مجله آبسيان و ضيالت
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بررسی تبثیر ريش َبی تریمیىگ(آراستٍ کردن) بر کیفیت ي راودمبن تًلید فیلٍ مبَی
کپًر وقرٌ ای ()Hypophthalmichthys molitrix
()5

قرببن زارع گشتی(*)1؛ ػببسؼلی مطلبی()2؛ سید حسه جلیلی()3؛ ػلی اصغر خبوی پًر()4؛ اوًشٍ کًچكیبن
zarehgashti @yahoo.com
 -1کبسضٌبس هشکض هلی تحمیمبت فشآٍسی آثضیبى ،ثٌذس اًضلی ،غٌذٍق پستی 43145 - 1655 :
 -2داًطیبس هَسسِ تحمیمبت ضیالت ایشاى ،غٌذٍق پستی 14155 – 6116 :
 -3عضَ ّیئت علوی هشکض هلی تحمیمبت ضیالت ایشاى ثٌذس اًضلی ،غٌذٍق پستی 43145 – 1655 :

 -4استبد یبس  ،عضَ ّیئت علوی هشکض هلی تحمیمبت ضیالت ایشاى ثٌذس اًضلی ،غٌذٍق پستی 43145 - 1655 :
 -5استبد یبس هشکض هلی تحمیمبت ضیالت ایشاى ثٌذس اًضلی ،غٌذٍق پستی 43145 – 1655 :

چكیدٌ
دس ایي تحمیك ثشای تْیِ فیلِ تشیویٌگ ضذُ (آساستِ ضذُ) هبّی کپَس ًمشُ ای اص  2سٍش دستی(سٌتی) ٍ غٌعتی(هبضیٌی) استفبدُ گشدیذ
ٍدس ّش دٍ سٍش فبکتَسّبیی هبًٌذ اًذاصُ گیشی دسغذ اًذام ّبی هختلف دس هبّی کبهل ٍ ضكن خبلی ،اًذاصُ گیشی عَل ٍ عشؼٍ ،صى ٍ
لغش فیلِ لجل ٍ ثعذ اص تشیویٌگ،اًذاصُ گیشی سشعت تشیویٌگ،ساًذهبى ٍ دسغذ اضبفبت هَسد ثشسسی لشاس گشفتً .تبیج ایي عشح ًطبى داد
ثیطتشیي ساًذهبى فیلِ هبّی دس دٍ سٍش تشیویٌگ دستی ٍ غٌعتی هشثَط ثِ تشیویٌگ فیلِ هبّی ثذٍى پَست ٍ ستَى فمشات(ثتشتیت ثب 45/6
ٍ  49دسغذ) ٍ کوتشیي ساًذهبى هشثَط ثِ تشیویٌگ فیلِ هبّی ثذٍى پَست ٍ ثذٍى ستَى فمشات هی ثبضذٍ .لی فیلِ ّبی تشیویٌگ ضذُ
ثذٍى پَست ٍثذٍى ستَى فمشات ثِ سٍش غٌعتی اص ًظش ضكل ظبّشی هػشف هغلَثتش هیجبضٌذ.

لغبت کلیدی  :تشیویٌگ ،هبّی کپَس ًمشُ ای( ،)Hypophthalmichthys molitrixفیلِ .

* وًیسىدٌ مسئًل
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ضههذُ تَسههظ گههشٍُ ضههیالتی Food Agriculture (FAO

 .1مقدمٍ

 ، ) Organizationثیطههتشیي ثشداضههت کپههَس هبّیههبى دس لههبسُ

تشیویٌگ 1دس فشآٍسی آثضیبى ثِ هعٌبی آساستِ کشدى فیلهِ ههبّی

آسیب هشثَط ثِ کطَس چیي است.

هی ثبضذ  ،ثِ عَسی کِ لسوت ّهبی اضهبفی دس عهشفیي فیلهِ ّهب

هیضاى تَلیذ کپَس هبّیبى دس سبل  1386ثبلغ ثش ّ 70ضاس تهي ثهَدٍ

حزف هی گشدد .دس هشاکضی کِ ثهِ غهَست غهٌعتی دس عشضهِ

 65دسغذ ایي تَلیذات هشثَط ثِ کپَس ًمشُ ای اسهت ٍ ثهب پهیص

فشآٍسی آثضیبى فعبلیت هی کٌٌذ ٍ ّذف آًْب غبدسات هی ثبضذ

ثیٌی تَسعِ پشٍسش کپَسهبّیبى ثِ هیضاى ّ 100ضاس تهي دس ثشًبههِ

ثب ثكبسگیشی هبضیي آالت تشیویٌگ  ،فیلِ ّبیی تَلیهذ ههی ضهَد

چْههبسم هعشفههی تكٌَلههَطی جذیههذ ثههشای فههشآٍسی ٍ تَلیههذ

کِ ثستِ ثٌذی ٍ حول ٍ ًمهل هحػهَل سا ساحهت تهش کهشدُ ٍ ثهب

هحػَالت هتٌَا اص ههبّی کپهَس ًمهشُ ای ههَسد تَجهِ ثهَدُ ٍ

ضكل دادى هغلَة ثِ فیلِ ّب ،ثبصاسپسٌذی آًشا افضایص هی دٌّذ.

استفبدُ اص سٍش تشیویٌگ یكهی اص ساّْهبی سسهیذى ثهِ اّهذاف

اص اّذاف ایي عشح تَلیذ فیلِ ثذٍى لسوت ّبی چشة دس حبضیِ

فَق هی ثبضذ( .)2دس ایشاى حذٍد  55دسغذ اص تَلیذات ٍ عشضِ

ضههكوی ،آساسههتِ ضههذُ ٍ هعشفههی ثْتههشیي ًوًَههِ هبضههیي آالت

هحػَالت ضیالتی سا هبّیبى گشم آثی ثهِ خهَد اختػهبظ دادُ

تشیویٌگ ثشای فیلِ هبّی کپَس ًمشُ ای هی ثبضذ.

است ٍلی عوذُ عشضِ ایي هحػَالت ثِ غَست سٌتی ٍ ثهذٍى

کطَس ایشاى ثب داضتي هٌبثع غٌی آثی دس ضوبل ٍ جٌَة ،یكهی اص

ّیچگًَِ تكٌَلَطی خبغی دس صهیٌِ فشآٍسی هی ثبضذٍ پشٍسش

کطَسّبی ثشٍتوٌذ دًیب اص لحبػ پشٍتئیي ّهبی دسیهبیی ثهِ ضهوبس

دٌّذگبى ثِ دلیل فمذاى اهكبًبت ثستِ ثٌذی ٍ ًگْذاسی  ،هججَس

هی آیذ ٍلهی ثهب ایهي ٍجهَد ،فشٌّهگ اسهتفبدُ اص اًهَاا ٍ السهبم

ثِ عشضِ کپَسهبّیبى دس کَتبُ هذت ثِ ثبصاس ّستٌذ  .دس دٍ سهبل

غزاّبی دسیبیی دس کطَس هب گستشش ًیبفتِ اسهت .تهب چٌهذ دّهِ

گزضتِ  1تب  2کبسخبًِ ضیالتی الهذام ثهِ عشضهِ کپَسهبّیهبى ثهِ

لجل ،هػشف هبّی ثِ سبحل ًطیٌبى ضوبلی ٍ جٌَثی هحذٍد ثَد.

غَست فیلِ هٌجوذ دس ثهبصاس ًوهَدُ اًهذ اههب فعبلیهت آًْهب ثسهیبس

ثِ تذسیج ثب پیطشفت تكٌَلَطی غیذ ،عول آٍسی ٍ ضجكِ حوهل

هحذٍد هی ثبضذ ٍ دس حبل حبضش ثیص اص  90دسغذ اص تَلیهذات

ٍ ًمل ٍ تَصیع ،هبّی ثِ ًمبط دٍس اص سبحل ًیض ثشدُ ضهذ ٍ ههشدم

کپَس هبّیبى ثػَست تبصُ ثذٍى ّیچگًَهِ عوهل آٍسی هػهشف

ثیطتشی ثِ خَسدى هبّی عهبدت کشدًهذ .ثهب ایهي ٍجهَد هػهشف

هیگههشدد (هطههبّذات حضههَسی) دس کطههَسّبی دیگههش اص جولههِ

هبّی دس همبیسِ ثب جَاهع ٍ کطَسّبی هطبثِ دیگش کِ ثِ دسیبّهب

لْسهتبى ثهب عشاحهی هبضههیي آالت کَچه

ٍ الیبًَس ّب دستشسی داسًذ کن ٍ عوهذتب ًهبچیض اسهت ٍ ٌّهَص،

تحهت عٌهَاى ثههشش

استخَاى سعی دس ثِ حذالل سسبًذى هطهكالت اسهتخَاى گیهشی

دسغذ ثبالیی اص هشدم کطَسهبى سغجت چٌذاًی ثِ خَسدى ههبّی

دس کپَسهبّیبى دس ٌّگبم هػشف دس سغح غٌعتی ًوَدُ اًذ ٍلی

ٍ سبیش آثضیبى دسیبیی ًطبى ًوی دٌّهذ( .)1ثهش اسهبس آههبس اسا هِ
لُستبن

اريپب

چیه

آسیب

دویب

مىبطق
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14047/9
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20930/7

هبّیبى آة ضیشیي

32/1

444/8

8579/8

9980/9

10618/5

گًَِ ّبی کپَس پشٍسضی

جديل  : 1میسان تًلیدات مبَیبن آة شیریه ي گًوٍ َبی کپًر پريرشی در دویب ( ياحد بٍ َسار ته )(.مىبغ .)FAO
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آًْب ًیض استخَاًی ثَدى گَضت ایي گًَِ اص هبّیبى سا اص هْوتشیي

ة – عَل ٍعشؼ ٍ ،صى ٍلغش فیلِ لجل ٍثعذاصتشیویٌگ

هطههكالت دس ثبصاسیههبثی رکههش ًوههَدُ اًههذ .تكٌَلههَطی اس هتفبدُ اص

ح – سشعت تشیویٌگ

هبضیي آالت غٌعتی ثشای تَلیذ فیلِ اص کپَس هبّیبى ٍ سبیش گًَهِ

ج – سا ًذهبى ٍ دسغذ ضبیعبت دستشیویٌگ ثِ سٍش دستی ٍ

ّب دس ایشاى ٌَّص ثِ هشحلِ تَلیذ ًشسیذُ ٍلی صیش سهبختْبی اٍلیهِ

غٌعتی

ثشای ساُ اًذاصی ایي ٍاحهذّب دس دسهت الهذام هیجبضهذ .دس کطهَس

دس اجشای ایي تحمیك ثشای سٍش دستی (هبّی تبصُ ٍ هبّی

ّبی دیگش هبضیي آالتی کِ ثشای تشیویٌگ استفبدُ هی ضًَذ ثِ 2

هٌجوذ)  1000کیلَ گشم هبّی ثب ٍصى هتَسظ (1500± 50گشم)

گشٍُ تمسین هی ضًَذ :گشٍُ اٍل هبضیي آالت سبدُ ای هی ثبضهذ

خشیذاسی ٍ ثب استفبدُ اص چبلَ (ثشای هبّی تبصُ) ٍ اسُ هبّی ثشی

کِ فمظ ثشای آساستِ کشدى فیلِ اسهتفبدُ ههی ضهًَذ ٍ گهشٍُ دٍم

(ثشای هبّی هٌجوذ) پس اص آهبدُ سبصی همذهبتی (ضبهل سش ٍ دم

پیَستِ ( ثِ غَست خظ تَلیذ کبهل) ثَدُ دس اٍل خظ تَلیهذ ثهِ

صًی ،خبلی کشدى اهعبء ٍ احطب ،فیلِ کشدى ثب پَست ٍ ثذٍى

دستگبّْبی خشدکي ،استخَاًگیش ٍ تشیویٌگ هجْض ههی ثبضهٌذ ٍ

پَست گیشی ،ضستطَ ٍ تشیویٌگ فیلِ) ٍ دس سٍش غٌعتی100

هبضیي آالت ًَا دٍم ثشای هبّیبًی کِ داسای استخَاًْبی سیض هی

کیلَ گشم هبّی کپَس ًمشُ ای تبصُ دس ّوبى هحذٍدُ ٍصًی

ثبضٌذ ،هَسد استفبدُ لشاس ههی گیشًهذ .هطهخع اسهت کهِ هبضهیي

خشیذاسی ٍ دس یًََلیت ثِ ّوشاُ کیسِ یخ ثستِ ثٌذی ضذُ ٍ ثِ

آالت ًَا دٍم هی تَاًٌذ ثشای فیلِ هبّی کپهَس ًمهشُ ای اسهتفبدُ

کوپبًی ٍ Baaderالع دس کطَس آلوبى اسسبل گشدیذ .دس هشحلِ

ضًَذ. )5 ٍ 3(.

اٍل هبّی اص اًجوبد خبسج ٍ ثَسیلِ هبضیي هذل  1741سشصًی

استفبدُ اص تكٌَلَطی تشیویٌگ ثِ سٍش غٌعتی ثهشای فیلهِ ههبّی

ضذُ ٍ ثِ لسوت فیلِ کشدى ثب هبضیي هذل  200اسسبل ضذ.اص

کبدّ ،شیٌگ ،سبلوَى ٍ سبیش گًَِ ّب هخػَغب ثهشای غهبدسات

ًكبت هْن دس هشحلِ سش صًی ،ضبیعبت ثسیبس کن ٍ سشعت ثبالی

دس تٌبط ّبی ثسیبس ثبال دس کطَسّبیی هبًٌذ ایسلٌذ( ،)11 ٍ13سَ ذ

هبضیي هی ثبضذ ٍ دس فیلِ کشدى ّن ،هبضیي هشثَعِ ضوي فیلِ

( کوپبًی  ٍ ) Master Trimmerآلوبى ( )8اًجبم هی گیهشد.

کشدى ثذٍى ّیچگًَِ ضبیعبت گَضتی ،ستَى فمشات سا اص فیلِ

تشیویٌگ فیلِ گشثِ هبّی دس کطَس آهشیكب ًیض ثِ سٍش غٌعتی دس

ثغَس کبهل جذا کشدُ ٍ دم صًی سا ّن ّوضهبى اًجبم هی دّذ ٍ

حبل اًجبم است ( .)9استفبدُ اص سٍش تشیویٌگ ثشای فیلهِ ههبّی

ایي هَضَا دس کیفیت فیلِ ٍ تشیویٌگ ثسیبس هْن ثَدُ ،چَى دس

دس ثعضی اص کطهَسّبی آفشیمهبیی هخػَغهب دس کطهَس اٍگبًهذا

هشحلِ ثعذ ،تشیویٌگ ساحت تش غَست هی گیشد .دس ایي هشحلِ

تَسظ کوپبًی  Mases Fish Pockersگضاسش ضهذُ اسهت

لسوتی اص فیلِ ّب ثب پَست تشیویٌگ ضذُ ٍ لسوت دیگشی اص فیلِ

( .)10استفبدُ اص ایي تكٌَلَطی ًتهبیج اسصضهوٌذی دس ثبصاسیهبثی ٍ

ّب ثِ هبضیي پَست گیش حول ٍ ثِ غَست سغحی ٍ عومی

غبدسات فیلِ هبّی داضتِ است.

پَست گیشی ٍ تشیویٌگ گشدیذ .

 .2مًاد ي ريش َب

تجسیٍ ي تحلیل آمبری

ثشای اًجبم ایي تحمیك سِ تیوبس ثطشح صیش تعشیف گشدیذ:

دس هشحلهِ اٍل جْهت ثشسسهی ًشههبل ثهَدى تَصیهع دادُ ّهب اص

 -1تشیویٌگ دستی ثشسٍی هبّی هٌجوذ

آصهَى کلوَگشٍف – اسویشًَف استفبدُ گشدیذ کِ ثهب تَجهِ ثهِ

 -2تشیویٌگ دستی ثشسٍی هبّی تبصُ

(ً ) P> 0/05تیجِ گشفتِ ضذ کِ دادُ ّهب داسای تَصیهع ًشههبل دس
اص

 -3تشیویٌگ غٌعتی ثشسٍی هبّی تبصُ

کلیِ هشاحل آًبلیضی هی ثبضٌذ .ثشای همبیسهِ هیهبًگیي ّشیه

دس ّشسِ تیوبس پبساهتشّبی صیش هَسد اًذاصُ گیشی لشاس گشفت :

فبکتَسّب ی ثشسسی ضذُ اصجولِ ٍصى پَست  ،ستَى فمشاتٍ ،صى

الف – دسغذاًذام ّبی هختلف دس هبّی کبهل ٍ ضكن خبلی

ضبیعبت تشیویٌگ ،سشعت ٍ ساًذهبى تشیویٌگ دس تیههوبسّههههبی
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هختلف اص آصهَى  ANOVAاسهتفبدُ ضهذ .اص آصههَى Tuckey

ًتبیج آًبلیض ٍاسیبًس ی

جْت همبیسِ هیبًگیي ّهب ثػهَست دٍتهبیی اسهتفبدُ ضهذُ اسهت

داس دس ٍصى ستَى فمشات ثش اسبس تیوبسّبی هختلهف ههی ثبضهذ.

.جْههت آًههبلیض آهههبسی اص ًههشم افههضاس  ٍ Spss-13جْههت سسههن

(  ) P< 0/05ثب تَجِ ثِ آصهَى تَکی هطبّذُ هیگشدد کِ تیوهبس

ًوَداسّب اص ًشم افضاس  Excelاستفبدُ ضذُ است (. )4

سٍش غٌعتی (هبّی تبصُ) ثب دٍ تیوبس سٍش دستی (هبّی تبصُ) ٍ

عشفِ ًطبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌی

شكل : 1مقبیسٍ متًسط درصديزوی پًست مبَی ببتًجٍ بٍ يزن ايلیٍ مبَی

بررسي تاثير روش هاي تريمينگ(آراسته كردن)...

زارع و همكاران

سٍش دستی (هبّی هٌجوذ) اص ًظهش هیهبًگیي ٍصى سهتَى فمهشات

 .3وتبیج
ًتبیج آًبلیض ٍاسیبًس ی

عشفِ ًطبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هعٌی

اختالف داسد ٍلی تیوبسّبی سٍش دسهتی (ههبّی تهبصُ) ٍ سٍش

داس دس ٍصى پَست ثیي تیوبسّب هی ثبضذ.

دسههتی (هههبّی هٌجوههذ) ثههب یكههذیگش اخههتالف هعٌههی داس ًذاسًههذ

( .)P< 0/05ثب تَجِ ثِ آصهَى تَکی هطبّذُ هیگشدد کهِ سٍش

( ) P> 0/05ضكل . 2

شكل : 2اودارٌ گیری متًسط درصد ستًن فقرات در تریمیىگ مبَی کپًر وقرٌ ای
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غهههههٌعتی (ههههههبّی تهههههبصُ) ثهههههب دٍ تیوهههههبس سٍش دسهههههتی

ثب تَجِ ثِ آصهَى تَکی هطبّذُ هیگشدد کِ ّش سِ تیوهبس دٍ ثهِ

(هبّی تبصُ) ٍ سٍش دستی (هبّی هٌجوهذ) اص ًظهش هیهبًگیي ٍصى

دٍ ثب یكذیگش اص ًظش هیهبًگیي ٍصى ضهبیعبت اخهتالف هعٌهی داس

پَست اختالف هعٌی داس داسد( ٍ )P< 0/05لی تیوبسّهبی سٍش

آههبسی داسًهذ (  ) P< 0/05ثعجههبست دیگهش (تشیویٌهگ دسههتی –

دستی( هبّی تهبصُ )ٍ سٍش دسهتی( ههبّی هٌجوهذ) ثهب یكهذیگش

تشیویٌگ هبّی هٌجوذ) (تشیویٌگ دسهتی– تشیویٌهگ غهٌعتی)

اختالف هعٌی داس ًذاسًذ ( )P> 0/05ضكل . 1

(تشیویٌهههگ ههههبّی هٌجوهههذ  -تشیویٌهههگ غهههٌعتی) ضهههكل . 3
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ثب تَجِ ثِ آصهَى تَکی هطبّذُ هیگشدد کِ تیوبس (فیلِ هبّی لجل

(تشیویٌگ دستی – تشیویٌگ غهٌعتی) (تشیویٌهگ دسهتی ثهب اسُ

اص تشیویٌگ ثب پَست دس سٍش غٌعتی ثذٍى ستَى فمشات) ثب دٍ

هبّی ثش  -تشیویٌگ غٌعتی) ثب یكذیگش اص ًظش هیهبًگیي سهشعت

تیوبس ثِ دٍ (تشیویٌگ دستی – تشیویٌگ دستی ثب ثب اسُ هبّی ثش)

تشیویٌگ اختالف هعٌی داس آهبسی داسًهذ (  )P< 0/05ثعجهبست

شكل : 3اودارٌ گیری متًسط درصد ببلٍ َب ي دم در تریمیىگ مبَی کپًر وقرٌ ای

(فیلِ هبّی لجل اص تشیویٌگ ثب پَست دس هبّی تبصُ ثهذٍى سهتَى
فمشات) ٍ (فیلِ هبّی لجل اص تشیویٌهگ دس ههبّی هٌجوهذ ثهذٍى
ستَى فمشات) اص ًظش هیبًگیي ٍصى فیلِ اختالف هعٌی داس آههبسی
داسد (  ) P< 0/05ضكل . 4

دیگش دس تیوبس فیلِ ثب پَست ٍ ستَى فمشات  ،ثیطتشیي هیضاى فیلهِ
هفیذ هشثَط ثِ سٍش غٌعتی ٍ کوتشیي هیهضاى هشثهَط ثهِ سٍش
دستی دس هبّی هٌجوذ هی ثبضذً .تبیج ًطهبى داد ثیطهتشیي هیهضاى
فیلِ هفیذ هشثَط ثِ سٍش غهٌعتی ٍ کوتهشیي هیهضاى هشثهَط ثهِ
سٍش دستی دس هبّی هٌجوذ هی ثبضذ (ضكل )5

ثب تَجِ ثِ آصهَى تَکی هطبّذُ هی گشدد کِ ّهش سهِ تیوهبس دٍ

شكل  : 4مقبیسٍ درصد فیلٍ قبل از تریمیىگ در ريشُبی دستی ي صىؼتی

شكل  : 5مقبیسٍ ريشُبی تریمیىگ دستی ي صىؼتی از وظر راودمبن سرػت
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 .4بحث
تشیویٌههگ دس فیلههِ هبّیههبًی کههِ ثههذٍى اسههتخَاى ٍیههب داسای
استخَاى ّبی کوتشی ّستٌذ ساحت تش ثَدٍُ ،لی دس هبّی کپهَس
ًمشُ ای کِ داسای فیلِ استخَاًی ثَدُ ٍ هخػَغب استخَاى ّبی
حبضیِ کٌبسی فیلِ کِ هحل ثشش ثشای تشیویٌگ هی ثبضهذ ثسهیبس
سخت ثَدُ ٍ دس ایي تحمیك سعی گشدیذ ثشای سفع ایهي هطهكل،
استخَاى ّبی حبضیِ کٌبسی حزف ٍ سپس تشیویٌگ اًجبم گیشد
ٍ اص هضایبی دیگش حزف استخَاى ّبی حبضیِ ای ایي اسهت کهِ
ثبعث ثذست آهذى فیلهِ ضهكیل ٍ ثهبصاس پسهٌذ هیگهشددٍ .لهی اص
هْوتشیي فبکتَستبثیش گزاس دس ایي ثخص ،عبهل صهبى ثَدُ کِ دس
تٌبطّبی غٌعتی ّضیٌِ ّبی تَلیذ سا ثبال هی ثهشد ،ثهشای سفهع ایهي
هطههكل عشاحههی هبضههیي آالت اسههتخَاى گیههش دس هشحلههِ اٍل یههب
عشاحی هبضیي آالت ثشش استخَاى دس هشحلِ دٍم اص پهیص ثیٌهی
ّبی الصم هی ثبضذ  .ضوي ایٌكِ دس ثشسسی ّبی اًجبم گشفتهِ دس
کطَسّبی اسٍپبی ضوبلی هبًٌهذ کطهَس لْسهتبى اص هبضهیي آالت
ثشش استخَاى ثشای سفع ایي هطكل استفبدُ هیكٌٌذ(. )6
ثب تَجِ ثِ عشضِ هبّی کپَس ًمشُ ای دس ٍصى ّبی هتٌَا ثِ
ثبصاس ،دس ایي تحمیك هطخع گشدیذ ،تشیویٌگ فیلِ دس هبّیبى ثهب
ٍصى ّبی ثبالتش اص  1500گشم ثِ دلیل گَضتی ثَدى ههبّی داسای
ثبصاس پسٌذی ثْتشی ثَدُ ٍ عولیبت تشیویٌگ ساحت تش اًجبم هی
گیشد ٍ فیلِ ّبی ثذست آهذُ اص کیفیت هغلَة تشی ثشخهَسداس
استٍ ،لی ّش چمذس هبّی سیض اًهذام ثبضهذ عهالٍُ ثهش ثهبال ثهَدى
ضبیعبت ٍ سختی کبس ،فیلِ پس اص تشیویٌگ داسای ٍصى کوتهش ٍ
استخَاًی تش هی ثبضذ ٍ ایي ثشسسی ثب تحمیك اًجبم گشفتِ تَسهظ
آلبی  Dowgialloدس سبل  2005دس کطهَس لْسهتبى هغبثمهت
داسد .اص هْوتشیي فبکتَسّبی تشیویٌگ دس فیلهِ ههبّی ،تَجهِ ثهِ
چگًَگی آسایص فیلِ هبّی ثَدُ ثِ ًحَی کِ کوتشیي ضهبیعبت
سا داضتِ ثبضذ ،دس ایي پشٍطُ ًَا چبلَی اًتخبثی ٍ تیهض ثهَدى آى
ثشای تشیویٌگ فیلِ هبّی تبصُ ثسیبس هْهن ثهَدُ ،چهَى اص آسهیت
سسیذى ثِ ضكل کبهل فیلِ جلَگیشی هی کٌذ ٍلی دس تشیویٌهگ
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فیلِ هبّی ثب اسُ هیضاى آسایص فیلهِ چٌهذاى لبثهل کٌتهشل ًیسهت ٍ
هیضاى ضبیعبت داسای ًَسبى است .دس سٍش تشیویٌگ فیلِ ههبّی
هیضاى ثشش لبثل کٌتشل است ،ضوي ایٌكِ ضكل فیلهِ ّهب پهس اص
تشیویٌگ اص سًٍذ یكٌَاختی ثشخَسداس است .آًهبلیض آههبسی ایهي
هَضههَا سا تب یههذ کههشد کههِ هیههضاى ضههبیعبت تشیویٌههگ دس سٍش
غٌعتی کوتش ٍ دس سٍش استفبدُ اص اسُ ثیطتشیي ثَدُ است.
دس اسصیبثی کوی فیلِ ّبی تشیویٌگ ضهذُ ،جذاسهبصی سهِ
اًهههذام سهههش ،پَسهههت ٍ سهههتَى فمهههشات داسای ًمهههص ههههَثشی
هیجبضٌذ(.هطبّذات عولی هجشی) اگش دس سٍش دستی کبسگشاى
خظ تَلیذ اص هْبست کهبفی ثشخهَسداس ًجبضهٌذ ،ضهبیعبت لجهل اص
تشیویٌگ ثسیبس ثبال ثَدُ ٍ دس عهشح اص تَجیهِ التػهبدی هٌبسهجی
ثشخههَسداس ًوههی ثبضههذٍ ،لههی دس سٍش غههٌعتی جههذا کههشدى ایههي
اًذاهْب ثب تَجِ ثِ تٌظیوبت هبضیي اًجبم هی گیشد ٍ ٍصى فیلهِ ّهب
دس سههبعبت کههبسی یكٌَاخههت هههی ثبضههذ ،دس ایههي تحمیههك ثههشای
ثشعشف کشدى ایي هطكل دس هشحلِ اٍل ی

فشغت صهبًی ثشای

فبص توشیٌی دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ پس اص کست هْبست الصم تَسظ
کبسگشاى ،اًذاهْبی فَق جذا کشدى گشدیذ ،ایي هْهبست کوه
کشد تب دس ی

فبص کبسی هعیي ،هتَسظ ٍصى اًذام ّبی جذا ضذُ

داسای سًٍذ ثبثت تشی ثبضذ .تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی ایي ٍالعیهت
سا ًطبى داد ٍ دس سٍش غٌعتی کِ هبضیي آالت لبثل کٌتهشل ههی
ثبضٌذ ضبیعبت ایي لسوت کوتشٍ ،لهی دس فیلهِ ههبّی هٌجوهذ ثهب
استفبدُ اص اسُ ضبیعبت ثیطتش ثهَد ،ضهوي ایٌكهِ دس سٍش دسهتی
ثشای هبّی تبصُ ،هْبست کهبسگش ٍ چهبلَی ثهشش اص فبکتَسّهبی
تعییي کٌٌذُ هی ثبضٌذ(.)3
دسغذ فیلِ هبّی ثذسهت آههذُ لجهل اص تشیویٌهگ ٍاثسهتِ ثهِ
عَاهلی هبًٌذ اثضاس کبس ( چبلَ ٍ هیض ثشش) ،هیضاى تجشثهِ کهبسگشاى
فیلِ کٌٌذُ ،سٍش کهبس ٍ هبضهیي آالت داسد .تهبثیش عَاههل فهَق دس
ساثغِ ثب دسغذ فیلِ ثذست آهذُ لجل اص تشیویٌگ حبکی اص ثیطتشیي
همذاس اص ًظش کوی ٍ کیفی هشثَط ثِ فیلِ ّبی غٌعتی هی ثبضذ.
سشعت هَسد ًیبص ثشای تشیویٌگ فیلهِ ههبّی اص ًظهش اسصیهبثی
التػبدی ثشای ٍاحذ ّبی غهٌعتی ثسهیبس هْهن ههی ثبضهذ چهَى ّهش
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چمذس صهبى تشیویٌگ عَالًی تش ثبضذ ّضیٌِ ّهبی تَلیهذ ،خهذهبت

صادُ ٍ اص جٌبة آلبی هٌْذس فشضبد هبّی غهفت جْهت آًهبلیض

کبسگشی ٍ سشٍیس دّی هبضیي آالت ثبال خَاّهذ ثهَد .ثهِ ّوهیي

آهبسی پشٍطُ تطكش ٍ لذسداًی هی ًوب ین.

دلیل دس کبسگبُ ّبی کَچ

کِ ثب ًیشٍی کبسگشی الهذام ثهِ فیلهِ

کشدى هی کٌٌذ ،ثشای ثبالثشدى سشعت تشیویٌگ الهذام ثهِ آههَصش
کبسگشاى ًوَدُ ،ثب آهَصش ٍ ثبال ثشدى هْبست دس فیلِ دستی ثبعهث
افضایص ساًهذهبى ٍکهبّص ّضیٌهِ ّهبی تَلیهذ ههی گشدًهذ .دس ایهي
تحمیك آًبلیض آهبسی ثشای هحبسهجِ سهشعت دس سٍضهْبی تشیویٌهگ
دسههتی ٍ غههٌعتی دس فیلههِ هههبّی کپههَس ًمههشُ ای ًطههبى داد ساًههذهبى
سشعت دس سٍش دستی ثشای ی

تٌبط هسبٍی هعٌهی داس ثهَدُ ٍ دس

سٍش غٌعتی ثب سشعت ثسهیبس ثهبالتش ًسهجت ثهِ سٍش دسهتی اًجهبم
هیگیشد .
دس اسصیبثی التػبدی ساًذهبى فیلهِ تشیویٌهگ ضهذُ دس ّهش دٍ
سٍش دستی ٍ هبضیٌی هیضاى اضبفبت ثبال ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل لیوت
توبم ضذُ ثشای ّش کیلَ گشم فیلِ ًسجت ثِ لیوت اٍلیِ هبّی حهذٍد
 4ثشاثش افضایص یبفتِ است ٍلی عشضِ هبّی کپَس ًمهشُ ای ثػهَست
فیلِ تشیویٌگ ضذُ هیتَاًذ ثبعث افهضایص عشضهِ ضهذُ ٍ لسهوتی اص
ّضیٌِ ّبی تَلیذ ضذُ سا ججهشاى ًوهَدُ  ،ضهوي ایٌكهِ ههی تهَاى اص
لسوتْبی ثبلیوبًذُ دس تَلیذ سبیش فشآٍسدُ ّبی ثب اسصش هبًٌذ فهیص
ثشگش ،فهیص فیٌگهش ،کَفتهِ ههبّی ٍ سهبیش فهشآٍسدُ ّهبی ثهب اسصش
افضٍدُ هبًٌذ هحػَالت داسٍیی ٍ غٌعتی تَلیذ کشد .
تشكر ي قدرداوی
ایي تحمیك ثب حوبیهت ههبلی ٍ پطهتیجبًی هَسسهِ تحمیمهبت
ضیالت ایشاى اًجبم گشدیذُ است .اص آلبی هٌْذس اسضذ ٍ آلهبی
دکتشخههبًی پههَس سٍسههبی فعلههی ٍ اسههجك هشکههض هلههی تحمیمههبت
فشآٍسی آثضیبى ثِ دلیل فشاّن کشدى اهكبًبت الصم ثهشای اجهشای
ایي پهشٍطُ غهویوبًِ لهذسداًی ههی ًوهبین.اص آلهبی دکتهش غشلهی
سیبست هحتهشم ثخهص ثیَتكٌَلهَطی هَسسهِ تحمیمهبت ضهیالت
ایشاى ثشای ساٌّوبیی ٍ کو

دس تذٍیي علوی ایي پهشٍطُ تطهكش

ٍ لذسداًی هی کٌن  .اص کلیهِ ّوكهبساى پهشٍطُ هٌْهذس فشیهذٍى
سفیع پَس ،هٌْذس ایَة یَسفی ،سشکبس خبًن هٌْذس هیٌب سهیف
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Abstract
The objective of this study was trimming by hand and machinery from Silver Carp
(Hypophthalmichthys molitrix) fillet. The aims of this project was introducing the best type of fillet
trimming by machine handing methods of Silver Carp fillet. For first time we measured percentage
different organs like head , skin, tails, backbone , intestine organs , type of bone and fillet in whole
fish before and after cutting , filleting and trimming . The results show percentage of fillet without
skin and backbone) in trimming by machinery line processing was more than handing (45.6 - 49
respectively), and fillet trimming speed by machinery was more than hand. Also final results of this
study show fillet trimmed without skin and backboneless by machinery method for Silver Carp was
best about shape and consumption.

Keywords: Trimming, Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix), fillet
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