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 و ماهی های دودی کردنروش

 آن کیفیت کنترل در موثر پارامترهای

 فاطمه نوغانی:  تهیه و تنظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: 

در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور ما دارای سابقه  بصورت سنتیهای دودی از آبزیان فرآورده

د و با توجه به اینکه بصورت نگردبسیار طوالنی بوده و این محصوالت بصورت محلی تهیه و عرضه می

باشد تی همراه میبا مشکال از نظر کنترل کیفی و تضمین سالمت برای مصرف کنندگانو کنترل نشده تولید 

های دودی نوین که های مربوط به پارامترهای کنترل کیفی برای روشالزم است مقررات و دستورالعمل

 .های سنتی شده است در نظر گرفته شودامروزه بصورت صنعتی تولید و جایگزین روش

  



 ماهی های دودی کردنروش

 (Hot smoked fish)  گرم  یدود  

درجه  60آنها به  يدماي درون و درجه سانتيگراد 70-75روش ماهي ها تحت فرآيند دود دادن در دماي  دراين  

ماه در  6در دماي يخچال و بمدت  روز 35و مدت زمان ماندگاري اين محصول   . ابدييم شيسانتيگراد افزا

 دما  نيا در  باشد.دماي سردخانه مي

 ياز رشد باکتر زيو ن زا،يماريب يها يعامل فساد و باکتر يهايکترها، با(  انگلقهيدق 30) زمان حداقل 

  CODEX)باشد ٪5کمتر از  ديبامحصول   يينها  نمک مقدارو  .شوديم يريجلوگ  ومينيبوتول  وميديکلستر

STAN 311 – 2016.) 

 (Cold smoked fishسرد ) یدود   

و مدت زمان ماندگاري اين درجه سانتيگراد دودي مي کنند  33-35ها را در دماي کمتر از اين روش، ماهي در

اهي به مقدار زيادي باقي عمل دودي کردن سرد، رطوبت نسبي م درشد. روز در دماي يخچال مي 21محصول 

 .(CODEX STAN 311 – 2016 )باشد ٪5کمتر از  ديبا يينمک نها مقدارو  ماندمي

 (Local Smoked Fish)یسنت یدود   

جذب  زانيو م اديز اريدود با غلظت بس ميدر معرض مستق يساعت ماه 72تا   48روش که معموال بمدت  نيا در

 ريغ ليبدل .رديگيمختلف انجام م يکشور با نامها يجنوب ايو  يشمال يهادر استان يباال بصورت محل  نمک

 در نظر گرفته نشده است. يدود ينوع ماه نيا يبرا ياستاندارد چيروش ه نياستاندارد بودن ا

  



 

 یکردن ماه یمراحل دود

 

 

  سرد   یدود دیتول بیمعا

از  يانعقاد بخش قابل توجه عدم، ييدر محصول نها يبودن رطوبت نسب باال،  نيپائ ينمودن در دما يدود

 هانيپروتئ

 یسنت یسرد و دود یگرم نسبت به دود یروش دود ی ایمزا

دود به طور  دنرسي،  دما ورطوبت کنترل، کانال از محل سوختن چوب به اتاقک دود لهيدود بوس کنترل

، يانسان يروياستفاده از ن حداقل،  يآوردن محصوالت بهداشت بدست ، در اتاقک دود هايبه تمام ماه کنواختي

 .زايماريعامل فساد و ب يهايها، باکترانگل ينابود ،يدر گوشت ماه هانيکامل پروتئ انعقاد



 ییدر محصول نها یفیکنترل ک یپارامترها

 CODEX STAN 311 – 2013(CAC/GL 31-1999)-  ییایمیش یهایژگیو

 (9594شماره  رانيا يگرم در صد گرم )استاندارد مل يليم 20: حد مجاز نيستاميه

 (745شماره   رانيا ي)استاندارد مل٪55گرم حداکثر  دودي  ،  ٪68 حداکثر سرد ، ٪ 12 يسنت يرطوبت:  دود درصد

 (741شماره  رانيا يبر اساس ماده خشک )استاندارد مل وزني ٪3: حداکثر ينمک طعام مصرف درصد

 گرم نمونه  100در  تروژنيگرم ن يليبر حسب م 35(: حداکثر Total volatile Nitrogen)TVB-Nازت فرار زانيم

 /  نمونه kg ديمالونالدئ گرميليم 2(: حد مجاز TBA-rs)دياس کيتوريوباربيت زانيم 

 خشک وزن اساس بر ٪0/6: حداکثر ديمحلول در اس ريخاکستر غ زانيم

 CODEX STAN 311 – 2013(CAC/GL 21-1997)یکروبیم یهایژگیو

 (5272شماره  رانيا ي)استاندارد مل 10 4حد قابل قبول :هاسميکروارگانيم يکل شمارش

 (<10 ي(، )استاندارد جهان2946شماره  رانيا يمل)استاندارد ي)در گرم( : منفياکواليشياشر

 (<1000 ي(،)استاندارد جهان6806شماره  رانيا ي)استاندارد مليارئوس )در گرم(:  منف لوکوکوسياستاف

 (10899شماره  رانيا ي)استاندارد مل100: کمتر از کپک

 (1810شماره  رانيا ي)استاندارد مليگرم نمونه(: منف 25)در سالمونال

 (9667شماره  رانيا ي)استاندارد مليگرم نمونه(: منف 25)در کوسيپاراهمولت ويبريو 

 (4556شماره  رانيا ي)استاندارد مليگرم نمونه(: منف 25)در کيتيانترکول نايرسي

 (10793شماره  رانيا ي)استاندارد ملي)در گرم(: منفتوژنزيمونوس ايستريل

 (2323شماره  رانيا ي)استاندارد ملي)در گرم(: منفنوميبوتول وميديکلستر

  



 (AOAC, 2000) هایآلودگ ریو سا نیسنگ فلزات

 (لوگرميبر ک گرميليقابل قبول)م نهيشيب                                                  نينام فلزات سنگ    

 (ppm 0/01 ي)استاندارد جهان ران،يا ياستاندارد مل 0/3                                    (Pbسرب )       

 (ppm 0/01 ي)استاندارد جهان ران،يا ياستاندارد مل0/05                              (Cd) وميکادم        

 (ppm0/5-0/3 ي)استاندارد جهان ران،يا ياستاندارد مل0/5                                  (Hg)  وهيج         

 کیآرومات یهادروکربنیه 

در محصول به  ياچندحلقه کيآرومات يهادروکربنيه ليکه تشک رديصورت گ يابه گونه يکردن ماه يدود شوديم هيتوص

 حداقل برسد. 

براي مجموع اين ترکيبات در بافت   CODEX STAN 311 – 2013(CAC/RCP 68-2009مجاز تعيين شده توسط) حد

که شاخص سرطان زايي دود مي باشد در ماهيان دودي   Benzo (a) pyrene و حد قابل قبول    μg/kg 1/77  ماهيان دودي

0/5-0/2μg/kg  .عنوان شده است 

 یحس یهاآزمون

مطابق با  يخاص يهافرم يکيآزمون ارگانولپت جهت. رديگيصورت م يمختلف يها طبق روشهافرآورده نيا يحس يهاآزمون

 ،ييچشا ،ييناي، طعم و مزه ، بافت و رنگ با استفاده از حواس ب بو: يفاکتورها يابيارز شاملشده است. يطراح ياستاندارد جهان

 مربوطه انجام شود. صالحيتوسط کارشناس ذ ديو المسه با ييايبو

 گرم يدود يقزل آال يحس يابينمونه فرم ارز

 خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ویژگی

           رنگ

           بو

           طعم و مزه

           بافت

 

 


