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 ایده اولیه گوشت مصنوعی از وینستون چرچیل تا بیل گیتس 

وینیستون چرچیل« مطرح شد. وی »سال پیش برای اولین بار توسط    ۹۰ایده تولید گوشت مصنوعی جهت مصرف انسان،  

ها« منتشر  ، در کتابی به نام »افکار و ماجراجویی۱۹۳۲از این« که بعدها در سال در نوشتاری تحت عنوان »پنجاه سال پس  

بینی نمود. چرچیل در نوشتار مذکور بیان داشت که پنجاه سال بعد، انسان کار  شد، موضوع تولید گوشت مصنوعی را پیش

های پرورش یک مرغ کامل به منظور استفاده از بال و ران آن را رها نموده و این اعضا را به صورت جداگانه، در محیط

میلیارد نفر خواهد بود. روند رو به رشد جمعیت، در  ۹/۸، قریب به ۲۰۵۰دهد. جمعیت جهان در سال کشت مناسب رشد می

ای که محیطی، از جمله انتشار گازهای گلخانههای زیستچنین آلودگیکنار حجم عظیم منابع مصرفی، مانند آب و زمین و هم

ها و اشخاص  گذاری شرکتبا این وجود، سرمایه .افزایداهمیت این فناوری نویدبخش میگردد، بر  در نتیجه دامپروی ایجاد می

سرگئی برین« مؤسس گوگل و »سر ریچارد برنسون« کارآفرین و میلیاردر معروف در این  »، «مطرح، از جمله »بیل گیتس

اند، حمایت از حقوق حیوانات بیان داشته حوزه، شایان توجه است. اگرچه برخی از این افراد، از جمله برین، انگیزه خود را  

ای از تأثیرات را  ناپذیر داشته و طیف گستردهتواند صنعتی با درآمدی کالن و وصفرسد که این فناوری، میولی به نظر می

 .در زندگی بشر به دنبال داشته باشد

 گوشت مصنوعی چیست؟

گوشت مصنوعی نوعی گوشت آزمایشگاهی است که هنوز  البته کشت گوشت در آزمایشگاه به سادگی پرورش قارچ نیست.  

 .در مرحله عرضه گسترده نیست و هزینه تولید آن نسبتا باال است، اما به لحاظ طعم و مزه، تفاوتی با گوشت معمولی ندارد

 



 فرآیند کشت گوشت مصنوعی چیست؟ 

 

شود. فرایند  حیوان، از بافت آن گرفته می  های گاو، بدون صدمه بهبرای کشت گوشت در آزمایشگاه ابتدا مقداری از سلول

ها خارج از  کشت گوشت مصنوعی، کامالً مشابه با رشد بافت گوشتی دام است، با این تفاوت که در فرایند مذکور، رشد سلول

ها سلول های بنیادی عضله حیوان است. عملکرد این  افتد. اولین گام برای تولید گوشت مصنوعی، گرفتن سلول بدن دام اتفاق می

این مشخصه، برای تولید گوشت مصنوعی  از  دانشمندان  ایجاد بافت عضالنی در هنگام جراحت بوده که  در بدن حیوان، 

های مذکور، در محیط کشتی، حاوی مواد مغذی و فاکتورهای دیگر رشد سلولی قرار گرفته و تا تولید اند. سلولاستفاده نموده

های عضالنی، در ابتدا با کنترل ها به سلول یابد. به منظور تبدیل این سلول ادامه می   ها سلول از یک نمونه کوچک،تریلیون

درصد آب است، شکل طبیعی    ۹۹ها در ژلی که حاوی  فرایند تغذیه، فیبرهای اولیه عضالنی تولید شده و با قرار دادن آن 

صورت توده درآمده و  شود که بهباعث میهای عضالنی به انقباض،  گردد. تمایل طبیعی سلولفیبرهای عضالنی حاصل می

 .های بافت عضالنی تبدیل شوندبه رشته

اند که با و علیرضا شاهین شمس آبادی روشی ابداع کرده Ravi Selvaganapathy محققین دانشگاه مک مستر به نام های

و مزه گوشت آزمایشگاهی را فراهم تر بر طعم های چربی امکان کنترل بیشای و سلول های ماهیچهروی هم قرار دادن الیه 

 .توان گوشت مصنوعی را همانند شیر با درجه چربی دلخواه خریدکند. به گفته محققان به کمک این تکنیک میمی

 

 

 

اند، اما برای ای نزدیک به گوشت همبرگر و ناگت مرغ شدههای مصنوعی با طعم و مزهتاکنون محققان موفق به کشت گوشت

تری روی نحوه تشکیل آن نیاز  اینکه گوشت مصنوعی مزه کامل و حس یک گوشت طبیعی را به خود بگیرد، به کنترل بیش

 .است

کنند ها برای پیوند عضو به انسان استفاده می است که محققان از آن برای رشد بافتاین روش در واقع نوع تغییر یافته روشی  

توان درصد دقیق چربی و میزان پراکندگی آن در بافت عضالنی یا اصطالحاً »مرمری« بودن گوشت را  و به کمک آن می

وشت مصنوعی تولید کرده و پس از  های خرگوش، گهای موش و در ادامه از سلولکنترل کرد. محققان در گام اول از سلول 

 .اندپختن و امتحان کردن گوشت خرگوش، حس و طعم آن را مثل گوشت واقعی توصیف کرده
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 سه عامل اصلی در کشت گوشت مصنوعی چیست؟ 

استفاده  برای کشت گوشت در آزمایشگاه نیاز است در ابتدا تعدادی سلول با سرعت رشد و تقسیم باال   :های آغازگرسلول -۱

سلول سلولشود.  رویان،  بنیادی  سلولهای  بالغ،  بنیادی  هستند.  های  مطلوب  کار  این  برای  مایوبالست  و  مایوستالیت  های 

اند، کنترل ای درنیامدهی بافت ماهیچهترین سرعت تقسیم را دارند؛ ولی از آنجا که هنوز به فرم ویژه های بنیادی سریعسلول

ای کامال فرم های بالغ ماهیچهای یک چالش بزرگ است. در مقابل سلولمت تشکیل بافت ماهیچهها و سوق دادنشان به سآن 

ای را دارا هستند؛ ولی سرعت رشد و تقسیم بسیار پایینی دارند. برای جلوگیری از این دو چالش معموال  آل بافت ماهیچهایده

 .شودهای مایوبالستی در این فرآیند استفاده میاز سلول 

ای گوشت به مواد مغذی بسیاری نیازمند هستند.  ها برای رشد و تقسیم و درآمدن به فرم بافت ماهیچهسلول :حیط کشتم -۲

 .های آغازگر رشد بافتی هستندترین این مواد پروتئینمهم

باید    ها باید روی یک چارچوب رشد کنند. این چهارچوببعدی سلولبرای رشد به شکل یک بافت سه :داربست سلولی -۳

 .ها شودگیری بافت گوشت، جذب خود سلولپذیر باشد و پس از شکلتخریبزیست

 ی گوشت مصنوعی چیست؟تحول هفتاد ساله 



، فیبرهای عضالنی را به صورت آزمایشگاهی  «Russell Ross» ، پاتولوژیستی آمریکایی به نام راسل روس۱۹۷۱در سال  

، ایده کشت ۱۹۵۰کشت داد و بدین وسیله، قدم بزرگی در توسعه فناوری تولید گوشت تمیز برداشت. اما کسی که از سال  

بود که در نهایت در   «Willem van Eelen»پروراند، پزشکی به نام ویلم ون ایلن  سلولی به منظور تأمین غذا را در سر می

 .، موفق شد تا به آن جامه عمل بپوشاند۱۹۹۹ل سا

جایزه یک میلیون دالری را برای اولین  (PETA) ، بنیاد مردمی رعایت اصول اخالقی در برابر حیوانات۲۰۰۸در سال  

، محققین ۲۰۰۹کنندگان برساند، در نظر گرفت. در نوامبر  ای که بتواند اولین گوشت آزمایشگاهی را به دست مصرفمؤسسه

های خوک زنده، موفق به کشت گوشت آزمایشگاهی شدند و  های بزرگی دست یافتند و با استفاده از سلولم ایلن به موفقیتتی

تر از او بودند و یک سال بعد،  شانسی یک میلیون دالری دست پیدا کنند. گویا اعضای تیم ایلن، بسیار خوشتوانستند به جایزه

، از اعضای تیم ایلن  «Mark Post» جانبه خود را از تحقیقات دکتر مارک پستسرگئی برین مؤسس گوگل، حمایت همه  

، با تولید اولین همبرگر جهان با استفاده از گوشت مصنوعی، در تیتر اخبار جهان قرار گرفت.  ۲۰۱۳اعالم نمود. وی در سال  

خته شد و توسط متخصصین و منتقدین این همبرگر، توسط یکی از مشهورترین آشپزهای جهان و در رستورانی واقع در لندن پ

آپ گشوده شد. جالب است بدانید که ها استارتگونه درهای صنعت به روی دهحوزه غذا، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین

کردند، هایی که به این حوزه ورود میآپهزار یورو تخمین زده شد و چالش جدید برای استارت  ۲۵۰هزینه تولید این همبرگر،  

از لحاظ زمان و هزینه بود. شرکتتولی اکنون جزء  «Mosa Meats» د گوشت به روشی کارا  ، متعلق به دکتر پست که 

ها در این حوزه است، برآورد نموده که در زمان فعلی، هزینه تولید یک همبرگر با گوشت مصنوعی در مقیاس ترین ناممطرح

حدود   در  ه  ۹صنعتی،  هنوز  قیمت،  این  البته  باشد.  یکیورو  قیمت  با  ولی م  داشته،  فاصله  معمولی  همبرگرهای  یورویی 

 .باشدتر از گوشت معمولی میهای پایینانداز این شرکت، حاکی از دستیابی به قیمتچشم

 

 



 مزایای کشت گوشت مصنوعی چیست؟

 سالمت 

می باعث  این  و  نیست  رشد  هورمون  از  استفاده  به  نیاز  آزمایشگاهی  گوشت  کشت  برخالف در  نیز  نهایی  محصول  شود 

های تولید شده در دنیا برای بیوتیکدرصد آنتی  ۸۰های دام، عاری از هورمون و در نتیجه سالم تر باشد. عالوه بر این  گوشت

این  ها به کار میبهداشت و سالمت دام آنتیرود که  انسانموضوع مقاومت به  افزایش داده است. گوشت بیوتیک در  ها را 

ای مهندسی نمود که محتوای چربی کمتری گونهتوان آن را بهتر است و میمصنوعی در مقایسه با گوشت معمولی بسیار سالم

مود. با افزودن فاکتورهایی به محیط جایگزین ن  ۳های مفیدی از جمله امگا  نشده آن را، با چربی های اشباع  داشته و یا چربی

توان به گوشت مصنوعی افزود و در عین حال، هیچ محدودیتی برای طمع و مزه آن ها میکشت، انواع خاصی از ویتامین

 .وجود ندارد

دام    های مشترک بین انسان وها و بیماریها جهت عاری بودن از انواع انگلچنین امکان کنترل کیفی بهداشتی این گوشتهم

درصد غذایی    ۹۵تا    ۷۵دهد که  تر است. چرخه عمر گوشت، نشان می تر و ارزان تر، آسان در مقایسه با گوشت دام بسیار بیش

می  داده  دام  به  به  که  بافتشود،  رشد  یا  و  متابولیسم  استخوانواسطه  مانند  غیرخوراکی  تنفسی  های  و  گوارشی  سیستم  ها، 

 .یابدشدت کاهش می ید آزمایشگاهی، این اتالفات بهشده، در حالی که در روش تولمصرف

 محیطی  زیست 

درصد از منابع کشاورزی مورد مصرف صنایع   ۲دهند کشت گوشت در آزمایشگاه تنها با  تحقیقات دانشگاه آمستردام نشان می

و    در این فرآیند، یک بیست  ایچنین مقدار انتشار گاز گلخانهپروری متداول، مقدار یکسانی گوشت تولید خواهد کرد. همدام 

طور چنین تغییر کاربری هر هکتار زمین به چراگاه دام، بهپنجم صنایع متداول و مصرف انرژی در آن نصف خواهد بود. هم

دهد. با توجه به منابع مورد نیاز بسیار کمتر برای  جاندار بومی آن منطقه را در معرض خطر قرار می   ۱۰متوسط زیست  

چنین امکان آلودگی گوشت دام بر  ها جاندار بومی مناطق را تضمین کرد. همتوان حیات میلیونشگاهی، میکشت گوشت آزمای

شده در ها و مواد شیمیایی وجود دارد که این امکان در مورد گوشت کشت داده  کشاثر تغذیه از علوفه آلوده به انواع آفت

دار محیط  و طیور، تولید گوشت به روش آزمایشگاهی، شدیداً دوسترسد. برخالف پرورش دام آزمایشگاه تقریبا به صفر می

قابل دام، سهم  بدانید که پرورش  انرژی کارا است. جالب است  لحاظ مصرف  از  بوده و  گازهای   زیست  تولید  در  توجهی 

ی کاهش تولید گازهای  المللهای مورد بحث در توافقات بینویژه متان دارد. چنانچه این موضوع، یکی از جنبه  ای بهگلخانه

چنین، رآکتورهای زیستی برای تولید گوشت تمیز، در مقایسه با مزارع بزرگ پرورش دام و طیور،  ای بوده است. همگلخانه

 .کنند فضای بسیار کمی اشغال می



 

 های تولید گوشت مصنوعی چیست؟چالش

 مهندسی بافت

انتقال مواد مغذی و اکسیژن به سلول ها  ی رگوسیلهها به  چنین خارج کردن مواد زائد آن ها و همدر بدن موجودات زنده 

رآکتور زیستی این وظیفه را بر عهده دارد. معموال از داربستی اسفنجی در این  پذیرد. در کشت بافت آزمایشگاهی  صورت می

توانند  بعدی دارند و همچنین اکسیژن و مواد مغذی میگاهی برای رشد سهها تکیهشود. به این طریق سلولرآکتورها استفاده می

 .ها نفوذ کننداز بافت اسفنج مانند به سمت سلول

 جلوگیری از فاسد شدن 

هزار تن گوشت تولید   ۵۰سلول آغازگر شروع شود، پس از دو ماه تقسیم سلولی بیش از    ۱۰اگر کشت بافت گوشت تنها با  

، سدیم  کالژنها و متعاقبا فساد آن، باید از موادی مانند  ها و باکتریخواهد شد. برای جلوگیری از آلوده شدن این گوشت با قارچ

 های حیوانی در محیط سرم جنینی گاویطور معمول کشت سلولبنزووات، مانیتول و زانتان استفاده شود. محیط کشت به  

(FBS) ولید دام است. محققان به دنبال آن هستند که این محیط کشت را از منابع  قیمت و وابسته به تگیرد که گرانصورت می

 .گیاهی جایگزین کنند
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 قیمت

های معمول موجود در بازار قابل رقابت باشد. قیمت نخستین همبرگری که از ها باید با گوشتی این گوشتشدهقیمت تمام

شد. هرچند در سه سال گذشته قیمت این محصول می هزار دالر تخمین زده ۲۳۰گوشت پرورشی آزمایشگاهی تهیه شد، 

 .تر استآمده از دام بسیار گراندستدرصد کاهش داشته است، هنوز هم از گوشت به ۹۹بیش از 

 

 انقالبی برای گوشت پاک در آینده ای نه چندان دور 

زیست جهانی  تواند انقالبی در صنایع غذایی و محیط  پرورشی آزمایشگاهی اگر بتواند به قیمت نهایی مناسبی برسد، می  گوشت

رو شوند و عالوه بر این به  ها روبهشوند جانداران کمتری با رنج کشته شدن برای خوراک انسانها باعث میباشد. این گوشت

گلخانه گازهای  توجهی  قابل  برآوردهای مؤسسهمیزان  داد. صنایع گوشتی طبق  نیز کاهش خواهند  را  منابع  ای  بررسی  ی 

ی روند فعلی و دهند که با ادامه ای در سراسر جهان را به خود اختصاص می درصد از تولید گازهای گلخانه   ۱۳/۵جهانی،  

 .رو خواهد بودبه، این عدد قطعا با رشد رو۲۰۵۰میلیارد نفر تا سال  ۹/۷افزایش جمعیت جهانی به 

تر صورت گیرد. این تحقیقات  برای مبارزه با این معضالت باید تحقیقات وسیعی در جهت جایگزینی گوشت با محصوالتی سالم

 :گیرندبندی عمده قرار میدر سه دسته 

 .های نخود شرکت بیاند میتشده از پروتئینهای گیاهی گوشت مانند سویا یا همبرگرهای درستجایگزین .۱

 .شده از حشرات محصول کورنیش ادیبل اینسکتزهای گرفتهتر مانند پروتئینهایی با آالیندگی کمگوشت .۲

 .های پرورشی آزمایشگاهی مانند محصوالت همپتون کریک و ممفیس میتزگوشت .۳

جهت جایگزینی صنایع    ی خود برداریم. هر تالشی درهای تغذیه، گامی است که ما باید برای تضمین بقای آیندهتغییر روش

 .ها خواهد بود. بنابراین همه باید دعا کنیم که ادعای کریک به حقیقت بپیونددی انسانی کنونی، گامی برای آیندهگوشتی آالینده
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