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چکیده
زمینــه زیســت الگــو ،مطالعــه طبیعــت و پدیــده هــای طبیعــی بــرای درک اصــول زیربنایــی مکانیســم
هــای طبیعــت اســت تــا بتــوان از آن ایــده و الگــو بــرداری نمــود .ایــن موضــوع بــرای رشــته هــای
علــوم پایــه ،مهندســی ،علــوم دارویــی و ســایرین مــی توانــد الگــوی زیســت ســازگار باشــد کــه
از مفاهیــم آن بهــره منــد شــوند .از آنجاکــه ســرعت بشــر در صنعتــی شــدن موجــب خطــر تهدیــد
بقــا شــده اســت ،راه حــل الگوبــرداری از طبیعــت و الهــام گرفتــن از آن بــه طــور بالقــوه مــی توانــد
بهتریــن روش بــرای از بیــن بــردن آلودگــی و کمبــود منابــع و زندگــی ســالم باشــد .ایــن الگــو
منطبــق بــا منطــق تکویــن و مطمئنــا دارای بازدهــی بهینــه نســبت ســایر الگــو هــا مــی باشــد .اســاس
دانــش زیســت الگــو ،از نــو خلــق نمــودن و بازتولیــد برخــی از جنبــه هــای بیولوژیکــی ماننــد روابط
ســاختار-عملکردی اســت کــه در موجــودات زنــده مشــاهده مــی شــود و در نهایــت مــی توانــد
بــه الهــام زیســتی هدایــت شــود کــه در آن خــواص ســاختار-عملکرد بــه ســطوح بســیار متعالــی
کشــانده مــی شــود .طبیعــت دارای تجربــه ميلياردهــا ســال اســت و بشــر مــی توانــد بــا یادگیــری
و الگوبــرداری از ایــن بانــک بــزرگ ایــده هــا ،مجهــز بــه نقشــه هــا و راهبــرد هــای آن گــردد و
اقتصــادی را بنــا کنــد کــه تکامــل و فنــآوری هــای آن از جنــس طبیعــت ،زیســت ســازگارتر و بــا
ثبــات تــر باشــد.
واژگان کلیدی :زیست الگو ،الهام زیستی ،فنآوری ،ساختار عملکرد ،زیست سازگار.
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مقدمه
اگــر تاریــخ ســیاره زمیــن را بــه یــک ســال فشــرده
نماییــم ،انســان در پانــزده دقیقــه آخــر ظاهــر مــی شــود.
از ایــن پانــزده دقیقــه ،پیشــرفت هــای صنعتــی در کمتــر
از یــک دقیقــه آخــر رخ داده اســت [ .]1اگرچــه ســرعت
ســریع صنعتــی شــدن باعــث زندگــی طوالنــی تــر و
غلبــه بــر بیمــاری هــا شــده اســت ،امــا باعــث تخریــب
و آلودگــی محیــط زیســت گشــته و ایــن موضــوع خــود
بقــای بشــر را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .در جریــان
صنعتــی شــدن ،بشــر بــرای محصــوالت بیشــتر کــه مــی
توانــد زندگــی مــا را بهبــود بخشــد ،تــاش کــرده اســت
امــا بــا معضــل کمبــود منابــع و دســتکاری در طبیعــت
مواجــه شــده اســت کــه بقایــش را تهدیــد مــی نمایــد.
راه حــل هــا بــرای رفــع کمبــود منابــع و مشــکل بقــا بــه
خوبــی بــرای مــا روشــن نیســت ولــی بــا تعامــل و الگــو
گیــری از طبیعــت( 1زیســت الگــو) بــه عنــوان الگویــی
اســتاندارد و راهنمــا مــی تــوان مشــکالت امــروز را در
آینــده نزدیــک همــوار کــرد [.]2 ,1
بــه تازگــی بشــر چشــم هــای خــود را بــه فــن آوری
زیســت الگــو گشــوده اســت و تــاش هایــش در ایــن
زمینــه بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت .ایــن مقالــه بــه
شــناخت نمونــه هایــی از علــم و فنــاوری زیســت الگــو
و چگونگــی اســتفاده از آن در حــال و آینــده پرداختــه
اســت.
الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) :گذشــته ،حــال
و آینــده
اصطــاح بیومیمتیــک یــا زیســت الگــو از دو کلمــه
یونانــی  BIOSبــه معنــی حیــات و  MIMESISبــه معنــای
تقلیــد برگرفتــه شــده اســت .بــه طــور خــاص علــم
زیســت الگــو  ،فنــاوری خالقانــه الگوبــرداری از طبیعــت
اســت کــه بتوانــد زندگــی بشــر را بهبــود بخشــد.
موضــوع زیســت الگــو ایــده ای اســت کــه بشــر از
زمــان هــای بســیار دور ،بــا نــگاه کــردن بــه طبیعــت
الهاماتــی (الهــام زیســتی) گرفتــه کــه در زندگــی خویش
اســتفاده کــرده اســت .ایــن علــم بــر ایــن اســاس پایــه
گــذاری شــده اســت کــه هیــچ الگویــی بهتــر از طبیعــت
بــرای توســعه جدیــد وجــود نــدارد و ایــن ایــده نتایــج
بســیار خوبــی در عملکــرد و بهــره وری ایجــاد کــرده

اســت .در ایــن مســیر دســتاوردهایی بدســت مــی آیــد
کــه موجــب حــذف ضایعــات و صرفــه جویــی در هزینه
تحقیقاتــی مــی گــردد .بنابرایــن دانــش زیســت الگــو،
یادگیــری از طبیعــت و ســپس الگوبــرداری از شــکل،
فرآینــد و زیســت بــوم اســت کــه بــرای ایجــاد طــرح
هــا و تدبیرهــای پایدارتــر و مــداوم تــر بــه کار مــی رود.
قلمرو های زیست الگو
بشــر بــه شــدت بــا صنعتــی شــدن و اســتخراج منابــع،
طبیعــت را تحــت فشــار قــرار داده اســت .ولــی دانــش
زیســت الگــو مــی توانــد بــا اســتفاده از ویژگــی هــای
طبیعــی بــه عنــوان اســاس نــوآوری بــرای محصــوالت
جدیــد زیســت ســازگار پیشــرفت نمایــد .ایــن
محصــوالت مــی تواننــد بــا اســتفاده از زمینــه هــای
شــیمی ،زیســت شناســی ،معمــاری ،مهندســی ،پزشــکی
و ســایر رشــته هــا طراحــی شــوند تــا بتوانــد بــرای بشــر
تســهیالت خوبــی بــه ارمغــان آورنــد .ارتبــاط بيــن ايــن
رشــته هــا ( کــه بوســیله دانــش زیســت الگــو بــه هــم
اتصــال دارنــد) نقــش اساســی را در همزیســتی بشــر بــا
طبیعــت ایفــا مــی کنــد و اســتفاده از آن مــی توانــد بــی
حــد و مــرز باشــد .بنابرایــن شــناخت ایــن رشــته هــا
در قالــب زیســت الگــو و دانســتن مثــال هايــي از آنهــا
بســیار مهــم مــی باشــد.
تاریخچه دانش زیست الگو
دانــش زیســت الگــو زمینــه ای گســترده ،بــا ســابقه ای
بســیار طوالنــی اســت کــه در زندگــی روزمــره بــدون
اطــاع وارد شــده و بســیار مــورد اســتفاده اســت .از
وســایلی ماننــد چاقــو و تبــر کــه از ســاختار دنــدان
حيواناتــی کــه در حــال حاضــر منقــرض شــده انــد،
الهــام گرفتــه شــده تــا قــوی تریــن لبــه هــای بــرش
نانــو کربنــی ،زیســت مهندســی 2همیشــه بــا تاریــخ بشــر
همــراه بــوده اســت .بشــر در دوران هــای بســیار دور
زندگــی و لــوازم مــورد نیــاز خــود را از طبیعــت الهــام
گرفتــه اســت امــا در دوران هــای نزدیــک مــی تــوان
نمونــه هایــی از مــوارد زیــر را مثــال زد:
لئونــاردو داوینچــی ( )1519-1452یکــی از افــرادی
اســت کــه در زمینــه زیســت الگــو کار کــرده اســت.
او یــک ماشــین پرنــده کــه بــا الهــام از پــرواز پرنــدگان
1. Biomimetics
2. bioengineering
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طراحــی نمــود [ .]3در خــاور دور ژنــرال ســان ســین
کشــتی جنگــی ای بــا الهــام از مــدل الک پشــت بــرای
مبــارزه بــا مهاجمــان ژاپنــی ســاخت [ .]4بــرادران
رایــت ( )1948-1867بــا ایــده گرفتــن از بــال عقــاب،
هواپیمایــی بــا قــدرت ســاختند کــه بــا آن بشــر توانســت
بــرای اولیــن بــار پــرواز کنــد و در قــرن بعــد ایــن
هواپیمــا هــا ســریع تــر ،پایــدار تــر و آیرودینامیــک تــر
شــدند [ .]6 ,5اشــمیت 1اولیــن نفــر بــود کــه اصطــاح
الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) را در ســال 1957
ابــداع نمــود و آنــرا نقطــه عطفــی بــرای زیســت شناســی
و فنــاوری اعــام نمــود [ .]7در ســال  ،1997خانــم جنین
بنیــوس 2در زمینــه علــوم طبیعــی کتــاب خــود را بــا
عنــوان الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) 3چــاپ
نمــود کــه در آن تاکیــد مــی کنــد کــه زیســت الگــو
و درس گرفتــن از آن ،راهــی بــرای رســیدن بــه عصــر
جدیــد توســعه فنــاوری و محصــوالت آن مــی باشــد [.]1
4
خانــم جنیــن بنیــوس و همکارانــش شــرکتی اجتماعــی
بــه نــام  3.8 Biomimecryرا راه انــدازی نمودنــد تــا
بتــوان در آن ایــده هــا و مفاهیــم علــم زیســت الگــو را
بــه اشــتراک گذاشــت کــه در آن پژوهشــگران بیــن رشــته
ای ،دانشــمندان علــوم پایــه ،هنرمنــدان ،مهندســین،
رهبــران تجــارت و ســهامداران بتواننــد از طریــق آن بــا
هــم ارتبــاط داشــته باشــند 3.8 Biomimecry .ادعــا دارد
کــه مــی توانــد خــود را در جهــت یادگیــری و تعلیــم از
میلیــارد هــا ســال عمــر جهــان قــرار دهــد و مجهــز بــه
نقشــه هــا و اســتراتژی هــای آن گــردد.
روش تحقیق و پژوهش در علم زیست الگو
اســاس پژوهــش بــرای دانــش زیســت الگــو مراحلــی
دارد کــه مــی توانــد بــرای طراحــی ،محصــول دهــی،
خدمــات و کاربــری آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد [.]2
عملکــرد یــک ارگانیســم ،و اصولــی کــه تحــت اثــر
آن عملکــرد خــاص پدیــد مــی آیــد و روابــط مابیــن
ايــن دو ،بایــد برقــرار شــود .دانــش و اســتفاده از مــواد
مختلــف الزم اســت کــه از طریــق تحقیــق و تدویــن در
پایــگاه داده هــا جمــع آوری گــردد .ســاختار مناســب
و شــبیه ســازی آن اولیــن مرحلــه الگوبــرداری اســت.
اولیــن قــدم ،شــناخت ســاختار و عملکــرد ارگان طبیعــی

و رابطــه دقیــق مابیــن ايــن دو اســت .رابطــه مابیــن
ســاختار و عملکــرد بــه طــور معمــول از ســاختار ســطح
نشــات مــی گیــرد که بــرای مثــال توســط میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی مشــاهده مــی شــود .ایــن ســاختار
هــای مطلــوب نقــش مهمــی را در ارگانیســم ،بــه عنــوان
اولیــن مرحلــه از الگوبــرداری از طبیعــت ،ایفــا مــی کنند.
ماهیــت مــواد زیســت الگــوی جدیــد در کشــف سلســله
مراتــب ســاختار آنهــا و عملکــرد مربــوط بــه هــر کــدام
مــی باشــد و در ایــن صــورت اســت کــه بــه آنچــه
مــورد اســتفاده مــا قــرار مــی گیــرد نزدیــک مــی شــود.
بزرگتریــن و مهمتریــن چالــش در زیســت الگــو ایــن
اســت کــه چگونــه نانــو یــا میکــرو ســاختارها در ارتباط
بــا ارگانیســم و محیــط عملکــرد دارنــد ،بــه ویــژه زمانــی
کــه هنــوز معضــل ایــن تحقیقــات کامــل نشــده باشــد
[ .]2بــه همیــن منظــور محققــان ایــن رشــته از طبقــه
بنــدی هــای خــاص زیســت الگــو ،بــه عنــوان پایــگاه
داده هــای عملــی 5اســتفاده مــی نماینــد [ .]8ماهیــت
مــواد زیســت الگــوی جدیــد در کشــف سلســله مراتــب
ســاختار آنهــا و عملکــرد مربــوط بــه هــر کــدام اســت
و در اینصــورت اســت کــه بــه آنچــه مــورد اســتفاده
مــا قــرار مــی گیــرد نزدیــک مــی شــود.یافتن نمونــه
هايــي مهــم و پایــه از طریــق پیونــد زیســت شناســی بــا
تاریخچــه طبیعــت و علــم مــواد مرحلــه بعــدی تحقیقــات
زیســت الگــو اســت .شناســایی و تشــخیص مکانیســم
هــای یــک عملکــرد در یــک ارگانیســم و الگــوی
بــه حداقــل رســیدن انــرژی آنهــا در مرحلــه بعــدی
تحقیقــات زیســت الگــو قــرار مــی گیــرد [.]2
الهــام زیســتی ،6روشــی کــه بــا اســتفاده از پدیــده
هــای زیســت شناســی ،تحقیقــات علــوم غیــر زیســتی
و تکنولــوژی را بــر مــی انگیــزد ،موضوعــی اســت کــه
زمینــه هــای مختلفــی را بــرای پژوهــش نشــان مــی
دهــد .الهــام زیســتی فراتــر از پتانســیل خــود بــرای
ایجــاد هســته ایــده هــای جدیــد ،دارای دو ویژگــی مهــم
دیگــر اســت و آن اینکــه مــی توانــد موضوعــات را در
تحقیقــات از نظــر روش و تکنیــک نســبت ًا ســاده نمایــد.
دیگــر آنکــه مــی توانــد بــه زمینــه هايــي منجــر شــود
کــه در آن نتایــج ،راحــت تــر و مســتقیم تــر از دیگــر
روشــها ،بــه عملکــردی مناســب منجــر شــود [.]9
اصطــاح هــای زیســت الگویــی و الهــام زیســتی اغلــب
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فنآوری های جدید بر مبنای دانش
بــه جــای یکدیگــر اســتفاده مــی شــوند ،زیــرا کــه ایــن
دو اصطــاح توصیفگــر مفاهیــم بســیار مشــابه بــه هــم
هســتند .در هــر دو مــورد ،ایــده هــا بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه بعضــی از خــواص یــا عملکــرد سیســتم
بیولوژیکــی در سیســتم غیــر زیســتی تکــرار و اجــرا
شــود .دیــدگاه زیســت الگــو اغلــب در تــاش بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف ،از طریــق بــاز تولیــد برخــی
از جنبــه هــای بیولوژیکــی اســت در حالیکــه رویکــرد
الهــام زیســتی ،کشــف و جــذب ایــده هــای ضــروری
تــر اســت؛ ایــده هايــي کــه یــک سیســتم بیولوژیکــی
را پــی ریــزی 1مــی کنــد (حکمــت خلــق) بــه طوريــه
همــان ایــده بتوانــد در یــک فنــآوری اجــرا شــود [.]10
میــزان عملکــرد مــورد انتظــار کــه از طریق ســاده ســازی
الگوبــرداری از سیســتم هــای زنــده بدســت مــی آیــد،
موجــب درک عمیــق از عوامــل کنتــرل کننــده فرآيندهاي
بیولوژیکــی مــورد بررســی نیــز مــی گــردد .در حالــی
کــه دانــش زیســت الگــو نقــش مهمــی در تحقیقــات
اکتشــافی و در علــوم پایــه ایفــا مــی کنــد ،در پیــاده
ســازی فنــآوری خــود تــا حــدی محــدود اســت .انتقــال
ایــن موضــوع از علــوم پایــه بــه علــوم کاربــردی را
دانــش الهــام زیســتی بــه عهــده مــی گیــرد .مهندســی
الهــام زیســتی نیــاز بــه درک درســتی از اینکــه چگونــه
سیســتم هــای زیســتی کار مــی کنــد دارد .بــا ایــن
حــال طراحــی و مهندســی سیســتم هــای الهــام گرفتــه
شــده اجــازه مــی دهــد ویژگــی هایــی بــه سیســتم
اضافــه شــود کــه در سیســتم هــای بیولوژیکــی نیســت.
بنابرایــن ممکــن اســت یــک سیســتم الهــام گرفتــه شــده
بــا عملکــردی برتــر از سیســتم بیولوژیکــی یــا زیســت
الگــو باشــد [.]11
مثال هايي از دانش زیست الگو در صنعت
2
چسب ولکرو
چســب ولکــرو ،چســب متــداول قــاب و حلقــه []11
3
در ســال  1940مهنــدس سوییســی «جــورج د ماســترال»
متوجــه شــد کــه میــوه درخــت زانتیــوم اســتراماریوم 4بــه
شــلوار او چســبیده اســت .بــا اســتفاده از میکروســکوپ
متوجــه شــد کــه ایــن میــوه دارای قــاب هایــی اســت
(شــکل )1کــه باعــث اتصــال آن بــه پارچــه مــی شــود.
بــا ایــده گرفتــن از ایــن میــوه چســب ولکــرو از جنــس

شکل  -1میوه درخت زانتیوم استراماریوم و ایده چسب ولکرو
از آن

نايلــون طراحــی شــد .نــوار چســب شــامل یــک نــوار
بــا حلقــه و یــک نــوار بــا قــاب اســت کــه امــروزه در
انــواع لبــاس و کفــش بــه کار مــی رود.
هواپیما
رويــاي طوالنــی مــدت بشــر بــرای پــرواز ،توســط
ظهــور هواپیمــا بــه تحقــق پیوســت .اســاس ســاختار
بــال هــای هواپیمــا ،تفــاوت در انــدازه ســطح منحنــی
شــکل روی بــال بــا ســطح زیریــن بــال اســت کــه
موجــب نیــروی هیدرودینامیکــی مــی شــود و بــا اثــر
برنولــی 5آنــرا شــرح مــی دهنــد .از طریــق ایــن ســاختار
هیدرودینامیکــی ،ســرعت جریــان هــوا بــر روی ســطح
باالیــی بــال هــا تندتــر و در زیــر بــال هــا کندتــر اســت.
فشــار باالتــر در زیــر بــال هــا و ســرعت اوج گرفتــن،
هواپیمایــی بــا وزن  100تــن را قــادر بــه پــرواز مــی
نمایــد .اگرچــه ایــن قاعــده ای کلــی بــود کــه باعــث
شــد بــرادران رایــت در اولیــن پــرواز موفــق شــدند
ولــی نتیجــه ســال هــای متمــادی از تحقیقــات زیســت
الگــوی بشــر روی ســاختار و طــرح بــال پرنــدگان و پــر
هــای آنــان بــود.
فراتــر از پــرواز فــردی پرنــدگان ،پــرواز گروهــی
پرنــدگان نیــز مــی توانــد مــورد الگوبــرداری قــرار گیرد.
پــرواز یــک دســته غــاز وحشــی بــه صــورت  Vشــکل
باعــث جریــان صعــودی هــوا مــی گــردد کــه موجــب
مــی شــود پرنــدگان عقبتــر بــا انــرژی کمتــری پــرواز
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نماینــد .ایربــاس بــرای ســاخت هواپیماهــای خــود از
ایــن مــدل الگــو گرفتــه اســت .پرندگانــی کــه مــدت
زمــان طوالنــی تــری پــرواز مــی کننــد نســبت بــه
پرندگانــی کــه مــدت زمــان کوتاهتــری پــرواز مــی
کننــد ،دارای شــکل بــال و پاهــای متفاوتــی هســتند کــه
ایــن ایــده در هواپیماهــای کــم پــرواز و بلنــد پــرواز
پیــاده شــده اســت.
اتومبیل
در طــول دهــه هــای اخیــر ،طراحــی خــودرو نــه تنهــا در
اشــکال خــارج اتومبیــل هــا بلکــه در عملکــرد آنــان اثــر
داشــته اســت .دیــدگاه انــرژی از جوانــب صرفــه جویــی
و کارآیــی در اتومبیــل توســط دانــش زیســت الگــو پیاده
1
شــده اســت و نمونــه اولیــه آن توســط دایملــر کرایســلر
بــا مفهــوم بیونیــک شــرح داده شــده اســت .بیــرون
ایــن خــودرو شــبیه بــه باکــس -فیــش (ماهــی جعبــه
ای) 2طراحــی شــده اســت (شــکل )2کــه باعــث ثبــات و
آیرودینامیکــی بیشــتر خــودرو مــی گــردد .ســاختار ایــن
خــودروی زیســت الگــو دارای ظاهــری بــزرگ و چــرخ
هايــي کوچــک اســت .ایــن طراحــی از طریــق شــبیه
ســازی کامپیوتــری بــرای رســیدن بــه تنــش حداقــل
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن خــودرو بــا
ســرعت بیشــینه 190کیلومتــر بــر ســاعت دارای راندمــان
ســوخت  23کیلومتــر بــر لیتــر ،کارآمدتریــن اتومبیــل در
میــان اتومبیــل هــای موجــود از نظــر مصــرف ســوخت
اســت [.]12
قســمت جلــوی قطــار ســریع الســير ژاپــن از منقــار
مــرغ ماهیخــوار الگوبــرداری شــده اســت .ایــن موضــوع
باعــث شــده اســت کــه وقتــی قطــار از تونــل خــارج
شــده و داخــل شــهر مــی شــود ،صدایــی کــه در اثــر
شــکافتن و مقاومــت هــوا ایجــاد مــی شــود ،کمتــر شــده
و آلودگــی صوتــی بــه حداقــل برســد ،ایــن در حالــی
اســت کــه شــتاب و بهــره وری انــرژی افزایــش مــی
یابــد [ .]14 ،13ایــن ایــده از مشــاهده شــیرجه مــرغ
ماهیخــوار عمــود بــر ســطح آب بــه هنــگام شــکار کــه
موجــب حداقــل صــدای پاشــش آب بــرای شــکار آرام
مــی شــود ،گرفتــه شــده اســت.

شکل  -2ماهی باکس فیش و ایده خودروی زیست الگو از آن

در معمــاری دارد .قابــل توجــه تریــن نمونــه معمــاری
زیســت الگــو النــه موریانــه در مراتــع آفریقــا بــا شــش
متــر ارتفــاع اســت .ایــن النــه هــا از خــاک ،پوســته
درخــت ،شــن و ماســه و بــزاق موریانــه ســاخته شــده
اســت کــه هنــوز هــم از بتــن محکــم تــر هســت [،15
 .]16موریانــه هــا بســیار بــه حــرارت حســاس هســتند
ولــی بقایــای آنهــا بیشــتر از دو میلیــون ســال اســت.
حتــی اگــر دمــای بیــرون از النــه آنهــا  40درجــه
ســانتی گــراد باشــد ،دمــای داخــل النــه  30درجــه
مــی مانــد .انســان از ایــن سیســتم بــرای فنــاوری
تهویــه ،گرمایــش و ســرمایش الگوبــرداری کــرده اســت.
مایــک پیــرس از زیمبابــوه بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی
هــای النــه موریانــه ،مرکــز ایســت گیــت 3کــه دارای
اولیــن خنــک کننــده طبیعــی در جهــان اســت را در
پایتخــت زیمبابــوه ،حــراره (شــکل )3ســاخته اســت.
ایــن ســاختمان دارای روزنــه هايــي بــر روی ســقف
هــر طبقــه و بــام شــبیه النــه موریانــه مــی باشــد کــه
اجــازه مــی دهــد تهویــه طبیعــی صــورت بگیــرد .هــوای
معماری
گــرم از ســقف بــام خــارج شــده و هــوای ســرد از زیــر
اســتفاده از دانــش زیســت الگــو تاریخچــه بلنــد مدتــی جایگزیــن مــی شــود .اینگونــه هــوای داخــل ســاختمان
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حتــی اگــر بیــرون دمــای هــوا بــاال تــر از  38درجــه
ســانتی گــراد باشــد 24 ،درجــه باقــی مــی مانــد.
دانــش زیســت الگــو در علــوم پایــه ،مهندســی پزشــکی
و علــوم دارویی
دانــش زیســت الگــو موجــب تســهیل و بهبــود زندگــی
بشــر شــده اســت .در آینــده دانــش زیســت الگــو از
طریــق ترکیــب شــدن طــب ،علــوم پایــه و مهندســی
پزشــکی بــرای درمــان بیمــاری هــا ،معلولیــت هــای
جســمی و زخــم هــا تاثیــر بیشــتری خواهــد داشــت.
بــه خصــوص احیــای پزشــکی و مهندســی بافــت در
ایــن زمینــه بســیار امیــدوار کننــده اســت .اصــول و
عملکردهایــی کــه از دانــش الگوبــرداری در مهندســی
پزشــکی ،از جملــه اینکــه چگونــه یــک مارمولــک دم
خــود را بازســازی مــی کنــد و یــک گــوزن شــاخدار
تحقیقــات زیســت الگــو در زمینــه شــیمی از دســته اولین
تحقیقــات زیســت الگــو اســت و هــدف آن الگوبــرداری
در ســطح ملکولــی اســت [ .]17در ایــن مطالعــات آنزیــم
هــا و غشــا هــای زیســتی مــورد الگوبــرداری قــرار
گرفتــه انــد [.]18
مطالعــات فتوســنتز مصنوعــی کــه پایــه و اســاس ســلول
هــای خورشــیدی حســاس بــه رنــگ اســت نیــز در زمینه
ایــن رشــته فعــال شــد .نســل بعــدی دانــش زیســت
الگــو ،ترکیــب زیســت شناســی بــا فنــاوری هــای دیگــر
بــرای حــل مســائل مــی باشــد .نانــوذرات مهندســی
شــده نقــش بســیار مهمــی در علــوم زیســت پزشــکی
و نانــو دارویــی ایفــا مــی کنــد .علــی رغــم پیشــرفت
هــای قابــل توجــه در ایــن زمینــه ،هنــوز ســاخت نانــو
ذرات حمــل داروهــا بــا اثــرات تعریــف شــده درمانــی
دقیــق ،در زمــان و مــکان خــاص مــورد هــدف انتشــار
دارو ،دشــوار باقــی مانــده اســت .بــدن سیســتم بســیار
پیچیــده ای اســت کــه درمقابــل مــواد خارجــی ،موانــع
فیزیولوژیــک و ســلولی متعــددی را ایجــاد مــی کنــد.
پــس از وارد شــدن نانــوذرات در جریــان خــون بــرای
رســیدن بــه هــدف اصلــی موانــع زیــادی را طــی مــی
کنــد .یــک طراحــی ویــژه موفــق در ایــن زمینــه ،پنهــان
کــردن ایــن نانــوذرات ،توســط پوشــش دهــی ســطح
خارجــی آن بــا الگــو گرفتــن از ترکیــب ســاختاری و
عملکــردی از غشــا بیرونــی ســلول اســت [ .]19امــروزه،
بــرای درمــان بیمــاری هــا از ســامانه هــای زیســتی بــرای

مــدل ســازی اثــر داروهــا در ســلول هــای هــدف بــا
کمتریــن عــوارض جانبــی و همچنیــن شــناخت سیســتمی
بیمــاری هــای انســان و حیــوان اســتفاده مــی شــود [.]20
تاریخچــه داروی آســپرین کــه نــام دیگــر آن اســتیل
سالســلیک اســید 1اســت ،ریشــه در دانــش زیســت الگــو
دارد .اســتفاده داروهــای ســاخته شــده از پوســته درخــت
بیــد و دیگــر گیاهــان غنــی از سالســیالت از هــزاره دوم
قبــل از ميــاد در پاپيــروس هــای مصــر ظاهــر شــده
اســت .در یونــان باســتان ،بقــراط از چــای سالســلیک
بــرای پاییــن آوردن تــب بیمــاران اســتفاده مــی نمــوده
اســت .سالســیلین مــاده موثــره پوســته درخــت بیــد در
ســال  1823اســتخراج شــد و از روی آن ،در ســال 1853
اســید سالســیلیک ســنتز شــد ،امــا ایــن مــاده دارویــی
محــرک روده بــود .در ســال  1893یــک دانشــمند آلمانــی
بــا افــزودن یــک گــروه اســتیل بــه اســید سالســیلیک
(آســپیرین) ،محــرک نمــودن آنــرا بــرای روده کــم نمــود.
امــروزه آســپیرین دارویــی عمومــی بــه عنــوان داروی
ضــد التهــاب ،جلوگیــری کننــده از ســکته هــای قلبــی و
مغــزی ،ضــد ســرطان روده ،ضــد دیابــت و  ...برگرفتــه
از سالســیلین درخــت بیــد اســت (شــکل.)4
دانــش زیســت الگــو در بســیاری از زمینــه هــای
مهندســی پزشــکی نیــز پیشــرفت کــرده اســت .ســوزن
هــای ســرنگ بــدون درد کــه در دانشــگاه کانســای
ژاپــن توســعه یافتــه اســت ،یکــی از مثــال هــای زیســت
مهندســی اســت کــه عملیــات پزشــکی را بهبــود داده
اســت .ایــن گــروه قســمت هــای ســاختار دهــان پشــه
کــه قــادر بــه مکــش خــون از میزبــان بــا حداقــل
التهــاب اســت را مــدل نمــوده انــد .آنهــا بــا اســتفاده
از پلیمــر زیســت تخریــب پلــی الکتیــک اســید ســوزن
ســرنگی را ســاخته انــد کــه از ســوزن هــای مرســوم بــی
خطــر تــر و کاربــردی تــر اســت [ .]21عــاوه براینهــا،
رویکــرد دانــش طبیعــت الگــو زمینــه هــای جدیــدی را
در مهندســی بافــت فراهــم مــی کنــد .ســاختارهای فیبری
چنــد عملکــردی پتانســیل باالیــی بــرای بازســازی بافت
دارد .ایــن نانــو فیبــر هــا الهــام گرفتــه از نانوفیبرهــای
کربناتــی طبیعــی اســت کــه کارآیــی باالیــی در مرمــت و
احیــای بافــت دارد [.]22
بــا توجــه بــه ماهیــت ناهمگــن بــودن ســلول و ریزمحیط
اطرافــش ،طــرح هــای زیســت الگــو بــا الگــو گرفتــن از
محیــط هــای پیچیــده ســلول در حالــت زنــده مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت تــا ویژگــی هــا و شــاخص
1. Acetylsalicylic acid, ASA
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شــکل  -3النــه موریانــه و ایــده مرکــز ایســت گیــت در
زیمبابــوه از آن

شــکل  -4مراحــل الگوبــرداری آســپیرین از سالیســینِ درخت
بید

هــای ارتبــاط ســلول و اطرافــش را مــورد بررســی قــرار
دهنــد .بــا طراحــی ریــز محیطــی ماننــد میکــرو-ول،1
محققــان بــر هــم کنــش هــای ســلول بــه ســلول را در
گــره هــای لنفــاوی یــا دیگــر بافــت هایــی کــه دو نــوع
ســلول بــه صــورت پویــا بــا زبــان ایمونولــوژی بــا هــم
ارتبــاط دارنــد ،الگوبــرداری نمــوده انــد [.]23

بنابرایــن شــناخت و الگوبــرداری از طبیعــت ،ایــده
بســیار خوبــی بــرای همگرایــی علــوم مــی باشــد .بــرای
دســتیابی بــه ایــن الگــو نیــاز بــه دانــش علــوم بنیــادی،
شــناختی و حکمــت اســت کــه موجــب زایــش فنــاوری
هــای پیشــرفته مــی گــردد [ .]24حیوانــات ،گیاهــان و
حشــرات نیــز از دانــش و فنــاوری زیســت الگــو بــرای
ایجــاد زیســت بــوم  ،بــدون هیــچ عارضــه جانبــی بــر
روی طبیعــت ،اســتفاده مــی کننــد و ایــن رفتــار و روش
زندگــی موضوعــی اســت کــه بشــر در عصــر کنونــی
بــه آن نیــاز دارد و الزم اســت آن را فراگیــرد .بــرای
مثــال مــا مــی توانیــم از مجموعــه ای از فنــاوری هــای
فشــرده و نهفتــه در  DNAیــا ســاختار ســطح موجــودات
میکروســکوپی کــه در طــول مــدت زمــان زیــاد بــرای
تکامــل و بقــا بــه کار گرفتــه انــد ،درس فــرا گیریــم
[ .]25بنابرایــن در دانــش زیســت الگــو الزم اســت
یادگیــری دربــاره طبیعــت را ســر مشــق زندگــی خــود
قــرار دهیــم و بــا طبیعــت کــه مــادر تکوینــی ماســت
بیشــتر انــس گیریــم تــا بــه مــا بیامــوزد چگونــه زندگــی
نمائیــم .حكمــت و قوانيــن صحيــح در طبيعــت موجــب
شــده اســت كــه بشــر ايــن علــم را الگــوى دیگــر علــوم
قــرار دهــد و بــا تقليــد از علــوم و فــن آورى هــاى
طبيعــت پــس از شــناخت آن مــى توانــد بــا الگــو گرفتــن
از آن جوامــع انســانى را از منافــع آن بهــره منــد ســازد
[.]25 ،24
جهانــی را تصــور کنیــد کــه آمــوزگار آن نبــوغ
طبیعــت باشــد و آینــده ای پیــش مــی آیــد کــه
در آن توســعه انســان هوشــمند منجــر بــه زیســت
بــوم پــر رونــق مــی گــردد .بــه زودي بشــر

نتیجه گیری
علــم الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگو) ،در بســیاری
از زمینــه هــا حتــی بــدون تحقیقــات رســمی اســتفاده
شــده و پیشــرفت کــرده اســت .ایــده هــای خــاق
بشــر موجــب پیشــرفت ســریع توســعه و تکامــل شــده
اســت امــا ایــن ســرعت زیــاد در صنعتــی شــدن موجــب
آلودگــی محیــط زیســت و کمبــود منابــع طبیعــی گردیده
اســت کــه تهدیــدی جــدی بــرای بقــا و آینــده بشــریت
مــی باشــد .در نتیجــه یافتــن روش هايــي جایگزیــن
بــرای مهندســی مــواد ،محصــوالت و خدمــات مســاله
ای بحرانــی و جــدی شــده اســت .علــم زیســت الگــو
بــه طــور بالقــوه بهتریــن روش بــرای کمــک جهــت
مقابلــه بــا آلودگــی محیــط زیســت و تهدیــد کمبــود
منابــع در آینــده مــی باشــد .مــا بــر ایــن باوریــم کــه
دانــش زیســت الگــو و الهــام زیســتی بهتریــن پتانســیل
را بــرای هماهنــگ شــدن بــا طبیعــت را داراســت و ایــن
در حالــی اســت کــه بهتریــن نتیجــه بازدهــی را در میــان
محصــوالت مصنوعــی نســبت بــه توســعه هــای دیگــر از
خــود نشــان مــی دهد.پدیــده هــای طبیعــت دارای دانــش
گوناگــون فــراوان و علــوم تلفیقــی متنوعــی هســتند،

1. Microwell
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