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  تولید خاویار در ایران جهش برایپرورش ماهی پاروپوزه، راهکاری مناسب 

 
 دلکامیار جاوید رحم

زوین، ایرانقکارشناس ارشد شیالت، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،   

  

 چکیده

گذاری از طریق معرفی محصوالتی با ارزش افزوده باال نظیر پروری، افزایش جذابیت این بخش برای سرمایهیکی از الزامات توسعه آبزی

سیاری برای بگذاری در این بخش را های ماهیان خاویاری سرمایهماهیان خاویاری است. دوره رشد طوالنی و هزینه باالی تغذیه اکثر گونه

دلیل دوره ها وجود دارند که بهدهندگان دشوار ساخته است. با این وجود، خانواده دیگری از ماهیان خاویاری با نام پاروپوزهاز پرورش

خواری، قابلیت باالیی برای سال( و رژیم غذایی زئوپالنکتون 1-2ف کیلوگرم ظر 2-3کوتاه پرورش و نرخ رشد باال )رسیدن به وزن 

گراد است. سن رسیدگی یدرجه سانت 16-18و  13-16پروری دارند. محدوده دمای مناسب برای تکثیر و پرورش این ماهی به ترتیب زیآب

ترتیب اکی بهخسالگی است. وزن مطلوب و تراکم اولیه برای پرواربندی در استخرهای  8سالگی و در اسارت تا  14جنسی در طبیعت تا 

خواری ی پالنکتونتن در هکتار است. با توجه به رژیم غذای 3هکتار و برداشت نهایی بدون غذادهی، در حدود  عدد در 25000گرم و  150

برون نه اوزوناین ماهی، بارورسازی آب ضروری است. کیفیت گوشت و خاویار این ماهی با تاسماهیان رقابت نموده و بسیار مشابه گو

ر ایران وجود ندارد. با توجه به دپوزه این است که این ماهی غیربومی بوده و ذخایر طبیعی آن پروری پارواست. تنها مشکل در زمینه آبزی

رسد که معرفی های غیربومی نظیر استرلیاد، تاسماهی سیبری و کپورماهیان چینی، به نظر نمیتجربیات پیشین در زمینه واردات مولدین گونه

های تکثیر، پرورش و فرآوری خاویار پاروپوزه د. بنابراین، مقاله حاضر مروری بر روشپروری کشور غیرممکن باشپاروپوزه به بخش آبزی

 است.

 

 : پاروپوزه، پرورش، خاویار، تکثیر مصنوعی، گونه غیربومیکلیدی واژگان
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 بیان مساله

ماهیان خاویاری ارزش اقتصادی فراوانی داشته و نقش 

متاسفانه، با . دکشور دارن شیالت بخشسزایی در توسعه به

های فراوان سازمان شیالت ایران و انستیتو وجود تالش

های اخیر، المللی ماهیان خاویاری طی سالتحقیقات بین

 تاسکاهش یافته  بسیار ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری ایران

 (. بنابراین، امروزه پرورش1399)عبدالملکی و همکاران، 

ماهیان خاویاری و تولید خاویار پرورشی بسیار حائز 

خانواده تاسماهیان  2ماهیان خاویاری به اهمیت است. 

(Acipenseridaeو پاروپوزه )( هاPolyodontidae تقسیم )

شوند. وجه تسمیه گروه اخیر، وجود یک پوزه دراز و می

خالف ها بر. پاروپوزهپارو است به غضروفی شبیه مسطح

های دهانی هستند تاسماهیان فاقد زره استخوانی و سبیلک

(. کشورمان دارای چندین گونه 1386)ستاری و همکاران، 

و هزینه اما دوره رشد طوالنی  است.بومی از تاسماهیان 

موجب افزایش زمان بازگشت سرمایه شده پرورش  باالی

گذاران مکن است منجر به دلسردی سرمایهو این امر م

جهت ورود به این حوزه باشد. این مشکل در مورد 

الیی ، چراکه نرخ رشد باخوردکمتر به چشم می پاروپوزه

رژیم غذایی کیلوگرم در سال( داشته و  4)تا 

ن اغلب . رنگ تخم این ماهیاخواری داردزئوپالنکتون

سندی باالیی دارد خاکستری تیره یا سیاه است که بازارپ

 (. 1)شکل 

 

 

های رسیده )راست( و خاویار فرآوری شده تخمک -1شکل 

 پاروپوزه )چپ(

گونه شامل پاروپوزه  2جنس و  2خانواده پاروپوزه دارای 

(، بومی حوضه آبریز Polyodon spathulaآمریکایی )

پی در کشور آمریکا و پاروپوزه چینی سیسیرودخانه می

(Psephurus gladius بومی حوضه آبریز رودخانه ،)

 Shelton and( )2)شکل است تسه در کشور چین یانگ

Mims, 2015 پاروپوزه آمریکایی در تمام طول عمر دارای .)

خواری بوده، اما پاروپوزه چینی رژیم غذایی زئوپالنکتون

آورد. بنابراین، هزینه پس از بلوغ به ماهیخواری روی می

مراتب کمتر از پاروپوزه چینی ریکایی بهپرورش پاروپوزه آم

ای صورت چندگونهبوده و همچنین امکان پرورش آن به

دهندگان وجود دارد. همین امر سبب شده است تا پرورش

چینی نیز به واردات و پرورش این ماهی روی آورند. کشور 

 3000برای نخستین بار اقدام به واردات  1988چین در سال 

ه از آمریکا نمود، اما تدریجا دانشمندان عدد الرو پاروپوز

چینی این ماهی را اهلی نموده و چرخه تکثیر و پرورش آن 

ای که کشور چین گونه، بهنمودندرا در کشور خود تکمیل 

مولد فعال، توان تولید بیش از  12000با دارا بودن بیش از 

ترین تولیدکننده میلیون تخم را در سال داشته و بزرگ 60

 (.Mims, 2015شود )اهی در جهان محسوب میاین م
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 ( )چپ(Psephurus gladiusپاروپوزه چینی ) و( )راست( Polyodon spathulaپاروپوزه آمریکایی ) -2شکل 

مشکل اصلی در زمینه معرفی پاروپوزه به صنعت 

اما  .پروری کشورمان، غیربومی بودن این ماهی استآبزی

با عنایت به روابط حسنه فیمابین جمهوری اسالمی ایران و 

ین در زمینه واردات تجربیات پیشجمهوری خلق چین و 

های غیربومی نظیر کپورماهیان چینی از این کشور، به گونه

های کارشناسی و اخذ موافقت پس از بررسیرسد نظر می

 ایهدستگاهدر صورت رایزنی با واردات ماهی پاروپوزه، 

در کشور چین، امکان  رسمیایران با مقامات  ربطذی

پروری به ایران و معرفی آن به بخش آبزی این ماهیواردات 

کشور وجود داشته باشد. شرط موفقیت در این مسیر، 

ش بهینه آشنایی با بیوتکنیک تکثیر و پرورش و همچنین رو

بنابراین، مقاله حاضر با . است فرآوری خاویار این ماهی

های تکثیر، پرورش و فرآوری خاویار ف بررسی روشهد

 پاروپوزه نگارش شده است.

 تکثیر در اسارت

سالگی  7-14 سن رسیدگی جنسی در پاروپوزه ماده در

سالگی )وزن  6-7 سن کیلوگرم( و در نرها در 10-15)وزن 

های بالغ در شرایط شود. مادهحاصل می کیلوگرم( 9-5

کنند. وزن توده بار تخمریزی میسال یک 2-3طبیعی هر 

درصد وزن بدن  15-20غ به تخمدان در مولدین ماده بال

تخم  26000تا  9000وری نسبی نیز از و نرخ هما بالغ شده

. (Shelton, 2015) ازای هر کیلوگرم وزن بدن متغیر استبه

ترهای شنی مناطق باالدست زه در بستخمریزی پاروپو

گراد  رخ درجه سانتی 13-16ها در محدوده دمای رودخانه

که افزایش دمای آب، سرعت باالی  داده و گزارش گردیده

تحریک تخمریزی جریان آب و سیالبی شدن رودخانه بر 

. افزایش (Schooley and Scarnecchia, 2019)موثر هستند 

گراد درجه سانتی 10-11به در ابتدای بهار دمای آب 

سوی منطقه مهاجرت بهموجب تحریک مولدین به 

 ,Sheltonگردد )باالدست رودخانه )محل تخمریزی(  می

ز سازی در مولدین ارده. افزایش وزن تخمک و ز(2015

ها در انتهای این دوره فصل پاییز آغاز شده و قطر تخمک

شکل بیضی  بههای رسیده سد. تخمکرمتر میمیلی 8/2به 

یافته دارای های لقاح. تخم(3)شکل  رنگ هستندو تیره

های بستر رودخانه خاصیت چسبندگی بوده، به سنگریزه

کنند. چسبیده و سپس شروع به آبکشی و تورم می

 60و بین  تابع دمای آب بوده هاتخم زمان انکوباسیونمدت

زه انجامد. طول کل الروهای تاطول میساعت به 365تا 

ه و از متر بوده، شنای عمودی داشتمیلی 9-10تفریخ شده 

کنند. پس از تکامل کیسه شنا و ذخیره کیسه زرده تغذیه می

درآمد تغذیه فعال آن با هوا، شنای افقی  که پیشپر شدن 

 ,Schooley and Scarnecchia) گرددباشد آغاز میمی

2019.) 
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 مولد ماده های رسیده پاروپوزه درون بدنتخمک -3شکل 

توان در استخرهای خاکی یا مخازن مولدین پاروپوزه را می

فایبرگالس نگهداری کرد. مخازن مورد استفاده باید شکل 

مدور داشته باشند، چراکه الگوی شنای پاروپوزه همواره در 

ای است. حداقل قطر مورد نیاز این مخازن یک مسیر دایره

درصد آب  25متر است. ضروری است که روزانه  4/2

مخزن تعویض شود. رسیدگی کامل جنسی در بهار اتفاق 

و نشانه آن در مولدین ماده، نرمی و برآمدگی شکم و  افتاده

های های تولیدمثلی بر روی سر و تیغهدر نرها ظهور دانه

آبششی است. برای انتخاب مولدین جهت تکثیر باید از 

در بر برداری کرد. لوله تخمکها نمونهتخمدان آن

ها همانند تاسماهیان به حفره عمومی بدن متصل پاروپوزه

برداری مستقیم از تخمدان از طریق است که در نتیجه، نمونه

های برداری از تخمکنیست. برای نمونه میسرمنفذ تناسلی 

این ماهیان باید شکاف کوچکی در ناحیه شکمی ایجاد 

متر نمونه میلی 5و توسط یک سوند باریک با قطر  نموده

دست آورد. برای تعیین میزان رسیدگی مورد نظر را به

های شود. تخمکجنسی به شاخص قطبیت استناد می

 2-5استحصال شده داخل آب جوش قرار گرفته و برای 

شوند تا زرده سفت شود. تعدادی از دقیقه جوشانده می

سط تیغ از وسط و در راستای های جوشانده شده توتخمک

شوند تا محتویات تخم خصوصا طولی برش داده می

قابل رویت  یا لوپ زیر میکروسکوپدر وزیکول ژرمینال

وزیکول نزدیک به قطب جانوری باشد شوند. اگر ژرمینال

وزیکول که ژرمینالنشانه رسیدگی جنسی است. در صورتی

ه نارس بودن در قسمت میانی تخم قرار داشته باشد نشان

رسیدگی است و رسیدن به قطب جانوری نیز دال بر فوق

صورت مولد قابل استفاده در عملیات  2است که در هر 

تکثیر نخواهد بود. برای افزایش کارایی تکثیر و همزمان 

ها در گله باید اقدام به تزریق کردن روند رسیدگی تخمک

ای تکثیر هورمون به مولدین کرد. بهترین هورمون برای الق

است. میزان هورمون مورد استفاده  LHRHدر پاروپوزه 

ازای هر کیلوگرم وزن بدن میکروگرم به 100ها برای ماده

ساعته  12درصدی با فاصله  90و  10دوز  2است که در 

 50شود. میزان هورمون مورد استفاده در نرها تنها تزریق می

در یک  ازای هر کیلوگرم وزن بدن است کهمیکروگرم به

شود. دوز و همزمان با اولین تزریق مولد ماده دریافت می

 12-18ها گراد، اووالسیون مادهدرجه سانتی 17در دمای 

افتد که ساعت پس از تزریق دومین دوز هورمون اتفاق می

نشانه اصلی آن مشاهده تعدادی تخمک در کف مخزن 

ز (. ترشح اسپرم در نرها نی4نگهداری مولدین است )شکل 

ساعت پس از تزریق هورمون افزایش قابل توجهی را  24

دهد. مرحله بعدی تکثیر، استحصال تخمک و نشان می

اکه مولدین چر .اسپرم از مولدین و لقاح مصنوعی است

شیوه طبیعی جفتگیری و تخمریزی پاروپوزه در اسارت به

 (.Mims and Shelton, 2015کنند )نمی

 
های آزاد کشی، تخمکآماده تخم اده پاروپوزهمولد م -4 شکل

 شده در کف مخزن نشانه رسیدگی کامل جنسی است.
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برای استحصال اسپرم از مولدین نر از روش مکش استفاده 

منظور، یک شیلنگ باریک پالستیکی متصل شود. بدینمی

لیتری داخل منفذ تناسلی ماهی فرو برده میلی 10به سرنگ 

شود تا شده و سیلندر سرنگ به آرامی عقب کشیده می

ساعت پس  96(. مولدین نر تا 5اسپرم خارج شود )شکل 

هورمون حجم باالیی از اسپرم را ترشح کرده و  از تزریق

گیری کرد. اسپرم توان از یک مولد چند بار اسپرمبنابراین می

درجه  4توان برای چند ساعت داخل یخچالی با دمای را می

 . (Mims and Shelton, 2015)گراد نگهداری کرد سانتی

 
 شیوه مکشگیری از مولد نر پاروپوزه بهپرماس -5شکل 

برای استحصال تخمک از مولدین ماده چند روش وجود 

ترین روش، کشتن مولد، شکافتن شکم و خارج دارد. ساده

ها است که با توجه به ارزش باالی مولدین ساختن تخمک

عنوان توصیه هیچو عدم دسترسی به ذخایر وحشی به

کشی دستی با وارد آوردن فشار شود. روش دیگر، تخمنمی

است که با توجه به شکل خاص دستگاه به حفره شکمی 

تناسلی پاروپوزه، کارایی پایینی داشته و بیش از چند صد 

آید. دست نمیکشی بهلیتر تخمک در هر نوبت تخممیلی

روش کاربردی دیگر که امروزه در اغلب کشورهای 

گیرد، تکنیک دهنده این ماهی مورد استفاده قرار میپرورش

روش، یک برش کوچک در  میکروسزارین است. در این

شود که مستقیما قسمت قدامی منفذ تناسلی ماهی ایجاد می

یابد و همزمان شکم ماهی جهت تسهیل به حفره بدن راه می

سوی دم مالش داده ها از سمت سر بهدر خروج تخمک

های استحصال شده به این (. تعداد تخمک6شود )شکل می

عدد متغیر  400000تا  70000شیوه بسته به وزن مولد از 

است. این روش بهترین شیوه برای استحصال تخمک از 

ها باشد، چراکه بخش عمده تخمکمولدین پاروپوزه  می

های ماند و در سالخارج شده و مولد نیز اغلب زنده می

آینده نیز قادر خواهد بود تا در عملیات تکثیر مشارکت کند. 

است پس از اتمام البته برای جلوگیری از بروز عفونت بهتر 

 Mims)کشی، محل جراحی با نخ بخیه دوخته شود تخم

and Shelton, 2015) . 

 
مولد ماده پاروپوزه جهت  تناسلیایجاد برش در ناحیه  -6شکل 

 شیوه میکروسزاریناستحصال تخمک به

 

را به  قاح باید اسپرمدر ظرف ل توده تخمک پس از تخلیه

شود آن اضافه کرد. جهت حفظ تنوع ژنتیکی، توصیه می

مولد نر به تخمک یک مولد ماده اضافه شود. اسپرم  3اسپرم 

پاروپوزه بسیار غلیظ است، بنابراین برای کاهش خطر پدیده 

سازی کرد. اسپرمی، الزم است پیش از لقاح آن را رقیقپلی

لیتر آب اضافه  2-4یتر اسپرم به لمیلی 20-30منظور، بدین

لیتر تخمک اضافه  1-2شده و مخلوط حاصل نیز به 

شود. جهت ترکیب تخمک و اسپرم و عمل لقاح، عمل می

شود. سپس جهت رفع دقیقه انجام می 1هم زدن به مدت 

با آب رودخانه  1:1یافته به نسبت های لقاحچسبندگی، تخم

لیتر آب(  1گرم رس در  50-75یا مخلوط گل رس )

شوند. سپس دقیقه هم زده می 20مخلوط شده و برای 
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مخلوط رفع چسبندگی تعویض شده و مجددا مخلوط تازه 

شود تا الیه چسبنده از دقیقه هم زده می 20اضافه و مجددا 

ها با آب شیرین ها زدوده شود. در نهایت نیز تخمسطح تخم

وباسیون شوند. برای انکشو داده میوخالص و تمیز شست

شود دونالد استفاده میهای پاروپوزه از انکوباتور  مکتخم

 46لیتر، ارتفاع  8(. این انکوباتورها دارای حجم 7)شکل 

متر هستند و برخالف سانتی 16متر و قطر سانتی

ها مدور است. هر انکوباتورهای ویس، قسمت تحتانی آن

آب از  یافته را دارد.تخم لقاح 70000انکوباتور گنجایش 

 5/2ای به قطر قسمت تحتانی انکوباتور توسط لوله

شود. متر وارد شده و از قسمت فوقانی سرریز میسانتی

لیتر  2-4روز ابتدایی انکوباسیون  2سرعت جریان آب در 

لیتر در دقیقه افزایش  4-6در دقیقه بوده و پس از آن به 

درجه  11-19یابد. طول دوره انکوباسیون در دمای می

روز بوده و دمای مطلوب برای  5-12گراد انتیس

 Mims and)گراد است درجه سانتی 16-19انکوباسیون نیز 

Shelton, 2015)  . 

 
ته پاروپوزه در انکوباتور یافهای لقاحتخلیه تخم -7شکل 

 د با قسمت تحتانی مدوردونالشکل مکگلدانی

 ماهیپرورش الرو و بچه

 9-10الروهای تازه تفریخ شده پاروپوزه دارای طول کل 

متر هستند. این الروها در ابتدا شنای عمودی داشته و میلی

 2-3برای تغذیه به ذخیره کیسه زرده متکی هستند. پس از 

شود. روز و با پر شدن کیسه شنا از هوا، شنای افقی آغاز می

 7اد، گردرجه سانتی 18جذب کامل کیسه زرده در دمای 

درصد کیسه زرده جذب  80کشد. زمانی که روز طول می

متر( الروها شروع به تغذیه فعال میلی 17-18شد )طول کل 

ها نمایند. بهترین نوع زئوپالنکتونها میاز زئوپالنکتون

های بزرگ هستند که برای تغذیه الرو پاروپوزه، دافنی

 راحتی توسط الروهاسرعت حرکت پایینی داشته و به

شوند. البته امکان تغذیه الروها با غذای رویت و صید می

توان از غذای دستی نیز وجود دارد که در این صورت می

آال استفاده کرد. مشکل اصلی این مواد غذایی آغازین قزل

ها در آب است که فرصت نشین شدن آنسرعت باالی ته

ان دهد. دورکوتاهی را برای تغذیه در اختیار الرو قرار می

شود. مرحله مجزا تفکیک می 3به  ابتدایی پرورش پاروپوزه

شود. ها آغاز میمرحله اول با تغذیه خارجی از زئوپالنکتون

 17ترتیب از طول کل و وزن بدن نوزادان طی این مرحله به

رسد. گرم می 3گرم به میلی 20متر و از میلی 80متر به میلی

ماهیان روزگی بچه 30-40پایان این مرحله مقارن با سن 

متر میلی 80گرم و طول کل  3است. مرحله دوم از وزن 

گرم  150شروع شده و با تولید ماهیان جوان با حداقل وزن 

یابد. در این مرحله متر خاتمه میسانتی 35و طول کل 

 5/1ماهیان جوان قادر به تغذیه از غذای دستی با قطر 

 4-5ان جوان به سن متر هستند. طی مرحله سوم، ماهیمیلی

گرم و طول کل  150ماهگی رسیده و دارای وزن بیش از 

متر هستند. این ماهیان آماده شروع مرحله سانتی 35باالتر از 

ماهیان غالبا از پرواربندی هستند. برای پرورش بچه

استخرهای خاکی بارورسازی شده با کودهای آلی و معدنی 

شود که ر استفاده میعدد در هکتا 62000و با تراکم اولیه 

عدد در  25000البته این رقم در آغاز دوره پرواربندی به 

توان از مخازن بتونی شود. همچنین میهکتار تقلیل داده می
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ای برای پرورش متراکم یا فایبرگالس و مخازن آبراهه

ماهیان بهره گرفت. دمای مطلوب آب در این مخازن بچه

صورت پرورش متراکم گراد است. در درجه سانتی 24-22

صورت جداگانه انجام ماهیان، باید پرورش دافنی بهبچه

( و یا غذای دستی فراهم شود. در صورت 8شده )شکل 

 10استفاده از غذای دستی، باید غذادهی بر مبنای روزانه 

توده مخزن انجام شود که محاسبه دقیق آن درصد زی

 Mims andبرداری از هر مخزن خواهد بود )مستلزم نمونه

Shelton, 2015 .) 

 
ماهیان پاروپوزه هی به بچهپرورش دافنی جهت غذاد -8شکل

 صورت متراکمیافته در مخازن بهپرورش

 پرواربندی

مرحله پرواربندی پاروپوزه با پرورش ماهیان جوان مرحله 

عدد در  25000گرم و تراکم اولیه  150سوم با حداقل وزن 

شود. طول دوره پرورش بسته به هدف، از هکتار آغاز می

سال متغیر بوده و وزن برداشت نیز از حداقل  8چند ماه تا 

ن ( که اوزا9کیلوگرم است )شکل  15گرم تا بیش از  500

شوند. اما باال عمدتا به منظور مولدسازی پرورش داده می

سال و  1-2زمان معمول پرورش برای تولید گوشت مدت

باشد که کیلوگرم می 2-3وزن ماهیان در زمان برداشت نیز 

میزان برداشت در واحد سطح بدون غذادهی و صرفا با تکیه 

تن در هکتار خواهد  3بر تولیدات طبیعی استخر حداقل 

منظور تولید توان بهرا می بود. پرورش تجاری پاروپوزه

گوشت، استحصال خاویار و مولدسازی انجام داد. پرورش 

ای، گونهصورت گسترده، متراکم، تکتوان بهاین ماهی را می

ای، درون آبگیرهای طبیعی، استخرهای خاکی، چندگونه

ای بتونی و مخازن فایبرگالس های آبراههقفس، حوضچه

روش اخیر کمتر مورد استفاده قرار  2نجام داد که البته ا

گونه که تری دارند. زیرا همانگرفته و توجیه اقتصادی پایین

خوار بوده و آب را پیشتر ذکر شد، این ماهیان زئوپالنکتون

کنند که این روش برای تغذیه از این موجودات فیلتر می

که تراکم  تغذیه برای آبگیرهای طبیعی و استخرهای خاکی

پرورش پایین بوده و تولیدات طبیعی وجود دارد مناسب 

است. اما در صورت پرورش متراکم، باید تمهیداتی برای 

پرورش دافنی یا تامین غذای مصنوعی در نظر گرفت که 

دهد. در صورت پرورش شدت افزایش میهزینه تولید را به

قل های شناور با حداماهی تحت این شرایط، باید از پلت

درصد استفاده شود. البته، باید توجه کرد  32میزان پروتئین 

ای شکارچی نیست، بنابراین که پاروپوزه آمریکایی گونه

بر عادت دادن این ماهی به تغذیه از غذای دستی زمان

 (.Onders and Mims, 2015) خواهد بود.

 
پاروپوزه از استخر خاکی در انتهای دوره  صید مولدین -9شکل 

 ساله  8رش پرو

 خاویار استحصال و فرآوری

ها از نظر شکل، اندازه، رنگ، بافت و مزه خاویار پاروپوزه

راحتی قابل شباهت فراوانی با خاویار تاسماهیان داشته و به

تمایز نیست. استحصال خاویار از مولدین رسیده از اواخر 

شود. برای اطمینان از زمستان تا اوایل بهار انجام می

گیری ونهها باید از تخمدان ماهی نمرسیدگی کامل تخمک
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متر بیشتر میلی 3/2ها از که اندازه تخمککرد. در صورتی

بود، استحصال خاویار بالمانع است. برای کشتن ماهی، با 

ای به سر آن وارد چکش چوبی یا ابزارهای مشابه ضربه

شود ها یا باله دمی، اجازه داده میساخته و با بریدن آبشش

شود تا روی  دقیقه خون ماهی تخلیه 15-20مدت تا به

ها نریزد. سپس شکم ماهی از منفذ مخرج تا شکاف تخمک

ها از دو طرف تخلیه و آبششی برش داده شده و تخمدان

شوند. در در یک تشت پالستیکی حاوی یخ قرار داده می

متری عبور داده میلی 3مرحله بعدی، توده تخمک از توری 

هم جدا  ها ازشود تا مایع تخمدانی زدوده شده و تخمکمی

وشو داده شده، ها با آب سرد شستشوند. سپس تخمک

شوند. نمک جلوی رشد زنی میتوزین شده و نمک

ها را گرفته و سالمت خاویار تولیدی را میکروارگانیسم

کند. ضروری است از نمک خالص فاقد ید برای تضمین می

گرم  34این منظور استفاده شود. میزان بهینه کاربرد نمک، 

ی هر کیلوگرم تخم است. پس از اضافه کردن نمک، ازابه

شود تا آن را دقیقه به توده خاویار فرصت داده می 30-20

های گالوانیزه جذب کند. در انتها، خاویار آماده داخل قوطی

شود تا ساعت به پهلو قرار داده می 2تخلیه شده و حدودا 

ه آب اضافی تخلیه شود. در خاتمه، توده خاویار فشرده شد

شود ها انجام میبندی قوطیبندی و بستهو سپس درب

 (.Herring and Mims, 2015( )10)شکل 

 های ترویجیتوصیه

های چشمگیر برای ماهی پاروپوزه دارای ظرفیت

نظیر پروری است که ورود آن به کشور، فرصتی بیآبزی

شود. توجه به نکات برای جهش تولید خاویار محسوب می

پروری این ماهی خت موفقیت در زمینه آبزیتواند بزیر می

 را افزایش دهد:

توان خوار بودن پاروپوزه، میبا توجه به زئوپالنکتون -1

پرورش این ماهی را در استخرهای خاکی و همراه با 

کپورماهیان انجام داده و جهت جلوگیری از بروز رقابت 

 کرد.  مزارع جایگزین کپور سرگندهغذایی، پاروپوزه را در برخی 

گرم و  150وزن مناسب برای آغاز دوره پرواربندی  -2

عدد در هکتار است که انتظار  25000تراکم مطلوب اولیه 

 3رود در این تراکم و بدون غذادهی تولیدی در حدود می

 تن در هکتار حاصل شود. 

 16-18رای پرورش ماهی پاروپوزه بدمای مناسب  -3

ی مطلوب برای کپورماهیان گراد بوده که از دماسانتی درجه

 کمتر است. بنابراین پرورش این ماهی در مناطق سردسیر و

معتدل کشور نتیجه بهتری نسبت به نواحی گرمسیر خواهد 

داشت. همچنین در صورت پرورش توام با کپورماهیان، در 

زمان کاهش دمای هوا و افت نرخ رشد کپورماهیان، 

 داد. عملکرد رشدی بهتری از خود نشان خواهد

کشی از مولدین ماده، تکنیک رای تخمببهترین روش  -4

های میکروسزارین است. زیرا بخش قابل توجهی از تخمک

رسیده استحصال شده و نیازی به کشتن مولدین ارزشمند 

 ها نیست.دست آوردن گامتجهت به

های دونالد، نرخ تفریخ تخمباتور مککاربرد انکو -5

 دهد.میپاروپوزه را افزایش 
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Abstract 
One of the necessities of aquaculture development is to increase attractiveness for investment in this 

sector by introducing high value added products such as sturgeons. Unfortunately, despite efforts made 

by Iranian Fisheries Organization and International Sturgeon Research Institute during recent years, 

natural stocks of Iran’s sturgeons have been declined and there is a dramatic reduction in landing values 

and natural caviar production. Therefore, rearing of sturgeons and production of cultured caviar have 

become highly important nowadays. The main problems in this regard are long culture period and high 

nutritional costs of most sturgeons from family Acipenseridae which made it impossible for many of 

fish farmers to invest in this sector. Despite this, there is another family of sturgeons called 

Polyodontidae which has high potential for aquaculture due to its short culture period and high growth 

rate (reaching 2-3 kg during 1-2 years) and feeding on zooplanktons. The proper temperature ranges for 

propagation and rearing of this fish are 13-16 °C and 16-18 °C, respectively. Puberty age is up to 14 in 

wild and up to 8 in captivity. Proper initial weight and stoking density for grow-out in erthern ponds are 

150 g and 25000 per ha, respectively and final yield is almost 3 tons per ha without dry feed. According 

to planktivory feeding regime of this fish, water fertilization is indispensable. Also, the qualities 

of meat and caviar of this fish compete with those of Acipenseridae's and is very similar to sevruga. The 

only problem in the context of is that these fish are exotic and there are no natural stocks in Iran. 

According to previous experiences in importing brooders of exotic species such as sterlet, Siberian 

sturgeon and Chinese carps, that is not going to be impossible to introduce paddlefish to aquaculture 

sector of Iran. Hence, the present paper has reviewed methods for propagation, rearing and caviar 

processing of paddlefish. 
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