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أنابيب  ثمة  النوع،  هذا  من  منوذجي  مفاعل  ففي  مغلقة.  ضوئية 
CO عبر خليط من الطحالب واملياه؛ وتتمثل 

2
زجاجية تسمح بتدوير 

من  يكفي  ما  إلى  كافة  احلية  الكائنات  بتعريض  العملية  هذه  غاية 
أشعة الشمس. غير أن ملثل هذه املنظومات، املوجودة في الصني، 
املثال،  سبيل  فعلى  اخلاصة.  مشاكلها  ويغموستا،  يقول  حسبما 
للتبريد،  فإنها حتتاج  الشمس،  املفاعالت ألشعة  ونظرًا المتصاص 
مما يتطلب رشها باملياه بشكل شبه مستمر، وهو ما ميكن أن يلغي 

الوفورات التي يحدثها جتنب الَفْقد بالتبخر.

هو  املياه،  جانب  إلى  الطحالب،  حتتاجه  الذي  اآلخر  واملُدَخل 
CO اجلوي مبا 

2
CO. غير أن خاليا الطحالب ال ميكنها التعامل مع 

2

يكفي لتعّزز النمو السريع الذي حتتاجه العملية الصناعية. لذا فإن 
CO صنعي، 

2
مزارع الطحالب قد حتتاج لتكون قريبة من مصادر 

مثل محطات الطاقة املعتمدة على الفحم. ويقول كوين: "إذا لزم نقل 
CO عبر األنابيب ملسافة 5 أو 7 كيلومترات فإن تكلفة هذه األنابيب 

2

ستلغي حيوية مسعاكم".
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 ،SOLASYME حتاول شركة زيوت الطاقات املتجددة، سوالزمي
جتنب بعض مشاكل تنمية الطحالب عن طريق استبدال االصطناع 
الضوئي بالتخمر املستعمل إلنتاج اإليتانول. ويقول رئيس سوالزمي 
ومسؤول مكتب التقانة هاريسون ديلون: "إن اإلنتاجية ضعيفة بصورة 
ال ميكن تصديقها عند تنمية الطحالب وفق عملية اصطناع ضوئي 
مباشر". إذ تقوم الشركة بعزل الطحالب عن الضوء وتغذيها بالسكر، 
الذي ميكن اشتقاقه من أي مصدر. ومن ثّم حتّول املتعضيات احليُة 
احلكومي  الدعم  بغياب  حتى  أنه  ديلون  ويتوقع  زيت.  إلى  السكَر 
ألسعار  منافسة  الشركة  هذه  في  احليوي  الوقود  أسعار  ستكون 
القدمية  املصانع  بتحويل  سوالزمي  شركة  وتقوم  (البنزين).  النفط 
من  لتر   570000 مبوجبه  ُتسلّم  بعقٍد  ارتبطت  وقد  تقانتها،  إلثبات 
الوقود املشتق من الطحالب إلى وزارة الدفاع األمريكية هذا العام. 
وتأمل الشركة ببيع زيت الطحالب في نهاية العام 2013 إلى املصافي 

التجارية إلنتاج الوقود املعتمد على الهدروكربونات.

الكيميائي  املهندس   ،JAMES LIAO لياو  جيمس  يرغب  كما 
في  التقليدية  الطرائق  عن  باالبتعاد  احليوية،  اجلزيئات  مجال  في 
استعمال الطحالب. واملشكلة األساسية في احلّد من التغذية إلجبار 
املتعضيات على تصنيع الزيت هي زيادة البيع للمنتج الزيتي. فبدًال من 
ذلك، أضاف لياو زيادة من املغذيات. وقد نتج عن ذلك انفجار طحلبي 
صنعي، قاد إلى ضعف في إنتاج الزيت وإنتاج الكثير من البروتني. 

أخرى،  ملتعضيات  غذائيًا  خزانًا  الطحالب  أصبحت  فقد  وهكذا 
كاجلراثيم القولونية ESCHERICHIA COLI، التي تهضم الطحالب 
املنتجات،  لهذه  وميكن  والبوتانول.  اإليتانول  مثل  الكحوالت  وتنتج 
الهدروكربونات عن  على  يعتمد  وقود  تركيب  تدخل في  أن  باملقابل، 
اقتراح  ميزات  وإحدى  مرجعية.  كيميائية  عمليات  استعمال  طريق 
لتثبيت  األسرع  الطريقة  تكون  "قد  لياو:  فيقول  فعاليته،  هي  لياو 
CO". وامليزة األخرى هي أن االقتراح يتجنب مشكلة أساسية للبرك 
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لها. قد تعاني السالالت املهندسة  املفتوحة وغزو متعضيات أخرى 
وراثيًا إلنتاج زيادة من الزيت في منافستها للسالالت الطبيعية التي 
تدخل إلى املنظومة. والربح في ذلك هو أن عملية التحّول تنتج األمونيا 
كمنتج ثانوي، وميكن لهذا املصدر النتروجيني أن يستعمل لتخصيب 

الدورة التالية من النمو.

املخضرة،  الزرقاء  الطحالب  هو  آخر  محتمل  وقود  وثمة مصدر 
التي ال متثل طحالب على نحو كامل لكنها بكتيريا من نوع البكتيريا 
السيانّية. وفي الوقت الذي يجب فيه تخريب خاليا الطحالب للحصول 
البكتيريا السيانّية تفرز منتجاتها دون أن تتخرّب.  على زيتها، فإن 
جديد  آخر  وتنمية  جيل  قتل  الضروري  غير  من  فإنه  لذلك،  ونتيجة 
 GEORGE للسماح باستمرار اإلنتاج. قام عالم الوراثة، جورج شيرش
CHURCH، بهندسة البكتيريا السيانّية إلنتاج جزيئات هدروكربونية 

الوقود. ويقول شيرش،  وفق أطوال مناسبة للحصول على تنوع في 
الذي أّسس شركة جول غير احملدودة JOULE UNLIMITED في 
نصنع  لم  "نحن  التقانة جتارية:  مساشوسيتش جلعل  في  كامبردج 

 dJ��« vKŽ ÈcG²ðË ÂöE�« w� WþuH×� .“ôuÝ w� V�U×Þ UN½≈
  ÆX¹e�« ÃU²½ù

á«ª∏Y QÉÑNCG ............


