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 دارد؟ تیو چرا اهم ستیچ شگاهیگوشت کشت شده در آزما

گذاران، محققان و مصرف کنندگان را به  هیسرما لیتخ شگاه،یشده در آزما دیگوشت تول لیپتانس

روش  یثبت اختراع برا یمتقاض نیاول لنیون ا لمی، و1990خود جلب کرده است. در اواخر دهه 

سال  25تنها حدود  شگاهیشده در آزما دیبود. اگرچه صنعت گوشت تول یگوشت پرورش دیتول

که توسط  یول مرغ پرورشمحص کی رایبود ز ینقطه عطف 2020داشته است، سال  وداست که وج

در سنگاپور شروع به کار کرد، نشانه  یرستوران یبود در منو افتهیتوسعه  "Eat Just"شرکت 

 هموار کند. گرید یدر کشورها ینظارت یها هیدییتا یتواند راه را برا یبود. که م یندیخوشا

 ست؟یچ شگاهیگوشت کشت شده در آزما

در  یکشت سلول یهاکیکه با استفاده از تکن شودیگفته م یگوشت کشت شده به گوشت

شده از گاو، مرغ،  یجمع آور یاصل ی. با رشد سلول هاشودیم جادیا یدیمرکز تول ای شگاهیآزما

 شود،یم دیتول یشده از نظر اخالقشود. گوشت کشت یم دیدام ها تول ریبره و سا ،یخوک، ماه

 یکشت سلول یبرا ازیمورد ن هیاول یهاسلول یآورفراتر از جمع دیتول یندهایفرآدام در  رایز

 دیتول واناتیح یادیبن یبا استفاده از سلول ها شگاهیشده در آزما دیگوشت تول .شودیاستفاده نم

که  ییجا کنند،یرشد م وراکتورهایسپس در ب یادیبن یهاسلول نیشود. ا یم دیکننده گوشت تول

 نه،یآم یدهایمانند اس یاساس یمتشکل از مواد مغذ ژنیاز اکس یغن یکشت سلول طیمح کیبا 

 لیعوامل رشد تکم ریو سا هانیو با پروتئ شوندیم هیتغذ یمعدن یهانمک و هانیتامیگلوکز، و

و بافت  یچرب ،یاسکلت یها چهیبه ماه وراکتوریدر ب ریدر حال تکث یادیبن ی. سلول هاشوندیم

گوشت پس از برداشت،  یسلول ها .ابندی یم زیدهند، تما یم لیهمبند که گوشت را تشک یها

 یهفته طول م 8-2حدود  ندیشوند. کل فرآ یم ییبه محصوالت نها یو بسته بند یآماده ساز

 طیمح ،یعبارتند از: خطوط سلول یگوشت پرورش دیتول یبرا ازیمورد ن ینهاده ها ن،یکشد. بنابرا

 .ییداربست و مالحظات محصول نها ،یستیز یندهایفرآ یطراح ،یکشت سلول

 از غذا دیدسته جد کیبه عنوان  شگاهیدر آزما افتهیگوشت رشد 



 یتوان فرآورده ها یاست که در آن م ییاز مواد غذا یدیدسته جد یشگاهیآزما یگوشت ها

از  افتهیکرد. گوشت پرورش دیمزرعه تول واناتیبه پرورش و کشتار ح ازیرا بدون ن یخوراک یگوشت

 لیتشک یو چرب یاچهیماه یبرهایعمدتًا ف ،یوانیح یهاموجود در بافت یهاهمان انواع سلول

 .کندیم یرا بازساز یمعمول واناتیگوشت ح یاهیو تغذ یحس یهالیپروفا نیبنابرا ت،شده اس

ها و مکمل ،یکشت سلول یهاطیشده )و محگوشت کشت دیتول یکه بر رو ییهاآپتعداد استارت

است. تا سال  شیاند، سال به سال در حال افزاآنها( متمرکز شده دیتول یبرا ازیمورد ن یهاروش

با تنها چهار  سهیدر مقا است، دهیشرکت در سراسر جهان رس 99به تعداد قابل توجه  2022

به صد استارتاپ است  کیصنعت اکنون شامل نزد نیا ی. چشم انداز تجار2016سال  درشرکت 

 40به  کینزد تمرکز دارند. ییگوشت کشت شده، خدمات و محصوالت نها یکه بر توسعه اجزا

کرده اند تا شرکت  یاعالم کرده و رسمًا راه انداز یرا به طور عموم یمحصوالت یستیشرکت علوم ز

 یگوشت پرورش دیاز تول تیحما یبرا ازیمورد ن یضرور یرا با نهاده ها یگوشت پرورش یها

 روعچند شرکت ش ،یشگاهیآزما طیمح کیکوچک در  اسیدر مق هیاول دیعرضه کنند. پس از تول

متوسط( کرده اند. تا  اسیدر مق ی)به معن "یشیآزما اسیمق"گوشت کشت شده در  دیبه تول

اقدام کرده  یصنعت اسیدر مق یمحصوالت گوشت دیبازار به تول یاز رقبا یکنون، تنها تعداد کم

 اند.

 یبازار گوشت پرورش ندهیرشد فزا

به  ریاخ یرشد کرده و در سال ها وستهیپنج سال گذشته به طور پ یبه صنعت ط هیسرما انیجر

 یگذار هیعمده، سرما یها یگذار هیاز سرما یاست. برخ دهیدالر در سال رس اردیلیم 1.0حدود 

Cargill  درMemphis Meats  وAleph Farms توسط  یگذار هیو سرماTyson Foods 

Venture Fund  درMemphis Meats  وFuture Meat Technologies  .بوده است

و  قیبودجه تحق نیو اول B یسر یگذار هیدور سرما نیاول یصنعت گوشت پرورش ن،یهمچن

عالوه بر  تجربه کرد. (EUاروپا ) هیو اتحادمتحده  االتیدر ا 2020را در سال  یتوسعه بخش عموم

ارزشمند  یقاتیموضوع تحق کیرا به عنوان  یاکنون گوشت پرورش یالمللنیب یجامعه علم ن،یا

 افتهیکرده است و  یگوشت پرورش یقاتیمراکز تحق یمال نیشروع به تأم ی. بخش دولتشناسدیم



 یقاتیکه دانشمندان تحق یالمنتشر شده است. در حمعتبر  یدر مجالت علم یمهم یقاتیتحق یها

به  دیداشته اند، بازار همچنان با یگوشت پرورش دیقابل توجه در رابطه با تول شرفتیپ نیچند

 یمحصوالت گوشت دیمربوط به تول یو بر تنگناها ابدیدست  یگوشت معمول دیبا تول متیق یبرابر

صنعت هنوز  نیکه ا دهدینشان م یدر سال جار شتریب یهاشرفتیپ غلبه کند. یصنعت اسیدر مق

به طور بالقوه  ی)و حت متیبه رقابت در ق تیآن در نها ریچه مسخود است، اگر ییدر مراحل ابتدا

شود تا سال  یم ینیب شیپ شده در مزرعه منجر خواهد شد. دیتول ی( نسبت به گوشت سنتیایمزا

محافظه کارانه، بازار گوشت  یطبق برآوردها ن،یبنابرا آغاز شود. یصنعت اسیدر مق دیتول 2025

دالر تا  ونیلیم 600به  کیو نزد 2025دالر در سال  ونیلیم 200از  شیدرآمد فروش ب یپرورش

 یگوشت ها ،یمعمول یمتشکل از گوشت هاگوشت  یخواهد کرد. بازار جهان جادیا 2032سال 

 است. یرشپرو یو گوشت ها یاهیگ

 

https://bioinformant-

com.cdn.ampproject.org/c/s/bioinformant.com/lab-grown-meat/amp/ 


