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 چکیده

 کشورهای پیشرفتهدر ویژه  هوری دام بدر بهره مهمی نقش تولیدمثلیهای فناوریها و زیستفناوری از برخی

های رایج، امکان دستکاری فرآیندهای تولیدمثلی را فراهم عنوان جایگزین روش بههای تولیدمثلی، فناوریزیست. اندداشته

هایی همراه است. ارزش کاربردی این و محدودیت هایتمزبا  دامپرورش  رعه هایدر مزا هنآکارگیری بهاما  ،اندکرده

ترین توان مهمتلقیح مصنوعی را می .گله بهینه نیستندتک های فراوانی است که اغلب در هر زهسا ثیرأت زیرها روش

های موجب پیشرفتتواند می اسپرم(ویژه  هبهای جنسی )یاختهزدن  یخهای فناوری دانست که همراه با فناوریزیست

توانند به می Yو  Xهای فحلی و جداسازی اسپرم ازیسماند. همزوهای برتر شدر ژنتیک تولید و نیز پخش ژنوتیپ زیادی

اما  ،شود هامادهموجب پیشرفت ژنتیکی در تواند کمک کنند. فناوری انتقال رویان میافزایش کارآیی تلقیح مصنوعی 

های هینزه از مراتب بیشتر بهفناوری انتقال رویان نیز های هزینهنیست.  تلقیح مصنوعیاثرگذاری به اندازه اثرگذاری آن 

با  بومی هایدام دورگه گیریبرای  و ای در کشورهای در حال توسعه در گاوتا اندازه تلقیح مصنوعی. است تلقیح مصنوعی

 امانه، نداشتن سگذاریشمارههای قابل اعتماد برای به دلیل نبود روشواقع  در .شود، به کار برده میاسپرم خارجی

به  ی بومیهاا در دامرتر های پیشرفتهتوان فناوریمین در عمل، های بومیارزیابی دامای هدقیق و نبود برنامهبرداری داده

 اجرا ،المللیهای بینبا همکاری وشناسایی ژنتیکی  هایبررسیبرای  طور عمدهبههای مولکولی نشانگرهمچنین  .برد کار

 یافته توسعهپرورش دام در کشورهای کمتر  هایهعمزرهای تولیدمثلی در های کاربرد فناوریاین مقاله به چالش .وندشمی

  .کندمیها در ایران بحث فناوریاین باره وضعیت ر دسترس باشند، درهای قابل اعتماد دجا که یافتهپردازد و تا آنمی
 

 .، کشورهای در حال توسعهنژادی، تولیدمثلبه های کلیدی:واژه

 
 

 مقدمه

در جهان دارند. پرورش دام یکی از انسان  نفر هادر گذران زندگی میلیون یمتقیمس ینقش و پرندگان اهلی هادام

ارزش  ،ای نه چندان دورکه در آینده شودمیبینی کشاورزی است که بیشترین رشد را دارد و پیشمهم های زیر بخش

از منابع طبیعی و محیط  فظتمحا یهمزمانهای دامی و فراوردهتامین  .گیردافزوده آن از زیربخش گیاهان زراعی پیشی 

در توسعه زیست  یهایگذشته پیشرفت قرننیم ر د .(65) در آینده استهای اساسی پرورش دام زیست از چالش
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توانند به بخش ها میاین فناوری شده است گفته. بینی نبودکه پیش از آن قابل پیش استداده رخهای دام فناوری

طوالنی دارند، اثرگذاری برخی از  ایها پیشینه. برخی از این فناوری(1 ،2) کنند کمکدامپروری کشورهای در حال توسعه 

  .(91 ،94) های مختلف توسعه و تجاری شدن هستنددر گامهمچنان متغیر بوده است و برخی  به طور کاملها نآ

رسد ( و به نظر می91)است  شده بهنژادیموجب پیشرفت شایانی در روری مپدافناوری در زیست هگستردکاربرد 

اثر  بهنژادیاساسی بر  هشیونند به سه اتوها میفناوریزیست (.22 ،61) ثیر ادامه خواهد یافتأکه در آینده نیز این ت

مثل ها بر بازدهی تولیدهای وابسته به آنفناوریها مانند تلقیح مصنوعی، انتقال رویان و زیستفناوریگذارند. برخی زیست

و  نامزدهای ها مانند نشانگرهای ژنتیکی، ژنفناوریدیگر از زیست ایدسته (.91 ،92) گذارندگزینی اثر می بهای هو برنامه

گروه دیگری  (.21 ،26) ها می توانند موجب افزایش دقت در برآورد ارزش ژنتیکی دام شوندهای وابسته به آنفناوریزیست

های دلخواه ایجاد دگرگونیزمینه  ،هاهای وابسته به آنفناوریل ژن و زیستتقاها مانند مهندسی ژنتیک، انفناوریاز زیست

  (.91) کنندفراهم می  DNAرا در 

است و  شدهآزموده وابسته  کاربه پرسنل  هاکاربرد آناند، تر شدهها پیچیدهفناوریزیستبا گذشت زمان، 

در آینده  رودمیبرای نمونه، نشانگرهای مولکولی که امید  دارند. از، به زیرساختارها و ابزارهای بسیار گران نیز نیهمزمان

با  شوند.شناسایی ژنتیکی محدود می هایبررسیاکنون بیشتر به دام و پرندگان داشته باشند، هم بهنژادیدر مهم  ینقش

کردن  پیدارو، اینز ا و( 22) است یافتهنیز افزایش ها فناوریکاربرد  خطرهای متأثر ازگذشت زمان و ایجاد فرصت، 

 از زیادیها به درجه شود. کاربرد این فناوریاحساس می به طور کاملها فایده آن-های مناسب برای ارزیابی هزینهرهیافت

در ارتباط با کاربرد در این راستا، . (93) برداری کردها بهرهکامل آن قابلیتتوان از بآمادگی و امکانات نیاز دارد تا 

 :(61) شودپاسخ داده چندین پرسش باید به دامی در کشورهای در حال توسعه  یهایراوفنزیست

 شوند؟در چه مقیاسی در این کشورها به کار گرفته میهافناوریزیستاین  -6

 چیست؟ آن هاکاربرد  بودن ناموفقیا  بودن موفقدلیل  -2

 ؟داشتبر را هاییدشواریتوان چه می هافناوریزیستاین با کاربرد  -9

ها برای کاربرد این فناوری برایآگاهانه  گیریبه تصمیمد نتوانمیهایی دارند که این کشورها یا جامعه جهانی چه گزینه -4

 د؟نکمک کن امنیت غذایی

 ؟اقتصادی است یا نه هافناوریاین زیستنسبت هزینه به فایده کاربرد آیا  -5

 

 1تلقیح مصنوعی

 با گاوداری صنعتی واحد 69993شمار  6991در سال  ،(9) کشاورزی جهاد وزارت میسر آمار آخرین بر پایه

 ،هداشت افزایشی روندی 6991 تا 6999 سال از شیر تولید. اندفعالیت درحال کشور در شیرده گاو راس 2349519 ظرفیت

 کیلوگرم 611 برابر در ر ایران ل ددر سا کیلوگرم 15) است هبود کمتر جهانی استاندارد ازنان همچ شیر مصرف هسران اما

، کشور هسران افزایش مصرف برای رهیافتبهترین رسد به نظر می. اروپا( در در سال کیلوگرم 953و در جهاندر سال 

 هب و هافناوریزیستاستفاده از  تواندهدف میترین راه رسیدن به این ترین و باصرفهو سریع باشد گاو افزایش تولید شیر

 .باشد تلقیح مصنوعی یاورفن ویژه

 
1. Artificial insemination                                             
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های جنسی یاختهزدن یخهای دانست که همراه با فناوریمثلی تولیدترین فناوری توان مهمتلقیح مصنوعی را می

 (.66) های برتر در جهان شوددر ژنتیک تولید و پخش ژنوتیپ زیادی تواند موجب پیشرفتویژه اسپرم( می ه)ب

توانند به افزایش می Yو  X دارای کروموزوم هایفحلی و جداسازی اسپرم یهمزمان نندهای تکمیلی دیگر مافناوریزیست

اما اثرگذاری آن  ،ها شودتواند موجب پیشرفت ژنتیکی در مادهفناوری انتقال رویان میکارآیی تلقیح مصنوعی کمک کنند. 

تلقیح های هزینهرویان نیز به مراتب بیشتر از ال های فناوری انتقهزینهاز سویی، به اندازه اثرگذاری تلقیح مصنوعی نیست. 

  (.96 ،1) مصنوعی است

با  ویژه گاو،ه، ببومی هایدام گیریدورگهفناوری تلقیح مصنوعی بیشتر برای  ، در کشورهای در حال توسعه

کشورهای  بیشتردر . (6ل )جدو بومی هایدامهای بومی با اسپرم دام مادهشود تا بارور کردن اسپرم خارجی به کار برده می

پس از آن تا  و های پیرامون شهرهاآفریقایی، آسیایی، آمریکای التین و حوزه کارائیب تلقیح مصنوعی بیشتر در گاوداری

های دولتی سازمان توسطتلقیح مصنوعی  ین تعدادبیشتر .شودمی اجرا سب و بزاای در گوسفند و خوک و سپس در اندازه

ایران  در (.61) نیز سهم قابل توجهی دارند های غیردولتیسازمان کشورها، بخش خصوصی و از برخیدر  اما ،شودانجام می

های نر را از است که گوساله تولید ایجاد شدهرپُ دهزده گاوهای شیرچندین ایستگاه تلقیح مصنوعی برای تولید اسپرم یخ

در شماری فروشند. ایرانی می نام اسپرم ابرا زده پرم یخاس کنند وپوشش رکوردبرداری دریافت می زیرهای برخی گاوداری

احتمال  ،شود که تلقیح آنکار برده می به تعیین جنسیت شده اسپرمو در مواردی  اسپرم گاوهای فرامرزی ،هااز گاوداری

  . دهدافزایش میتولد گوساله ماده را 

 

 (.61یح مصنوعی )تلقدهنده  های دولتی و خصوصی ارائهشمار سازمان  -6جدول 

 یبئکارا امریکای جنوبی و  آسیا آفریقا 

 66 61 21 دولتی

 1 1 62 خصوصی

 5 5 2 بهنژادیهای سازمان

 گزارش نشده 9 4 (NGOs)های مردمی سازمان

 گزارش نشده 6 2 هادانشگاه

   

دقیق و  برداریپایش داه مانهاسنبود نیز  و هادامگذاری برای شناسایی شمارههای قابل اعتماد برای روش کمبود

های نشانگرتر مانند انتقال رویان یا های پیشرفتهنتوان فناوری در عملشوند های بومی موجب میهای ارزیابی دامبرنامه

های استفاده زیاد از اسپرم گاوهای خارجی از نگرانی در پیژنتیکی  (تنوعگونی )گوناکاهش  (.25) مولکولی را به کاربرد

مانند  یهای گوناگونمحدویت و روشنی ندارند بهنژادیهای کشورها برنامهاین . بیشتر باشدمی ی درحال توسعهکشورها

تلقیح کاربرد  انگرگشایی اسپرم و بازدهی پایین تلقیحناکارآمدی تشخیص فحلی، شیوه یخنیتروژن مایع،  زیاد هزینه

  .(46) است کردهرا محدود زده اسپرم یخبا مصنوعی 

که به عنوان فحل شناسایی  هاییکه فحل هستند از کل ماده همادهای حیوانکارآیی تشخیص فحلی )درصد 

های گاو در امریکا و اما در بیشتر گله ،ستهادامثیرگذار بر عملکرد کلی تولیدمثلی أهای تترین سازهاند( یکی از مهمشده

هایی دارند و کاربرد های تشخیص فحلی کاستییاری از روش. بس(95) تسا %53بسیاری از کشورهای دیگر کمتر از 
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تواند کارآیی یابی )مشاهده گاوها( میدم، تلقیح مصنوعی در زمان معین، یا تمرکز روی فحل هایی مانند خمیرروش

اما  ،دشونلقیح میهایی که تهای خطاهای تشخیص فحلی )درصد مادهافزایش دهد. هزینه یطور کامل بهتشخیص فحلی را 

در حالی که شوند فحل نیستند گاوهایی که تلقیح می %93تا  5بین  بسیار زیاد است. برای نمونه، در امریکا (فحل نیستند

ها، گیری پروژسترون شیر شناسایی کرد. در بیشتر گلهتوان با اندازهباشد. وجود این خطاها را می %2 کمتر ازاین رقم باید 

 تلقیح کند. زیادتواند با کارایی شود که هر فردی میزیرا پنداشته می ،گیرندمی ر را نادیدهگمهارت تلقیح

 و در سرویکس هاتلقیح %25ای که های درون رحمی در گاوها، درست بودند به گونهاز تلقیح %91در آمریکا،  

مقدار ای تفاوتی با ران حرفهگتلقیح هایخطامقدار انجام شده بود. گفتنی است که  تنها در یک شاخ رحم هاتلقیح 91%

آبستنی  درصدجا که . از آن(95) گاوها را نیز بر عهده داشتندتلقیح  ،خود یهاای کسانی نداشت که در گاوداریخطاه

ن تواند به بهبود کارایی ایگران میگران داشته باشد، نظارت مستمر و بازآموزی تلقیحتواند تفاوت شایانی بین تلقیحمی

 .(9) قابل اعتماد هستند به طور کاملزده اسپرم یخهای گشایی پایتهای علمی برای یخند. توصیهروش کمک ک

کشورهای در حال  ها را در بیشترها، امکان کاربرد آنفناوریهای الزم برای موفقیت بیشتر زیستپیش شرط

 کارگیری برخی ای در حال توسعه را برای بهجود درکشوره، شرایط و امکانات  مو2کند. جدول توسعه با چالش رو به رو می

توانند به بهبود ها میفناوریبرخی از زیست هرچند ،از دیدگاه کاربردی .(61) دهدهای دامی نشان میفناوریزیستاز 

با پیشرفت در این کشورها تنها  بهنژادیهای ، اما درجه موفقیت برنامهژنتیکی در کشورهای در حال توسعه کمک کنند

 .(29) و درجه مشارکت دامدار وابسته است بهنژادیهای هایی مانند سازگاری با هدفبه سازهبلکه  ،شودی تعیین نمیژنتیک

ای که تولیدکننده هماهنگ و با وضعیت بازار سازگار باشند به گونه هایهدفباید با  بهنژادیهای بنابراین، برنامه

داشته باشد.  خطرپذیری کمیتر فناوری باید ساده، ارزان و از همه مهمباشد.  گذارییهبه سرما مندعالقهتولیدکننده 

ریزی و اجرا مههای برنابرگزیده شود، دامدار در همه گام بهنژادیتولید، برنامه  بهنگر  سوضروری است با دیدگاهی همه

 (.93) های رایج منطقه توجه ویژه شودو به رفتارها و ارزش دخالت داشته باشد

های نوین های اقتصادی در بخش دامپروری، ناکارآمد بودن تولیدمثل است. فناوریسازه موثر بر زیان ترینمهم

ها هستیم تا های بیشتر در این فناوریاما هنوز نیازمند پیشرفت ،توانند به بهبود این وضعیت کمک کنندتولیدمثلی می

ها با توجه به وضعیت کاربرد درست این فناوری ،رو ای پیشهترین چالشمهمها اقتصادی شوند. برای کاربرد در دامداری

 (.91برداری اقتصادی را ممکن سازد )برداران است تا بیشترین بهرهی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بهرهاقلیمجغرافیایی، 
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 .(61ها در کشورهای در حال توسعه )های موثر بر کاربرد آنهای دامی و سازهفناوریوضعیت کنونی زیست -2جدول 

 

 1سازی فحلیهمزمان

و در های دامپروری دولتی های متراکم با نظارت ادارهدر گاوداری شتریبو این روش در کشورهای در حال توسعه 

جا که سودمندی این روش به نوع از آن .رواج دارد های دامپروریا اتحادیهیها های کوچک عضو تعاونیدر گاوداریمواردی 

برای  گوناگونیربردی اک ایهشرو (.69) محاسبه شود اپیشفایده آن پیش-هزینه بایدسیستم تولیدی وابسته است، 

تولید مثل در برخی ن امشاورکه در ایران نیز ( 1) سازی فحلی در نشخوارگنندگان در جهان در دسترس استهمزمان

فایده و نیز -ها، هزینهباره میزان موفقیت این روشدقیق در هایآگاهیبرند. کار میها را بهآنهای صنعتی گاوداری

نیز در  به تازگینیافته است.  گسترش ،اقتصادی بوده به احتمالها ها در آنشکاربرد این روهایی که داریهای گاوویژگی

و تلقیح  سازی فحلیهای همزمانبومی، روش گوسفند و بزهایگیری با هپی واردات گوسفند و بزهای فرامرزی برای دورگ

قابل  مطلبها نیز فایده این برنامه-نهکارآیی و هزی ارمقد هشده است. دربار گرفته کار بهها نیز در این گونه مصنوعی اسپرم

به  اما ،ای است که به کشور وارد می شوندهای ویژهسازی فحلی نیازمند ابزار و هورمونهمزماناعتمادی انتشار نیافته است. 

به رو  ا روهها با آنامدارکه د هاییدشواریعلت وابستگی به ارزهای خارجی برای خرید این مواد، ناپایداری اقتصادی و دیگر 

 شدنی و کاربردی نخواهد بود.  ،های دراز مدتتوصیهارائه  برایها فایده این روش-هستند، محاسبه هزینه

 

 2انتقال رویان

از کشورهای در حال توسعه این  یشمار اندک سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، هایبر پایه داده

. این فناوری در گاو، گاومیش، اسب و بز به کار برندکار میبه هاپژوهشکدهر در بیشت و حدودار مبسی یفناوری را در سطح

مانند برزیل و  ،اند. در برخی کشورهاها داشتهدر این برنامه ای رویان گاوهای نژادهای خارجی سهم عمده گرفته شده است.

 
1. Estrous synchronization                                               2. Embryo transfer 

میزان  فناوریزیست

 استفاده

میزان 

پذیرش 

 فناوری

توان فنی 

موجود برای 

 هاستفاد

توان فنی 

د برای موجو

توسعه و یا 

 سازیبومی

زیرساختارهای 

 موجود

هزینه 

 نسبی

های مهارت

مورد نیاز 

برای 

 کاربرد

 قابلیت

ثیرگذاری در أت

 63یک دوره 

 ساله

 زیاد متوسط متوسط متوسط کم متوسط زیاد متوسط تلقیح مصنوعی

 متوسط متوسط متوسط کم کم کم زیاد کم گیری پروژستروناندازه

 متوسط متوسط متوسط کم کم کم زیاد کم همزمانی فحلی

تنی و انتقال لقاح برون

 رویان

 متوسط زیاد زیاد کم کم کم زیاد کم

 کم زیاد متوسط کم کم کم زیاد کم نشانگرهای مولکولی

 زیاد زیاد متوسط کم کم متوسط زیاد کم یاختهیخ زدن 

تعیین جنسیت اسپرم و 

 رویان

 دزیا متوسط زیاد کم کم کم زیاد کم

 کم زیاد زیاد کم کم کم کم کم همانندسازی

 کم زیاد زیاد کم کم کم کم هیچ تراژن سازی
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انتقال رویان در دنیا  923333 در جمعی، میالد 2331ال س در دهند.های خصوصی این خدمات را ارائه می، سازمانشیلی

 دررویان هزار  133نزدیک به  .تنی تولید شده بودندبا روش برون %93تنی و ها با روش درونرویان %13شد که  اجرا

کشورهای یان در م .استداده شده  انتقال اپوردر ا رویان هزار 633در آسیا و رویان هزار  693، آمریکای شمالی و جنوبی

شده   . گزارشکنندرا اجرا میانتقال رویان  برنامه توجهی شایانچین و آرژانتین در سطح جمهوری خلق حال توسعه، در 

گیری و نتایج گیرنده، رویاندهنده و رویانسازی گاوهای رویانهای الزم برای آمادهبا توجه به هزینه که در مکزیک،

توجه ارائه شده بود،  شایانهای لت( اقتصادی نیست. تنها زمانی که یارانهها )بدون کمک دوآبستنی، این روش برای گاودار

انتقال  ییکارابه نظر نمی رسد  .(61) ها، برنامه متوقف شدهگاودارها به پذیرش این فناوری روی آوردند و با قطع یاران

های انتقال رویان کارآیی برنامه (4) رانیزی و همکاز تبردواسارفتنی باشد همچنان که بنا بر گزارش یرویان در ایران نیز پذ

هایی نسبت به های پایانی پیشرفتدر سالهرچند  ،بخش نبودرضایت 6991تا  6911های های تبریز بین سالدر گاوداری

یش افزاهای آمیز برنامهموفقیتالزم برای اجرای  هایشرطدرباره امکانات و  .های آغازین به دست آمده بودسال

نیازها  این پیش بدون توجه بهنیز  برنامهرسد این به نظر می . (1 ،1) هشدار داده شده است رویانی و انتقال ریزتخمک

 . ندبودنرسیده  یی مناسببه کارا هدر یک بازه زمانی ده سالمجریان برنامه زیرا  ،آغاز شده بود
 

 1رویان  تعیین جنسیت شدهو  اسپرم کاربرد 

، 1) توانند موجب افزایش تولید شونداما می ،یش پیشرفت ژنتیکی چندان کارآیی ندارندای افزاها برریاین فناو

ها پژوهشی،  برای توسعه و به کارگیری این روش هایموسسهکشورهای در حال توسعه و آن هم در از . در برخی (93

نزدیک  شود.می دنبالحال توسعه  های چند کشور دربسیار محدود در گاوداری یاین فناوری در سطح. شودمی هاییتالش

زده سپرم یخزده یا ا، از رویان یخسازمان ملل متحداز سوی سازمان خواربار و کشاورزی کشورهای بررسی شده  %93به 

 کشورها، هیچ نوعاز در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی از آن استفاده  قدارچند مکنند، هراستفاده می

توسعه یافته هستند.  بسیار ژن ها مانند ژاپن و هند دارای بانککشوراز رود. برخی زده به کار نمیا اسپرم یخزده یرویان یخ

از  دهد.را ارائه می هاخدمتدولت با همکاری بخش خصوصی این  از دیگرکشورها دولت و در برخی  از در برخی

 به اسپرم و رویان وارد شده های فیزیکی و فیزیولوژیکسیب، آسازی اسپرمداج مقداربودن  اندک، هااین روش هایدشواری

ژنتیکی بومی در کشورهای در حال توسعه اولویت باالیی دارد و  هایمادهحفاظت از  (.69) است آبستنی درصدکاهش  و

شود با توجه به گفته می .اندهکرداشاره  هادامکشورها به پتانسیل تلقیح مصنوعی و انتقال رویان برای حفظ این از برخی 

های مالی و ، همکاری این کشورها همراه با افزایش کمکگوناگونژنتیکی  موادتغییر اقلیم و نیاز کشورهای پیشرفته به 

  (.64) از سوی کشورهای پیشرفته، افزایش خواهد یافت فنی

زده، رویان تعیین رویان یخ ،ز شدآغا 6913 دهه های نخستدر سالاستفاده از رویان یخ زده گاو در ایران 

های بزرگ یگاوداراز برخی  ،ها فروخته شدگاوداریوارد و به به کشور و اسپرم تعیین جنسیت شده  زدهجنسیت شده و یخ

 برنامهزده اغلب در باره موفقیت این ژنتیکی یخ موادواردات  همرتبط با برنامن مسئوال. از این برنامه استقبال کردندنیز 

ها دسترسی طرف در باره این ادعاها منتشر نشده یا دستکم نویسنده این نوشتار به آنبیموثق های داده اما ،اندگفتهن سخ

ی و مولکولی در اسپرم و های ساختارآسیب بروز های کنونی موجبفناوریهای چشمگیر، پیشرفت با وجودنداشته است. 

 
1. Sexed semen and sexed embryo    
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آبستنی با   درصدهای علمی فراوان نشان می دهند که  پی دارد. یافته باروری را در در صدرویان می شوند که کاهش 

 .نزدهه یا رویان تعیین جنسیت شده و یخ زدرویان معمولی یخ است تا بازده کمتر رویان تعیین جنسیت شده و یخ

پرم با اس 6ی هولشتنهاتلیسه روی انجام شده بررسی میدانی(. 69) است همانند نیز برای اسپرم انتشار یافته یهایداده

که  هاییتلیسهتا در دار معنی ایآبستنی به شیوهدرصد شده بودند نشان داد  ،در ایرانتعیین جنسیت شده تلقیح مصنوعی 

 .(29) بودکمتر  ،با اسپرم معمولی بارور شده بودند

 

 3سازیو تراژن  2سازیهمانند

در اروپا، بیشتر  تولید شد که (ونینگسازی )کلهمانند گوساله با روش 6533رفته همروی ،میالدی 2334تا سال 

، این روش در بسیاری از کشورها جنبه پژوهشی اکنون. همبودندآمریکای شمالی، ژاپن، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و آسیا 

 شدن بیان ناهنجار )تغییر در یهاژن %4نزدیک به  شدن، بیان(%63)کمتر از  اندکاین روش بسیار  فنیکارایی  دارد.

و ایمنی هستند که  ،های ساختاری، فیزیولوژیکها دچار ناهنجارینآو بسیاری از  باشدمی ل یا فعال شدن نرمال ژن(نرما

 ژنو نیز تولید ترا و گاو بزگوسفند،  سازیهمانندبرای در ایران نیز موسسه رویان  .(62، 1) شودزودرس میموجب مرگ 

. نزدیک به انتشار نیافته استا هنآها یا تجاری شدن در باره سرنوشت این دامنون گزارشی تا کاما  ،(6) هایی برداشتهگام

ژن در تولید تجاری مواد غذایی ترا دامتا این زمان، هیچ  اند.را ایجاد کرده سازیهمانندکشورهای اروپایی فناوری  69%

 مصرف مجوزنیز اند و برخی تولید شده هاآنیی در شیر رودا موادژن برای تولید ترادام اندک  ینقش نداشته است. شمار

اما هنوز به سطح تجاری  ،انددیگر نیز ایجاد شده زیستی موادبرای  یژنترا هایداماند. گروهی دیگری از دریافت کرده

  (.63) اندنرسیده

های برخی فناوری کارگیری بهند ها نیازمدر دام 4ویرایشیژن و سازیتراژن، سازیهمانند هایکارگیری فناوریبه

 به شده واردنتقادهای . ا(21 ،1 ،2) یان استوتنی رهای پرورش برونتولیدمثلی مانند تلقیح مصنوعی. انتقال رویان و روش

این  مصرف های تولیدی، مقاومت اجتماعی در برابرشامل ایمنی خوراک هادامدر  سازیهمانندو سازی ژنتراهای فناوری

توانند سازی میهای ژنی و هماننددستکاری(. 63 ،5) است نظامبومو  هادامها بر آسایش منفی فناوری اثرهایو  هافراورده

های با روش شده تولیدگاو  رویان را افزایش دهند. تشریحیهای تولیدمثلی و های عفونی و ناهنجاریخطر بروز بیماری

ز کند. بسیاری ازایی میدچار سخت مانهنگام زای بهماده را شود که گاو بدیل میدرشت جثه ت ایگوسالهتنی، به برون

 ،63 ،5) و نیازمند مدیریت و مراقبت بیشتری هستندشوند و رفتاری می ی، فیزیولوژیکهای ساختارها دچار ناهنجاریدام

 هایخطرو مدیریت  کافی درباره ارزیابیها نبود قانون و نظارت به این فناوری شده یکی دیگر از ایرادهای وارد (.21

گاو، خوک و بز های فراوردهمصرف به تازگی  ی آمریکاسازمان خوراک و دارو  (.64 ،63) ستا هااحتمالی این فناوری

ممکن است  .(63) است تایید نکردهها را فراورده این امریکا مصرف وزارت کشاورزی اما ،تهنسشده را مجاز دا سازیهمانند

های دیگری وجود دارد که مانع نگرانیدلاما بد نداشته یا برای تولیدکننده اقتصادی باشند،  اثرراژن ت هایدام هایاوردهفر

 شایانمقاومت بخش  نشانگر های در برخی کشورهانظرخواهی .(23) خواهد شد هاکنندهمصرفاز سوی بازاریابی یا پذیرش 

 هب نگرانیدلاین گفتنی است که  .است شدهسازیهمانندو  نیژترا دامیهای اوردهفردر برابر مصرف  شهروندانتوجهی از 

 
1. Holstein heifers         2. Cloning or somatic cell nuclear transfer          3. Transgenesis            4. Gene-edited technology   
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که  باشد ایرابطه ویژه تواندمی که علت آن، استیرتر مگچش های گیاهیفراوردهدر مقایسه با ی دامهای فراوردهویژه برای 

به  ویژه یک توجهفعاالن صنعت خوراه، در کشورهای پیشرفت (.43 ، 99 ،99 ،69 ،64) کندبرقرار می دامبا  انسان

ها هنوز این آمادگی را ندارند تا گوشت و شیر این بیشتر شرکت ی دارند.یهافراوردهچنین به  هاهکنندحساسیت مصرف

ها این شرکت ،را ناایمن بدانند. از سویی موادها ممکن است این کنندهاین باورند که مصرف زیرا بررا عرضه کنند،  هادام

 (.63) برچسب غیراخالقی بودن را بزند آن هابه ها درباره این فناوریجامعه  تمایل ندارند

 یویرایشژن فناوریتولید دو گوساله نر بدون شاخ را با  (62) و همکاران 6میالدی، کارلسون 2361در سال 

های سازمان ا بررسیام ،شوددیده نمیها ای در این گوسالههیچ تغییر غیرمنتظرهها ادعا کردند که گزارش کردند. اگرچه آن

 هاآنهای بدن یاختهدر همه  به تقریبو  هستند اییپالسمید باکتری ها ناقلگوساله نشان داد (24) خوراک و داروی آمریکا

ا در رمانند این  هاییدشواری. این سازمان دندارکه به طور طبیعی در گاو وجود  داردبیوتیک وجود مقاوم به آنتیژن دو 

هایی به دنیا آمدند که شاخ گوساله ،گاو از تلقیح مصنوعی اسپرم این گاوها به ماده ارش کرده است.موش و انسان گز

موجب  کهحذف کردند ژنی را  ،در خرگوش و خوک با هدف کاهش چربی الشه پژوهشگران چینی (.42) داشتند

های خیلی تولید شده دارای زبانهای خرگوشدادند که نشان  کالبدشناسیهای بررسی شود.محدودیت رشد ماهیچه می

  (.21) ها یک مهره استخوانی اضافی داشتنددراز بودند و خوک

 اندازهبیش از  ژنتیکی تواند موجب یکنواختیشده میسازی همانندیا  نی ویژهژترادام  از اندک یشماراستفاده از 

به مقدار زیاد  آن هاشوند و تولید تر میها حساسماریدر برابر بی هادام ( ژنتیکی،تنوع) گونیاگونبا کاهش  .در گله شود

که وجود  نیز وجود دارداین نگرانی  شود.ها و داروهای دیگر میبیوتیکموجب افزایش مصرف آنتینین مچه ،یابدکاهش می

رها دامدابسیاری از ان یموجب ز پایان در و دهدمی هادامحق امتیاز را به تولیدکنندگان این  برتر های از دام اندک یشمار

 (.63) خواهد شد

ها و پرندگان ایرانی از جمله گاو، گوسفند، بز و پرندگان ژنتیکی روی دامهای یفناورزیستباره ها درپژوهش

ه در گاو، به ویژ هپژوهشی ایران، ب مرکزهایها و تولید مثلی در دانشگاه هایاست.  پیشینه پژوهش در زمینه فناوری فراوان

 .اندها پرداختهانداز یافتهاو و چشمها در گمروری به این پژوهش ای( در مقاله1گردد. ضمیری و همکاران )بر می 6913 دهه

توجه در کانون بیشتر  9وری منیو فرا و کشت رویان 2سازی فحلی، لقاح برون تنی اووسیتها،  همزماندر بین این فناوری 

 مقاله 91مقاله به زبان فارسی و  641مقاله ) 692شمار  6911تا  6993 ازن ایرانی پژوهشگرا بوده است. پژوهشگران ایرانی

های علمی داخلی )به فارسی و انگلیسی( انتشار دادند. این مثلی در مجلههای تولیده زبان انگلیسی( مرتبط با فناوریب

. این است آوردهگوگل به دست  گرجوجستا استفاده از موتور جوی اینترنتی بونویسنده مقاله در پی جست رااطالعات 

مجله به زبان  5مجله در علوم دامپزشکی( و  1در علوم کشاورزی و مجله  9مجله به زبان فارسی )شامل  65ها در مقاله

ل زیرگروه شام 5در را ها قالهند. ماهمجله در علوم دامپزشکی( انتشار یافت 6مجله در علوم کشاورزی و  4انگلیسی )شامل 

تنی و کشت رویان (، تکامل اووسیت، لقاح برون%2/95(، کنترل چرخه فحلی )%2/52) منیوری انگهداری اسپرم و فر

توجه درصد بسیار . نکته شایان کردبندی دستهتوان می( %1/6( و تکثیر اسپرماتوگونی )%1/6(، فناوری تراژن سازی )4/1%)

نسبت  به یهایها، روشها در دامکم برای کاربرد آن است که دستست در دو زیرگروه نخ( %99 تقریببه مقاله ) زیاد

پرورش دام و پرندگان در ایران  مزرعه هایها در برداری از این یافتهرسد در راه بهرهبه نظر میاستاندارد در دسترس است. 

 
1. Carlson et al.                                            2. In vitro fertilization of the oocyte                                  3. Semen processing 
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شدن  هدفمنددر راستای  و تنگناها هاین رو، توجه به این چالشحاکم باشد. از اباال در  اشاره شده هایشلنیز همه چا

  دارد.ی زیادفناوری اولویت های زیستپژوهش

 

 گیرینتیجه

به  دامپروری، با هدف بهبود کارآیی تولید مثل در های رایجعنوان جایگزین روشبههای تولیدمثل، فناوریزیست

به کارگیری  اما ،انددهآورتنی فراهم تنی و برونونهای درتولیدمثلی را به شیوهو امکان دستکاری فرآیندهای  اندوجود آمده

های تاثیر سازهزیرها هایی همراه است. ارزش کاربردی این روشو محدودیت هامزیتبا  دامپرورش واحدهای در  هااین روش

کنان، هی کارادیریت، سطح دانش و آگم .ها بهینه نباشندهمه این سازهگله تک هر فراوانی است که ممکن است در 

درباره  .دانستها شمار اندک از این سازهتوان را میموقعیت جغرافیایی گله و محیط و  اجتماعی دامدار و وضعیت اقتصادی

های تولیدمثل زیست فناوریکاربرد ، همهفراوانی نوشته شده است. با این  مطلب هایهای تولیدمثل فناورینقش و اهمیت 

 مانند: است،رو وبهفراوانی رو تنگناهای  هاالشبا چ

که  هاآندر ها و مقاومت به بیماری ی، تولیدمثلیتولید  هایاوردهفرزیستی های بومی و تنوع دام پایگاه اطالعاتی نبود -6

 ها مورد نیاز هستند.برای اجرای این فناوری

ها برای نبودن این فناوریها و در دسترس هزینه بودن باال، ها نیاز استای که بدان زیرساختارهای ویژه نبود -2

 شوند.ها را مانع میبرداری کامل از این روشکه بهره های کوچکدامداری

 .خصوصی بخشدولتی و  هایسازمانبین  سازندههای الزم و ارتباط نبود مهارت -9

 .انداخته شدههای کوچک سودمند شندامداری در شان هایی که کاربردفناوریها برای اجرای سیاست روشن نبودن -4

 .ویژه پرورش دام به شیوه روستایی یا عشایریهدامپروری بنبودن آینده روشن  -5

 ها.از موسسههای غیرضروری در بسیاری کاری دوبارهنبود برنامه کالن پژوهشی و درازمدت و پراکندگی و  -1

در صورت نیاز به فناوری، برای  توانمی، فایده-هزینهرآورد و ب ها و تنگناهای پرورش دامپس از رفع چالش

 سازی کرد.کارآیی بهینه، آن را بومی
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Challenges in Application of New Reproductive  

Biotechnologies in Domestic Animals  

 

M.J. Zamiri1, 2 

 

Some of the reproductive technologies have greatly improved the productivity of livestock 

in the developed countries. Many factors, which are often not optimal in every herd, affect the cost-

benefit of such technologies, including the management, knowledge, expertise and attitude of the 

involved personnel, farmer’s economic and social conditions, to name a few. Artificial 

insemination (AI) is the most important biotechnology that its application, along with other 

technologies such as germ cell cryopreservation especially sperm freezing, can result in 

considerable improvement in genetics of animal production and distribution of the elite genotypes. 

Estrous synchronization and sex-sorted sperm technologies increase the efficiency of AI. Embryo 

transfer technology can improve the female reproduction; however, its application is much more 

costly, and it is not as effective as AI. In most developing countries, AI is often used for upgrading 

the native animals with imported semen, and less often for breeding of the native dams with the 

sperm of native males. Due to lack of effective and reliable methods of animal identification, 

recording systems, and defined animal breeding schemes, the more advanced technologies cannot 

be efficiently applied in these animals. The use of molecular markers is generally limited to the 

genetic identification studies which are often carried out with international collaboration. This 

paper describes the challenges of the application of assisted reproductive technologies and 

biotechnologies, with emphasis on the developing countries. When available, the information on 

Iran will also be presented. 
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