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 پیطگفتار -1

ثطزاضی صبحجبٖ ٚ ٔسیطاٖ صٙبیغ  ثٟطٜ  ثب ٞسف «ٛقت چطخ وطزٜ ٔبٞی ویّىبزؾتٛضاِؼُٕ تِٛیس ؾٛضیٕی اظ ٌ»

فطاٞٓ آٚضزٖ أىب٘بت ٚ تدٟیعات ٔٛضز  ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ثرف قیالت تٟیٝ ٚ تٙظیٓ ٌطزیسٜ اؾت.آثعیبٖ فطآٚضی 

بػث اؾتفبزٜ اظ ثطزاضی ثٟیٙٝ اض آثعیبٖ وٓ ٔصطف ث ٞب ػالٜٚ ثط ایدبز قطایظ ثٟطٜ ٘یبظ ثطای تِٛیس ایٗ فطآٚضزٜ

 ٌطزز. حساوثط ظطفیت ٚاحسٞبی فطآٚضی ٔٛخٛز زض تٕبْ عَٛ ؾبَ ٔی

 مقذمٍ  -2
وٝ ثٝ عٛض وّی زض ٕٞٝ ثبقس  ٔیٔتؼّك ثٝ ذب٘ٛازٜ قً ٔبٞیبٖ ٔبٞیبٖ ٟٔٓ التصبزی زضیبی ذعض ویّىب یىی اظ 

ّىب زض زضیبی ذعض قٙبؾبیی ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞی وی 3قٛز. تب وٖٙٛ  ٞبی زضیبی ذعض ثٝ ٚیػٜ زض ؾٛاحُ یبفت ٔی لؿٕت

 قسٜ وٝ ػجبضتٙس اظ:

 

 Clupeonellaengrauliformis .ویّىبی آ٘چٛی1

 Clupeonellagrimmi ویّىبی چكٓ زضقت.2

 clupeonellacultiventris ویّىبی ٔؼِٕٛی.3

 

بی ٔٛضز ٘یبظ ثسٖ، ویّىب ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ثب اضظـ تطیٗ ٔٙبثغ غصایی ثٝ قٕبض ٔی آیس ظیطا زاضای پطٚتئیٗ ٚ ٚیتبٔیٗ ٞ

ٔٛاز ٔؼس٘ی ٚ ا٘ٛاع اؾیسٞبی آٔیٙٝ وٝ زض ٔدٕٛع یه تطویت غصایی ثؿیبض ثب اضظـ ضا ثطای ا٘ؿبٖ ثٝ ٚخٛز ٔی 

آٚضز. ثبفت ٞبی ٔرتّف ٔبٞی ٔب٘ٙس ٞط ٔٛخٛز ظ٘سٜ زیٍط اظ آة، پطٚتئیٗ، ٔٛاز ٔؼس٘ی ٚ ٚیتبٔیٗ ٞب ؾبذتٝ قسٜ 

ٛ٘ٝ ٞبی ٔرتّف ٔبٞی ٞب ٚ فصَٛ ٔرتّف ٕٔىٗ اؾت ٔتغیط ثبقس أب اؾت، ٞطچٙس ٘ؿجت ٞط یه اظ ایٗ ٔٛاز زض ٌ

تغییطات ٚ اذتالفبت ثطذی اظ ػٙبصط ؾبظ٘سٜ چٙساٖ ظیبز ٕ٘ی ثبقس. تطویجبت قیٕیبیی ٔبٞی ویّىب ٘یع ٔب٘ٙس ؾبیط 
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ضٜ ٔی ٔبٞیبٖ اظ آة، پطٚتئیٗ، ٔٛاز ٔؼس٘ی ٚ ٚیتبٔیٗ ٞب تكىیُ قسٜ اؾت، وٝ ثٝ عٛض ٔرتصط زض شیُ ثٝ آٖ اقب

 ٌطزز .

زضصس ٚظٖ ٔبٞی ضا تكىیُ ٔی زٞس وٝ زضا٘ٛاع ٌٛ٘ٝ ٞبی  52 -57زض تطویت قیٕیبیی ویّىب ٔیعاٖ آة حسٚز 

ٔرتّف ویّىب ایٗ زضصس ٔتفبٚت ٔی ثبقس.اظ ٘مغٝ ٘ظط اضظـ غصایی پطٚتئیٗ ػٕسٜ تطیٗ لؿٕت ثبفت ٔبٞیبٖ ٔی 

زضصس زض ٘ٛؾبٖ ٔی ثبقس ٚ ٘ىتٝ حبئع إٞیت  17 -22آٖ ٞب اظ ثبقس. ٔیعاٖ پطٚتئیٗ زض ویّىب ٔبٞیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ 

زضصس ٔی ثبقس. ٌٛقت ٔبٞی ویّىب اظ ٘ظط  69ایٗ اؾت وٝ ضطیت خصة پطٚتئیٗ ٔبٞی زض ثسٖ ا٘ؿبٖ ثطاثط 

ٞبی  ثبقس. غٙی ثٛزٖ پطٚتئیٗ ٔبٞی ویّىب اظ اؾیسآٔیٙٝ ٞبی آٔیٙٝ  ضطٚضی ٘ظیط ِٛؾیٗ ٚ آضغ٘یٗ غٙی ٔی اؾیس

 ٚ ضطٚضی ایٗ ٔبٞی ضا زض ٌطٜٚ ٔٛاز غصایی ثؿیبض ذٛة لطاض زازٜ اؾت.ٌٛ٘بٌٖٛ 

 ػٙٛاٖ ثٝ ٞب زض آٖ افعٚزٜ اضظـ ایدبز ٚ قیالتی ٔحصٛالت إٞیت فطآٚضی ٚ ٘مف ثٝ خٟب٘ی تدبضت ؾبظٔبٖ

 اظ تِٛیسی ٔحصٛالت ثیٗ اؾت. زض  ایٗ وطزٜ تأویس صیس اظ اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ ٚ غصایی أٙیت تأٔیٗ ثطای ػبّٔی

 وٙی فیّٝ ٞبی وبضٌبٜ اظ خّٕٝ آٚضی ػُٕ ٔطاوع ضبیؼبت اظ وبضٌیطی ثٝ آثعیبٖ، قؿتٝ قسٜ ٚ چطخ ٌٛقت

 ٍٟ٘ساضی لبثّیت ثب اضظاٖ  لیٕت ثٝ ٔحصٛالتی ثب اضظـ افعٚزٜ ثطای تِٛیس ٔحصٛالت اِٚیٝ ٔٛاز تجسیُ ٔبٞیبٖ،

 ا٘ؿب٘ی ٔبٞیبٖ ٔصطف ٞبی ضٚـ تطیٗ قسٜ قٙبذتٝ اظ اؾت.أطٚظٜ یىی ثطذٛزاض إٞیت  ذبصی اظ ٔست عٛال٘ی

 ؾٛضیٕی آٖ ز٘جبَ ثٝ ٚ قسٜ چطخ اؾت. تِٛیس ٌٛقت آٖ پبیٝ ٞبی ثط فطاٚضزٜ ٚ ؾٛضیٕی تِٛیس ز٘یب زض ٔصطف وٓ

 .قٛز ٔی پیكٟٙبز ٔبٞیبٖ اظ زؾتٝ ایٗ افعایف ٔصطف ثطای أطٚظٜ وٝ اؾت ٞبیی ضٚـ اظ یىی وٓ ٔصطف ٔبٞیبٖ اظ

 ٚاؾظ حس یب پبیٝ ٔبزٜ ػٙٛاٖ ثٝ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٚ ؾٛضیٕی تٟیٝ ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ آثعیبٖ ٌٛ٘ٝایدبز اضظـ افعٚزٜ ثٝ ایٗ 

 ثبالیی زاضای پتب٘ؿیُ ؾٛضیٕی،ثبقس.  ػٙٛاٖ ضاٞىبض ٔٙبؾجی ثطای افعایف ٔصطف ؾطا٘ٝ آثعیبٖ زض وكٛض ثٝ تٛا٘س ٔی

 ثبقس.  ٔی خب٘ٛضی ٚ ٌیبٞی ٔٙكأ ثب ٞبی اظ  پطٚتئیٗ ٚؾیؼی زأٙٝ خبیٍعیٙی خٟت

 َذف  -3

  ٔبٞیبٖ ضیع ا٘ساْ، اضظاٖ لیٕت ؾٛضیٕی اظأىبٖ تِٛیس 

 ویّىب یاظ ٔبٞأىبٖ تِٛیس ؾٛضیٕی  ایدبز تٙٛع زض ٔحصٛالت قیالتی ثب 
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 ٝؾّیمٝ ٔصطف وٙٙسٌبٖٚ ٔٛضز ی تىِٙٛٛغی ٚ فطاٞٓ آٔسٖ أىبٖ تِٛیس غصاٞبی آٔبزٜ عجك  تٛؾؼ 

 ٖاضتمبء ؾٟٓ ؾطا٘ٝ ٔصطف آثعیب 

 ربرددامىٍ کا -4

 وبضذب٘دبت تِٛیسی ٚ صٙبیغ تجسیّی -1

 ٔطاوع تحمیمبتی فطآٚضی آثعیبٖ -2

 ٞبی عجد غصاٞبی زضیبیی ضؾتٛضاٖ -3

 تعاریف -5

Surimi: ( ٌٜٛقت چطخ قسMinced Fishیب ذٕیط قؿتٝ ٚ پبالیف قسٜ ٔبٞی ضا ؾٛضیٕی ٔی ) ٘بٔٙس. 

By-product :یخب٘ج یفطآٚضزٜ ٞب 

Acceptance :ٖٔیتٚ ٔمجِٛ یطـپص یعا 

 

 
 

 

 

 

 



 وزارت جهبد کشبورزی
 سبزمبن تحقیقبت آموزش و ترویج کشبورزی

 علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقبت 
 پصوهشکده آبسی پروری آبهبی داخلی

 

 

 ريش کار -6

 فرآیىذ تًلیذ سًریمی

 

 

 

 

 خط تًلیذ سًریمی بصًرت صىعتی ي اتًماتیک

خط پیًستٍ ضامل ماضیه آالت سري دم زوی ، ضستطً ، فیلٍ کردن ، گًضت گیری ، ضستطً گًضت چرخ کردٌ ، پرس 

 ي محصًل سًریمی ي بستٍ بىذی

 (mincing) مرحلٍ خرد کردن

 آیٙس زض ٔی صٛضت قىٓ ذبِیأؼبء ٚ احكبء ثٝ وبُٔ لغغ ؾط ٚ ترّیٝ ٞب پؽ اظ قؿتكٛی اِٚیٝ ٚ  ٔبٞی

 Mincedغالح صو ا ؾوٛضیٕی ٚ فوطآٚضزٜ ٞوبی آٖ اؾوت.     تِٛیس، وطزٜ ٔبٞی ٌٛقت چطخٟٕٔتطیٗ ٔٛضز ٔصطف 

fish قسٜ ٔبٞی پؽ اظ ذطٚج اظ زؾتٍبٜ  چطخ ثٝ ٌٛقتDeboner . اعالق ٔیٍطزز 
 

 استخًان گیری مکاویکی

ٝ  ٔتسٚاَٞبی  ثٝ وٕه اثعاض ٔىب٘یىی یىی اظ ضٚـخسا ؾبظی ٌٛقت  ٞوبی ووٓ ٔصوطف     ثطای اؾتفبزٜ ثٟتط اظ ٌٛ٘و

ثطای ثٟجٛز ویفیت ٚ ثسؾت آٚضزٖ ثبفت ٚ ضً٘ تِٛیس ؾٛضیٕی ٘یبظ اؾت تب حس أىبٖ اظ ضٚـ زؾوتی پطٞیوع    اؾت.

پیٛؾتٝ ذظ تِٛیس ت اظ ٔبقیٗ آالت صٙؼتی ثصٛض وكٛضٞبی قطق آؾیب ٚ ذصٛصب قطق وكٛض غاپٗ ٕٞب٘ٙسوطزٜ ٚ 

ٌیوطی ٚ زؾوتٍبٜ ٔیىؿوط چطذوبٖ ثوطای       تٛاٖ ثٝ زؾتٍبٜ زیجٛ٘ط ثطای ٌٛقت ٞب ٔی ایٗ زؾتٍبٜ خّٕٝز. اظزطاؾتفبزٜ ٌ

توبوٖٙٛ زض ٔوٛضز ثؿویبضی اظ      (Mince )ٞبی خساؾبظی ٔىب٘یىی)تٟیٝ تىٙیه قؿتكٛ ثصٛضت پیٛؾتٝ اقبضٜ ٕ٘ٛز.
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ثؿویبضی   بظاز صیس، ضبیؼبت ٔبٞیبٖ فیّٝ قسٜ،ٔ ٞبی وٓ ٔصطف، ٌٛ٘ٝ ،ظی وٛچه ٔبٞیبٖ ؾغحاِٚیٝ ٔب٘ٙس ذبْ ٔٛاز 

  .اظ ٘طْ تٙبٖ ٚ ؾرت پٛؾتبٖ ثىبض ضفتٝ ٚ ٘تبیح ٔغّٛثی زاقتٝ اؾت

اؾت تب اظ عطیك آٖ اخعاء ٌٛقوتی   ٔكجهٞبی خساؾبظی ٔىب٘یىی اؾتفبزٜ اظ یه فیّتط  اؾبؼ وبض زض اوثط تىٙیه

ْ  ؾیؿوتٕی  بَ حبضوط  ٚ غیط ٌٛقتی اظ یىسیٍط خوسا قوٛ٘س. زض حو    ٔوٛضز اؾوتفبزٜ لوطاض     "Belt and drum" ثوب ٘وب

ضوریٓ ٚ  ( Belt) زض ایٗ ؾیؿتٓ ٔبٞی پؽ اظ لغغ ؾط ٚ ترّیٝ حفطٜ قىٕی اظ ثیٗ یوه تؿوٕٝ وٕطثٙوس   وٝ ٌیطز  ٔی

 قٛز.  ه )ؾٛضاذساض( چطذبٖ ػجٛض زازٜ ٔیٔتحطن لبثُ تٙظیٓ ٚ یه اؾتٛا٘ٝ ٔكج

 ضؾس ِٚی اضتجبط ثیٗ فكوبض، ا٘وساظٜ ٔٙبفوص ٚ ؾوغح      ٞط ؾبزٜ ثٝ ٘ظط ٔیٗ ػّٕیبت زض ظبػّیطغٓ آ٘ىٝ اصَٛ ای

چیسٜ ثوٛزٜ ٚ  ثؿیبض پیShear damage ٞب ٚآؾیت حبصُ اظ ثطـ ٔمساض آِٛزٜ وٙٙسٜ تٕبؼ ثب ثبظزٜ ٟ٘بیی،

 .ی ثٟجٛز قطایظ وبض ٚ افعایف ویفیت ٔحصَٛ ٟ٘بیی ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطزالظْ اؾت ٕٞٛاضٜ ثطا

 ٛتوبییط  ط ٔموساض اؾوترٛاٖ ٚفّوؽ   ظو ا٘ٝ )غطثبَ( ثط ویفیت ٌٛقت خسا قسٜ ثٝ ذصوٛل اظ ٘ ا٘ساظٜ ٔٙبفص اؾت 

ؾٛضیٕی زض ٔحصَٛ  ی وٛچه ٚ ضیعٞب اؾترٛاٖ ٔیعاٖ اؾتٛا٘ٝٔٙبفص زض صٛضت ثعضي ثٛزٖ ی زاضز. ثؿیبض

ٚ زضصوس   قسٖ ثبفت ٌٛقوت   ترطیت ٚ ٔتالقیثبقٙس ٔٛخت افعایف فكبض ط وٛچه اٌ یبثس ٚ افعایف ٔی

 ٌطزز.  ضبیؼبت ٍٞٙبْ آثىكی ٌٛقت ٔیثبالی 

 ٜزض ظطفیت ٍٟ٘ساضی آة ذطٚج آة اظ ٌٛقت قسٜ ٚمساض فكبض ؾجت ا٘س وٝ ثبال ضفتٗ ٔ ٔغبِؼبت ٘كبٖ زاز

ضا ٘ؿجت ثٝ آؾیت حبصوُ    ، حؿبؾیت آٖبزٜ ذبْافعایف ٔمساض آة زض ٔ . ثطػىؽ،یبثس وبٞف ٔیٌٛقت 

افوعایف فكوبض زض عوَٛ ػّٕیوبت ٕٞچٙویٗ ثوط ویفیوت        زٞوس.   یٙس( افعایف ٔوی آ)زض ذالَ فطshear اظ ثطـ

 ایطات لبثُ تٛخٝ زاضز. ٔحصَٛ ٟ٘بیی 

 

 مرحلٍ ضستطً)خیساوذن(

ثب اؾتفبزٜ اظ آة قطة ٚ ذٙه )افوعٚزٖ  ،  (Minced fish) قؿتكٛی ٌٛقت ٔبٞی پؽ اظ خساقسٖ اظ اؾترٛاٖ

 ثٛزٜ تطیٗ ٔطاحُ ؾبذت ؾٛضیٕی  اظ ٟٔٓیىی زضصس(  3 - 2زضخٝ ؾب٘تیٍطاز ٚ ٕ٘ه ثٝ ٔمساض  12ید ٚ حفظ زٔب تب 
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 ػبٔوُ اوؿیساؾویٖٛ اظ  ( Heme)ذٖٛ، ِیپیسٞب ٚ تطویجبت ٞٓ ٞب، ضٍ٘سا٘ٝ ،ٞبی ٔحَّٛ زض آة وٝ زض ایط آٖ پطٚتئیٗ

 یبثس. ٚ ٔیٛظیٗ، اؾتحىبْ غَ افعایف ٔی وتیٌٗٛقت خسا قسٜ ٚ زض ٘تیدٝ تغّیظ ا

ووٝ  قوٛز   ا٘دوبْ ٔوی  اضبفی   ؾیىُ یٗزض چٙسایٗ ٔبٞی قت قؿتكٛی ٌٛ ،ٔبٞی ویّىبٌٛقت  تیطٜضً٘ ثب تٛخٝ ثٝ 

ٞبی زیٍط ضا خسا ؾبذتٝ ٚ ضً٘  غكبٞبی تیطٜ ٚ ٘بذبِصی ،قسٜ ٞبی ؾیبٜ)ٔال٘یٗ( ضٍ٘سا٘ٝخسا ٕ٘ٛزٖ  ؾجتایٗ ػُٕ 

ثب تٛخٝ ثٝ ظطافت ثبفت ٔبٞی ویّىب قؿتكٛی ٔىطض ؾجت تمٛیت لوسضت   اظ عطف زیٍطثركس.  ٔحصَٛ ضا ثٟجٛز ٔی

ظیطا تدطثٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ظطفیت تكىیُ غَ ثب تؼساز زفؼبت قؿتكوٛ ضاثغوٝ ٔؿوتمیٓ     ،ٌطزز ٔی ٔبٞی غَ زض ایٗ

 .زاضز

 مرحلٍ پایذار کردن)پاالیص ي آبگیری(

ٜ    ذطزٜ ٌٛقوت ٌیطز ٚ زض ٞط ٔطحّٝ  ٔطحّٝ صٛضت ٔی 3ٔطحّٝ پبیساض وطزٖ ٌٛقت چطخ قسٜ زض   ٞوبی خوسا قوس

(Mince)  ٛپوطؼ  (تٙظیوف  )زاضای ٔمساض ظیبزی ضعٛثت ثٛزٜ ثب اؾتفبزٜ اظ پبضچوٝ   وٝپؽ اظ ذیؿب٘سٖ ٚ قؿتك ٚ ، 

لبثُ شوط اؾت زض ٞط ٔطحّٝ اظ ٚظٖ ٌٛقت چوطخ قوسٜ وبؾوتٝ قوسٜ ٚ ٟ٘بیتوب ٔموساض       ز. قٛا٘دبْ ثٍیطی آ ٚ پبالیف

 یبثس. زضصس ؾٛضیٕی ٘ؿجت ثٝ ٚظٖ اِٚیٝ ٔبٞی ثٝ وٕتط اظ یه ؾْٛ آٖ وبٞف ٔی

   

  



 وزارت جهبد کشبورزی
 سبزمبن تحقیقبت آموزش و ترویج کشبورزی

 علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقبت 
 پصوهشکده آبسی پروری آبهبی داخلی

 

 

 تولید سوریمی نمودار خط

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دریافت ماهی

 قطع سر و تخلیه احشا و شستشو

 خمیرگوشت گیری با دستگاه و تولیذ

 شستشو و آبگیری اولیه با دستگاه

 )یک تا چهار مرحله(

 پرسایی با دستگاهآبگیری نه

 پاالیش نهایی

انجام است()قبل از پرس نهایی نیس قابل

 نگهذارنذهاضافه کردن مواد

بسته بنذی

 
 سردخانه و نگهذاری



 وزارت جهبد کشبورزی
 سبزمبن تحقیقبت آموزش و ترویج کشبورزی

 علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقبت 
 پصوهشکده آبسی پروری آبهبی داخلی

 

 

 مسایای تًلیذ سًریمی از ماَی کیلکا

ٞی ٚ لیٕت ٟ٘بیی ٔحصَٛ ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ ایٗ ٔب ،ی اؾتفبزٜ اظ ٌٛقت ٔبٞی ویّىب ثطای تِٛیس ؾٛضیٕیاظ ٔعایب

ٞبی ذٕیطی ٔب٘ٙس ثطٌط، فیٍٙط، فیف  ٛاٖ ذٕیط پبیٝ خٟت اؾتفبزٜ زض ؾبیط فطآٚضزٜٕٞچٙیٗ ثٟیٙٝ ؾبظی ثبفت آٖ ثؼٙ

 . ثبَ ٚ ...وٝ ٘یبظ ثٝ ثٟجٛز ضً٘ زاض٘س
 

 ت خاص سوریمی کلیکامالحظا

قٛز ٘ؿجت ثٝ ٔبٞیبٖ زیٍطی وٝ لؿٕتی اظ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔبٞی ویّىب اظ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ تیطٜ ٌٛقت ٔحؿٛة ٔی

ظٔبٖ قؿتكٛ  ٔست  ثٝثبیؿت  ٚ ثطای تٟیٝ ؾٛضیٕی اظ ٔبٞی ویّىب ٔی ثٛزٜثبقس وبٔال ٔتفبٚت  یٞب تیطٜ ٔ ػضالت آٖ

وٝ ٔٙدط ثٝ  ثٟجٛز  قٛزخٟت قؿتكٛ ٌٛقت تٛخٝ ذبل زضصس افعٚزٖ ٕ٘ه ثٝ آة ٔٛضز اؾتفبزٜ  ٔیعاٖثٝ ٚ حتی 

 ضً٘ ضٚقٗ ٚ ٔغّٛة ثطای تٟیٝ ؾٛضیٕی ٌطزز.

 

 


