علم ،صنعت و فناوری

صنعت زیستی ،مهندسی و اقتصاد سبز
یحییسفیدبخت

1

چکیده

ش��یمی س��بز و زیست فنآوری مجموعه روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیس��تی در طراحی و به کارگیری مواد اولیه ،محصوالت شیمیایی،
کشاورزی و صنعتی جهت کاهش مصرف منابع و همچنین حذف ،جلوگیری از تمرکز و یا تولید مواد شیمیایی سمی و خطرناک می باشد.
هدف این فنآوریها یافتن مسیرهای خالقانه جایگزین به جای روشهای صنعتی قدیمی است به طوری که همراه با افزایش بازده حداقل اثر
را بر محیط زیست داشته باشد .رشد اقتصادی و صنعتی پایدار نیاز به منابع ایمن و تجدید پذیر برای تولید دارد.
زیست فنآوری با به کارگیری سیستمهای زنده و اجزاء مولکولی آنها در تولید مواد و فرآیندهایی سازگار با محیط زیست همسو با شیمی
سبز به کاهش آلودگی زیست محیطی و جبران کمبود مواد اولیه کمک کرده و باعث توسعه پایدار و بدون خدشه به محیط زیست و توان
انسانی میشود .همچنین ،دیدگاه و دانش جدید زیست الگو با سرمشق گرفتن و ایجاد روشهایی مشابه با آنچه که در طبیعت و موجودات
زنده دیده می شود می تواند در جهت رفع آلودگیهای طبیعی و مصنوعی به کار گرفته شده تا گامی مهم در جهت صرفه جویی در منابع
اولیه و حفظ محیط زیست برداشته شود.
کلمات کلیدی :شیمی سبز ،اقتصاد سبز ،مهندسی سبز ،زیست فنآوری ،زیست الگو

.1مرکز تحقیقات پروتئین ،دانشگاه شهید بهشتی ،ولنجک ،تهران ،ایران.
تلفن ،)+9821(29905015 :فاکس ،)+9821(22434500 :نشانی الکترونیکیy.sefid@alumni.ut.ac.ir :
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مقدمه

خسارات ناشی از فعالیت صنایع شیمیایی نه تنها به علت فرآیندهای
صنعتی بیشمار آن-ها می باشد بلکه به علت فرسایش منابع طبیعی نیز
هست .اثر اولیه صنایع شیمیایی برمحیط و روی سبک زندگی به واسطه
آلودگی ناشی از انتشار گاز ،آلودگی آب ها و آب های زیرزمینی و زباله
های خشک و تر باقی مانده است.
هر صنعتی نیازمند تامین انرژی برای فرآیندهای مکانیکی خود ،گرما و
الکتریسیته است ،بنابراین صنایع شیمیایی به طور مستقیم با انتشار دی
اکسید کربن ،مونوکسید ،سولفور ،اکسیدهای نیتروژن و ریزگردها محیط
زیس��ت را تحت تاثیر قرار می دهند .از جمله صنایعی که می بایست
آلودگی ناش��ی از آن ها را کنترل نمود صنعت تولید اسید سولفوریک،
کودهای نتیراته ،اسید نیتریک ،نیترات آمونیوم ،اوره ،هیدروکسید سدیم
(از طریق الکترولیز) و صنعت تولید سیمان است .به دلیل ماهیت متنوع
محصوالت ،طیف گسترده ای از آالینده ها تولید و منتشر می شوند .از
جمله مهمترین آن ها می توان به سرب ،کروم ،کادمیوم ،آرسنیک ،دی
اکسیدسولفور و ترکیبات آلی فرار اشاره کرد[.]4
برای کاهش میزان آلودگی های زیست محیطی و توسعه پایدار عوامل
مختلفی بایستی در کنار هم قرار گیرند که مهمترین آن ها شیمی ،اقتصاد،
صنعت و مهندسی سبز هستند.

در قرن نوزدهم ،به دلیل اندک بودن کشورهای توسعه یافته و فرآیندهای
صنعتی ،نرخ تولیدات و آلودگی های محیطی دلیلی جدی برای نگرانی
نداشت .در قرن بیستم در نتیجه انقالب فن-آوری و تغییرات اقتصادی
حرکت کشورها به سمت توسعه صنعتی به عنوان هدفی برای کامیابی
س��رعت گرفت .این تغییرات با پی آمدهای منفی همراه بود .توس��عه
گسترده صنایع که نتیجه آن تقاضای روزافزون برای انرژی و مواد خام
بود موجب اکتشاف زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی شد .این موضوع
خود دلیلی برای تولید حجم باالیی از زباله و نفوذ آن به پیکره هوا ،آب،
خاک ،موجودات زنده و درنتیجه برهم خوردن تعادل زیست کره شد.
قطع درختان نیز خود دلیل مضاعفی برای افزایش حجم دی اکسیدکربن
و گازهای گلخانه ای گردید.
از زمان انقالب صنعتی پیش��رفت های جدی��دی در جهت درک تاثیر
آلودگی بر محیط زیست وجود داشته است که منجر به آگاهی بیشتری
از مفهوم س��ازگاری با محیط زیست و همچنین تاکید بیشتر بر اجرای
شیوه های پاکس��ازی صنایع که منبع عظیم آلودگی بودند ،شده است.
افزایش آگاهی عمومی و نگرانی درخصوص اثرات آلودگی باعث شده
تا بس��یاری از تولیدکنندگان دانش محور سعی کنند با استفاده از شیوه
های جدید و اعمال و روش های سازگار با محیط زیست و اقتصادی
تصویر عمومی را نسبت به خود بهبود بخشند[.]1

.1شیمی سبز

شیمی سبز که شیمی پایدار نیز نامیده می شود فلسفه پژوهشهای است
که هدف آن طراحی محصوالت و فرآیندهایی اس��ت که میزان استفاده
و تولید مواد خطرناک در آن ها حداقل باشد .شیمی سبز به دنبال راهی
است تا با جلوگیری از آلودگی در مبدا و استفاده از منابع طبیعی کمتر،
از اثر منفی مواد ش��یمیایی بر محیط زیس��ت بکاهد .یکی از افرادی که
در این زمینه بسیار شناخته شده است پائول آناستاس 1است .وی کار
خود را با طراحی و س��اخت مواد شیمیایی که برای محیط زیست بی
خطر و غیر س��می هستند آغاز نمود .همچنین مطالعات ایشان در علم
پایداری و نوآوری برای حفاظت محیط زیس��ت پیشرو بوده و موجب
توجه گسترده و جهانی به قدرت طراحی مولکولی به منظور کمک به
محیط زیست شده است.
شماری از مقاالت وی در مجله شیمی سبز به چاپ رسیده است .شیمی
سبز عنوان یک مجله علمی ماهانه است که جنبه های مختلف از شیمی
پایدار و اجرای آن در مهندسی شیمی را تحت پوشش قرار می دهد .این
مجله در س��ال  1999توس��ط جیمز کالرک 2از دانشگاه یورک تاسیس
گردیده و توس��ط انجمن سلطنتی شیمی 3منتش��ر می شود .با توجه به
گزارش استنادی ،ضریب تاثیر 4این مجله در سال  2013برابر با  6/85بوده

آلودگی و انواع آن
آلودگی وارد ش��دن هرنوع ماده مصنوعی یا طبیعی آالینده به محیط به
ميزاني است كه كيفيت فيزيكي ،شيميايي يا بيولوژيكي آن را به گونه اي
تغيير دهد كه باعث بی ثباتی ،اختالل یا اثرات مضر برای انس��ان ،ساير
موجودات زنده شود[.]2
طبق تعریف ،آلودگی محیطی را می توان به پنج دسته عمده تقسیم کرد
(هوا ،آب ،خاک ،نوری ،بصری) .یکی از منابع اصلی آلوده کننده محیط
زیست صنایع شیمیایی هس��تند .در حال حاضر این صنایع در اقتصاد
جهانی جدید مواد خام (نفت ،گاز ،هوا ،آب ،فلزات و مواد معدنی) را
به بیش از هفتاد هزار نوع محصول مختلف ( الیاف مصنوعی ،پالستیک،
آفت-کش ،تولید رنگ ،تولی��دات دارویی و غیره) تبدیل می کنند[.]3
بنابراین صنایع ش��یمیایی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست
محس��وب می ش��وند زیرا برای فرآیندهای تولید شیمیایی مواد خام و
مصرفی از هر جزئی از محیط زیست استفاده می کنند .واضح است که

1. Paul Anastas
2. James Clark

3. Royal Society of Chemistry
4. Impact Factor
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است .اصطالح شیمی سبز در اوایل سال  1990توسط آژانس حفاظت
از محیط زیس��ت ایاالت متحده ، 1معرفی ش��ده است .مجموعه ای از
 12اصل توسط پل آناستاس و جان وارنر 2در سازمان حفاظت محیط
زیست برای هدایت صنایع شیمیایی ارائه شده است .این اصول عالوه
برحمایت از محیط زیست گاهی منجر به سودآوری نیز شده است که
در اینجا آورده شده اند [.]5

سمیت یا خطر نمی دهد .آن چه باید در نظر داشت این است که در کل
معیار اندازه گیری بایس��تی ساده ،قابل اندازه گیری و هدفمند باشد[.]6
عوامل گوناگونی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیندهای صنعت
ش��یمیایی تعریف شده است همچون عامل ،Eبهره وری فرآیند و بهره
وری کربن که برای مطالعه بیشتر در مورد آن ها می توان به منابع علمی
رجوع نم��ود [ .]8-6در ادامه به اختص��ار دو عامل اقتصاد اتم 3معیار
اکوسیکل 4را بیان می نماییم.

اصول شیمی سبز:
 .1جلوگیری از تولید زباله
 .2اقتصاد یا بهره وری اتم
 .3سنتز مواد شیمیایی کمتر خطرناک و غیرسمی
 .4طراحی مواد شیمیایی ایمن تر
 .5حالل ها و مواد کمکیبی خطرتر
 .6طراحی برای بهره وری انرژی
 .7استفاده از مواد خام تجدیدپذیر
 .8کاهش مشتقات
 .9کاتالیزورها
 .10طرحی برای تخریب  :محصوالت شیمیایی بایستی به گونه ای
طراحی ش��وند که در پایان عملکرد شکسته ش��ده و به مواد بی ضرر
تخریب شده و در محیط باقی نمایند.
 .11تجزیه و اندازه گیری همزمان برای پیشگیری از آلودگی
 .12ش��یمی ایمن تر برای جلوگیری از سوانح :مواد و فرآیندهای
شیمیایی بایس��تی به گونه ای انتخاب شوند که احتمال ایجاد آلودگی
از طریق رخ دادن سوانحی نظیر ،آزاد سازی گازهای سمی و حریق به
کمترین سطح برسد.
پیش��گیری از تولید زباله قابل دست یابی است اگر بیشتر معرف-ها و
حالل ها قابل بازیافت شوند .برای رسیدن به این هدف معیارهایی ارائه
شده اند که در قالب معیارهای شیمی سبز جای می گیرند[ .]5

اقتصاد اتم
از روش های محاسبه راندمان واکنش شیمیایی که به طورگسترده مورد
اس��تفاده قرار می گیرد اقتصاد یا بهره وری اتم اس��ت .در یک فرآیند
ش��یمیایی ایده آل مق��دار مواد ورودی یا واکنشدهن��ده ها برابر مقدار
محصول تولید ش��ده است و هیچ اتمی هدر نمی رود .اقتصاد اتم یک
مفهوم مهم در ش��یمی سبز و یکی از گس��ترده ترین راه ها برای اندازه
گیری میزان طبیعت دوس��تی فرآیند ش��یمیایی است هرچند که شامل
مصرف انرژی ،انتشار آالینده و هزینه نمی شود[ 9و.]10
معیاراکواسکیل
معیار اکواسکیل به تازگی برای ارزیابی اثربخشی یک واکنش مصنوعی
تعریف ش��ده است که کیفیت آماده سازی موادآلی را براساس عملکرد،
هزینه ،ایمنی ارزیابی می کند .این روش ابزاری قدرتمند برای مقایس��ه
چند روش آماده سازی برای یک محصول براساس ایمنی و ویژگی های
زیست محیطی است[11و.]6
متاتسیس ، 5روشی ارزشمند در راستای حفاظت از محیط زیست
در س��ال  2005جایزه نوبل ش��یمی به دو دانشمند به نام های روبرت
8
گرابز 6و ریچارد شراک 7و یک دانشمند فرانسوی به نام ایو چاوین
برای معرفی واکنش متاتس��یس 9و یافتن کاتالیزوری مناسب برای آن
اختصاص یافت .متاتسیس روشی است که به صورت مستمر در صنایع
ش��یمیایی نظیر داروسازی و مواد پالستیکی پیشرفته استفاده می گردد.
کلمه متاتس��یس به معنی تغییر مکان است .روش��ن است که مواد آلی
حاوی عنصر کربن هستند.
ات��م های کربن می توانن��د حلقه ها و زنجیره��ای طوالنی ،متصل به
عناصری همچون هیدروژن و اکس��یژن ،تشکیل دهند .حیات بر روی
زمین براس��اس این ترکیبات کربنی اس��ت .این ترکیبات را می توان از
طریق س��نتز آلی به طورمصنوعی ساخت .متاتسیس در واقع تغییردادن
ش��ریک پیوند بین دو جفت پیوندی در حضور کاتالیزور ویژه اس��ت.

معیارهای شیمی سبز
معیار ش��یمی س��بز روش اندازه گیری بهره وری یک فرآیند شیمیایی
اس��ت .پس از اصالح یک فرآیند شیمیایی مهم است که قادر به کمی
نمودن تغییر حاصل باشیم .با کمی نمودن میزان بهبود ،می توان معیاری
ملموس و سودمند از فن آوری های جدید معرفی کرد .برای کسی که
شیمی دان نیست جذاب ترین روش برای بیان بهبود ،مثال کاهش “”x
مقدار پوند در هر کیلو از ترکیب“ ”yاست.
اگرچه این کار ساده است اما اجازه تجسم بهبود مورد نظر را در میزان

1. Environmental Protection Agency USA
2. John Warner
3. Atom economy
4. Ecoscale
5. Metathesis

6. Robert Grubbs
7.Richard R.Schrock
8.Yves Chauvin
9. Metatheses
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ای��ن روش ها کارآمدتر (با کاهش مراحل واکن��ش ،منابع و مواد زائد
خطرناک) باکاربردی ساده تر (پایدارتر در هوا ،دما و فشار معمولی) و
س��ازگاری بیشتر با محیط زیست (حالل غیرمضر ،مواد زائد خطرناک
کمتر) هستند[.]12

محدود اس��ت .در واقع محققان در این شاخه بر روی موجودات آبزی
و دریایی کار می کنند.

زیس��ت فن آوری استفاده از اندامک های زنده  ،اجزاء و یا فرآیندهای
آن ها توسط صنایع مختلف برای بهبود کمی و کیفی تولید و نگهداری
مواد دارویی ،محصوالت کش��اورزی و دام اس��ت .زیس��ت فن آوری
رشته نسبتا جدید و بسرعت درحال توسعه ای است که از ادغام علوم
مرسوم همچون شیمی ،بیوشیمی ،بیوفیزیک ،میکروب شناسی ،ژنتیک
و مهندسی شیمی ایجاد شده است .زیست فن آوری دارای برنامه هایی
کاربردی در زمینه های مختلف دارو و درمان ،کشاورزی ،صنعتی (مانند،
روغن نباتی ،پالستیک تخریب پذیر) است .از یک دیدگاه بخش های
این فن آوری با رنگهای گوناگون مشخص شده اند.

زیست فن آوری سفید
زیس��ت فن آوری س��فید بیش از همه در صنعت ش��یمی به کار برده
میش��ود .از جمله وظایف زیس��ت فن آوری سفید تولید موادی مانند
الکل ،ویتامین ،آمینواسید،آنتی بیوتیک و نیز آنزیم ها است که با توجه
به اصول حفاظت از محیط زیس��ت و منابع طبیعی تولید می شوند .در
واقع از زیس��ت فن آوری س��فید یا صنعتی برای تولید مواد صنعتی از
موجودات زنده و غالبا میکروارگانیس��م ها استفاده می کنند .استفاده از
آنزیم ها در مصارف صنعتی از دیگر کاربردهای این ش��اخه محسوب
می شود[.]13
چند نمونه از مطالعات موردی که طیف گس��ترده ای از ش��رکت ها
در بخ��ش های صنعتی از زیس��ت فن آوری اس��تفاده کرده و هزینه
تولید و اثرات زیست محیطی تولید خود را کاهش داده اند بهصورت
زیراست:

زیست فن آوری قرمز
زیست فناوری قرمز شاخه مهم و پرکاربردی از زیست فن آوری است
که به حوزه پزش��کی مرتبط اس��ت .طراحی میکرواورگانیسم ها برای
تولید انواع آنتی بیوتیک و استفاده از مهندسی ژنتیک برای بهبود بیماری
ها از طریق دست کاری ژنتیکی از کاربرد-های این شاخه است.

• ش��رکت بکسندن( 1انگلستان) از آنزیم لیپازیک مخمر (نمونه ای از
قطب جنوب) برای کاتالیز واکنش پلیمریزه شدن در دمایی بسیار پایین
تر از  60درجه سانتی گراد استفاده نمود .در این فرآیند حالل های آلی
و اسیدهای غیرآلی حذف شده ،هزینه تولید کاهش یافته و در مصرف
انرژی صرفه جویی می شود[.]14

زیست فن آوری سبز
زیس��ت فناوری سبز در زمینه کش��ت گیاهان به کار گرفته می شود تا
باعث ایجاد مقاومت گیاهان مورد نظر در مقابل شرایط محیطی و انواع
آفات شود.

• ش��رکت کارگیل( 2ایاالت متحده) از مواد کشاورزی تجدیدپذیر
همچون ذرت برای تولید پلیمری زیستی به نام اسید پلی الکتیک استفاده
می کند که قابل بازیافت بوده و می تواند کمپوزیت شود .این ماده می تواند
جایگزینی برای پالستیک هایی همچون نایلون شود [.]15

زیست فن آوری خاکستری
زیس��ت فن آوری خاکس��تری در زمینه روش ه��ای مربوط به محیط
زیست کاربرد دارد .روش های زیست فن آوری در بهینه سازی زمین،
زدای��ش مواد زائد آب ،تصفیه راه های عبور گاز و هوا و بازیافت مواد
زائد و زباله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

• ش��رکت بیوکم( 3آلمان /استرالیا) شرکت تابعه از گروه نوارتیس
از فرآیند تس��ریع شده با آنزیم برای تولید آنتی بیوتیک سفالوسپورین
استفاده نمود .فرآیند صدمرتبه زباله حالل کمتر تولید کرده و در نتیجه
هزینه تولید و اثرات زیست محیطی کاهش می یابند[ .]16

.2زیست فن آوری

4

• ش��رکت دومت��ار( 5کانادا) از آنزیم زایالن��از 6به عنوان یک عامل
روش��ن کننده خمیر کاغذ استفاده نمود .با این روش مقدار دی اکسید
کلر تولیدی تا  % 60و هزینه مواد ش��یمیایی س��فید کننده  10تا % 15
کاهش مییابد[ .]17

زیست فن آوری آبی
زیست فن آوری آبی برای تشریح کاربردهای زیست فن آوری در زمینه های
دریای��ی و جان��وران و یا گیاهان دریایی به کار م��ی رود اما کاربرد آن

1. Baxenden Chemicals
2. Cargill Dow LLC
3. Biochemie

4. Novartis
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6. Xylanase
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.3اقتصاد سبز

لحاظ اقتصادی امکان پذیر بوده و برای انسان و محیط زیست کمترین
خطر را داش��ته باشند .همانند شیمی سبز این ش��یوه نیز دارای دوازده
اصول است .این اصول توسط پائول آناستاس و جولی زیمرمن 3ارائه
شده اند[:]20
 .1فرآیند باید طبیعت (ویژگی) پاک داش��ته باش��د :طراحان بایستی
تالش نمایند تا از بی خطر بودن تمام مواد و انرژی ورودی و خروجی
اطمینان حاصل نمایند.
 .2پیشگیری به جای درمان
 .3طراحی برای جدا نمودن و خالص سازی
 .4بهره وری حداکثر
 .5اهمیت به محصول به جای مواد اولیه :فرآیندها وسیس��تم-های
تولیدی بایس��تی انرژی و مواد در دسترس را بر اساس محصول مورد
نیاز استفاده کنند نه به علت اینکه یک ماده اولیه در دسترس است کار
تولید را شروع کنند.
 .6حفظ پیچیدگی و شناخت طبیعت اولیه مواد :برای تصمیم گیری
در مورد ویژگی کاربردی ،استفاده مجدد و یا بازیافت مواد می بایست
آنتروپ��ی و پیچیدگ��ی درونی ماده را در نظر گرف��ت در نتیجه تا آنجا
که ممکن اس��ت از این ویژگی به عنوان یک فرصت برای بهره وری
استفاده شود.
 .7دوام و ق��وام به جای ابدی ب��ودن :دوام هدفمند ،نه جاودانگی،
بایستی هدف طراحی شود.
 .8طراحی با توجه به کاربرد و نیاز
 .9حداقل نمودن تنوع مواد :محصوالت چند جزئی باید با کمینه تتوع
مواد شیمیایی ساخته شوند تا طراحی برای بازیافت راحت تر شود.
 .10در نظر گرفتن مواد و انرژی در دسترس :محصوالت ،فرآیندها و
سیستم ها بایستی ویژگی های بوم شناسی صنعتی را داشته باشند  ،یعنی
بر اساس توان منطقه طراحی شوند.
 .11طراح��ی ب��رای دوام و قوام بیش از عم��ر تجاری :افزایش عمر
کارایی بهینه یک دستگاه باعث صرفه جویی بسیاری در انرژی می شود.
 .12استفاده از منابع تجدیدپذیر  :مواد و انرژی ورودی به جای تهی
شدن بایستی تجدیدپذیر باشند.

اقتصاد سبز اقتصادی است که منجر به کاهش خطرات زیست محیطی و
کمبودهای زیستی می شود و هدفش توسعه پایدار بدون خدشه به محیط
زیست است .این نوع اقتصاد رابطه نزدیکی با اقتصاد زیست محیطی دارد
اما تمرکزش بیشتر روی جنبه های مدیریتی است .برنامه محیط زیست
س��ازمان ملل متحد ( 1)UNPEدر سال  ،2011استدالل می کند برای
سبز بودن نه تنها اقتصاد بایستی موثر باشد بلکه منصفانه نیز باید باشد .در
اقتصاد س��بز رشد اقتصادی و اشتغال توسط سرمایه گذاری های دولتی
و خصوصی با هدف کاهش آلودگی وگازهای گلخانه ای ،افزایش منابع
(انرژی ،مواد و آب) بهره وری و جلوگیری از دست دادن سرمایه های
طبیعی و خدمات زیست بوم هدایت می شود .اقتصاد سبز شامل نیروی
کار ،سرمایه ،زمین و منابع طبیعی و فرآیندهای اقتصادی همچون تولید،
تجارت ،توزیع ،مصرف کاال و خدمات است .از این رو نیازمند تغییرات
عمده در کشاورزی ،ارائه مواد غذایی ،سیستم های حمل و نقل ،تجارت،
کسب و کار ،صنعت ،مسکن ،توسعه شهر ،آموزش و پرورش و ...است.
صنعت سبز نیز زیر مجموعه ای از اقتصاد سبز است .براساس آمار آژانس
حفاظت محیط زیس��ت ایاالت متحده ( 2)EPAدر س��ال  2013میران
تولید گاز دی اکسید کربن در این کشور برابر با  6526میلیون تن بوده
که  % 20آن حاصل از صنایع بوده است[.]18

.4صنعت سبز
صنعت سبز به معنای تالش اقتصادی برای یافتن مسیرهای صنعتی پاک
و پایدارتر رشد ،با انجام سرمایه گذاری های عمومی و اجرای سیاست
های عمومی است که سرمایه گذاران خصوصی را به مسئولیت پذیری
در قبال محیط زیست تشویق می کند.
این صنعت دارای مزایایی است:
مزایای اقتصادی ،نوآوری و رشد بیشترو افزایش تکاپو
مزایای اجتماعی ،اشتغال بیشتر ،افزایش درآمد و توانمندسازی
مزایای زیس��ت محیطی ،اس��تفاده از منابع کارآمدت��ر ،تولید زباله و
آلودگی کمتر[.]19

 .6زیست الگو

4

مهندسی سبز توس��عه و تجاری سازی فرآیندهای صنعتی است که از

علم الگوپذیری حیاتی یا زیست الگو ،دانش الگوگرفتن از سیستم ها و
عناصر طبیعت به منظور حل مشکالت پیچیده انسان است .در این راستا
برای نیل به اهداف و پاسخ به مشکالت جمعیتی به طبیعت نگاه شده
است .طبیعت مشکالت مهندسی مانند تحمل و استقامت قرار گرفتن

3. Julie Zimmerman
4. Biomimetics

1. United Nations Environment Programme
2. United States Environmental Protection Agency
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در معرض محیط ،آب گری��زی ،خودمونتاژی و بهره برداری از انرژی
خورشید را حل کرده است .این علم توسط بیوفیزیک دان آمریکایی به
نام اشمیت 1در سال  1950ابداع شده است.
به دلیل پیچیدگی سیستم های زیستی و تعداد ویژگی های بیشمار می
توان از روش های زیس��ت الگو در بس��یاری از زمینه ها استفاده نمود.
برای نمونه جاذب زیست الگوی تریولئین 2بوده که برای از بین بردن
آالینده های آلی پایدار در آب اس��تفاده می شود[ .]21البته زمینه زیست
الگ��و ،حکمتهای فراوانی در آن نهفته اس��ت که می باید به آن توجه
خاص نمود[.]22
در انتها فهرستی از مواد شیمیایی که به دلیل خطرناک یا سمی بودن که
در مواردی می توانند جایگزین شوند در جدول  1ارائه شده است.

چالش ه��ای آینده ما به دلیل نیازهای مس��تمر محیط��ی ،اقتصادی و
اجتماعی به منابع باعث ش��ده تا خواس��تار فن آوری های کارآمدتر و
بی خطرتری در فرآیندهای ش��یمیایی و محصوالت صنعتی باشیم .فن
آوری زیستی با به کارگیری ارگانیسم های زنده و سیستم های زیستی
همسو با شیمی سبز با ابداع فرآیندها و واکنش های جدید چنین چالش
هایی را برطرف می کند .روش های جدید بایستی به گونه ای باشند که
توانایی حداکثر نمودن محصوالت زیست سازگار مورد نظر و حداقل
نمودن مواد زائد را داشته باشند .چنین خالقیت و نوآوری های بنیادی
در علوم ،تولید مواد صنعتی از موجودات زنده و غالبا میکروارگانیس��م
ه��ا ،تولید داروهای ایمن ت��ر و تولید علف کش ها و آفت کش هایی
س��ازگار با محیط زیست ما را به نس��ل جدیدی ازصنعت و سنتزهای
ش��یمیایی رهنمون خواهد کرد .روشهای زیست الگو نیز می توانند با
الگوگرفتن از طبیعت و موجودات زنده بری حل مشکالت بشر بسیار
مفید باشند .بنابراین به نظر می رسد سوق دادن قسمتی از مطالعات در
جهت باالبردن بازده و رفع آلودگی ها و بازیافت با کمک روش های
زیستی بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گیرد.

جدول .1مواد شیمیایی آلوده کننده و جایگزین پاک تر و سازگارتر با محیط زیست آن ها
ماده شیمیایی
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