًؾط قيويايی ذَز ضا زض ًوَزاض قواضُ 12ٍ  11
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تا ضٍـ فقلی   CSWٍلی هيعاى ول اظت فطاض زض ضٍـ پيكٌْازي (،<P 05/0) ًساقتؾثسٍ تسٍى ؾثس اذتالف هقٌی زاض آهاضي ٍجَز 

ؾافت ًگْساضي ًيع  14( حتی پؽ اظ CSW(. هيگَّاي حول قسُ تا ضٍـ پيكٌْازي )>P 05/0زاض آهاضي تَز ) ٌّسليٌگ زاضاي اذتالف هقٌی

ًكاى زٌّسُ ًَؿ فؿاز )تاوتطيايی ٍ يا  TVN. همساض زاقتٌسٍ زض حس هغلَتی لطاض تَزُ ٌَّظ تْتط اظ قطايظ حول ٍ ًمل فقلی  TVNاظ ًؾط 

 ،CSW(. زض ضٍـ حول تا هرعى 11تَاًس ؾَزهٌس تاقس) آتعياى ، هی زض اضظياتی ويفيت تطذی اظ  اتَليتيه( تَزُ ٍلی اؾتفازُ اظ ايي قاذم

زض گَقت آى هاًسى  ٍلی همساض جصب ٍ تالی ،وِ غلؾت هحلَل هتاتی ؾَلفيت ؾسين زض تىطاضّاي هرتلف واهالً يىؿاى تَز فلی ضغن ايي

گَقت هيگَ ضا  pHهيعاى  14(. قىل <P 05/0) ضا ًكاى ًسازاذتالف هقٌی زاض آهاضي  ِ زليل اًساظُ هتفاٍت هيگَّاسليٌگ تپؽ اظ پاياى ٌّ

زض ضٍـ پيكٌْازي ًؿثت تِ ضٍـ  pH(. ٍلی تِ ًؾط ضؾيسوِ هيعاى <P 05/0زّس ّط چٌس فسم اذتالف هقٌی زاض آهاضي ضا ًكاى زاز ) ًكاى هی

تَاى ًتيجِ گطفت وِ همساض جصب  هی 14ٍ  9قىلٍلی تا همايؿِ  تَزووتط  7زض تواهی هَاضز اظ  pHّط چٌس هيعاى  فقلی ٌّسليٌگ تيكتط تَز.

زض هيگَ تا همساض جصب هتاتی ؾَلفيت ؾسين ًؿثت  pHتياى قسُ اؾت وِ افعايف ٍ واّف تحميمی ًؿثت فىؽ زاضز. زض pHهتاتی ؾَلفيت تا 

ّاي غيط هقوَل، ظهاًْا ٍ زضجِ حطاضت ّاي ًاهٌاؾة ثثت قسُ زض ايي تحميك غيط  ًكاى زاز وِ تَلفپػٍّف ايي . تغَضولی (5)فىؽ زاضز

وِ تيواضّاي پيكٌْازي تا حصف تطذی هطاحل ٍ فوليات، ايي هقضل ضا  زض حالی ،تاقس عثيقی تَزُ ٍ ًاقی اظ هؿائل ؾَء هسيطيت اجطايی هی

تَاًس قطايظ هٌاؾة ضا تِ  ( هیCSWضٍـ پيكٌْازي ) ،تٌاتطاييزّس. تِ حسالل هوىي واّف هیهحسٍز ًوَزُ ٍ ذغاّا ٍ  لهَض ًيطٍي اًؿاًی ضا 

تِ  هيگَ يد ٍهمساضآب،  ،زضٌّسليٌگ هيگَي پطٍضقی CSWزضنَضت اؾتفازُ هيگطزز تسيي هٌؾَض پيكٌْاز تطي فطاّن ًوايس. ًحَُ هغلَب

 هحاؾثِ گطزز. 5:2:3ًؿثت 
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 تشکر ي قدرداوی:  
ٍ تی قه فعيعاى تؿياضي تا ضاٌّوايی ّاي اضظقوٌس ٍ تالقْاي تی زضيغ ٍ زلؿَظاًِ ذَز زض هطاحل هرتلف اجطا ٍ اضائِ ايي هْن ها ضا  ياضي 

 پكتيثاًی ًوَزُ اًس وِ زض ايٌجا الظم هی زاًن اظ آًاى تمسيط ٍ تكىط تِ فول آٍضم.
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Abstract : 

 

    In this study, handling conditions and harvesting process that could Effect on quality loses of cultured shrimps 

during the handling of shrimps to the shrimp processing factories, have been studied. Research inspection and 

assessments on culturing sites during harvesting and also unloading times in shrimp processing factories, have 

performed in Bandar Abbas. The results have taken from recorded times and temperature during preparing and 

handling the cultured shrimps after harvesting prosses.The measured indices were including: organeoleptical 

indices (The percentage of red heads , soft head and broken head disorders) , the shrimp body temperature during 

handling to the factory, TVN (total volatile nitrogen) , pH , the rate of metabisulfit absorption in shrimp muscle 

total count of micro organisms, total count of coli forms, E.coli and Vibrio parahemolyticus. In order to 

eliminate of some spare time and reduction the duration of preparing process and the handling and leaving 

shrimps, have been lived in cold water.The physical damages and finaly quality preservation of shrimp during 

transportation to the factory, a procedure depend on exploitation of CSW system accompanish with met.bi.sulfit 

in suitable concentration were recommend and compaired with current procedures (like handling).Total 

information and results indicated that, due to discorrect managements in shrimp handling in Hormozgan 

Province and other misapplications and unconventional stand stills, the times and temperature are not desirable. 

So this is necessary that these procedures would  be reconsider and introduce the correct procedures. The 

problems were limited in recommended procedure stages and process and so the fals and human failures would 

be reduce. So with the CSW procedure, the shrimps could be preserved over 14 hours without organeoleptical 

damages. 
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