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چيست؟پايدار منظور از توسعه 
 ایی خدشه وارد کردن به توانبدون فعلی تامین نیازهای

نیازهای آنهاهای نسل های آتی در تأمین 



کشاورزی اپیدار 
 انسان و محیط زیست استجهت منافع در

از نظر اقتصادی توجیه پذیر

از نظر اجتماعی مطلوب

 منابع استفاده از کارایی بیشتردر

 اکولوژیکینظر مناسب از



دامپروری اپیدار 
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دامپروری اپیدار ای 
SUSTAINABLE FARM ANIMAL BREEDING



دامپروری اپیدار 



شاورزی مرکز و قلب یک توسعه اپیدار  در حوزه ک
حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی



مواردی از بکار گریی زیست فناوری
در حوزه علوم دامی

کلونینگ یا شبیه سازی دامهای مزرعه



کلونینگدر تاریخ نقطه عطف ( :1996)تولد دالی 



کلونينگ

Donor

Embryo Transfer
and 
Pregnancies

Phenotype
Analysis

100% TG Clones



استقامتقهرمان جهان در رشته 

اسبی است اخته

(2003)"پرومتيا"بنام اسب همانندسازی شده ژنتیکی جهان نخستین تولد 

( Pieraz)"پيه راز"اسب 



کشت ابفت سلوهلای جانوری

HIV &

Model system Novel Drug 

Genetic 

Counselling

?

?



تولید دامهای تراریخت یا

Transgenic Animal



اجیاد حیواانت ترارخیتهدف  در 

 به دست آوردن فرم های جهش یافته ای از حیوانات که از راه
. انتخاب کالسیک و در مدت زمان منطقی قابل حصول نمی باشند



تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیهبودب•
...وشیر



و کمیت الشه کیفیت هببود  

ژن هورمون رشد:
،افزایش سرعت رشد

 بهبود ضریب تبدیل غذایی

نسبت گوشت  به چربی بیشتر

10 % درصدچربی الشه % 20گوشت لخم بیشتر و
کمتر



الشهترکیب

لخمتگوشافزایشوهابافتچربیکاهشدرمحسوسوسریعتغییرات•

رشدکنترلمرکزکنندهکنترلهایژنکردنفعالبا•





Salmonماهی قزل آال ای 
Salmon with growth hormone from pout.  Hormone is 

not temperature sensitiveتماهي تراریخته اي كه سرعت رشد آن سي برابر رشد ماهي غیر تراریخته اس



 کنند رشد میسریعتر

به بیماریها مقاومترند

 نشوددر مواجهه با سرما امکان رشد و تولید مثل آنها حفظ می

..

قرن گذشته تحقیقات هدزوما آیا اینگونه از ماهیان خطراتی نیز دارند؟ا

.  دالرشد و با اندازه بزرگ متمركز شبیوتكنولوژى ماهى بر تولید ماهى سریع

از طریق انتقال یك ژن اضافى ... ماهى، وهاى بزرگ كپور، اردكماهى

.  اندهورمون رشد به آنها تولید شده



تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیبهبود•
...وشیر



:استفاده از حیواانت ترارخیت در کشاورزی

تولید پشم

kaeratin- IGF –I

2/6نفي بر درصد افزایش پشم گوسفندان تراریخت حامل ژن  بدون تاثیر م

سالمتی و تولید مثل



تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیبهبود•
...وشیر

زیستمحیطحامیدامهایتولید•

فسفروازتمیزان:محیطیزیستهایشاخصازیکی•
استتولیدیگوشتتنهربازاءدفعی



ظری توليد حيواانت مزرعه ای دوست اب حميط ن
Enviropig

 ر دفع فسفر در مدفوع خوک و طیور بیشتر از فسفر موجود دمیزان

استمدفوع سایر دامها 

 یتاز در غدد آنزیم فبه منظور تولید به خوکها  ژن فیتاز باکتریایی افزودن

بزاقی

توسط خوکها گیاهی فیتات هضم افزایش : نتیجه

 سویافسفر یافت شده در اجزاء خوراک خوک نظیر ذرت و فرم

75حدود مدفوع به میزان  دفع فسفر کاهش : نتیجه%



Enviropig



:کشاورزیسازمان جهانی غذا و محصوالت گزارش 

مربوط به بخش ( N2Oو CH4 ،CO2)ای جهان درصد از گازهای گلخانه 1۸حدود •

استدامپروری 

%   35بز نظیر گاو، گوسفند وکه نشخوارکنندگانی است متانگلخانه ای گازهای یکی از •

می نمایندآنرا تولید 

.برابر کربن دی اکسید است23مخرب گاز متان بر روی تغییرات جوی اثر •

تان دارداز طرفی کربن دی اکسید طول عمر بسیار کوتاهتری در طبیعت در مقایسه با م•

• What is more hi-tech solutions to the cow methane problem?



لیتر توسط یک دام معمولی300تا 250تولید روزانه •

لیتر توسط هر راس گاو1000تا 800تولید روزانه •

میزان تولید روزانه  گاز متان توسط نشخوارکنندگان چقدر است؟









استراتژیهای کاهش تولید گاز متان

More hi-tech solutions to the cow methane problem?



:کل گاز متان متشر شده در صورتی کاهش می یابد که

ثابت نگهداشتن حجم تولید شیر سالیانه •

از تعداد ماده گاوهای کمترحجم مشابهی شیر از طریق تولید •

چطور این امر امکان پذیر است؟•

!یک راه حل 



استفاده از تانکهای جمع آوری متان : راه حل دوم

Backpacks tanks that collect gas via tubes plugged into cows’ stomachs





تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیبهبود•
...وشیر

زیستمحیطحامیدامهایتولید•

انسانیبیماریهایبررسیبرایمدلهاییتولید•



مقابل موش           تولید پروتئینی که در MX ژن

.ویروس آنفوالنزا ایجاد مقاومت می کند

مقاومت به بیماری



مقاومت به بیماری

انتقال ژن لیزوزیم انسانی به موش           کاهش معنی 

داري در ایجاد عفونت غدد پستانی

انتقال ژن الکتوفرین به گاو و موش           افزایش 

مقاومت به بیماریهای غدد پستانی



تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیبهبود•
...وشیر

زیستمحیطحامیدامهایتولید•

انسانیبیماریهایبررسیبرایمدلهاییتولید•

عضواهدامنظوربه•



Xenotransplantation
استفاده از پریماتهای غیرانسانی برای انتقال بافت به انسان:

یکیحداقل واکنش دستگاه ایمنی بدن به دلیل کم بودن فاصله فیلوژنت: مزیت

مشکالت:

احتمال انتقال عوامل بیماریزای بومی درآن گونه-1

از نوعی میمون سبز آفریقاییHIV2از شامپانزه و HIV1مثال انتقال 

فاصله نسل زیاد            عرضه ناکافی ارگان-2



استفاده از خوکها در انتقال بافت

 در برای درمان بیماریهای قلبیدریچه های قلب خوک استفاده از

انسان

ویژگیها:

ارزان –

سایز مناسب ارگانها–

کمتر بودن شانس انتقال عوامل بیماریزا نسبت به پریماتها–



تراریختدامهایکاربرد

،پشم،گوشتتولیدازاعمدامیمحصوالتکیفیوکمیبهبود•
...وشیر

زیستمحیطحامیدامهایتولید•

انسانیبیماریهایبررسیبرایمدلهاییتولید•

عضواهدامنظوربه-

بیوراکتوربعنوانتراریختهدامهایتولید-



بيوراکتور 
 ط محیدر گسترش و تکوین سه بعدی بافت فراهم نمودن امکان

(  Invitro)آزمایشگاهی 

 ( ی رشدبرای مثال اکسیژن و فاکتورها)تنظیم تبادالت بیوشیمیاییبا

 (نظیر کشش و تراکم و تنش برشی) های مکانیکی با تحریک

مهندسی بافت



ابفت اهداف مهندسی 

 انجام با هدفآزمایشگاه ساخت اندام ها در راهکارهایی برای ی توسعه

فعالیت های تحقیقاتی نظیر؟

 جدیدداروهای ارزیابی

 ها به منظور توسعه ی بهتر روش هایبرخی از بیماری سازی شبیه

درمانی 

 مرتبطدر تحقیقات حیوانی استفاده از بافت ها و اندام های کاهش



بیورکتورهای زنده
 ولی تغذیه می شود علوفه كه با دامهایی

 شی پروتینی یا دارویی با ارزفرآورده های این دامها می توانند

می كندتولید محصوالت خود را در را برای انسان 

 فاکتورژن بیان کننده حامل تراریخته تولید بزهایIX  انعقادی

!  انسان در مرکز رویان اصفهان خون 



زندهبز بعنوان یک بيوراکتورای مزاایی گاو 
 (شیر)پتانسیل زیاد جهت تولید محصول

 یتر لیتر شیر از یک بز تراریخته بدست می آید که هر ل۷00ساالنه حدود

.  گرم پروتئین است10تا 1شیراو حاوی 

کییلوگرم 1200نژاد سانن، نژادی است شیری با میانگین تولید بز

 آسان محصولجمع آوری شیوه

 شیرتهاجمی بودن غیر

:نتیجه

كشت کاهش بهای فراورده تولیدی در مقایسه با سایر روشهای قبلی از جمله

بافت  



ترکیب شیر

کاهش حساسیت زایی شیر از طریق خارج کردن ژن –

آلفا الکتو آلبومین

افزایش رشد و میزان زنده مانی خوکچه ها با اضافه –

... کردن برخي از ژنهاي موثر بر 



شیر انسان شیری  شبیه به تولید 

پروتئین شیر انسان تولید پروتئینی شبیهبرای که •
.  مهندسی شده است( الکتوفرین)

ستم الکتوفرین از نوزاد تا زمان آغاز فعالیت سی•
بصورت انتی )ایمنی بدن او، محافظت می کند

(.بیوتیک

مله به غشاهای ویروسها و باکتریها می چسبد و از ح•
.آنها به سلول ها جلوگیری می کند

بی بر خالف آنتی بیوتیک ها به موجود زنده آسی•
.نمی رساند 

ترکیبات دارویی در شیرلید تو•



!!!تولید شیر عنکبوتی



!!!تولید شیر عنکبوتی

 تواند به هر سطحی بچسبدعنکبوت می

 داراا و برخی ببعضی با ترشح بسیار کم یک ماده چسبنده

.دها موی میکروسکوپی مخصوص در پاهای خومیلیون بودن 

تارهای عنکبوت برخالف ظاهرشان بسیار محکم هستند

فاده از تار که عنکبوت برای پایین آمدن از سقف استینوع

.تر استمحکم کند، از انواع دیگرمی 



آقای جفری ترنر

 ظیرن)قابل ارتجاع و سبک، محکم تاری است تار عنکبوت

(نایلون

 ار که مربوط به درست کردن تدر بز ژنی از عنکبوت كشت

است

ار از شیر بز استحصال ت

 یقه وسایل پزشکی و جلدر ساخت از شیر این بزها استفاده

ضدگلوله 

 ود تواند در روز هفت گرم تار عنکبوت در شیر خهر بز می

.تولید کند



تیككنیك هاي مهندسي ژنحاصل از  تموفقیت هايسایر 

اریختهتولید انسولین انساني ساخته شده در باكتري هاي تر

ساخت اریتروپوئتین در سلو لهاي تخمدان خوكچه هندي





GMتولید عسل دارویی از گیاهان 

Nectar from GM crops be used to produce honey containing 
drugs/vaccines



كيلوگر15و وزن  سانتي متر 120گربه ای به طول 
.گرديدسي ژنتيك توليد اين گربه را مختصصان ژنتيك شركت اليف استايل پتس در كاليفرنيا با استفاده از مهند

ریقایی، غول پیکر تراریخته حاصل ترکیب ژنتیکی گربه آفاین گربه 

.یوزپلنگ آسیایی و گربه خانگی اروپایی است



.....
 دوندهموش

 جود موش می توانست پنج برابر سریعتر از موشهای نرمال بدود و باواین

درصد بیشتر از موشهای عادی غذا می خورد هرگز چاق نمی 60اینکه 

.  شد

 شجاعموش

 د کرده ، موشی  را تولیدر نورونهای مژکهای بویایی حفره های با تغییراتی

. ترسداز گربه نمی اند که که 

....



ی پرور دامحوزهزيست فناوري درهای كاربردسایر 

تكنولوژي زاد و ولد

اصالح و به نژادي

جمعيتهاژنتيكيتعيين نژاد و بررسي تنوع

 دامهاي برترشناسائي

ابط خويشاونديوتعيين ر

 دامدر حوزه بهداشت و سالمت

حيوانات تراريخته

 دامهاي برتريا شبيه سازي همسانه سازي

تغذيه دام



در تغذیه دام

 مواد مغذي و افزودنیهاي خوراكي

استفاده از آنزیمهاي میكروبي

 دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش

مكملهاي ایمني زا

استفاده از گیاهان تراریخت



در تغذیه دام

 (مكملهاي آمینو اسیدي)مواد مغذي و افزودنیهاي خوراكي

 كم افزایش قابلیت هضم علوفه هاي)استفاده از آنزیمهاي میكروبي

كیفیت، بهبود ارزش غذایي غالت و مواد خوراكي كنسرو شده، حذف 

(فاكتورهاي ضد تغذیه اي  نظیر فیتات ، قارچها و سموم  از خوراك

ه از پري دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش از طریق استفاد

(بهبود هضم ، مقاومت به بیماریها و سالمت)و پرو بیوتیكها 

مكملهاي ایمني زا

 استفاده از روشهاي تراریخت به منظور بهبود ارزش تغذیه

گیاهان و بهبود متابولیسم مواد خوراكي



جنبه هاي تغذیه اي بیو تكنولوژي

 (مكملهاي آمینو اسیدي و )افزودنیهاي خوراكي...

استفاده از آنزیمهاي میكروبي به منظور

،افزایش قابلیت هضم علوفه هاي كم كیفیت

 ،بهبود ارزش غذایي غالت و مواد خوراكي كنسرو شده

حذف فاكتورهاي ضد تغذیه اي  نظیر فیتات ، قارچها و سموم  از خوراك

...

ها و پرو دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش با استفاده از پري بیوتیك

(بهبود هضم ، مقاومت به بیماریها و سالمت )بیوتیكها 

مكملهاي ایمني زاي خوراكي

هبود استفاده از روشهاي تراریخت به منظور بهبود ارزش تغذیه اي  گیاهان و ب

متابولیسم مواد خوراكي



برخي از جنبه هاي بیو تكنولوژي حیواني

 استفاده ازbST در گاوهاي شیري

قا رشداستفاده از آنتي بیوتیكها بعنوان  فاكتورهاي ارت

كلونینگ

ژن درماني

ژنومیكس و پروتئومیكس

 تراریختي و(knock-outs)خاموش كردن ژنها

Xenotransplantation

 تولید خوراكهایي با ارزش افزوده( CLA) 



در تغذیه دام

مواد مغذي و افزودنیهاي خوراكي

استفاده از آنزیمهاي میكروبي

ستفاده دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش از طریق ا

از پري و پرو بیوتیكها 

مكملهاي ایمني زا

استفاده از گیاهان تراریخت



در تغذیه دام

 (مكملهاي آمینو اسیدي)مواد مغذي و افزودنیهاي خوراكي

 كم افزایش قابلیت هضم علوفه هاي)استفاده از آنزیمهاي میكروبي

كیفیت، بهبود ارزش غذایي غالت و مواد خوراكي كنسرو شده، حذف 

(فاكتورهاي ضد تغذیه اي  نظیر فیتات ، قارچها و سموم  از خوراك

ه از پري دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش از طریق استفاد

(بهبود هضم ، مقاومت به بیماریها و سالمت)و پرو بیوتیكها 

مكملهاي ایمني زا

 استفاده از روشهاي تراریخت به منظور بهبود ارزش تغذیه

گیاهان و بهبود متابولیسم مواد خوراكي



جنبه هاي تغذیه اي بیو تكنولوژي

 (مكملهاي آمینو اسیدي و )افزودنیهاي خوراكي...

استفاده از آنزیمهاي میكروبي به منظور

،افزایش قابلیت هضم علوفه هاي كم كیفیت

 ،بهبود ارزش غذایي غالت و مواد خوراكي كنسرو شده

حذف فاكتورهاي ضد تغذیه اي  نظیر فیتات ، قارچها و سموم  از خوراك

...

ها و پرو دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش با استفاده از پري بیوتیك

(بهبود هضم ، مقاومت به بیماریها و سالمت )بیوتیكها 

مكملهاي ایمني زاي خوراكي

هبود استفاده از روشهاي تراریخت به منظور بهبود ارزش تغذیه اي  گیاهان و ب

متابولیسم مواد خوراكي



بیوتكنولوژي و افزودني هاي خوراكي

دستكاري فلور میكروبي دستگاه گوارش به منظور:

افزایش رشد باكتریهاي مفید

افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذي

دفع عوامل بیماریزا

 مقاوم سازي به بیماریها

تامین سالمت دام و طیور


