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ميزان فيله استحصالي گونه دلفين ماهي 
( Coryphaena hippurus)

 در آب هاي سواحل درياي عمان

چكيده 
sجهـت تعييـن مقدار فيله از گوشـت دلفين ماهـي ( Coryphaena hippurus ) تعداد ۱۰۰ عدد ماهي شـامل ۴۸ نر و ۵۲ ماده از
صيدگاه هاي مختلف در منطقه چابهار جمع آوري و عمل فيله سازي بر روي آن ها در مركز تحقيقات شيالتي آب هاي دور صورت
گرفت. مشخص شد كه به طور متوسط مقدارفيله استحصالي ۴۸/۹۸ درصد وزن كل بدن بوده و مقدار پوست ، باله ، استخوان و وزن
سر به ترتيب برابر ۳ ، ۶/۱ ، ۷/۹۵ و ۱۹/۲ درصد از وزن كل محاسبه گرديد. همچنين بين پارامترهاي وزن كل ، وزن سر ، وزن فيله
، وزن باله و وزن استخوان در دو جنس نر و ماده اختالف معني دار مشاهده گرديد ( p < ۰/۱ ) . با توجه به نتايج ثبت شده مشخص

شد كه گونه مذكور قابليت مطلوبي جهت فيله سازي دارد.

كلمات كليدي : فيله ، دلفين ماهي Coryphaena hippurus ، درياي عمان.
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سهيل علي نژاد، عضو هيأت علمي  موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي •
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Determination of quantity fillet obtain from Dolphin fish ( Conyphaena hippurus) in coastal area of Oman sea water.

By: Alinezhad, S. : Vet .Dept. of Institute of Technical Vacational Higher Education.
Falahatckare, B.: Fisheries Dept. of Institute  of Technical Vacational Higher Education.
100 Dolphin fish consisting of 48 males and 52 females selected by random sampling frome caught fish in fishing

station situated as Chababar region and these fish filleted at offshore fisheries research center. Average quantity fillet 

obtaind in male and female was 50.53% and 47.56% of whole body weight respectively. The mean fillet obtained 

was 48.98% of whole body weight and skin, fin, bone and head weight was 3, 6.1, 7.95 and 19.2% respectively.The 

difference between whole body weight, head weight, fillet weight, fin weight and bone weight in male and female was 

significant (p < 0.1) . According to resualts the specific type of fish has a good capability of producing fillet.

Key words: Fillet, Dolphin fish , Coryphaena hippurus, Oman sea.
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مواد و روش كار
ــامل ۵۲ ماهي ماده و ۴۸ ماهي نر از صيدگاه هاي ۱۰۰ عدد ماهي ش
ــگاه مركز ــس ، كنارك و پزم جمع آوري و به آزمايش ــار ، رمين ، بري چابه
ــه برداري اين ــاي دور حمل گرديد. صيد و نمون ــيالتي آب ه تحقيقات ش
ــهريور ) در بقيه فصول ــون ( ۱۵ خرداد تا ۱۵ ش ــي غير از فصل مانس ماه

انجام پذيرفت .
ابتدا  طول   فورك ، طول سر ، حداكثر  قطر  بدن  با  دقت   ميليمتر

PV ±SD ميانگين جنسيت متغير

۰/۷۵
۲۹۸۷/۳ ۵۲۳۵/۴ نر وزن كل

۱۳۹۷/۹( گرم ) ۴۳۷۹/۸ ماده

۰/۲۵۰
۱۷/۸ ۸۲ نر طول فورك

( cm )۹/۸ ۸۰/۱ ماده

۰/۰۲
۶۵۱/۷ ۱۰۹۱/۱ نر وزن سر

۲۵۱/۷( گرم ) ۷۶۱/۸ ماده

۰/۴۵
۱۷۲/۸ ۳۲۲/۱ نر وزن باله ها

۸۷( گرم ) ۲۶۵/۴ ماده

۰/۴۷۳
۹۴/۹ ۱۴۹/۸ نر وزن پوست

۷۰/۸( گرم ) ۱۳۷/۶ ماده

۰/۰۶۲
۲۳۶/۵ ۴۱۸/۷ نر وزن  استخوانها

۱۲۴/۲( گرم ) ۳۴۶/۱ ماده

۰/۰۲۱
۱۵۵۷/۹ ۲۶۶۸/۸ نر وزن فيله 

۶۹۵/۸( گرم ) ۲۰۸۸/۶ ماده

۰/۲۵
۳/۳ ۱۶/۱ نر طول سر

( cm )۱/۶ ۱۵/۴ ماده

جدول شماره ۱ – ميانگين پارامترهاي مورد اندازه گيري  در جنس نر و ماده دلفين  ماهي

( تعداد نر ۴۸ عدد و تعداد ماده ۵۲ عدد )

مقدمه
ــر و توجه به تنوع  ــترده ت ــد روزافزون جمعيت و نياز به منابع گس رش
ــي امروزه از چالش مهم جوامع  ــتق از موجودات جانوري و گياه غذايي مش
ــواع غذاها به  ــت . از آنجايي كه جوامع مختلف جهت مصرف ان ــري اس بش
Fast ) روي آورده اند صنايع غذايي را به توليد  Food dسمت تغذيه سريع (

ــوق داده است . يكي از اين محصوالت فيله  غذاهاي آماده طبخ يا مصرف س
(Fillet ) مي باشد.

ــتي است كه شامل ماهيچه هاي پشتي و شكمي بوده و  فيله تكه گوش
ــود. اين عمل  به عنوان بهترين نوع عرضه ماهي در بازار مصرف تلقي مي ش
( فيله سازي ) نوعي فرآوري بر روي ماهي بوده و عمدتًا در ماهيان دريايي 
ــيع ، درخصوص ماهيان پرورشي نيز  صورت مي گيرد ، گو اينكه در حد وس

كاربرد داشته اما به گستردگي ماهيان دريايي نمي باشد.
Sea ) و ايجاد  foods ) ــي ــرورت مصرف غذاهاي درياي ــا توجه به ض sب

ــت از  ــيله بريدن گوش ــده ، فيله كني كه به وس تنوع در محصوالت ارايه ش
ــدگاري باالتر  ــردد و حتي منجربه مان ــر و غيره ايجاد مي گ ــتخوان ، س اس
ــد. ــرآورده هاي دريايي مي باش ــي از ضروريات در بحث ف ــود يك ماهي ش

همچنين با ايجاد فيله ، هزينه هاي حمل و نقل ، نگهداري و عرضه به بازار 
ــود ، آماده جهت مصرف  ــف تقليل مي يابد و محصول موج ــه كمتر از نص ب

خواهد بود.
ــي گونه  ــل برخ ــودي نس ــر ناب ــي خط ــان و حت ــر آبزي ــش ذخاي كاه
ــره برداري   ــورد  به ــي كه كمتر م ــه گونه هاي ــتري را  ب ــه بيش ــا ، توج ه
ــرورش  ــر  و  پ ــر  تكثي ــه  ام ــه  ب ــن  توج ــه  و  همچني ــرار  گرفت ق
( Aquaculture ) معطوف ساخته است. يكي از گونه هايي كه در آب هاي 
ــود دلفين ماهي ( كه به آن گاليت يا ماهي ماهي  درياي عمان يافت مي ش
نيز مي گويند ) است كه چندان مورد بهره برداري و توجه قرار نگرفته است. 
ــيله  عمده روش صيد اين ماهي در مناطق مختلف به صورت ضمني به وس
ــي با قالب هاي  Longline ) و بطور اختصاص ــل ( ــته قالب هاي طوي رش
Drift ) مي باشد.  Gillnet ــگير شناور ( t ) و تور گوش Trolling ) ــي gكشش

در حال حاضر ( آمار سال ۱۳۸۱) ميزان صيد اين ماهي كه به صورت صيد 
ضمني مي باشد برابر ۲۱۱۳ تن ثبت گرديده است.

ــد ولي عمدتًا طولي  ــانتيمتر مي رس حداكثرطول اين ماهي به ۲۰۰ س
برابر ۱۰۰ سانتيمتر دارند. اين ماهي سطح زي ( پالژيك ) مي باشد و داراي 
قدرت شناي بااليي است . ساكن آب هاي آزاد بوده ولي وارد سواحل نيز مي 
گردد. محل اصلي گسترش دلفين ماهي در ايران اطراف چابهار مي باشد ولي 
ــرب اقيانوس هند تا حدود ۳۲ درجه جنوب  در مناطق مختلفي منجمله غ
ــًا در درياهاي مناطق حاره و  ــرخ و خليج فارس و عمدت ــه غير از درياي س ب
ــي ذكر گرديده كه با  ــردد. در ارتباط با اين ماه ــاهده مي گ نيمه حاره مش
ــكل ظاهري، حليت، مزه و بافت ،مورد پذيرش مصرف كنندگان  توجه به ش
ــازي آن به دليل عدم وجود استخوان هاي ريز عضالني  بوده و امكان فيله س

وجود دارد (۵) .
ــب  ــن ماهي يك ماهي دريايي بوده كه عليرغم عدم توجه مناس دلفي
ــبتًا  ــت نس ــاي عمان ، داراي كيفيت گوش ــواحل دري ــه اين گونه در س ب
ــن ، ۰/۷ درصد چربي  ــه داراي ۱۸/۵ درصد پروتئي ــت چرا ك مطلوبي اس
ــد ( ۸ ) به طوريكه  ــرم مي باش ــرژي در ۱۰۰ گ ــري ان كل و ۸۰ كيلوكال
ــك ماهي  ــه ، كي ــر فيل ــرآورده هايي نظي ــاخت ف ــت س ــوان جه ــي ت م

ــود. ــزي نم ــه ري ــي برنام ــن ماه ــت اي ــره روي گوش ــوريمي و غي ، س
ــيعي ــاي وس ــه ه ــي برنام ــورها حت ــياري از كش ــه در بس ــن اينك ضم
ــا انجام ــر صيد از دري ــي عالوه ب ــرورش اين ماه ــر و پ ــوص تكثي درخص
ــر و ماده ( به ــده ن ــط باالي ماهيان صيد ش ــد ( ۵ ) . وزن متوس  داده ان
ــرايط ــط ۴/۸ كيلوگرم ) ش ترتيب بيش از ۴ و ۵ كيلوگرم و به طور متوس
ــازي اين ماهيان در آب هاي درياي عمان فراهم ايده آلي را جهت فيله س

ــت. آورده   اس
اين مطالعه جهت تعيين درصد فيله و مقايسه آن در ماهيان جنس نر و

ماده دلفين ماهي در آب هاي منطقه چابهار انجام پذيرفته است.
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ميزان فيله استحصالي ...

ــا   دقت   گرم    ــرازو   ب ــيله   ت ــي   و   وزن كل   بوس ــر  معمول ــط  مت توس
ــد . سپس محوطه شكمي ماهي خالي ( شكل شماره ۱ ) و  اندازه گيري   ش
باله ها و سرقطع ( شكل شماره ۲ ) و وزن هر كدام به تفكيك اندازه گيري 
گرديد. بعد از قطع باله ها و سر ، عمليات پوست كني انجام پذيرفت( شكل 
ــتفاده از كارد مخصوص فيله كني فيله شده(  ــماره ۳ ).سپس ماهي با اس ش
ــتخوان هاي آن پس از جداسازي وزن گرديد( شكل  ــكل شماره ۴ ) و اس ش

شماره ۵ و ۶ ) .
ــن جنس نر و ماده از نرم  ــه آماري فاكتورهاي مختلف بي جهت مقايس
ــتگي پيرسون  T و براي تعيين روابط از آزمون T و ضريب همبس SPSS افزار

استفاده شد.
نتايج

ــورك در ماهيان نر  ــول ف ــخص گرديد كه ط ــر مش ــه حاض در مطالع
ــط ۸۲ و در ماهيان  ــور متوس ــا ۱۱۷ و بط ــانتيمتر ت ــل ۴۵ س ــن حداق بي
ــانتيمتر  ــط ۸۰/۱ س ــور متوس ــر ۱۰۳/۵ و بط ــل ۶۱ و حداكث ــاده حداق م
ــل ۱۱۰۰ تا  ــه ترتيب بين حداق ــان نر نيز ب ــد. وزن كل در ماهي ــي باش م
ــود. اين  ــان ب ــرم در نوس ــن ۵۲۳۵/۴ گ ــور ميانگي ــر ۱۳۰۰۰ و بط حداكث
ــط ۴۳۷۹/۸  ــن ۸۰۰۰-۱۸۰۰ و بطور متوس ــورد در ماهيان جنس نر بي م
ــر فاكتورهاي  ــز از ديگ ــر ني ــد. طول س ــبه ش ــرم اندازه گيري و محاس گ
ــر در دامنه ــه در بين ماهيان جنس ن ــنجش بود ك ــك مورد س مورفومتري

ــط  ــط ۱۶/۱ و در ماهيان ماده ۲۰-۱۲ و به طور متوس ۹-۲۲ و بطور متوس
۱۵/۴ سانتيمترثبت گرديد( جدول شماره ۱ ).

پس از ثبت اطالعات فوق ، قطعات سر ، باله ، پوست و استخوان ماهيان 
ــر بين  ــده جدا و وزن گرديد . در ماهيان نر ، وزن س مذكور به روش ذكر ش
۲۷۱۵-۲۱۱ و به طورمتوسط ۱۰۹۱/۱ و در ماهيان ماده اين مقدار ۱۴۶۷-

۲۶۲ و به طور ميانگين ۷۶۱/۸ گرم محاسبه شد ( جدول شماره ۱ ) .
ــور ميانگين ۳۲۲/۱  ــز در حد ۷۶/۲ الي ۸۱۹/۸ و به ط ــه ها ني وزن بال
ــي ۵۰۴ و به طور ميانگين ۲۶۵/۴ گرم  ــرم در ماهيان نر و بين ۱۰۸/۳ ال گ
ــت گيري اندازه  ــت بعد از پوس ــد. وزن پوس درماهيان ماده اندازه گيري ش
ــط ۱۴۹/۸  ــد كه در ماهيان جنس نر ۴۰۸-۲۸/۷ و به طور متوس گيري ش
ــط ۱۳۷/۶ گرم ثبت  ــان جنس ماده ۴۰۰-۶۲/۵ و به طور متوس و در ماهي

گرديد.
ــتخوان ها مشخص شد كه اين مقدار در ماهيان  با اندازه گيري وزن اس
ــن ۴۱۸/۷ گرم ودر ماهيان ماده ۷۳۵-۱۱۳/۴ با  نر ۱۰۲۹-۸۸/۳ با ميانگي

ميانگين ۳۴۶/۱ گرم تعيين شد ( جدول شماره ۱ ) .
ــط  ــتحصالي در ماهيان نر بطور متوس ــت حداقل وزن فيله اس در نهاي
ــه اين ميزان در هر دو جنس بين  ــان ماده ۴۷/۵۶ بود ك ۵۰/۵۳ و در ماهي
ــن كل ۴۸/۹۸ درصد متغير بود ( نمودار  ــد با ميانگي ۵۶/۱۲- ۴۰/۵۱ درص

شماره ۱ ) . 
ــتخوان ، پوست و باله نسبت به وزن كل  ــر ، اس همچنين درصد وزن س
در دو جنس نر و ماده تعيين گرديد ( نمودار شماره ۲ ) . وزن امعاء و احشاء 
ــط برابر ۹۰/۹۹ و در ماهيان ماده برابر ۸۶/۷۲  نيز در ماهيان نر بطور متوس

گرم اندازه گيري شد كه اختالف معني داري را نشان نداد.
T ، در فاكتورهاي طول سر ، طول فورك و وزن  Tبا توجه به انجام آزمون

 .(p(( ــت بين جنس نر و ماده تفاوت معني داري مشاهده نشد  ( ۰/۱ < پوس
اما بين پارامترهاي وزن كل ، وزن سر ، وزن فيله ، وزن باله و وزن استخوان 

شكل شماره ۱ – محوطه شكمي ( امعاء و احشاء ) دلفين ماهي جنس ماده

شكل شماره ۲ – قطع سر دلفين ماهي جنس نر

شكل شماره ۳- مرحله جداسازي پوست
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. ( p بين دو جنس اختالف معني دار بود ( ۰/۱ >
همبستگي بين فاكتورهاي مختلف نيز تعيين گرديد به طوري كه بين 
كليه موارد از قبيل وزن فيله ، وزن بدن ، وزن سر ، وزن پوست ، وزن باله، 
ــر ، طول فورك و درصد فيله به جز در موارد وزن  ــتخوان ، طول س وزن اس
ــر و طول فورك به درصد فيله كه در سطح  ــت به درصد فيله ، طول س پوس

۹۵ درصد معني دار بوده در سطح ۹۹ درصد معني دار بودند.

بحث 
با توجه به ساختار خاصي كه به صورت پشته بلند در پس سر جنس نر 
اين ماهي مشاهده مي گردد وزن آن در نرها بيشتر از ماده ها بود و بنابراين 
ــاهده مي شود . وزن كل بدن نيز در  اختالف معني داري بين دو جنس مش
ــس داراي اختالف معني دار بوده كه علت آن بزرگتر بودن جنس نر  دو جن
ــد. اين وضعيت  ــده مي باش ــبت به جنس ماده در جمعيت هاي صيد ش نس
ــتخوان و باله ها نيز صادق مي  ــتحصالي ، وزن اس درخصوص وزن فيله اس
ــد. اما با توجه به اينكه اختالف چنداني بين طول فورك و طول سر در  باش
ــد اختالف معني دار نبود. همچنين در مورد  ــاهده نش ماهيان نر و ماده مش
ــت ، بين دو جنس نيز اختالف معني داري ديده نشد كه احتماًال  وزن پوس

علت اين امر برابر بودن تقريبي سطح بدن در دو جنس مي باشد.
ــي  ــط عيدان ــه توس ــه اي ك ــان ، در مطالع ــاير ماهي ــا س ــه ب در مقايس
ــس از   ــه پ ــد ك ــخص ش ــت مش ــام پذيرف ــون انج ــي حس ــر روي ماه ( ۴) ب
ــت فيله برابر  ــت گيري ، راندمان تبديل ماهي كامل به گوش ــتخوان   و  پوس اس
ــر گرديده كه  ــط ذك ــت . همچنين به طور متوس ــوده اس ــد ب ۳۶/۵ درص ۲
ــوده و در كل بدن ،  ــت كنده  ب ــي  قادر  به   توليد ۳۶ درصد فيله پوس ــك  ماه ي
۳ درصد وزن مربوط به پوست ، ۲۱ درصد مربوط به سر ، ۱۴ درصد مربوط به ستون 
فقرات و استخوان و ۱۰ درصد مربوط به باله ها و آبشش ها است (۶) كه در مقايسه 
دلفين ماهي ميزان فيله باالتر و ميزان استخوان كمتري دارد. همچنين مشخص 
شده كه ماهي كاد شكم خالي ۲ كيلويي با فيله كردن در شرايط مناسب ۴۰ درصد 
بازدهي داشته و  ۸۰۰ گرم فيله از آن حاصل خواهد شد (۲) كه در مقايسه با تحقيق 
حاضر درصد پايين تري را نشان مي دهد. البته كارايي فيله كردن در ماهي بستگي 

به اندازه ، جنس و نوع ماهي و شرايط تغذيه اي آن دارد (۱) .
ــوان  عن ــازي  س ــه  فيل در  ــان  ماهي ــي  برخ در  ــه  ك ــكلي  مش
ــح   ترش ــل  دلي ــه  ب ــي   مثل ــد  تولي ــل  فص در  ــه  ك ــت  اس ــن  اي ــده  ش
ــد  ــي آي ــن م ــي پايي ــت ماه ــت گوش ــتروئيدي ، كيفي ــاي اس هورمون ه
ــازي خودداري كرد(۷)  ــن در قبل و حين فصل تكثير بايد از فيله س بنابراي
ــال قادر به  ــت در مورد دلفين ماهي كه در تمام طول س ــه اين وضعي . البت
ــل مي باشد چندان ملموس و چشمگير نمي باشد كه اين خود از  توليد نس
مزيتها اين ماهي جهت فيله سازي محسوب مي شود. همچنين عنوان شده 
است كه بهترين وزن عرضه به بازار در دلفين ماهيان پرورشي ۱/۳۶ تا ۲/۲۶ 
كيلوگرم است چرا كه پس از آن مقدار زيادي چربي در بدن انباشته شده و 
كيفيت گوشت را نامطلوب مي كند (۳) اما اين مشكل در ماهيان صيد شده 

دريايي كمتر مشاهده مي گردد.
ــت  كيفي ــا  ب ــي  غذاي ــوالت  محص ــه  ب ــد  جدي ــزاره  ه در  ــي  زندگ
ــت  اس ــده  ش ــي  متك ــند  باش ــازي  س ــاده  آم ــل  قاب ــريعًا  س ــه  ك ــاال  ب
 . ــت  اس ــوارد  م ــن  اي از  ــخ  طب ــاده  آم ــي  درياي ــاي  غذاه ــواع  ان ــه  ك
ــان ، قابليت پخت و پز  بگونه اي كه فيله انواع ماهيان عالوه بر نگهداري آس

شكل شماره ۴ – گوشت دلفين ماهي پس از پوست كني

شكل شماره ۵- استخوان جداسازي شده از فيله

شكل شماره ۶ – فيله آماده دلفين ماهي

شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳



ميزان فيله استحصالي ...



شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳

پژوهش و سازندگي

ــمال  ــت . وجود ذخاير غني و تنوع زياد انواع آبزيان در ش ــريع را داراس س
ــران و توجه به بازار مصرف و ذائقه محصوالت  ــوب و آب هاي داخلي اي ،جن
ــور را بهبود بخشد.  جديد مي تواند روند مصرف فرآورده هاي آبزيان در كش
استحصال حدود ۴۹ درصد فيله خالص از دلفين ماهي و همچنين استفاده 
ــاي ضايعات اين ماهي در صنايع توليد پودر ماهي مي تواند عالوه بر  از بقاي
ــي از مايحتاج كارخانجات پودر ماهي منطقه را  ــه به بازار مصرف ، بخش اراي
ــياري از ماهيان از  ــه با بس تامين نمايد. بنابراين گونه مذكور كه در مقايس
قابليت فيله سازي مطلوبي برخوردار مي باشد قابل توصيه جهت توليد اين 

محصول و سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.

تشكر و قدرداني 
ــود را از زحمات آقاي گل محمد  ــگزاري خ الزم مي دانيم مراتب سپاس
ــوپك ، مركز تحقيقات شيالتي آب هاي دور چابهار و آقاي دكتر فرشيد  س

عالءالديني ابراز نماييم.
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