
خاویار مصنوعی چیست؟

اند، ولی این خاویار از شاید براي تان جالب باشد که بدانید بسیاري از کشورها نیز اقدام به تولید خاویار کرده
گویند که کیفیت و خواص به این نوع خاویار در اصطالح خاویار مصنوعی می. آیدماهیان خاویار به دست نمی

هاي اخیر، تهیه خاویار مصنوعی در کشورهاي اسپانیا، در سال. اصیل نیستبا خاویار اصالْ قابل مقایسهآن
این . روسیه و ژاپن رونق پیدا کرده و در واقع این فرآورده، محصولی مشابه خاویار ماهیان خاویاري بوده است

.شودهاي منجمد ماهی آزاد و ماهی هرینگ تولید میخاویار از تخم

ها را به شکل خمیري درآورده و پس از اضافه کردن ژالتین تخمعی، تمامیدر تکنولوژي ساخت خاویار مصنو
البته این خاویارها به محض قرار آورند کهبه آن و تنظیم قوام آن، به صورت قطرات توپی شکل در می

در آخر از . شوندگرفتن در شرایط گرما از لحاظ ظاهري شکلی ناپایدار به خود گرفته و به ژله تبدیل می
آوري در آب نمکی که طعم خاویار به کند و عملشود که با اشعه مادون قرمز کار میستگاهی استفاده مید

.گیردآن داده شده، انجام می

بندي و پاستوریزاسیون آن به اجرا خشک کردن محصول بر حسب خصوصیات آن انجام و سپس بسته
.شودگذاشته می

چشایی و شیمیایی به طور کامل با - وعی از لحاظ کیفیت حسینتایج بررسی نشان داد که خاویارهاي مصن
.نیز ندارند خاویارهاي طبیعی متفاوت بوده و ارزش غذایی

بندي، برخالف خاویار طبیعی که شکل بیضی یا گرد دارند، خاویارهاي مصنوعی اشکال چند از لحاظ دانه
.اي استوجهی داشته و به صورت توده ژله

ه بسیاري از خاویار هاي موجود در بازار ایران که تحت عنوان خاویار روس یا آذربایجان با الزم به ذکر است ک
قیمت هاي نازل به فروش میرسد احتماال خاویار مصنوعی است

هاي خرند، اما در سالها برابر قیمت خاویار پرورشی دیگر کشورها میمشتریان خارجی، خاویار ایران را ده
هاي تردیدآمیز به قلبی در بازار ایران، باعث شده است که برخی خریداران خارجی با نگاهاخیر، ورود خاویار ت

پانزدهم ارزش خاویار اصل، خاویار تقلبی که حدود یک. شود، نگاه کنندهایی که از ایران فرستاده میمحموله
خاویار تقلبی را از نوعی .رو کرده استقیمت دارد، اعتبار خاویار تولیدشده در ایران را با خطر جدي روبه

این محصول از . کنندها به جاي خاویار اصل در بازار توزیع میدهندهسازند و با رنگ، ژله و طعمخمیر می
هاي درمانی و مواد مغذي آید و از بسیاري از خاصیتدرون شکم ماهیان خاویاري و تخم آنها به دست نمی

رو بوده است، سال گذشته با رکود شدیدي روبه20ر ایرانی در با وجود آن که تولید خاویا.خاویار تهی است
اضافه شدن معضل قاچاق خاویار تقلبی که بیشتر از اسپانیا، ژاپن، آذربایجان و دیگر کشورهاي آسیاي میانه 

المللی بخشد، که اعتبار خاویار ایران را در بازارهاي بینآید، نه تنها به این رکود شدت میبه ایران می
آمد، اما اکنون این میزان به دست میتن خاویار در کشور به200ساالنه حدود 60در دهه .کنددار میشهخد
. زاد و ولد ماهیان خاویاري نیز طی این دوره کاهش بسیاري داشته است. تن در سال کاهش یافته است10

شدند، اما برداشت خاویار تبدیل میماهیان خاویاري به ماهی بالغ و آماده درصد از بچه3هاي گذشته در دهه



ها که محل عبور ماهیان آلودگی مصب رودخانه. درصد رسیده است01/0اکنون این ضریب بازگشت به 
90حدود .برابر کاهش داشته باشد300خاویاري است، باعث شده است که زاد و ولد ماهیان خاویاري تا 

درصد از این میزان را تولید 45آید و ایران دست میبهدرصد خاویار جهان از ماهیان خاویاري دریاي خزر 
برابر خاویار دیگر کشورها قیمت 20آید دست میخاویار سیاه ایران به دلیل اینکه از ماهیان آزاد به. کندمی

بشکه نفت ایران ارزش اقتصادي 40تا 30توان گفت که هر کیلو خاویار تولیدي در ایران حدود می. دارد
نیمی از خاویار کشور در استان گلستان تولید . آیدتوجهی براي صادرات به حساب میرفیت قابلدارد و ظ

مرکز فراوري ماهیان خاویاري دارد که منطبق با استانداردهاي اتحادیه اروپا شناخته 3گلستان . شودمی
اکبر به گفته علی. هاي طالیی تولید خاویار فاصله گرفته استبا این حال، این استان از سال.شده است

آمد، تن خاویار به دست می120در این استان هر سال 1351پاسندي، مدیرکل شیالت گلستان، در سال
از ابتداي سال تا پایان شهریور امسال نیز . تن رسیده است6/3اما اکنون تولید خاویار در گلستان به ساالنه 

که به اندازه تولید خاویار در مدت مشابه سال گذشته آوري شدهکیلوگرم خاویار در گلستان جمع650فقط 
هايمحلها، تخریبرودخانهاز حد مجاز و غیرقانونی، قاچاق، ساخت سد و پل بر رويصید بیش. است
سالهمیلیون250تاریخی ماهیان خاویاري ایران را که با قدمت، تاسهاي محیط زیستیو آلودگیریزيتخم

یاري، فرمانده یگان سرهنگ صفی.رو کرده استاند، با خطر انقراض روبهدریاي خزر لقب گرفته» ندهزفسیل«
هاي تندرو به در استان گلستان قاچاقچیان با قایق«: گویدباره میحفاظت منابع آبزي شیالت ایران، در این

از طریق مرز زیرزمینی به بازار خرند وروند، خاویار را بسیار ارزان میمرز دریایی کشورهاي همسایه می
به دلیل ضعف در برخورد با عوامل صید غیرمجاز و قاچاقچیان، تعداد ماهیان . کنندمصرف داخلی هدایت می

هاي مؤسسه تحقیقات براساس پژوهش«: کندوي اضافه می» .خاویاري دریاي خزر به مرز بحران رسیده است
» .دیگر اثري از خاویار و ماهی سفید نخواهد ماند1400سال شیالت ایران، درصورت ادامه وضع موجود تا

میلیون تومان سود 50به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع آبزي، صید هر ماهی خاویاري براي قاچاقچی 
فروش نرفتن ماهیان خاویاري نیز دلیل دیگري براي .زندمیلیارد تومان به کشور صدمه می50دارد، اما 

عبدالحسین ناصري، نماینده مردم گرگان در مجلس، اسفند سال . یار ایران شده استتضعیف تولید خاو
گذشته اعالم کرد که به دلیل پروتکلی که ایران با سایر کشورهاي حاشیه دریاي خزر امضا کرده است، صدور 

12رزش تن خاویار با ا5/4به گفته این نماینده مجلس، . خاویار طبیعی در این کشورها ممنوع شده است
وزارت «: افزایدمی» همشهري«وگو با ناصري در گفت. میلیون یورو به همین دلیل در انبارها مانده بود

پروتکل ممنوعیت صادرات . شده هنوز گزارشی به مجلس نداده استجهادکشاورزي درباره خاویارهاي انبار
هایی البته در استان. امضا شده استوجود بیاید،بدون اینکه هیچ زیرساختی براي خاویار پرورشی ایران به

مثل قم یا مازندران مراکز کوچک پرورش ماهی خاویاري تاسیس شده، اما هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده 
ترین مرکز پرورش ماهیان خاویاري در گلستان نیز امضا شده، اما هنوز موافقت اصولی ساخت بزرگ. است

10اگر این مراکز هم آماده شوند، بلوغ ماهی خاویاري «: افزایداو می».هیچ کار اجرایی صورت نگرفته است
در حالی که کشورهاي مجاور دریاي خزر اکنون خاویار پرورشی آماده دارند و بازار . سال طول خواهد کشید

ها پیش که پروتکل را امضا کردیم، باید به فکر پرورش ماهی ما سال. اندرا در دست گرفته
وگو نژاد، مدیر اداره ماهیان خاویاري استان گلستان، در گفتبا این حال، مصطفی عقیلی» .ودیمبمیخاویاري



میالدي از سوي شرکت مادر تخصصی 2010مجوز صادرات خاویار براي سال «: گویدمی» همشهري«با 
ن به گفته همچنی» .محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی صادر شده است و مشکلی از این بابت نداریم

کیلوگرم خاویار تولید شده در نیمه اول امسال در گلستان، در اختیار مراکز احیا و تکثیر نسل 650او اغلب 
در «: گویدنژاد میعقیلی. ماهیان خاویاري قرار گرفته است تا بازسازي نسلی در این گونه ماهی انجام شود

بینی کرد که تا توان پیشر تولید شده است، اما نمیگلستان تا شهریور امسال، به اندازه سال گذشته خاویا
صیاد ماهی خاویاري به کار 300در استان گلستان بیش از » .شودآخر سال چه میزان خاویار استحصال می

سو تحقیقات در خلیج گرگان از یک. نگرندشان میانداز حرفهمشغولند که اکنون با چشمانی نگران به چشم
بازده شده دهد که این روزها تولید مثل ماهیان بسیار کمهیان خاویاري است، نشان میریزي ماکه محل تخم

الملل ماهیان خاویاري انستیتو تحقیقات بین76ماهیان در سال طوري که براي حفاظت از تاساست، به
فکر آن زمان خطر انقراض به حدي نزدیک بود که مسئوالن مؤسسه تحقیقات شیالت ایران به. تاسیس شد

روزي از سوي دیگر صیادانی که با زحمت شبانه. اي ماهیان خاویاري افتادند.ان.ایجاد بانک ژن، اسپرم و دي
دوزند که در بازار گرمی خاویار تقلبی چشم می100هاي آورند، همچنان به بستهدست میخاویار را قانونی به

ریزي ماهیان هایی که زمانی محل تخم؛ به رودخانهشودمیهزار تومان فروخته10هزار تومان، 150به جاي 
خورند کنند و هر روز به صیادانی بر میدانی تبدیل شده نگاه میرفت و اکنون به زبالهشمار میخاویاري به

.کنندکه ماهیان خاویاري را غیر قانونی از دریا صید می


