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 چکیده
رود. از آن جاکه کشور ما کارخانجات عنوان منبع اصلی تامین غذاي دام  و آبزیان به شمار میآرد ماهی باتوجه به غناي پروتئینی به

گردد. بنابراین مطالعه هاي مدیریتی خاص آن مناطق تولید میمتعدد تولید آرد ماهی در نواحی مختلف ساحلی و غیر ساحلی با شیوه
استان منتخب  9و تولیدي آرد ماهی از فرآوري  شرکت 17ها  در هاي مدیریتی آنهدف بررسی کیفی محصول تولیدي و شیوهحاضر با 

پیمایشی به اجرا درآمد. نتایج نشان داد در -نفر از (پرسنل، کارکنان ارشد و قسمت مدیریت) به شیوه تحلیلی 190کشور مشتمل بر 
ماهی در کشور بر اساس نظرات کارکنان کمتر از حد متوسط است و شرایط مطلوبی ندارد. با این مجموع توان مدیریتی کارخانجات آرد

هاي گیالن، تهران، هاي مختلف متفاوت است. کارخانجات در استانگانه مدیریتی در کارخانجات استانهاي هشتوجود سطح مهارت
هاي ارزیابی مدیران نتایج نشان داد که دارند. با در نظر گرفتن شاخصسازي باالیی سیستان و بلوچستان و اصفهان مدیران توان تصمیم

ها با نشان داد، استان TVNترین کیفت را داراست. نتایج بررسی ترین وضعیت و استان البرز ضعیفکارخانجات استان هرمزگان مناسب
ها مربوط به ترین آنسمنان و سیستان و بلوچستان و ضعیفترین مربوطبه کارخانه هاي استان دار دارند، از این نظر قويهم تفاوت معنی

 هاي خوزستان و گیالن هستند.استان
 

 .، زمان ماندگاري، مدیریت، کیفیتTVNآرد ماهی،  کلیدي: واژگان
 

 مقدمه
توجه به رشد روز افزون جمعیت، نیاز انسان به غذا با 

 ،و اهمیت مواد پروتئینی در سبد غذایی، پرورش دام
طیور و آبزیان روز به روز اهمیت بیشتري پیدا 

هاي دام طیور و غذایی که بتواند نیاز بنابراینکند. می
از اهمیت  ،نماید نیتام آبزیان و در نتیجه انسان را

 آردمطالعات نشان داده است،  .خاصی برخوردار است
طیور و آبزیان سرعت  ،ماهی به رشد طبیعی دام

طوري که یک جوجه مرغ با رژیم بخشد. بهمی
تري در مقایسه با پروتئینی پودر ماهی، در مدت کوتاه

 در .رسدهاي غذایی رایج به رشد کامل خود میرژیم
 1327 سال در یماه آرد دیتول کارخانه نیاول ران،یا

 نیاول و شد اندازيراه هرمزگان استان التیش در
 یماه آرد نام با 1367 سال در زین یخصوص کارخانه
 در). Razavi Shirazi, 1994( شد سیتأس جنوب

 با کشور در یماه آرد دیتول کارخانه 55 حاضر حال
 تیفعال مشغول روز در هیاول ماده تن 1200 تیظرف

 استاندارد ریغ یماه آرد کننده دیتول تعدادي .هستند
 Syed( هستند تیفعال به مشغول کشور در زین

Hassani, 2014.( لیدلبه سو کی از واحدها نیا در 
 حدود(در  ادتریز ديیتول محصول روغن، نکردن جدا

) هیاول ماده لوگرمیک 5 هر از آرد لوگرمیک 4تا 5/3
 افتهی کاهش ديیتول محصول متیق جهینت در و بوده

 واحدهاي نیا طرف دیگر از و دارند زین شتريیب بازار و
 و نموده داريیخر را شتريیب هیاول مواد استاندارد ریغ

 با یماه آرد دیتول استاندارد واحدهاي جهینت در
 تیظرف با توانندینم و شده رو به رو هیاول مواد کمبود
 .باشند داشته تیفعال مناسب
 و انیماه عاتیضا از عمدتاً  یماه آرد رانیا در

 اما شودیم هیته اديیص هايیکشت یضمن دیص
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 آرد نیتأم خام منابع از یکی شمال در لکایک یماه
 به که بود کشور شمال آرد کارخانجات براي یماه
 هجوم لیدل به 1378 سال از آن ریذخا کاهش لیدل

 خزر ايیدر بهMnemiopsis leidyi  مهاجم دارشانه
. است آورده وجوده ب صنعت نیا براي را یمشکالت

 عمان ايیدر و فارس جیخل در انیماه فانوس ریذخا
بهره آن از ترکم که است ارزشمندي منابع از زین

 نیا با )Daghaghele, 2010( است شده برداري
 یماه آرد صنعت در استفاده مورد هیاول مواد حال

 هايآب در شده دیص لکايیک از درصد 85 کشور
 و یماه کنسرو کارخانجات عاتیضا ،کشور شمال
 باشندیم جنوب هايآب در شده دیص انیماه فانوس

)Ahmadi, 2013( .یماه آرد در نیپروتئ زانیم 
) ساردین %59-60)، موتو ماهیان (%70-72( لکایک
ه ) گزارش شد%52-54) و ضایعات آبزیان (63-60%(

 و هیاول مواد کمبود و پروريآبزي رشد دلیلبه است.
 روز به روز تقاضا نیا یماه آرد کارخانجات آرد تیفیک

 به یوابستگ نهیزم و )Fub, 1991( داشته شیافزا
 ده دوره در که طوريبه دهدیم شیافزا را واردات

 یماه آرد متیق زانیم 1391 سال به یمنته ساله
 نشان رشد درصد 7/6 ایران در(وارداتی)  یخارج

 یماه آرد متیق رشد. )Kalantar, 2015( دهدیم
 درصد 5/11 به یواردات هايتیمحدود لیدل به یداخل

 شیافزا در آن اثر به توجه با که طوريهب. است دهیرس
 انهیسال رشد نرخ متوسط ان،یآبز خوراك نهیهز سهم

 دوره نیا در یپرورش انیماه یفروشخرده متیق
 داشته افزایش درصد 470 حدود و بوده درصد 7/16

 ).1395 ،یعادل) (1(شکل  است
تشخیص کیفیت آرد، باید متغیرهاي مرتبط  براي

گیري نمود. را با دقت اندازه با این منبع پروتئینی
هاي مجزاي چنین باید افراد مسئولی آزمایشهم

مربوط به هر گونه را انجام دهند و تاثیرات محیط 
 سازيآمادهاطراف، ترکیبات، نحوه استحصال و نحوه 

را براي هر گونه بررسی کنند. این در حالی است که 
توان جهت تشخیص و تنها از یک شاخص کیفی نمی

ا استفاده کرد. ها با استانداردهمطابقت همه آزمایش
همچنین باید پذیرفت که تغییرات فیزیکی، 
بیوشیمیایی، شیمیایی و میکروبیولوژي نیز اثرات 

). Bremner, 2000( دارندمتقابلی بر روي یکدیگر 
انجام  یآرد ماه تیفیک یابیارز ياقدام برا نینخست

مختلف جهت تخمین درجه فساد در  هايآزمایش
مل شمارش کلی ها شاماهی است. این آزمایش

 آمین، متیلتريها، مقدار کل بازهاي فرار، باکتري
 کننده، احیاء فرار ترکیبات مجموعه کل مقدار
حسی درون کارخانه، شاخص انکسار مایع  هايآزمون

درون چشم ماهی، پارامترهاي الکتریکی گوشت 

 . 2012تا  2002 خارج طی دهه داخل و میانگین قیمت ماهی تولیدنمودار  -1شکل 
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 و فرار آمونیاك فرار،اسیدهاي  گیرياندازهماهی، 
 با. )Bremner, 2000( اشدبمی نیتروژن کل مقدار
 تولید فرار هايآمین ماهی، بافت در هاباکتري رشد
 . شودمی

 آمینمتیلتري فرار، بازهاي نوع این از یکی
)TMA( اکسیدکه محصول احیاء شده ترکیب  است

 عنوانبهمتیل آمین باشد. تريمتیل آمین می تري
. است شده شناخته ماهی در فساد عمومی شاخص
 متیلدي و آمین منومتیل پایین مقادیر و آمونیاك

 ماهی در شده تولید فرار هايآمین دیگر از نیز آمین
 که شودمی تشکیل هنگامی آمین متیلدي. باشندمی

 متیلتري ولی است، نعشی جمود حالت در ماهی
 اگرچه .شودمی تولید نعشی جمود از بعد آمین
گیري تري متیل آمین به تنهایی مورد قبول اندازه
هاي باشد ولی به هر حال به عنوان یکی از روشنمی

 طوريبهشود. می استفادهکیفیت ماهی  گیرياندازه
متیل آمین در تجارت حداکثر حد مجاز تري که

گرم عضله  100گرم در میلی 10تا  5المللی بین بین
ها ایجاد اه با رشد باکتريآمین همرمتیلباشد. تريمی
توان از مقدار آن در طول شود در نتیجه نمیمی

نگهداري محصول به صورت منجمد یعنی در حالتی 
که رشد باکتریایی در محصول وجود ندارد، جهت 

 از. نمود استفاده هاپروتئینکیفی تجزیه  گیرياندازه
 متیلتري مقدار که است شده مشخص دیگر طرف
 اساس بر و است ماهی نگهداري دماي به وابسته آمین

. میزان )Bremner, 2000( کرد خواهد تغییر آن
 دیگر روشی عنوانبه )DMA(متیل آمین تشکیل دي

 این. شودمی گرفته نظر در کیفیت تشخیص جهت
 کیفیت گیرياندازه جهت موارد از بسیاري در روش
 طریق از. است شده ارزیابی موفق منجمد ماهی

 فرآیند که گرددمی مشخص آمین،متیلدي آزمایش

 زیرصفر دماهاي در هاپروتئین تجزیه یا خودهضمی
 ,Bremner( افتدمی اتفاق هم سانتیگراد درجه

 در توانمی آمین متیلدي آزمایش از اغلب). 2000
 آزمایش ولی، نمود استفاده انجماد اولیه مراحل

 مراحل در شاخص یک عنوان به بیشتر آمینمتیلتري
  .)Cabel, 2012( گرددمی استفاده فساد بعدي
در حال حاضر جزء  یآرد ماه که نیتوجه به ا با
 انیآبز خوراك دیتول يبرا موجود مواد نیتريضرور

دست ه ب نیبنابرا)، Abdul Halim, 2014( باشدیم
 اتیباال از ضرور تیفیمناسب با ک ماهی آوردن آرد

 یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل نی. بنابراباشدیم
 9در  کشوردر کارخانجات مختلف  یآرد ماه فتیک

در  یآرد ماه تیفیک سهیمقا )1شامل ( استان
آرد  يمدّت ماندگار یبررس) 2، (مختلفهاي کارخانه

 تیریمد یابیرابطه ارز یبررس )3ها و (آندر  یماه
 يبا بهساز رانیدر ا یآرد ماه دیتول يهاکارخانه

باشد. نتایج این تحقیق همچنین به می دیتول تیفیک
 به توجه با آن سهیمقا و یماه آرد تیفیک) 1درك (

عملکرد  نیرابطه ب) 2، (مختلف کارخانجات تیریمد
آرد  تیفیو ک یآرد ماه دیتول يهاکارخانه تیریمد
 تیریعملکرد مد نیرابطه ب) 3ي، (دیتول یماه

آرد  دیتول تیو ظرف یآرد ماه دیتول يهاکارخانه
 يهاکارخانه تیریمد یابیارز نیرابطه ب) 4ی و (ماه
آرد  دیدر عرصه تول يگذارهیسرماو جذب  يدیتول
 . ی نیز کمک خواهد دادماه

 
 هامواد و روش

-یلیتحل اطالعات يآورجمع وهیبه ش قیتحق روش
در  ي. جامعه آمار)Cheng, 2012( باشدمی یشیمایپ
شامل پرسنل، کارکنان ارشد و قسمت  قیتحق نیا

  یماه آرد يدیتول و يفرآور شرکت 17تعداد  تیریمد

 .مختلف يهااستانهاي کارخانه در یتیریمد توان تفاوت آزمون -1جدول 
 F Sig مربعات نیانگیم يآزاد درجه مربعات مجموع راتیتغ منبع

 000/0 726/16 494/27374 8 218895 هاگروه نیب راتیتغ
   086/1633 156 254761 هاگروه داخل راتیتغ

    164 473757 جمع
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 زانی. مباشندیم نفر 190منتخب در کشور شامل 
تعداد افراد مورد  که نیبه ا تیعنا با نمونهحجم 

شود، با توجه به ینفر را شامل م 200کمتر از  یبررس
 ,Bhargavaشدند ( يشمار تمامجدول مورگان 

 استاندارد پرسشنامه اطالعات، يآورجمع ابزار). 2014
 رانیمد يبرا مجزا سؤال نوع دو يحاو ساخته محقق

 و هیگو 52 پرسنل هاپرسش تعداد که بود پرسنل و
 تعداد نیهمچن و کرتیل يادرجه 5 اسیمق يدارا

. در پرسشنامه باشدیم هیگو 44 رانیمد يبرا پرسش
آن دو  سهیو مقا یتیریمد يهاشاخص یضمن بررس

 هايهکارخان دري ماندگار زانیو م TVNشاخص 
 ردیگیمو آزمون قرار  یابیمورد ارز مختلف

)Akhondzade, 1999( يدیآرد تول نیترتا مناسب 
 ازیالزم در صورت ن راتییداده شود و تغ صیتشخ

در قدم  است که حیبه توض الزمداده شود.  شنهادیپ
 یآردماه يهانمونه شیآزما موردهاي کارخانهدر  ،اول

 شگاهیبه آزما هانمونهشده و  يریگنمونه دیپس از تول
 يریگاندازه هاآن TVNو  يانتقال و مدت ماندگار

 شد. 
داده لیو تحل هیتجز روش: هاداده لیو تحل هیتجز

-توسط پرکردن پرسشنامه توسط کارکنان شرکت ها
و کارکنان  رانیسطوح پرسنل، مد درمختلف  يها

پژوهش به منظور تجزیه و  نی. در اباشدیمارشد 
-شامل آزمون یفیها از آمار توصتحلیل و بررسی داده

ها، درصدها، انحراف هاي فراوانی مانند میانگین
 يبرا ید.گردا استفاده استانداردها، جداول و نموداره

 رانیمد یتیریمد يهایژگیو ایآکه سؤال  نیپاسخ به ا

با  دارد تفاوت باهم مختلف يها استان در کارخانجات
) از يافاصله(شبه  ریمتغ يهادادهتوجه به جنس 

 هااستان يبندگروه ياستفاده شده است. برا Fآزمون 
براي از آزمون دانکن استفاده شد.  TVNبر اساس 

 تیفیک و کارخانه تیریمد نیب ایآپاسخ به این که 
 به توجه با دارد؟ وجود ارتباط) TVN( یماه آرد

 بیضر از سؤال نیا به پاسخ يبرا رهایمتغ جنس
 لیتحلجهت  .است شده استفاده رسونیپ یهمبستگ
و براي  EXCEL افزارنرم از شده گردآوري اطالعات

 . شد هاستفاد  SPSSافزارنرم از نیزهاي آزمون
 

 نتایج
 در داتیتول تیوضع یبررس پژوهش نیا یاصل هدف

. بود متفاوت يهاتیریمد با و مختلف يهاکارخانه
 دنبال به پژوهش نیا که سواالت نیمهمتر از یکی

 در یتیریمد يهایژگیو مطالعه بود، آن به ییپاسخگو
 يهایژگیو ایآ یعبارت به. بود کشور مختلف مناطق

 مختلف يها استان در کارخانجات رانیمد یتیریمد
 برابر F زانیم ،1جدول  براساس دارد؟ تفاوت باهم
 بدانکه  است 00/0 يداریمعنو سطح  762/16
 کیدر سطح  یتیریمد يهایژگیو نیب که است یمعن

 .دارد وجود يداریمعندرصد تفاوت 
با توجه به  استان 9 ياکارخانه يبندگروه منظوربه

 براساس. شد استفاده دانکناز آزمون  یتیریتوان مد
 قسمت 4 به توانیم را هاگروهنظر  نیا از ،2 جدول

استان  به مربوط کارخانجات نیتریقو. کرد میتقس
 البرز بهاستان مربوط هاآن نیترفیضعهرمزگان و 

 .مختلف يهااستانهاي کارخانه در یتیریمد توان تفاوت آزمون -2جدول    
 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه استان

    63 البرز 1
   74 74 خوزستان 2
   8/79 8/79 اصفهان 3
   84/87 84/87 سمنان 4
  36/97 36/97 36/97 النیگ 5
  8/97 8/97 8/97 تهران 6
  916/116 916/116  بلوچستان و ستانیس 7
 7/136 7/136   مازندران 8
 58/167    هرمزگان 9
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سه  ایبه صورت مشترك در دو  گرید يهااستان است؛
 يهاکارخانهدر  TVNتفاوت  جینتا. داشتندگروه قرار 

ارایه  3مختلف در جدول  يهااستاندر  یآرد ماه
مختلف باهم  يهااستاندر  TVNمقدار  شده است.

 . باشدیم) =610/9F( شتندا يداریمعنتفاوت 
با استفاده از آزمون دانکن، نشان  ریمتغ يبندگروه

 نیترنییپابا عنوان  النیاستان خوزستان و گ که دادم
 نیبه عنوان باالتر 4استان و استان سمنان در گروه 

 سوم دوم، يهاگروهدر  هااستان ریاستان قرار دارد. سا
 يداریمعن تفاوت باهم و هستند نوسان در چهارم و

 .)4 جدول( ندارند
 آرد هايهکارخان رانیمد یتیریتوان مد 2 جدول

 TVN زانیمختلف را با م يدر استان ها یماه
 سهیمقا یفیبه صورت توص هااستانکارخانجات 

توان  هااستاناز  یدر برخ ،براین اساس. کندیم
 تیوضع TVN تیفیباالست اما شاخص ک یتیریمد

کارخانجات  رانیمد یتیریتوان مد .ندارد یمشابه
 TVN زانیباال و م النیاستان هرمزگان، مازندران و گ

که در استان البرز و سمنان  یاست. در حال نیپائ
 در. است نیپائ یتیریمد توان و باالست TVNمقدار 

 زانیم قیتحق جینتا اساس بر زین ها استان از یبرخ
 تیفیک و کارخانه تیریمد نیب ایآ .است برابر دو نیا

 ایجنت براساي  دارد؟ وجود ارتباط) TVN( یماه آرد
 یتیریو توان مد یآرد ماه تیفیک نیب 5 جدول

  P= 0.087( شتندا وجود داریمعنکارخانه رابطه 
r=-0.134یگاه یحت دهدیمآزمون نشان  لی). تحل 
 یارتباط منف یآرد ماه تیفیبا ک یتیریعناصر مد

باالست  یتیریهر جا توان مد دیگر عبارته دارند. ب
رابطه در سطح  نیاست گرچه ا نیپائ TVNشاخص 

 .ستین داریمعندرصد  5
 

 بحث
کارخانجات  رانیدر مجموع توان مد قیتحق نیا جینتا

در کشور بر اساس نظرات کارکنان کمتر از  یآرد ماه
. با ستین یمطلوب طیشرا که داد نشانحد متوسط 

در  یتیریمد گانههشت يهامهارتوجود سطح  نیا
 يهااستان در .است متفاوت مختلف يهااستان

 رانیدو بلوچستان و اصفهان م ستانیس تهران، الن،یگ
که در استان  یدارند. در حال ییباال يسازمیتصمتوان 

 تیاولو و تیاهم يسازمیتصممازندران و البرز توان 
 نشان هااستان یتیریمد توان یبررس مجموع در. دارند

 قرار یخوب نسبتاً تیوضع در هرمزگان استانکه  داد
 را ازیامت نیکمتر نظر نیا از البرز استان اما دارد

مطلوب  تیوضع هااستان ریسا. است کرده کسب

 .مختلف يهااستانهاي کارخانه در TVN زانیم نیب تفاوتنتایج  -3جدول 
 F Sig مربعات نیانگیم يآزاد درجه مربعات مجموع راتیتغ منبع

 000/0 610/9 579/4483 8 35868 ها گروه نیب راتیتغ
   577/466 164 76518 ها گروه داخل راتیتغ

    172 112378 جمع
 

 .مختلف يهااستانهاي کارخانه در TVN زانیم يبندگروه -4جدول 
 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه استان

    70 خوزستان 1
    73 النیگ 2
   11/76 11/76 مازندران 3
   74/81 74/81 هرمزگان 4
  90 90 90 تهران 5
  90 90 90 اصفهان 6
 100 100 100  البرز 7
 110 110   بلوچستان و ستانیس 8
 120    سمنان 9
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 و متوسط در نوسان هستند.  فیضع نیندارند و غالباً ب
هاي کارخانه دهد،ینشان م TVN یبررس جینتا
 هاآن نیتريقو و دارند داریمعنبا هم تفاوت  هااستان

 نیترفیضعو بلوچستان و  ستانیاستان سمنان و س
 سایر. هستند النیگ و خوزستان هااستان کارخانجات

 فیضع نیب و شتندندا داریمعنبا هم تفاوت  هااستان
 د،ادنشان  نتایج همچنین .بودند نوسان در متوسط تا

دارند الزامًا  فیضع یتیریکه سطح مد ییهااستان
 به). Ansari, 2014( ستندین فیضع TVN يدارا

 توان و هاکارخانه یفیک عملکرد نیب دیگر عبارت
  ,Banouei( ندارد وجود داریمعن ارتباط یتیریمد

 زانیم یدر بررس توانیمرا  جهینت نیا ).2012
ها مشاهده کارخانه یتیریو توان مد TVN یهمبستگ

است  نیا لی. تحلبودن داریمعنارتباط  نیاکه  کرد،
 یبستگ تیریمدبه  يدیمحصول تول یفیکه سطح ک

به بازار مناسب،  یخوب، دسترس يهانهاده مثالً ،دارد
 ییها. استانگریمحصول و موارد مشابه د عیفروش سر

و  شتریب  TVNغالباً ندهست ترکینزد مرکز به که
سطح  رسدیمبه نظر  .دارند يشتریب یتینارضا

 رانیمدو  باالست هاکارخانه نیانتظارات از ا
از حد  شیدخالت ب ه،یکارخانجات از کمبود مواد اول

 داتیبود ثبات در بازار و ورود تولن ژهیدولت و به و
 با رود،یمانتظار  بنابراین .هستند شاکیمشابه 

 چه هر دیتول خطوط ينوساز و شتریب يگذارهیسرما
 محصول يبهبود و عملکرد شیافزا يسو به شتریب
 .روند شیپ

که جهت  شودیم هیتوص جینتا براساس
 توان یپودرماه ازکارخانجات نهیبه يبرداربهره
 رانیمد به الزم يهاموزشآ و داد شیافزا را یتیریمد

 و ترمناسب تیفیباک هیاول مواد از . همچنینشود داده
 یاست دسترس یهیبد .نمود استفاده ترنییپا TVN با

حوزه  نیا در رگذاریتاث يفاکتورها از زین هیاول به مواد
 .باشدیم
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Abstract  
Fish meal due to its protein richness is main source of food for animal husbandry and fish farming. 
Since our country has several fish meal factories in different coastal and non-coastal areas with 
specific management methods, therefore the present study aims to evaluate the quality of the product 
and their management methods in 17 fishmeal processing and production companies from 9 selected 
provinces consisting of 190 people (personnel, senior staff and management) usinf analytical-survey 
method. The results showed that the management capacity of fish meal factories in the country based 
on the opinions of employees is below the average and does not have proper conditions. However, the 
level of eight management skills varies in various province factories. The factories in the provinces of 
Guilan, Tehran, Sistan and Baluchestan and Isfahan have managers with high decision-making power. 
Taking into account the evaluation criteria of managers, the results showed that the factories of 
Hormozgan Province have the most suitable condition and Alborz Province had the weakest quality. 
The results of TVN survey showed that the provinces have a significant difference and the strongest 
are those factories of Semnan and Sistan and Baluchestan provinces and the weakest are those of 
Khuzestan and Guilan provinces. 
 
Keywords: Fish meal, TVN, Shelf-life, Management, Quality. 
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