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  كائن حي دقيق
  امللخـــص

قادر على حتويل  يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز دقيقحي يتعلق االخرتاع احلايل بكائن 
ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل  ،ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي 

ا يتعلق االخرتاع كم. طول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثرب أمحاض كربوكسيلية أليفاتية
 .أيًضا وانب أخرى لالخرتاعوجبطرق عديدة إلنتاج الزيت، احلايل ب
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  كائن حي دقيق
  الوصف الكامل

 :اجملال التقين

ين أكسيد الكربون  يتعلق االخرتاع احلايل بكائن حي دقيق محض فورميك إىل قادر على حتويل 
هناك أنظمة إنزميات . ول سلسلة كبريبط يتم حتويله بعد ذلك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية

تتعلق جوانب أخرى لالخرتاع . تكون مسئولة عن تلك التفاعالت الكائن احلي الدقيقمعينة يف 
محض فورميك واألمحاض الكربوكسيلية األليفاتية، واألمحاض الكربوكسيلية بطرق إلنتاج  ٥ 

ااألليفاتية   .ذا

 :اخللفية التقنية

ستهالك أنواع الوقود احلفري وإنتاج الغازات املسببة  ،على مدار السنوات السابقة زاد االهتمام 
تتمثل إحدى طرق تقليل االعتماد العاملي على أنواع الوقود احلفري يف . لالحتباس احلراري

تعترب أنواع الوقود احليوي مثل الديزل احليوي . تطوير أنواع وقود حيوي من مصادر متجددة ١٠ 

 .أنظف وغري مضرة للبيئة ألنواع الوقود احلفري واإليثانول احليوي بديلة

ت غازات االحتباس  على الرغم من أن أنواع الوقود احلفري ميكن أن تساعد يف تقليل انبعا
" الطعام من أجل الوقود"ومن اجلوانب اجلدلية مشكلة . احلراري، فهي ال ختلو من املشكالت

ومن العيوب اخلطرية أيًضا . دة أسعار احلبوبحيث يعترب الطلب على حماصيل الطاقة دافًعا لز
ت املطرية، اليت تسبب فيها زراعة  الضرر الناتج بسبب األنظمة البيئية احلساسة بيئًيا، مثل الغا ١٥ 

  .واسع النطاق اً حماصيل الطاقة مثل الصو والنخيل تدمري 
وقود احلفزي وذلك إىل اجليل الثاين والثالث من أنواع الأنواع الوقود احليوي حتولت صناعة 

 الكائنات احلية الدقيقةويعد إنتاج أنواع الوقود عن طريق . للتقليل من حدة هذه املشكالت

 .من جماالت البحث املهمة )٢( واستخدام الركائز املتخلفة) ١(
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ين أكسيد الكربون إىل جزيئات وقودإن  ين أكسيد ميكن حتويل . من الطرق املعروفة حتويل 
بواسطة  )٦(أو غري مباشر  )٥(إما بشكل مباشر ، و )٤(كهروكيميائًيا  ،)٣( ائًياالكربون كيمي

 ميثانول، فورمات، فورميك،المثل محض وقد ورد ذكر منتجات . الكائنات احلية الدقيقة

الكائنات احلية الدقيقة فال ميكن هلذه  ومع ذلك،. ميثان ومحض أوكساليك إيثيلني، فورمالدهيد،
مثل  فورميك إىل مصدر طاقة طويل السلسلةالمحض عرب يد الكربون ين أكسأن حتول  ٥ 

 .ليفاتيةاألكربوكسيلية المحاض األ

ين أكسيد الكربون يتم وصف ، ٢٠١٢٠٠٣٧٠٥يف براءة االخرتاع األمريكية رقم  إىل  حتويل 
 ومع ذلك،. لتوفري جمموعة من اجلزيئات املفيدة جتارً مث معاجلة الكتلة احليوية ) ٧(كتلة حيوية 

ين أكسيد الكربون ال يتم ذلك عرب خطوات  فورميك مث حتويل محض المض حبتثبيت 
 ١٠ .أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةإىل الفورميك 

ين أكسيد الكربون كركيزة كربون لقد كانت هناك قيود على احملاوالت السابقة الستخدام 
ته املائية ت و كربو ين أكسيد الكربون و يتميز . إلنتاج جزيئات الوقود ت أيو لثبات بيكربو

ئًيا جلزيئات الكربون Gibbsالفطري وتكون طاقة  ين إن . احلرة للتكوين سلبية كهر حتويل 
وظروف صارمة  ،)حرارة(حيتاج إىل إدخال كبري للطاقة  أكسيد الكربون إىل جزيئات وقود

تكون النواتج ضعيفة جًدا وتبدأ  غالًبا ما). حمفزات(مواد كيماوية عالية التفاعل و ) ضغط( ١٥ 

قابلة ثاين أكسيد الكربون وال تعترب الطرق الكيميائي لالستخدام املباشر ل. معدالت التفاعل
ملثل، ال يتم إنتاج الكتلة احليوية بشكل مبدئي من خالل البكتري . للتطبيق االقتصادي و

ضة على عملية اإلمناء واملعاجلة بشكل كبري وذلك بسبب قيود التكلفة املفرو  التغذيةمجادية 
 .البعدية

ئي يتمتع بنسبة جناح حمدودة نية . كما أن التحفيز الكهر لذو فقد كانت النتائج مقيدة  ٢٠ 

الطاقة اليت حيتاجها التفاعل متطلبات و ) موالر ٠٫٠٣٣(يف املاء أكسيد الكربون الضعيفة لثاين 
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ئية بشكل قوي  التحفيز كما يعد ). فولت٠٫٦١- = E0(مع جهد سالب الشحنة الكهر
لقد مت وصف . تقنية مكلفة حتتاج إىل معادن عالية اجلودة إلنشاء أسطح اإللكرتودالكهريب 

ولكن مرة  ،)٨(تروبش -إنتاج منتجات طويلة السلسلة من حيث تفاعالت من نوع فيشر
شبه  يتنج عن االختزال الضوئي على األسطح. أخرى فإن السالسل تكون حمدودة الطول

محض أوكساليك  فورمالدهيد، ميثان، ميثانول، فورمات، أول أكسيد الكربون،املوصلة املشعة  ٥ 

 .مرة أخرى، فهو يعد تقنية مكلفة منخفضة النواتج. وجليوكسال

ا على اختزال اإلنزميات مثل فورمات ديهيدروجيناز البكتريي بينما تكون  ين معروفة بقدر
ين للحصول على  فورماتالأكسدة (فإن التفاعل األمامي  ،)٩( فورماتإىل أكسيد الكربون 
إلجراء التفاعل وتكون  NADPHيكون مفضًال بوجٍه عام نظرًا للحاجة إىل  )أكسيد الكربون

حيتاج هذا . ثاين أكسيد الكربونعلى االختزال أكثر إجيابية من تلك اخلاصة ب NADPقدرة  ١٠ 

تكون اإلنزميات احملتوية على التنجستني من . مستقبلة التفاعل أيًضا إىل مانح إلكرتون وجزيئات
Syntrophotobacterium fumioxidans )قادرة على تنفيذ هذا التفاعل ولكنها حتتاج إىل  )١٠

ئي على سطح اإللكرتود لكي تعمل بكفاءة عالوًة على ذلك، فال . امتصاص نظام حفزي كهر
 .يتم إنتاج جزيئات وقود أطول

لفن السابق من حيث إمكانية حتويل يعد االخرتاع ا ين أكسيد الكربون حلايل حتسيًنا مقارنًة  ١٥ 

جتميعه يف سالسل طويلة بتنسيق سريع ال حيتاج مث ) محض فورميك(إىل جزيء سطحي مبدئي 
براءة مثل يعد ذلك حتسًنا يفوق الطرق املعروفة . كتلة حيويةإىل التخمر أو إنتاج ومعاجلة  

اليت حتتاج إىل إنتاج كتلة حيوية وإعادة  ،)١١( ٢٠١٢/٠٠٠٣٧٠٥ة رقم االخرتاع األمريكي
ت، و  ماحناتتدوير  براءة االخرتاع األمريكية رقم ومستقبالت اإللكرتو
 ٢٠ ١أ٢٠١٢/٠٠٠٣٧٠٦وبراءة االخرتاع األمريكية رقم  ،)١٢( ١أ٢٠١٠/٠٣١٧٠٧٤١

ة االخرتاع األمريكية رقم براءو ) ١٤(أ ٢٠١٢/٠٠٣٧٠٧وبراءة االخرتاع األمريكية رقم  ،)١٣(
 .اليت حتتاج مجيعها إىل عمليات ختمر) ١٥( ١أ٢٠١٢/٠٠٣٤٦٦٤
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 :الكشف عن االخرتاع

ين أكسيد الكربون قام خمرتع هذا الطلب بعزل كائن حي دقيق جديد  قادر على تثبيت 
لتايل،. إىل مصدر طاقة من محض كربوكسيلي أليفايت وحتويله بوجٍه  ،يتعلق االخرتاع احلايلف و
ين  الذيذا الكائن احلي الدقيق  عام، يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز يقوم بتحويل 

ٍن يقوم . أكسيد الكربون إىل محض فورميك يشتمل الكائن احلي الدقيق أيًضا على نظام إنزمي  ٥ 

أو بتحويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون 
مخس ذرات كربون تشمل على يعين ذلك أن األمحاض الكربوكسيلية اليت ميكن إنتاجها . أكثر

أيًضا نظام اإلنزمي الثاين ميكن أن ينتج  إلضافة إىل ذلك،. أو أكثر بشكل إمجايل يف املركب
ويل ميكن حت. اثنتني أو ثالث أو أربع ذرات كربونيبلغ أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة 

أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة هذه األمحاض الكربوكسيلية ذات السلسلة القصرية إىل  ١٠ 

 .يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

نتاج مناسًبا إل، Acetobacter lovaniensisاملعزول بواسطة املخرتع،  الكائن احلي الدقيقيكون 
ين أكسيد الكربون هذا الكائن يستخدم  .وذلك من الناحية التجارية زيوت بكونه احلي الدقيق 

الكائن احلي إن حقيقة أن . أمحاض كربوكسيلية متعددة األطوالينتج و مصدره الوحيد للكربون 
إنتاج تعين أنه من املمكن  ين أكسيد الكربون بكونه مصدر الكربون الوحيد لهيستخدم  الدقيق ١٥ 

اليت جيب إمدادها بركيزة الدقيقة  الكائنات احليةبدرجة أكرب مما تكون عليه مع الزيت 
 استخدام هذا الكائن احلي الدقيقيكون ). ١٨ ،١٧ ،١٦( ألداء نفس املهمةهيدروكربون 

ين أكسيد الكربون إىل وقود قابل لالحرتاق  مبا أن  ،عالوًة على ذلك. ذا قيمة جتاريةلتحويل 
إنتاج حماصيل قضاء على احلاجة إىل فيتم ال ركيزة هيدروكربون،ال حيتاج إىل  الكائن احلي الدقيق

 ٢٠ .الطاقة

وقود سائل إىل منتج ين أكسيد الكربون من الطرق احلالية اليت يتم فيها حتويل االخرتاع حيسن 
ين أكسيد يعد  إلضافة إىل ذلك،. دون احلاجة إىل ختمري أو إنتاج ومعاجلة كتلة حيوية حتويل 
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ً  الكربون إىل جزيئات وقود من حيث إنه مصدر حر للكربون املتجدد كما أن  خيارًا جذا
ثريات إجيابية على البيئة ته   .لتنحية أيو

 :تتمثل املميزات األخرى املصاحبة للكائن الدقيق املعزول يف اآليت

لفئة و يكون كائًنا حًيا دقيًقا غري ممرض ) ١  ؛١يتم تصنيفه 

 ٥ ؛مثلما يكون الوضع مع الطحالبأحجام منو كبرية أو ال حيتاج إىل ظروف منو خاصة ) ٢

 ؛يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز قوي) ٣

يئته مع عملية التصنيع و يتم ختليق الزيت خارج اخللية ) ٤ لتايل يكون أسهل يف حصاده و
  ؛التجارية

ميكن استخدام هذا . أمحاض كربوكسيلية طويلة السلسلةيتألف الزيت املنتج بشكل كبري من ) ٥
صدر للطاقة من خالل االحرتاق، أو ميكن استخدامه كخام تغذية يف عدٍد من الزيت كم ١٠ 

 ؛الصناعات مثل إنتاج الديزل احليوي واملطهرات والعديد من املواد الكيماوية الزيتية

سيعمل نظام اإلنزمي يف مستحلبات زيت يف ماء واليت مت وصفها كطريقة جديدة للتصنيع  )٦
نية يعمل فيها الزيت املوجود يف  دة ذو ين أكسيد املستحلب كبادئ إلنشاء السلسلة وز

 و؛ يف أوساط التفاعلالكربون 

 ١٥ . كتلة حيويةمعاجلة  إلنتاج و دون احلاجة نظام اإلنزمي يعمل  )٧

حلمض الكربوكسيلي بطرق إلنتاج جوانب أخرى لالخرتاع تتعلق  محض فورميك ومصدر طاقة 
 .األليفايت، ومصدر الطاقة نفسه

هسيت  .م وصف هذه اجلوانب وغريها من جوانب االخرتاع مبزيٍد من التفصيل أد

  :وصف خمتصر لألشكال والرسومات
 ٢٠ :األمثلة

إلشارة إىل األشكال حيثاالخرتاع سيتم وصف    :اآلن مبزيٍد من التفصيل عن طريق األمثلة و
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ألشعة حتت احلمراء ملصدر طاقة منتجة بواسطة الكعبارة عن  ١شكل  ائن احلي الدقيق مسح 
يكون مصدر الطاقة عبارة عن منتج زيت يشتمل على أمحاض كربوكسيلية . االخرتاعالوارد يف 
ألشعة حتت احلمراء السمات الكيميائية النمطية حلمض كربوكسيلي يبني أليفاتية و  املسح 
 . أليفايت

 ٥ . خرتاععبارة عن نظام صهريج أول ميكن استخدامه إلنتاج الزيت وفًقا لال ٢شكل 

ٍن ميكن استخدامه إلنتاج الزيت وفًقا لالخرتاع ٣شكل   . عبارة عن نظام صهريج 

ستخدام نظام الصهريج  خمطط سري عمليات يبني عملية إنتاج الزيتعبارة عن  ٤شكل 
 . الثاين

 :الخرتاعالوصف التفصيلي ل

زمي هيدروجيناز قادر يشتمل على نظام إن كائن حي دقيق يتم توفري يف أحد جوانب االخرتاع، ١٠ 

ٍن قادر على حتويل محض  ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي  على حتويل 
 . فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

ين  حتويلأي كائن حي دقيق مناسب طاملا أنه قادر على الكائن احلي الدقيق ميكن أن يكون 
أكسيد الكربون إىل محض فورميك مث حتويل محض الفورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 

عبارة عن الكائن احلي الدقيق يفضل أن يكون . بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر ١٥ 

 يف أحد النماذج، .عبارة عن بكتريالكائن احلي الدقيق واألفضل أن يكون . خلية بدائية النواة

كائن حي إن الكائن مجادي التغذية عبارة عن  . مجادي التغذية الكائن احلي الدقيقيكون 
للحصول على متكافئات خمتزلة  )تكون عادًة من أصل معدين(يستخدم ركيزة غري عضوية 

حفظ الطاقة أو ) ين أكسيد الكربونتثبيت على سبيل املثال، (لالستخدام يف التخليق احليوي 
. مجادي وذايت التغذية الكائن احلي الدقيقميكن أن يكون . وائي أو الالهوائيعرب التنفس اهل ٢٠ 

كمصدر  ين أكسيد الكربون من اهلواءيكون الكائن مجادي وذايت التغذية قادرًا على استخدام 
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ين أكسيد الكربون بكونه مصدره الوحيد  الكائن احلي الدقيقميكن أن يستخدم  .للكربون
تستخدم الكائنات . الكائن احلي الدقيق مجادي وكيميائي التغذيةيكون  ميكن أن. للكربون

الطاقة املنتجة تكون . للتنفس اهلوائي أو الالهوائي مركبات غري عضويةمجادية وكيميائية التغذية 
كما تكون هناك حاجة إلدخال بعض  .ATPكافية إلنتاج  بواسطة أكسدة هذه املركبات
ت املشتقة من امل  ٥ يف أحد النماذج،. احنات غري العضوية يف قنوات التخليق احليوياإللكرتو

 .التغذيةوكيميائي مجادي وذايت  الكائن احلي الدقيقيكون 

 "مجادي وكيميائي التغذية"و ،"مجادي وذايت التغذية"و، "مجادي التغذية"املصطلحات إن 
صحاب املهارة يف اجملال املستخدمة أعاله معروفة جيًدا أل" مجادي وكيميائي وذايت التغذية"و
ملعىن الدقيق املعروف عامةً و  لفعل على  الشخص املتمرسسيكون  نتيجة لذلك، .تكون  قادرًا 

، كائن حي دقيق معني،حتديد ما إذا كان   يقع ضمن تعريف واحد أو أكثر من  مثل البكتري ١٠ 

الكائنات ٍي من أن خيترب أ لشخص املتمرسميكن ل ،عالوًة على ذلك. هذه املصطلحات أم ال
. حمل االهتمام لتحديد ما إذا كانت مصنفة إىل واحدة أو أكثر من هذه الفئات احلية الدقيقة

ليتحقق مما إذا كان ميكنه إنتاج زيت كائن حي دقيق أيًضا أن خيترب  لشخص املتمرس ميكن ل
ق املناسبة إن الطر  .محاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثرأل

 ١٥ .معروفة جيًدا ألصحاب املهارة يف اجملالإلجراء هذه االختبارات 

فيقع  مرة أخرى،. كائن حي دقيق هوائيعبارة عن  الكائن احلي الدقيق يكون يف أحد النماذج، 
كائن عبارة عن  كائن حي دقيق معني ضمن قدرات املتمرس يف اجملال إمكانية حتديد ما إذا كان  

على وجه التحديد الكائن احلي الدقيق، و ينتج  يف سياق االخرتاع احلايل،. حي دقيق هوائي
أي يتم  يف ظل ظروف هوائية، أمحاض كربوكسيلية أليفاتية األنظمة اإلنزميية للكائن احلي الدقيق،

 ٢٠ . األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةحتمل وجود األكسجني يف التفاعالت اليت تنتج 
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،هو  الدقيقالكائن احلي عندما يكون  أي بكتري الكائن احلي الدقيق ميكن أن يكون  البكتري
ين أكسيد الكربون قادر على نظام إنزمي هيدروجيناز مناسبة تشتمل على  محض إىل حتويل 

ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول  فورميك ونظام إنزمي 
يف .  Acetobacterمن نوع  البكترييفضل أن تكون . أو أكثرسلسلة يبلغ مخس ذرات كربون 

ميكن أن يتشابه . Acetobacter lovaniensisعبارة عن الكائن احلي الدقيق يكون منوذج حمدد،  ٥ 

املودع يف ( NCIMB 41808اليت هلا رقم وصول  Acetobacterمع ساللة  الكائن احلي الدقيق
NCIMB Ltd. )Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksburn, Aberdeen, AB21 9YA (

سم الساللة  مبوجب شروط معاهدة بودابست؛ ٢٠١١يناير  ١٢يف  املشار إليها فيما بعد 
FJ1 .( يكون مكافًئا بشكل وظيفي لـ  كائن حي دقيق" مماثل"يعين مصطلحFJ1 . جيب أن

ين أكسيد الكربون نظام إنزمي هيدروجيناز قاعلى  الكائن احلي الدقيقيشتمل  در على حتويل  ١٠ 

. FJ1اخلاصة بـ إىل محض فورميك وجيب أن يكون قادرًا على النمو يف ظل نفس الظروف 
على نفس املسارات اإلنزميية أو على الكائن احلي الدقيق جيب أن يشتمل عالوًة على ذلك، 

يبلغ مخس ذرات كربون  أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلةمسارات إنزميية مماثلة إلنتاج 
على األقل مع % ٦٠بتطابق متوالية يبلغ حوايل  الكائن احلي الدقيقميكن أن يكون . أو أكثر

FJ1 .،١٥ %٦٥يبلغ حوايل بتطابق متوالية  الكائن احلي الدقيقميكن أن يكون  يف بعض النماذج 

مع  األقل على% ٨٠أو حوايل  على األقل% ٧٥حوايل  على األقل،% ٧٠حوايل  ،على األقل
FJ1 . حوايل  على األقل،% ٨٥حوايل بتطابق متوالية يبلغ  الكائن احلي الدقيقيفضل أن يكون
على % ٩٧حوايل  على األقل،% ٩٥حوايل  على األقل،% ٩٣حوايل  على األقل،% ٩٠

إن طرق حتديد تطابق . FJ1مع  على األقل% ٩٩على األقل، أو حوايل % ٩٨حوايل  األقل،
على . معروفة جيًدا ألصحاب املهارة يف اجملالاملختلفة  الكائنات احلية الدقيقة املتواليات بني ٢٠ 

ه معلومات تفصيلية تتعلق بزراعة . 16S rDNAميكن استخدام حتليل  سبيل املثال، سرتد أد
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FJ1 .،لتايل كائن حي دقيق فيقع ضمن قدرات املتمرس يف اجملال إمكانية حتديد ما إذا كان   و
 .FJ1عبارة عن الكائن احلي الدقيق يكون  يف أحد النماذج،. أم ال FJ1مماثًال لـ 

تج عن عودة عبارة عن  الكائن احلي الدقيق ميكن أن يكون  يف منوذج حمدد، كائن حي دقيق 
ميكن أن يشتمل الكائن احلي الدقيق على . االرتباط اجليين، أي، كائن حي دقيق معاجل وراثًيا

ميكن أن يشتمل و . من جنس آخر من الكائن احلي الدقيق )DNA مثل(متوالية نيوكليوتيد  ٥ 

نظام لعلى جني متغاير التكوين أو جينات مشفرة  على وجه التحديد، ،الكائن احلي الدقيق
بشكل فعال مبعزز متغاير التكوين  ةمتغاير أو اجلينات اجلني ميكن أن يرتبط . إنزمي اهليدروجيناز

جزًءا اجلني أو اجلينات متغايرة التكوين ميكن أن ُيشكِّل  .لدقيقأو مبعزز للكائن احلي االتكوين 
الكائن احلي يف اجلني أو اجلينات متغايرة التكوين سيتم التعبري الوراثي عن ). ٢٢(بالزميد من 

ين أكسيد ب لكائن احلي الدقيقيسمح لإلنتاج نظام إنزمي هيدروجيناز وظيفي  الدقيق تحويل  ١٠ 

حمل  )DNAمثل (نيوكليوتيد الالطرق املناسبة إلدخال متواليات إن . كمحض فورميإىل الكربون 
معروفة جيًدا ألصحاب املهارة يف اجملال  لكائن احلي الدقيقاخلاصة إىل اخلال العائلة االهتمام 

 Sambrook, J. and Russell, D. Molecular Cloning: A Laboratory على سبيل املثال،انظر، (

Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, U.S.( 

كائن حي دقيق حادث يف عبارة عن  الكائن احلي الدقيق ميكن أن يكون  على حنٍو بديل، ١٥ 

 .مل يتغري أو يتعدل وراثًياكائن حي دقيق يكون هذا الكائن احلي الدقيق عبارة عن  . الطبيعية

أنه " مشتق من"يعين املصطلح  .FJ1من الكائن احلي الدقيق ميكن اشتقاق يف أحد النماذج، 
 .وفًقا لالخرتاعأخرى  إلنتاج كائنات حية دقيقةإحداث طفرات به أو  FJ1من املمكن تعديل 
الكائنات احلية جيب أن تكون . FJ1أو إزالتها من ميكن إدخال اجلينات على سبيل املثال، 

نظام إنزمي هيدروجيناز  وجيب أن تشتمل على FJ1متكافئة وظيفًيا لـ  FJ1املشتقة من  الدقيقة ٢٠ 

ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك جيب أن تكون عالوًة على ذلك، . قادر على حتويل 
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عالوًة . FJ1اخلاصة بـ على النمو يف ظل نفس الظروف  ةالكائنات احلية الدقيقة املشتقة قادر 
اإلنزميية أو  جيب أن تشتمل الكائنات احلية الدقيقة املشتقة على نفس املسارات على ذلك،

على مسارات إنزميية مماثلة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات  
بنفس  أمحاض كربوكسيلية أليفاتية ميكن أن تنتج الكائنات احلية الدقيقة املشتقة .كربون أو أكثر

من خالل زراعة أو ميكن اشتقاق الكائنات احلية الدقيقة  يف بعض النماذج،. FJ1الطريقة مثل  ٥ 

 . بشكل متكرر يف عملية اختيار صناعيةالكائنات احلية الدقيقة اختيار 

ين عبارة عن نظام إنزمي اهليدروجيناز ميكن أن يكون  أي نظام إنزمي مناسب قادر على حتويل 
ين أكسيد الكربون إىل نظام إنزمي اهليدروجينازحيفز . أكسيد الكربون إىل محض فورميك  حتويل 

ين  نظام إنزمي اهليدروجينازيؤكسد . محض فورميك ت الختزال  اهليدروجني إلنتاج اإللكرتو
 ١٠ :ستخدام التفاعل التايل على سبيل املثال، أكسيد الكربون إىل محض فورميك،

CO2 + H2 → HCOOH 

ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك يتم  بوجٍه عام، ين يف حملول حيث يكون حتفيز حتويل 
نأكسيد الكربون  ين أكسيد الكربون بشكل قابل للعكس  يف احمللول،. قابًال للذو يتم حتويل 

سيوجد محض  بناًء على الرقم اهليدروجيين للمحلول،). H2CO3( إىل محض الكربونيك
ت  HCO3(الكربونيك بطبيعة احلال يف صورة بيكربو

ت ) - CO3(أو كربو
لتايل،). -2 يتضمن  و ١٥ 

الوارد يف االخرتاع  نظام إنزمي اهليدروجينازبواسطة ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك حتويل 
ت والحتويل أيًضا احلايل  ت إىل محض فورميكالأو /بيكربو تعترب  بصورة أخرى،. كربو

ت و ال ت الكربو ميكن إضافة . ين أكسيد الكربون يف االخرتاع احلايلصورًا أخرى من بيكربو
ت والأمالح  ت الأو /بيكربو ت الصوديوم(كربو ت الصوديوم أو كربو إىل  )مثل بيكربو

دة مستوى هذه األمالح ت فال يفضل ذلك حيث ميكن أن ُتشكِّل  ومع ذلك،. احمللول لز أيو ٢٠ 

ت الصوديوم(امللح   .األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةصابوً عند إنتاج  )مثل أيو
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. لكربونهو املصدر الوحيد لين أكسيد الكربون يفضل أن يكون  أعاله، مثلما هو مشار إليه
ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك دون مباشرًة من ين أكسيد الكربون ويفضل حتويل 

بتة تعترب . حيدث التفاعل يف خطوة واحدة بصورة أخرى،. تكوين أي مركبات وسيطة 
ت صورًا لثاين  ت والبيكربو . ال تعترب مركبات وسيطةيف احمللول و تكون أكسيد الكربون الكربو

لتايل، ت  ين أكسيد الكربون فيعترب حل  و ت يف احمللول مث إىل أيو ت وبيكربو إىل كربو ٥ 

ين أكسيد الكربون ال يعترب  من الناحية األخرى،. حتويًال مباشرًامحض فورميك  أو (حتويل 
ت ال ت وأيو حتويًال مباشرًا حيث يتم ميثانول مث إىل محض فورميك إىل  )تبيكربو الأو /كربو

 .إنتاج مركب امليثانول الوسيط

ين أكسيد عبارة عن مواد التفاعل البادئة إلنتاج محض فورميك تكون  يف بعض النماذج، ماء و
إلنتاج محض ال تكون هناك ضرورة من استخدام مواد تفاعل أخرى  يف مناذج مفضلة،. الكربون ١٠ 

ت . اءاملين أكسيد الكربون و خبالف ورميك ف وإن كان ذلك ال يستبعد إمكانية وجود مكو
عامل أكسدة لتعجيل بدء ميكن أن يوجد  على سبيل املثال، .أخرى يف خليط التفاعل املبدئي

ت األخرى مواد تفاعل مستخدمة عند . التفاعالت إنتاج محض وال تكون تلك املكو
 . فورميكال

تإىل وجود نظام إنزمي اهليدروجيناز ال حيتاج  إلنتاج محض  جزيئات ماحنة ومستقبلة لإللكرتو ١٥ 

ملواصلة  NADPHو NADPمثل فال داٍع من استخدام جزيئات  على سبيل املثال،. فورميكال
إلنتاج األمحاض الكربوكسيلية املستخدمة  التفاعالتفال حتتاج مجيع  يف واقع األمر،. التفاعل

تإىل ول سلسلة يبلغ مخس ذرات أو أكثر األليفاتية بط  .جزيئات ماحنة أو مستقبلة لإللكرتو

فال عالوًة على ذلك، . فورميكالتخمري إلنتاج محض ال نظام إنزمي اهليدروجينازال يستخدم 
تخمري إن ال .تخمري إلنتاج األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةأيًضا النظام اإلنزمي الثاين يستخدم  ٢٠ 
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كربوهيدرات إىل مركبات أخرى من خالل العمليات الحتويل املركبات العضوية مثل عبارة عن 
ت/مركبات ماحنة واليت تتضمن الكيميائية احليوية   .أو مستقبلة لإللكرتو

لتايل،. فورميكالكتلة حيوية إلنتاج محض إىل   نظام إنزمي اهليدروجينازال حيتاج  فال داٍع من  و
يوية احلكتلة إن ال .أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةإلنتاج كتلة حيوية ب قالكائن احلي الدقيإمداد 

ت والت ييمكن حتويلها إىل  ت أو احليوا عبارة عن مادة عضوية بيولوجية مأخوذة من النبا ٥ 

 .مصدر طاقة

ئي، عملية كهروكيميائيةال داٍع من استخدام  يف االخرتاع احلايل، لتحويل ، مثل التحفيز الكهر
عملية إن ال .أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةإىل كسيد الكربون إىل محض فورميك مث ين أ

ت كهروكيميائية ال عبارة عن تفاعل كيميائي حيدث يف حملول عند السطح البيين ملوصل إلكرتو
ت بني ) احمللول اإللكرتولييت(وموصل أيوين ) فلز أو شبه موصل( والذي يتضمن نقل اإللكرتو ١٠ 

  .لول اإلليكرتولييت أو األنواع يف حملولاإللكرتود واحمل

 يعين ذلك أن نظام إنزمي اهليدروجيناز .األكسجنينظام إنزمي اهليدروجيناز يفضل أن يتحمل 

ت املرتفعة نسبًيا من األكسجني دون إتالف  التأثري نظام اإلنزمي أو ميكن أن يتحمل املستو
أكثر من حوايل عند مستوى أكسجني ناز نظام إنزمي اهليدروجييفضل أن يعمل . على نشاطه

، بل واألفضل عند %١٥عند مستوى أكسجني أكثر من حوايل واألفضل أن يعمل  ،%١٠ ١٥ 

عند مستوى األكسجني العمل مثل  ،%٢١وحوايل % ٢٠مستوى أكسجني يرتاوح بني 
ة حساسإنزميات اهليدروجيناز تكون العديد من %). ٢٠٫٩٥حوايل ( املوجود يف الغالف اجلوي

يفضل أن  .لوجود األكسجني، فهي تتوقف بشكل فعال عن العمل عند وجود األكسجني
 بصورة أخرى، .الكائن احلي الدقيقأي خارج خلية  خارج اخللية، نظام إنزمي اهليدروجينازيكون 

ويفضل أن . خارج اخلليةفيتم توجيهه . خارج غشاء اخلليةنظام إنزمي اهليدروجيناز يتم وضع  ٢٠ 

ية  لكائن احلي الدقيقلكامل حبيث ال يتم ربطه  خارج اخللية نزمي اهليدروجينازنظام إيكون 



 -١٤-

يتيح ذلك، على  .غشاء خلية الكائن احلي الدقيقمن خالل ربطه ب على سبيل املثال، طريقة،
نظام يفضل أن يعمل  .خلية الكائن احلي الدقيقخارج محض فورميك حنٍو مميز، أن يتم تكوين 

، واألفضل عند رقم هيدروجيين ٨٫٥و ٣٫٠عند رقم هيدروجيين يرتاوح بني روجيناز إنزمي اهليد
م  ْ ٥عالوًة على ذلك، يفضل أن يعمل نظام إنزمي اهليدروجيناز بني . ٤٫٥و ٣٫٥يرتاوح بني 

 ٥ .م ْ ٢٠م و ْ ١٥م واألفضل بني  ْ ٦٠و

إلضافة إىل إنزمي  ،ميكن أن يشتمل نظام إنزمي اهليدروجيناز على واحد أو أكثر من اإلنزميات
ين أكسيد الكربون إىل محض فورميكوذلك للمساعدة يف اهليدروجيناز،   . حتويل 

يف جانٍب آخر . FJ1هو ذلك اخلاص بـ نظام إنزمي اهليدروجيناز يكون  يف أحد النماذج،
 .FJ1لـ نظام إنزمي اهليدروجيناز  يتم توفري لالخرتاع،

ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل يشتمل الكائن احلي الدقيق أيًضا  على نظام إنزمي  ١٠ 

نظام ميكن أن يكون  .أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر
أمحاض كربوكسيلية إىل اإلنزمي الثاين أي نظام إنزمي مناسب قادر على حتويل محض فورميك 

نظام اإلنزمي الثاين حتويل محض حيفز  .أو أكثرأليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون 
ميكن . أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثرإىل فورميك 

 ١٥ .إلنتاج الطاقة ،يف االحرتاق على سبيل املثالاستخدام األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية، 

بصورة  .خلية الكائن احلي الدقيقأي خارج  نظام اإلنزمي الثاين خارج اخللية،يفضل أن يكون 
نظام اإلنزمي الثاين خارج يتم توجيه . يتم وضع نظام اإلنزمي الثاين خارج غشاء اخللية أخرى،
. خارج اخلليةحيدث  يعين ذلك أن حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية. اخللية

بسهولة مبجرد إنتاجها  ربوكسيلية األليفاتيةاألمحاض الكيتيح ذلك، على حنٍو مميز، استخالص 
حبيث ال  خارج اخلليةلكامل نظام اإلنزمي الثاين ويفضل أن يكون . الكائن احلي الدقيقبواسطة  ٢٠ 
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لكائن احلي الدقيق من خالل ربطه بغشاء خلية  على سبيل املثال، ية طريقة، يكون مرتبطًا 
 . الكائن احلي الدقيق

يف جانٍب آخر . FJ1عبارة عن ذلك اخلاص بـ نظام اإلنزمي الثاين ون يك يف أحد النماذج،
 .FJ1لـ نظام اإلنزمي الثاين  يتم توفري لالخرتاع،

تج عبارة عن   الكائن احلي الدقيقميكن أن يكون  مثلما هو مشار إليه أعاله، كائن حي دقيق  ٥ 

لتايل،. عن عودة االرتباط اجليين الدقيق على جني متغاير  ميكن أن يشتمل الكائن احلي و
اجلني أو اجلينات متغايرة التكوين ميكن ربط  .نظام اإلنزمي الثاينلالتكوين أو جينات مشفرة 

اجلني أو ميكن أن ُيشكِّل  .أو مبعزز للكائن احلي الدقيقبشكل فعال مبعزز متغاير التكوين 
اجلني أو اجلينات متغايرة اثي عن سيتم التعبري الور . بالزميدجزًءا من الاجلينات متغايرة التكوين 

ٍن فعال  الكائن احلي الدقيقيف التكوين  تحويل ب لكائن احلي الدقيقيسمح لإلنتاج نظام إنزمي  ١٠ 

 . محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

اليت يتم إنتاجها بواسطة الكائن احلي  ةألمحاض الكربوكسيلية األليفاتيستعتمد الطبيعة اخلاصة 
 .طول الفرتة الزمنية للتفاعالت اإلنزمييةعلى جزئًيا،  الدقيق،

املنتجة بواسطة الكائن احلي الدقيق بطول  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةميكن أن تكون 
ية بطول أمحاض كربوكسيلية أليفاتيتم أيًضا إنتاج . سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر ١٥ 

ميكن أن تكون . بواسطة الكائن احلي الدقيق اثنتني أو ثالث أو أربع ذرات كربونيبلغ سلسلة 
األمحاض كما ميكن أن تكون . أمحاض دهنيةعبارة عن املنتجة  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية

لسلسلة، أو الكربوكسيلية األليفاتية أمحاض كربوكسيلية أليفاتية قصرية أو متوسطة أو طويلة ا
 .توليفة مما سبق

جملموعة يف سياق األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية " أليفايت"يعين مصطلح  أن اجملموعة املربوطة  ٢٠ 

-COOH  للحمض الكربوكسيلي تشتمل على سلسلة من ذرات الكربون املرتبطة مًعا لتكوين
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ملذكورة متفرعة أو غري ميكن أن تكون سلسلة الكربون الرئيسية ا. سلسلة رئيسية للمجموعة
سلسلة الكربون ميكن أن تكون . سلسلة الكربون الرئيسية غري متفرعةيفضل أن تكون . متفرعة

 أو متعددة غري مشبعة) مزدوجة كربون-كربونأي رابطة  ( أحادية غري مشبعة الرئيسية مشبعة،

كربون الرئيسية سلسلة التكون  يف أحد النماذج،). مزدوجة كربون-كربونأي أكثر من رابطة  (
خبالف (ذرات اهليدروجني ب ،بوجٍه عام، سلسلة الكربون الرئيسيةوترتبط . أحادية غري مشبعة ٥ 

ميكن استبدال  أو أكثر من ذرات اهليدروجني، ةواحدفبدًال من  ومع ذلك،). COOH-جمموعة 
سلسلة يفضل أن تكون .  OHمبجموعات أخرى مثل جمموعات سلسلة الكربون الرئيسية 

سلسلة الكربون الرئيسية فقط بذرات اهليدروجني أي ترتبط  ،بدون استبدالربون الرئيسية الك
 .COOH-خبالف اجملموعة 

األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية الذي ينتج  لكائن احلي الدقيقاخلاص نظام اإلنزمي الثاين يقوم  ١٠ 

لسلة الكربون الرئيسية سإىل ذرة كربون تتم إضافة . بذلك بطريقة تدرجييةمحض فورميك من 
ينتج عن ذلك مدى من  .مبعدل ذرة يف املرة الواحدة األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةاخلاصة 

ا كربوكسيلية المحاض األ ، C2، C3 ،C4 ،C5، C6 ،C7اخلاصة بـ سلسلة الكربون الرئيسية اليت 
C8 ،C9 ،C10، محض فورميك فبدًءا من  على سبيل املثال،. وهكذا)C1(، نظام اإلنزمي ميكن ل

مض فورميك إلنتاج محض اخلاصة حبسلسلة الكربون الرئيسية إىل ذرة كربون أن يضيف الثاين  ١٥ 

ميكن أن يضيف نظام اإلنزمي الثاين ذرة كربون إىل سلسلة الكربون  ،وبعد ذلك). C2( أسيتيك
مر هذه العملية ميكن أن تست). C3( إلنتاج محض بروبيونيك سيتيكاألمض اخلاصة حبالرئيسية 

محض  ،)C6( محض هكسانويك ،)C5( محض فالرييك ،)C4( محض بيوترييكحبيث ميكن إنتاج 
نويك ،)C8( محض أوكتانويك ،)C7( هبتانويك  ،)C10( محض ديكانويك ،)C9( محض نو

لتعاقب لتايل، .وهكذا  حتويل محض فورميك إىل محض  قادرًا على نظام اإلنزمي الثاين يكون  و ٢٠ 

كسيلي أليفايت له طول سلسلة يبلغ اثنني أو أكثر من ذرات الكربون، ثالثة أو أكثر من كربو 
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أو ستة كربون، الذرات  من مخس أو أكثر ذرات الكربون، أربعة أو أكثر من ذرات الكربون،
أو أكثر من ذرات الكربون، مثانية أو أكثر من ذرات الكربون، سبعة أكثر من ذرات الكربون، 

ميكن أن حيفز . وهكذا أو أكثر من ذرات الكربون،عشرة ر من ذرات الكربون، أو أكثتسعة 
محاض  اخلاصة الكربون إىل سلسلة  )CH2وحدة مثل (ذرة كربون إضافة نظام اإلنزمي الثاين 
 ٥ .كربوكسيلية أليفاتية

لكائن احلي الدقيق ميكن أن تنتج  ذه الطريقة، ألمحاض اجمموعة من األنظمة اإلنزميية اخلاصة 
 الكائن احلي الدقيقميكن أن ينتج  على سبيل املثال، .الكربوكسيلية األليفاتية خمتلفة األطوال

ا سلسلة كربون رئيسية بطول يرتاوح بني جمموعة من  وحوايل  ٢أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 
ذرة كربون  ٢٤وحوايل  ٤يرتاوح بني أو  ذرة كربون، ٢٤وحوايل  ٣يرتاوح بني أو  ذرة كربون، ٢٤

 ١٠ الكائن احلي الدقيقميكن أن ينتج عالوًة على ذلك، . ذرة كربون ٢٤وحوايل  ٥أو يرتاوح بني 

ا سلسلة كربون رئيسية بطول يرتاوح بني  جمموعة من  ٢٤وحوايل  ٦أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 

ذرة كربون أو  ٢٤وحوايل  ٨يرتاوح بني أو  ذرة كربون، ٢٤وحوايل  ٧يرتاوح بني أو  ذرة كربون،
 الكائن احلي الدقيقميكن أن ينتج  إلضافة إىل ذلك،. ذرة كربون ٢٤وحوايل  ٩يرتاوح بني 

ا سلسلة كربون رئيسية بطول يرتاوح بني  وحوايل  ١٠جمموعة من أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 
ذرة   ٢٤يل وحوا ١٢يرتاوح بني أو  ذرة كربون، ٢٤وحوايل  ١١يرتاوح بني أو  ذرة كربون، ٢٤ ١٥ 

فمن احملتمل الكائن احلي الدقيق، عند زراعة . ذرة كربون ٢٤وحوايل  ١٣كربون أو يرتاوح بني 
لفرتة طويلة مبا أن  الكائن احلي الدقيقأطول إذا متت زراعة سلسلة اهليدروكربون أن يكون طول 

متوسط طول ق الكائن احلي الدقيحتدد فرتة زراعة .ستظل نشطة لفرتة أطولاألنظمة األنزميية 
 C18يف صورة حمتوى احلمض الكربوكسيلي األليفايت يتم حساب  يف أحد النماذج، .السلسلة

يف حمتوى احلمض الكربوكسيلي األليفايت واألفضل أن يتم حساب . %٩٠و% ٧٠يرتاوح بني  ٢٠ 

 .%٨٠يبلغ حوايل  C18صورة 
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قابلة لكائن احلي الدقيق املنتجة بواسطة ا األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةيفضل أن تكون 
املنتجة بواسطة الكائن احلي  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةكما يفضل أن تكون . لالحرتاق
ميكن أن يكون . األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةفيسهل ذلك من فصل . يف صورة زيتالدقيق 

ف أم ال من قيمة وميكن حتديد ما إذا كان الزيت شبه جا. الزيت عبارة عن زيت شبه جاف
ويفضل أن ترتاوح  .EN 14111ومن الطرق القياسية للتحليل، على سبيل املثال، نذكر . اليود ٥ 

لزيت من  قيمة اليود أن ترتاوح  واألفضل. جم ١٠٠/Iجمم  ٩٥إىل  ٨٥قيمة اليود اخلاصة 
لزيت من  األمحاض الكربوكسيلية ميكن أن تكون . جم ١٠٠/Iجمم  ٩٥إىل  ٩٠اخلاصة 

 .أحادية غري مشبعة ألليفاتيةا

ألشعة حتت احلمراء أل ١يعرض شكل  منتجة بواسطة كائن  محاض كربوكسيلية أليفاتيةملسح 
أمحاض  يبني ذلك أن العينة، وهي عبارة عن زيت، مؤلفة من . الخرتاعوفًقا لحي دقيق  ١٠ 

 .محض كربوكسيلي أليفايتوهي عبارة عن كربوكسيلية طويلة السلسلة 

أو أكثر من من  ةواحدب مبجرد استخالصها، األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية،تمتع ميكن أن ت
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 ASTM D2274 ساعة ٤٨> H الثبات املؤكسد

بشكل منطي ( ٠٫١< م/للكربيت م% 
٠٫٠٥( 

ASTM D2622 

قيمة البريوكسيد ملي 
 كجم/متكافئ

>٣ AOAC 965.33 

 ASTM D976 ٥٠~ مؤشر السيتان

 إمجايل القيمة السعرية

 كجم/ميجا جول

<٣٧ ASTM D5865 

بشكل منطي ( ٠٫٢< قدرة الرتسب
٠٫٠٨( 

 ASTM D-6469 

. ٢٥إىل  ٢٠من م  ْ ٤٠عند  )سنيت ستوك(اللزوجة احلركية ميكن أن ترتاوح  يف بعض النماذج،
 .م ْ ١٨٠ميكن أن تكون نقطة الوميض أكرب من عالوًة على ذلك، 

مرتفع بشكل مثري لالهتمام مقارنًة  ألمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةل الثبات املؤكسدن لقد ُوجد أ
 ثبات مؤكسدالطبيعي ب الديزل احليوييكون . مثل الديزل احليويألنواع الوقود احليوي األخرى 
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األمحاض الكربوكسيلية تكون ). ASTMD2274عند اختباره بطريقة (دقيقة  ٣٠يبلغ حوايل 
 .ساعة ٤٨يزيد عن  ثبات مؤكسدب األليفاتية

توضح هذه . فيما يلي عرض لرتكيبة منطية للزيوت املنتجة بعد فرتات زمنية خمتلفة للتفاعل
لتايل، فعند جتزئة . اجلداول نقطة غليان العديد من األجزاء  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية،و

ذه األجزاءيتم تقسيم األجزاء إىل نطاقات وقياس نقطة الغليان اخل على سبيل املثال، . اصة  ٥ 

عند جتزئتها بنقطة غليان األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية األوىل من % ١٠ستكون نسبة الـ 
ه يف صورة  %٢٠-١٠أي (الثانية % ١٠وستكون نسبة الـ . معينة %) ٢٠املشار إليها أد

  .بنقطة غليان أخرى وهكذا

 ساعة ١٫٥سطة التفاعل ملدة مدى تقطري منطي جلزء ثقيل منتج بوا

 نقطة الغليانْ م  النسبة املئوية لناتج التقطري

 ١٨٨ نقطة الغليان املبدئية

٢٣٢ %١٠ 

٢٥٦ %٢٠ 

٢٧٢ %٣٠ 

٢٩٢ %٤٠ 

٣٠٦ %٥٠ 

٣٢١ %٦٠ 

٣٣٢ %٧٠ 

٣٥٩ %٨٠ 

٣٩١ %٩٠ 

 ٣٩٥ نقطة الغليان النهائية

 ١٠ ساعة ٠٫٥ التفاعل ملدةمنتج بواسطة جلزء أخف مدى تقطري منطي 

 نقطة الغليان م  النسبة املئوية لناتج التقطري
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 ٩٩ نقطة الغليان املبدئية

١١٣ %١٠ 

١١٥ %٢٠ 

١١٨ %٣٠ 

١١٨ %٤٠ 

١١٩ %٥٠ 

١٢١ %٦٠ 

١٢٩ %٧٠ 

٣٠٨ %٨٠ 

٣٧٠ %٩٠ 

 ٣٩٥ نقطة الغليان النهائية

. دة االرتباط اجليينعن طريق عو  الكائن احلي الدقيقميكن إنتاج  مثلما وردت مناقشته أعاله،
لتايل طريقة إلنتاج كائن حي دقيق، حيث تشتمل  يتم توفري في جانب آخر من االخرتاع،ف ،و

ين لالطريقة على خطوة إدخال جني أو جينات مشفرة  نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل 
ي عن اجلني أو كائن حي دقيق، حيث يتم التعبري الوراثيف  أكسيد الكربون إىل محض فورميك 
 ٥ .اجلينات بواسطة الكائن احلي الدقيق

ٍن قادر على  تشتمل الطريقة أيًضا على خطوة إدخال جني أو جينات مشفرة لنظام إنزمي 
حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو 

 .نات بواسطة الكائن احلي الدقيقأكثر، حيث يتم التعبري الوراثي عن اجلني أو اجلي

حيث تشتمل الطريقة على خطوة إدخال جني أو  كما يتم توفري طريقة إلنتاج كائن حي دقيق،
ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك  جينات مشفرة لنظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل  ١٠ 
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ٍن قادر على حتويل نظام إنزمي حيث يشتمل الكائن احلي الدقيق على إىل كائن حي دقيق،  
محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر، 

 .وحيث يتم التعبري الوراثي عن اجلني أو اجلينات بواسطة الكائن احلي الدقيق

كما يتم توفري طريقة إلنتاج كائن حي دقيق، حيث تشتمل الطريقة على خطوة إدخال جني أو 
ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية  جينات مشفرة لنظام إنزمي  ٥ 

حيث يشتمل الكائن احلي  إىل كائن حي دقيق، بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر
ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك،  الدقيق على نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل 

 .التعبري الوراثي عن اجلني أو اجلينات بواسطة الكائن احلي الدقيقوحيث يتم 

لكائن احلي الدقيق لذا تنطبق مساته املفضلة االخرتاع، الوارد يف  يتعلق الوصف الوارد أعاله 
تنطبق السمات احملددة املتعلقة بطبيعة  على سبيل املثال، .إنتاج الكائن احلي الدقيقعلى طرق  ١٠ 

 .أيًضا على الطرقيق الكائن احلي الدق

يوفر االخرتاع طريقة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية، حيث تشتمل الطريقة  يف جانٍب آخر،
ين أكسيد  على زراعة كائن حي دقيق يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل 

ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل أمحاض   الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي 
 ١٥ .كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

ا جمموعة من أطوال سلسلة  أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةميكن إنتاج  مثلما هو مشار إليه أعاله،
ا سلسلة كربون رئيسية بطول يرتاوح يفضل إنتاج . الكربون الرئيسية أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 

ا سلسلة  أن يتم إنتاج  واألفضل. ذرة كربون ٢٤يل وحوا ٥بني  أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 
أمحاض إنتاج  األفضلال يزال من و . ذرة كربون ٢٤وحوايل  ١٠كربون رئيسية بطول يرتاوح بني 

ا سلسلة كربون رئيسية بطول يرتاوح بني  يف . ذرة كربون ٢٠وحوايل  ١٦كربوكسيلية أليفاتية  ٢٠ 

يزيد بطول سلسلة الكربون الرئيسية على  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةتشتمل  أحد النماذج،
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األمحاض ميكن أن تشتمل عالوًة على ذلك، . ١٠أو  ٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢عن 
 .٢٥بطول أقل من سلسلة الكربون الرئيسية على الكربوكسيلية األليفاتية 

% ٧٠بني  C18يلي األليفايت احملسوب يف صورة حمتوى احلمض الكربوكسيرتاوح  على حنٍو بديل،
 C18حمتوى احلمض الكربوكسيلي األليفايت احملسوب يف صورة أن يبلغ  واألفضل. %٩٠و

 ٥ %.٨٠حوايل 

ميكن زراعة الكائن احلي الدقيق . زراعة الكائن احلي الدقيقلميكن استخدام أي ظروف مناسبة 
. ٤٫٥وحوايل  ٣٫٥يرتاوح بني أن  واألفضل، ٨٫٥وحوايل  ٣٫٠عند رقم هيدروجيين يرتاوح بني 

م وحوايل  ْ ٥عند درجة حرارة ترتاوح بني  عالوًة على ذلك، ميكن زراعة الكائن احلي الدقيق
 .م ْ ٢٠م وحوايل  ْ ١٥رتاوح بني أن ت واألفضل، م ْ ٦٠

ين أكسيد الكربون ين أكسيد الكربون ميكن أن يكون ذلك . سيحتوي حملول املزرعة على  ١٠ 

ين أكسيد الكربونويفضل إحداث فقاقيع من . ملنحل من اهلواءا خالل حملول املزرعة  غاز 
ين أكسيد الكربون املتاح للتفاعل دة مستوى  ين أكسيد . لز عند إحداث فقاقيع من 

 على حنٍو بديل،. فيمكن أن يصدر من أسطوانة غاز مضغوط خالل حملول املزرعة، الكربون

ميكن إحداث فقاقيع من الغازات  على سبيل املثال،. ز من مصدر آخرميكن تضمينه يف غا
 ١٥ .املهدورة من االحرتاق خالل وسط املزرعة

مثل الغازات املهدورة من (ين أكسيد الكربون ميكن إحداث فقاقيع من  يف بعض النماذج،
عامل تنحية  والذي ميكن أن يشتمل بشكل اختياري على(خالل حملول املزرعة  )االحرتاق

ين أكسيد الكربون ت    .قبل إضافة الكائن احلي الدقيق )أيو

 . ين أكسيد الكربون بكونه مصدره الوحيد للكربونمع  الكائن احلي الدقيقيفضل زراعة 

. وسط املزرعة الذي تتم فيه زراعة الكائن احلي الدقيق أي وسط مزرعة مناسبميكن أن يكون  ٢٠ 

مثلما ورد ذكره (يف الوسط  د الكربون هو املصدر الوحيد للكربونين أكسيويفضل أن يكون 
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HCO3، يعترب من قبل
CO3و -

ين أكسيد الكربون ومها يندرجان  -2 ن من  الصور القابلة للذو
ين أكسيد الكربون واحد أو أكثر من على وسط املزرعة ميكن أن يشتمل . حتت مصطلح 

ت التالية  ؛ MoCl3؛ MnCl3؛ FeCl3 ؛CuSO4؛ CaCO3؛ MgSO4.7H2O ؛KH2PO4: املكو
ت يف عالوًة على ذلك، . ZnCl3و لرتكيزات التاليةميكن أن توجد هذه املكو  :وسط املزرعة 

 لرت/جم املادة الغذائية

KH2PO4
١٫٠٠ 

MgSO4.7H2O
٠٫١٠ 

CaCO3
٠٫١٠ 

CuSO4
٠٫١٠ 

FeCl3
٠٫٠١ 

MnCl3
٠٫٠١ 

MoCl3
٠٫٠١ 

ZnCl3
٠٫٠١ 

ميكن أن يتم ذلك من . الكائن احلي الدقيق يف احمللول يف مستحلب زيت يف ماءاعة يفضل زر  ٥ 

. لتكوين مستحلبإدخال بعض الزيت إىل وسط املزرعة وتقليب خليط الزيت واملاء خالل 
مستحلب زيت ومن املعتقد أن استخدام . ميكن أيًضا تدوير خليط التفاعل على سبيل املثال،

دة يساعد يف يف ماء  ين أكسيد الكربونز نية  كما يعتقد أيًضا أنه يساعد يف احلفاظ . ذو
حبيث ميكن أن يستمر طول سلسلتها يف  يف احمللول األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةعلى وجود 

دة  ١٠ .الز

ين أكسيد الكربونيفضل إدخال  ت  يساعد ذلك ؛ حيث خليط التفاعليف  عامل تنحية أيو
دة مستوى  دة /وذلك للحفاظ على حملول التفاعل/ين أكسيد الكربون يف خليطيف لز ز
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ين أكسيد الكربون املناسبة معروفة جيًدا ألصحاب إن . معدل التفاعل ت  عوامل تنحية أيو
سيوم، مركبات قلوية مثل هيدروكسيد الصوديوم،تشتمل على املهارة يف اجملال و   هيدروكسيد البو

 ميثانول، أمونيا، مونو إيثانول أمني، داي أيثانول أمني، يثانول أمني،تراي إ كلوريد الباريوم،

جليسرول، ومواد خافضة  بويل إيثيلني جليكوالت، إيثرات بويل إيثيلني جليكول، سلفوالن،
ين لقد مت وصف .  Triton TXمثل سلسلة  للتوتر السطحي ت  بعض عوامل تنحية أيو ٥ 

يفضل ). ٢١( Ortrud Ashenbrenner and Peter Styring (2010)أكسيد الكربون املناسبة يف 
ين أكسيد الكربونأن يكون  ت  تراي إيثانول أمني أو بويل إيثيلني عبارة عن  عامل تنحية أيو
ين أكسيد الكربون عبارة عن تراي  يف بعض النماذج،. جليكول ت  يكون عامل تنحية أيو

ين أكسيد الكربون عبارة عن بويل يكون عامل  يف مناذج أخرى،. إيثانول أمني ت  تنحية أيو
تفاعل  إىل  بويل إيثيلني جليكوالتال حتتاج  ،على حنٍو مميز. PEG 300مثل  إيثيلني جليكول ١٠ 

ين أكسيد الكربون، ت كما  كيميائي لتحرير  ال حتتوي على النيرتوجني الذي قد ُيشكِّل انبعا
NOX ،ونية، وتساعد يف اختزال الرماد املوجود يف املنتج ال ُتشكِّل مواد صابو  عند االحرتاق
 .النهائي

يساعد ذلك يف بدء عملية التفاعل وتعجيل . خليط التفاعليف كسدة األعامل يفضل إدخال 
تشتمل عوامل األكسدة املناسبة على حتت كلوريت الصوديوم وهيدروكسيد . بدء التفاعل ١٥ 

ميكن  يف أحد النماذج،. دة معتدلجيب أن يكون عامل األكسدة عامل أكس. الصوديوم
 .عامل األكسدةيف صورة  استخدام مادة تقصري

 .األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية ميكن أن تشتمل الطريقة أيًضا على خطوة لفصل

 .منتجة بواسطة الطريقة سابقة الذكر يوفر االخرتاع أمحاض كربوكسيلية أليفاتية يف جانٍب آخر،

تنشأ من سلسلة من تفاعالت  وفر االخرتاع أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةي يف جانٍب آخر أيًضا، ٢٠ 

 . جزيئات محض الفورميكبني التكثيف اليت تتم 
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ا جمموعة من أطوال سلسلة  مثلما هو مشار إليه أعاله، ميكن إنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية 
ية بطول سلسلة كربون رئيسية يفضل أن تكون األمحاض الكربوكسيلية األليفات. الكربون الرئيسية

بطول  األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةأن تكون  واألفضل. ذرة كربون ٢٤وحوايل  ٥يرتاوح بني 
األمحاض أن تكون األفضل ال يزال من و . ٢٤وحوايل  ١٠سلسلة كربون رئيسية يرتاوح بني 

على . ذرة كربون ٢٠حوايل و  ١٦بطول سلسلة كربون رئيسية يرتاوح بني  الكربوكسيلية األليفاتية ٥ 

% ٧٠بني  C18حمتوى احلمض الكربوكسيلي األليفايت احملسوب يف صورة يرتاوح  حنٍو بديل،
 C18حمتوى احلمض الكربوكسيلي األليفايت احملسوب يف صورة أن يبلغ  واألفضل. %٩٠و

 %.٨٠حوايل 

ك من فصل يسهل ذل. يف صورة زيت األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةيفضل أن تكون 
ويفضل أن . ميكن أن يكون الزيت عبارة عن زيت شبه جاف. األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية ١٠ 

 .أحادية غري مشبعة األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةتكون 

أو أكثر من  ةواحدب مبجرد استخالصها، األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية،ميكن أن تتمتع 
 :اخلواص التالية

 يمة النمطيةالق التحليل

 ٠٫٠٥٠- ٠٫٠٢٥ جم ١٠٠/جمالرماد 

 ٠٫٨٧٢٠-٠٫٨٤٨٣ م  ْ ١٥الكثافة عند 

 ١٠٠> نقطة الوميضْ م 

 اللزوجة احلركية سنيت ستوك

 م  ْ ٢٠عند 

 م  ْ ٣٠عند 

 م  ْ ٤٠عند 

 

٧٥-٧٠ 

٥٧-٥٢ 

٥٢-٤٧ 
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 م  ْ ٥٠عند 

 م  ْ ٦٠عند 

 م  ْ ٧٠عند 

 م  ْ ٨٠عند 

 م  ْ ٩٠عند 

٣٥-٣٠ 

٢٥-٢٠ 

٢٠-١٥ 

١٥-١٠ 

١٢- ٧ 

 ٥٥ مؤشر اللزوجة

 )٠٫٥<يفضل ( كحد أقصى ١ جم ١٠٠/حمتوى املاء جم

 ١٦٠- ١٤٠ جم/KOHجمم  القيمة احلمضية

 ٩٥-٨٥ جم ١٠٠/Iقيمة اليود جمم 

 1B كل الشرحية النحاسية

 ساعة ٤٨ + Hالثبات املؤكسد 
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 )٠٫٠٨بشكل منطي ( ٠٫٢< قدرة الرتسب

إلنتاج أمحاض كربوكسيلية  يوفر االخرتاع أيًضا استخدام الكائنات احلية الدقيقة املوضحة أعاله
 .أليفاتية

ين أكسيد الكربون إىل محض تكون  يف أحد النماذج، فورميك مث اإلنزميات املسئولة عن حتويل 
تعمل هذه اإلنزميات بغض  .خارج خلية الكائن احلي الدقيق إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية
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لتايل،. موجودة أم ال خال الكائن احلي الدقيقكانت النظر عما إذا   يف جانٍب آخر  و
إنتاج طريقة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية، حيث تشتمل الطريقة على  يتم توفري لالخرتاع،

يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل  ستخدام وسط أمحاض كربوكسيلية أليفاتية
ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل  ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي 

 ٥ . أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

لفرتة زمنية تتيح إنتاج األنظمة اإلنزميية يف  بواسطة زراعة الكائن احلي الدقيق ميكن إنتاج الوسط
ميكن إنتاج مستخلص خاٍل من اخللية حيتوي على اإلنزميات وال حيتوي  حسب الرغبة،. الوسط

من خالل إزالة  على سبيل املثال، ميكن أن يتحقق ذلك،. على خال الكائن احلي الدقيق
عن طريق الرتشيح الفائق  على سبيل املثال، من الوسط بعد الزراعة، الدقيق خال الكائن احلي

من الوسط، فيمكن ترك  خال الكائن احلي الدقيقبدًال من إزالة  على حنٍو بديل،. املتكرر ١٠ 

إدخال مطهر أو عامل مضاد من خالل  على سبيل املثال، ،ولكن يتم قتلهااخلال يف الوسط 
 .الكائنات احلية الدقيقة يف الوسطميكن ترك  لى حنٍو بديل،ع. الوسطيف للجراثيم 

 قبل إنتاج األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية الوسط ميكن أن تشتمل الطريقة أيًضا على حتضري

 .ستخدام الوسط

 ١٥ على سبيل املثال، .ميكن استخدام أي ظروف مناسبة إلنتاج األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية

ين ميكن أن يشتمل الوسط على رقم هيدروجيين يرتاوح بني .  أكسيد الكربون وماءيتم توفري 
عالوًة على ذلك، ميكن أن . ٧٫٠وحوايل  ٦٫٠يرتاوح بني أن  واألفضل ،٨٫٥وحوايل  ٣٫٠

م  ْ ١٥رتاوح بني أن ت واألفضل م، ْ ٦٠م وحوايل  ْ ٥رتاوح بني تيشتمل الوسط على درجة حرارة 
 .م ْ ٢٠وحوايل 

ين أكسيد الكربون بكونه مصدره الوحيد  حلال مع الطريقة األوىل،كما هو ا يفضل استخدام  ٢٠ 

ين أكسيد الكربون على سبيل املثال، للكربون،  خالل من خالل إحداث فقاقيع من غاز 
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عالوًة على . مستحلب زيت يف ماءعبارة عن  وسط التفاعليفضل أن يكون . وسط التفاعل
ين أكسيد الكربون عامل تنحيةيفضل إدخال ذلك،  ت   .وسط التفاعليف  أيو

 .األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية ميكن أن تشتمل الطريقة أيًضا على خطوة لفصل

مبجرد إنتاج  املوضحة أعاله، يف مجيع مناذج طرق إنتاج األمحاض الكربوكسيلية اإلليفاتية
األمحاض خلطوات االختيارية على ميكن تنفيذ العديد من ا األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية، ٥ 

ميكن أن تشتمل الطرق بشكل اختياري على واحدة  على سبيل املثال، .الكربوكسيلية األليفاتية
 :أو أكثر من اخلطوات التالية

 األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية؛ فصل )١

 األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية؛ ترشيح )٢

 ١٠ ليفاتية مع وقود خمتلف، يفضل وقود الزيت؛مزج األمحاض الكربوكسيلية األ )٣

ت  كحوالت، إىل إسرت، على سبيل املثال، ألمحاض الكربوكسيلية،لالتعديل الكيميائي  )٤ كيتو
 وأو مركبات ألدهيد؛ 

لتقطري )٥  .تفصل أجزاء معينة من األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية 

 .املوضحة أعاله املنتجة بواسطة الطرق أليفاتيةيوفر االخرتاع أمحاض كربوكسيلية  يف جانٍب آخر،

يوفر أحد جوانب االخرتاع أيًضا وسط يشتمل على نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل  ١٥ 

ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل  ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي 
 .ت كربون أو أكثرأمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرا

ين أكسيد الكربون إىل محض املشتمل  من الوسط على نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل 
ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول  فورميك ونظام إنزمي 

س سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر، تخدام عدة ميكن عزل اإلنزميات املتضمنة به  ٢٠ 

ستخدام تقنيات معروفة مثل الفصل  على سبيل املثال،. تقنيات ميكن فصل اإلنزميات 
ستثناء اجلل و   .اليت يتم اختيارها بناًء على حجمها اجلزيئي ومعدالت فعاليتهاالكروماتوجرايف 
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ين أكسيد الك ربون إىل يوفر االخرتاع أيًضا استخدام نظام إنزمي هيدروجيناز قادر على حتويل 
ٍن قادر على حتويل محض فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية  محض فورميك ونظام إنزمي 

 .إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر

عالوًة على ذلك، يوفر االخرتاع طريقة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية، حيث تشتمل 
ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك مث حتويل محض الطريقة عل فورميك إىل الى حتويل  ٥ 

حيث حتدث  أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر،
 .تفاعالت التحويل يف مستحلب زيت يف ماء

اض  إن السمات املفضلة للطريقة سابقة الذكر تتماثل مع تلك اخلاصة بطريقة إنتاج أمح
أطوال سلسلة إن السمات املتعلقة مبدى  على سبيل املثال،. الواردة أعاله كربوكسيلية أليفاتية

 ١٠ حتدث عندمها التفاعالت،لذين درجة احلرارة والرقم اهليدروجيين الو  الكربون الرئيسية املنتجة،

ين أكسيد الكربون،و  ين أكسيد الكربون،و  مصدر  ت  وما  دة،عامل األكسو  عامل تنحية أيو
 .إىل ذلك تعترب السمات املفضلة هلذه الطريقة

فيمكن أن يكون ذلك عبارة . ين أكسيد الكربون سيحتوي املستحلب على على سبيل املثال،
ين أكسيد ويفضل إحداث فقاقيع من . من اهلواء ين أكسيد الكربون املنحلعن  غاز 

ين أكسيد ا خالل املستحلب الكربون دة مستوى  عند إحداث . لكربون املتاح للتفاعللز ١٥ 

ين أكسيد الكربون خالل املستحلب، فيمكن أن يصدر من أسطوانة غاز  فقاقيع من 
ميكن  على سبيل املثال،. ميكن تضمينه يف غاز من مصدر آخر على حنٍو بديل،. مضغوط

 . إحداث فقاقيع من الغازات املهدورة من االحرتاق خالل املستحلب

مثل الغازات املهدورة من (ين أكسيد الكربون ميكن إحداث فقاقيع من  ج،يف بعض النماذ 
ت (خالل املستحلب  )االحرتاق والذي ميكن أن يشتمل بشكل اختياري على عامل تنحية أيو ٢٠ 

 ). ين أكسيد الكربون
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 . ين أكسيد الكربون هو املصدر الوحيد للكربونيفضل أن يكون 

ين أكسيد الكربونعامل تنحية أيويفضل إدخال  يساعد ذلك يف ؛ حيث إىل املستحلب ت 
ين أكسيد الكربون يف خليط دة مستوى  دة معدل /وذلك للحفاظ على حملول التفاعل/ز ز

ين أكسيد الكربون املناسبة معروفة جيًدا ألصحاب املهارة إن . التفاعل ت  عوامل تنحية أيو
سيوم، هيدروكسيد الصوديوم، يف اجملال وتشتمل على مركبات قلوية مثل  ٥ هيدروكسيد البو

 ميثانول، أمونيا، مونو إيثانول أمني، داي أيثانول أمني، تراي إيثانول أمني، كلوريد الباريوم،

جليسرول، ومواد خافضة  بويل إيثيلني جليكوالت، إيثرات بويل إيثيلني جليكول، سلفوالن،
ين أكسيد  مت وصف.  Triton TXمثل سلسلة  للتوتر السطحي ت  بعض عوامل تنحية أيو

يكون يفضل أن ). ٢١( Ortrud Ashenbrenner and Peter Styring (2010)الكربون املناسبة يف 
ين أكسيد الكربون عبارة عن تراي إيثانول أمني أو بويل إيثيلني جليكول ت  . عامل تنحية أيو ١٠ 

ين أكسيد يف بعض النماذج، ت  . الكربون عبارة عن تراي إيثانول أمني يكون عامل تنحية أيو
ين أكسيد الكربون عبارة عن بويل إيثيلني  يف مناذج أخرى، ت  يكون عامل تنحية أيو

تفاعل كيميائي إىل  بويل إيثيلني جليكوالتال حتتاج  على حنٍو مميز،. PEG 300مثل  جليكول
ين أكسيد الكربون، ت ال حتتوي على النيرتوجني اكما  لتحرير   NOXلذي قد ُيشكِّل انبعا

 ١٥ . ال ُتشكِّل مواد صابونية، وتساعد يف اختزال الرماد املوجود يف املنتج النهائيو  عند االحرتاق،

يساعد ذلك يف بدء عملية التفاعل وتعجيل بدء . املستحلبيف عامل أكسدة يفضل إدخال 
. وم وهيدروكسيد الصوديومتشتمل عوامل األكسدة املناسبة على حتت كلوريت الصودي. التفاعل

ميكن استخدام مادة  يف أحد النماذج،. جيب أن يكون عامل األكسدة عامل أكسدة معتدل
 . عامل األكسدة تقصري

 ٢٠ ةواحدأية األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية أو  ميكن أن تشتمل الطريقة أيًضا على خطوة لفصل

 . أو أكثر من خطوات املعاجلة املوضحة أعاله
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يوفر االخرتاع طريقة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ  افة إىل ذلك،إلض
ين أكسيد الكربون إىل محض  مخس ذرات كربون أو أكثر، حيث تشتمل الطريقة على حتويل 

فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس الفورميك مث حتويل محض 
ين أكسيد الكربون إىل حيث  ثر،ذرات كربون أو أك يتم استخدام عامل أكسدة لبدء حتويل 

 ٥ . محض فورميك

إنتاج أمحاض   طرقإن السمات املفضلة للطريقة سابقة الذكر تتماثل مع تلك اخلاصة ب
السمات املتعلقة مبدى أطوال سلسلة فإن  على سبيل املثال،. املوضحة أعاله كربوكسيلية أليفاتية

 حتدث عندمها التفاعالت، نذيلدرجة احلرارة والرقم اهليدروجيين الو  سية املنتجة،الكربون الرئي

ين أكسيد الكربون،و  ين أكسيد الكربون، و  مصدر  ت  وما إىل  املستحلب،و عامل تنحية أيو
 ١٠ . ذلك تعترب السمات املفضلة هلذه الطريقة

يف  اض كربوكسيلية أليفاتيةمحض الفورميك وأمحسيتم إنتاج  بوجٍه عام، على سبيل املثال،
ين أكسيد الكربون. احمللول ين . سيحتوي احمللول على  ميكن أن يكون ذلك عبارة عن 

ين أكسيد الكربونيفضل إحداث فقاقيع من . أكسيد الكربون املنحل من اهلواء  خالل غاز 
ين أكسيد الكربون املتاح للتفاعل دة مستوى  ين أكسيد عند إحداث فقاق. احمللول لز يع من 

ميكن  على حنٍو بديل،. فيمكن أن يصدر من أسطوانة غاز مضغوط احمللول، الكربون خالل ١٥ 

ميكن إحداث فقاقيع من الغازات املهدورة  على سبيل املثال،. تضمينه يف غاز من مصدر آخر
 . من االحرتاق خالل احمللول

ين أكسيد الكر  يف بعض النماذج، مثل الغازات املهدورة من (بون ميكن إحداث فقاقيع من 
ت (خالل احمللول ) االحرتاق والذي ميكن أن يشتمل بشكل اختياري على عامل تنحية أيو

 ٢٠ ). ين أكسيد الكربون

 . ين أكسيد الكربون هو املصدر الوحيد للكربونيفضل أن يكون 
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ين أكسيد الكربونيفضل إدخال  ت  دة يسا؛ حيث احمللوليف  عامل تنحية أيو عد ذلك يف ز
ين أكسيد الكربون يف خليط دة معدل /وذلك للحفاظ على حملول التفاعل/مستوى  ز

ين أكسيد الكربون املناسبة معروفة جيًدا ألصحاب املهارة إن . التفاعل ت  عوامل تنحية أيو
سيوم، يف اجملال وتشتمل على مركبات قلوية مثل هيدروكسيد الصوديوم،  هيدروكسيد البو

 ٥ ميثانول، أمونيا، مونو إيثانول أمني، داي أيثانول أمني، تراي إيثانول أمني، كلوريد الباريوم،

جليسرول، ومواد خافضة  بويل إيثيلني جليكوالت، إيثرات بويل إيثيلني جليكول ، سلفوالن،
ين لقد مت وصف .  Triton TXمثل سلسلة  للتوتر السطحي ت  بعض عوامل تنحية أيو

يفضل ). ٢١( Ortrud Ashenbrenner and Peter Styring (2010)كربون املناسبة يف أكسيد ال
ين أكسيد الكربون عبارة عن تراي إيثانول أمني أو بويل إيثيلني أن  ت  يكون عامل تنحية أيو

ين أكسيد الكربون عبارة عن تراي  يف بعض النماذج،. جليكول ت  يكون عامل تنحية أيو ١٠ 

ين أكسيد الكربون عبارة عن بويل  يف مناذج أخرى،. إيثانول أمني ت  يكون عامل تنحية أيو
تفاعل  إىل  بويل إيثيلني جليكوالتال حتتاج  على حنٍو مميز،. PEG 300مثل  إيثيلني جليكول

ين أكسيد الكربون، ت كما  كيميائي لتحرير  ال حتتوي على النيرتوجني الذي قد ُيشكِّل انبعا
NOX  ال ُتشكِّل مواد صابونية، وتساعد يف اختزال الرماد املوجود يف املنتج و  اق،عند االحرت
 ١٥ . النهائي

 . يفضل أن حتدث التفاعالت يف مستحلب زيت يف ماء

األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية أو أية واحدة  ميكن أن تشتمل الطريقة أيًضا على خطوة لفصل
  .أو أكثر من خطوات املعاجلة املوضحة أعاله

ين . بطريقة جديدة" تتم"إنتاج الزيت إن طريقة  تتمثل اخلطوة األوىل من العملية يف اختزال 
قدرة (يكون محض الفورميك عبارة عن عامل اختزال . أكسيد الكربون إلنتاج محض فورميك ٢٠ 

ين أكسيد الكربون ولكنها ). ٠٫٢٥- أكسدة واختزال  تقوم اخلطوة األوىل من التفاعل بتثبيت 
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ميكن ). إنشاء السالسل(أيًضا متكافئات منخفضة كافية لتشغيل اجلزء التايل من العملية  تنتج
يعمل . تفاعالت األكسدة واالختزال األخرىإلجراء  "يف املوقع"أيًضا استخدام بطارية كيميائية 

عامل (بعد ذلك على اختزال األمحاض الكربوكسيلية املتوفرة ) مادة االختزال(محض الفورميك 
. O2ضافة ذرة كربون واحدة إىل سلسلة متنامية وإطالق األكسجني يف صورة  ،)كسدةاأل

ت الكربون  عامل اختزال إلحداث التفاعل،يتغلب ذلك على احلاجة إلضافة  وتتم تنحية أيو ٥ 

  .ومتكافئات االختزال يف املنتج النهائي

ية حاٍل من األحوال   .ال حيد الوصف التايل من جمال االخرتاع 

 :نظرة عامة

 :الخرتاعستتم مناقشة اجلوانب التالية ل

 ١٠ خواص املزرعة البكتريية؛) ١

 ؛)محض فورميك( لكربونمكونة لكتل  إنتاج) ٢

 ويف أمحاض كربوكسيلية أليفاتية قصرية ومتوسطة وطويلة السلسلة؛ املكونة كتل الجتميع ) ٣

 . املنتج) ٤

 :املزرعة البكتريية

 ١٥ :خلواص التاليةلبكتريية املزرعة ايفضل أن تتسم 

   ين أكسيد أن تكون عبارة عن كائن حي هوائي مجادي وكيميائي التغذية ينمو على 
 . الكربون بكونه مصدره الوحيد للكربون

  جيب أن يكون . خارج اخلليةيوجد تتمتع بنظام إنزمي هيدروجيناز يتحمل األكسجني
بًتا ونشطًا عند رقم هي بني و  ٥. ٨و ٠. ٣دروجيين يرتاوح بني نظام اإلنزمي املذكور 

 ٢٠ . م ْ ٦٠م و ْ ٥
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  محض فورميك إىل جزيئات جتميع تتمتع مبكون إنزمي خارج اخللية قادر على
 . بوظيفة محض كربوكسيلي هيدروكربون قصرية ومتوسطة وطويلة السلسلة

  لزيت تكون قادرة على تشكيل ه النمطية لقيممنتج شبيه   جيب ختليق. احملددة أد
ئًيا عند اجلزء العلوي من و  الزيت خارج اخللية  . أوساط التفاعلفصله فيز

 ٥ . Acetobacter lovaniensis FJ1عبارة عن البكتري تكون  يف أحد النماذج،

 )محض فورميك( كربونإحدى الكتل املكونة للإنتاج 

س الكائن احلي الدقيقجيب أن خيتزل  تخدام نظام إنزمي ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك 
تتتم أكسدة . هيدروجيناز ين أكسيد الكربون إىل محض  اهليدروجني إلنتاج إلكرتو الختزال 

 :على النحو التايلفورميك 

CO2 + H2 → HCOOH ١٠ 

 . خارج اخلليةوالذي يتضمن نشاطًا يعمل نظام اإلنزمي املذكور يف مستخلص خاٍل من اخللية 

ت قصرية ومتوسطة وطويلة السلسلةهيديف صورة جتميع محض فورميك   روكربو

تشكيل املزيد من اجلزيئات محض فورميك و إنتاج على  االكائن احلي الدقيق قادرً جيب أن يكون 
ت مرتفعة من  .فورميكالمض املعقدة من خالل اإلضافة التدرجيية حل محض تتكون مستو

محض رت من متكافئات جرام لكل ل ٢٥٠يتم احلفاظ على مستوى أدىن يبلغ فورميك و ال ١٥ 

تتكون . محض فورميكوعند هذه املرحلة، يتم حساب مستوى احلمضية يف صورة . فورميكال
 . قصرية السلسلة أوالً ليفاتية األكربوكسيلية المحاض األ

م  ٥مزرعة ملدة  محض متطاير   أ
  لرت/جمم

م  ١٠مزرعة ملدة   أ

 لرت/جمم

 ٦١٩ ١٥٢ )C2( محض أسيتيك

 ١٨٤٠ ٤٠٦ )C3( محض بروبيونيك
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 ١٢٢٠ ٢٧٦ )C4( محض بيوترييك

 ١٢٥٠ ٢٧٢ )C5( محض فالرييك

 ٥٠< ٥٠< )C4( محض أيزو بيوترييك

 ٥٠< ٥٠< )C5( محض أيزو فالرييك

مض اإلضافة التدرجيية حل C5و C2 ،C3 ،C4ليفاتية األكربوكسيلية المحاض األوجود يتضمن 
ويكون محض أيزو بيوترييك . لة الفردية والزوجيةمبا أنه يتم التعبري عن أطوال السلسفورميك، 

إما غري موجودين أو عند معدل أقل من مستوى الكشف مما يُظهر إنتاج  أيزو فالرييكو 
يزيد مقدار أي محض كربوكسيلي أليفايت . مستقيمة السلسلةليفاتية األكربوكسيلية المحاض األ

 ٥ .مع الوقت

. تكوين اجلزيئات األكربفورميك و المحض إنتاج  يتم بعد ذلك احلفاظ على توازن النظام بني
لوزن اجلاف(وعند التوازن، ترتاوح كمية الزيت املنتجة  من % ١٠إىل  ٥من ) مثلما مت قياسه 

بعد ذلك على الزيت يتم إنتاج . فورميكالمض احلموضة مثلما مت قياسه يف صورة متكافئات حل
د السطح البيين املوجود بني اهلواء والسائل أساس متواصل من خالل إزالة الطبقة الزيتية عن

 ١٠  .يتم جتميع وتركيز الطبقة الزيتية العلوية. وإضافة حجم متساٍو من الوسائط احلديثة

يتم ضبط طول . خليط من أمحاض كربوكسيلية متنوعة أطوال السلسلةمن زيت المنتج يتألف 
ول السلسلة ونسب اجلزيئات املتولدة يتنوع كل من ط. السلسلة مبعدل اإلزالة من املزرعة األولية

تشتمل أنواع املفاعالت اليت ميكن . من خالل ضبط ظروف التفاعل ونوع املعدات املستخدمة
تشتمل . استخدامها، على سبيل املثال وليس احلصر، على الدفعي واملتواصل وشبه املتواصل

ملغلقة واملفاعالت املفتوحة أنواع املفاعالت، على سبيل املثال وليس احلصر، على املفاعالت ا ١٥ 

لغاز ش ومفاعالت دوارة ومفاعالت مرفوعة  ر   .واملفاعالت اليت تعمل 
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يتم احلفاظ على الكائن احلي يف مزرعة . على أساس شبه متواصلالزيت  إنتاجميكن أن يتم 
لتفصيل يف اجلدول التايل ستخدام أدىن وسائط مثلما سريد ذكره  ق عليه وهذا ما يطل. دفعية 

  ".مزرعة خام"اسم 

 

 لرت/جم املادة الغذائية

KH2PO4
١٫٠٠ 

MgSO4. 7H2O
٠٫١٠ 

CaCO3
٠٫١٠ 

CuSO4
٠٫٠١ 

FeCl3
٠٫٠١ 

MnCl3
٠٫٠١ 

MoCl3
٠٫٠١ 

ZnCl3
٠٫٠١ 

املزرعة يف ويتم احلفاظ على احلموضة . ٠٫٢ + ٤٫٠يتم ضبط الرقم اهليدروجيين للوسائط على  ٥ 

 . يف صورة محض فورميك ةحملسوبا ،%٢٥- ٢٠اخلام عند 

يف ماء واحلفاظ  ١/١٠االستخدام يف صهريج التفاعل، يتم ختفيف وسائط مزرعة اخللية قبل 
  .ويطلق على ذلك اسم مزرعة املعاجلة. عليها يف صهريج متوسط

أنظمة اليت تتضمن، على سبيل املثال وليس احلصر، الزيت يف صهاريج التفاعل يتم إنتاج 
هالصهاريج  على سبيل املثال وليس احلصر،  ،ين أكسيد الكربونتشتمل مصادر . املوضحة أد ١٠ 

ت، ين أكسيد الكربون اجلوي،على  ت، كربو ت بيكربو احملتوي على  ماء الصرف أيو
ت، ت أو بيكربو ت كربو  . ين أكسيد الكربونحتتوي على غاز مضغوط وغازات عادم  أيو
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 :١نظام الصهريج 

مصنوع من بالستيك أو مادة  )٢شكل (صهريج ضيق طويل عبارة عن هريج التفاعل صإن 
لبالستيك حة إضافة . مغلفة  يتم وضع موصالت أنثى حبجم مناسب يف جانب الصهريج إل

وحدة  ١٫٥إىل  ١وحدات يف  ٥ميكن أن يكون الُبعد النمطي بطول . الوسائط أو إزالة املنتج
من أحد أطراف  ١/٥يتم وضع قسم يف الصهريج . قوحدة عم ١إىل  ٠٫٥عرض ومن  ٥ 

. تتم إضافة مضخات دوارة يف كل قسم. من ارتفاع الصهريج ٤/٥ميثل هذا القسم . الصهريج
ت إىل كل قسم ين . وميكن أيًضا إضافة قضيب رش إلعادة تدوير احملتو أكسيد ميكن إضافة 

ميكن وضع سخان أو مصباح . وخطعرب أسطوانة غاز صهريج التفاعل املضغوط إىل الكربون 
  .سخان على أصغر جزء من قطاعي الصهريج

صهريج التفاعل، تتم تعبئة القطاع األكرب من وعاء التفاعل بوسائط مزرعة الزيت يف لبدء إنتاج  ١٠ 

 ٧و ٥يتم تدوير الوسائط بعد ذلك حىت يزيد الرقم اهليدروجيين ليصل إىل رقم يرتاوح بني . خام
  .يتم بعد ذلك إيقاف املضخة. ىل السطح العلويإالزيت يتم فصل و 

صهريج التفاعل، تتم تعبئة القطاع األكرب من وعاء التفاعل الزيت يف  إنتاجلبدء  على حنٍو بديل،
يتم خلط الزيت . بوسائط املزرعة اخلام وتتم إضافة كمية صغرية من الزيت لكي تعمل كبادئ

لدوران حىت تكوين مستحلب ين أكسيد كربون إضايف عرب خليط  .واملزرعة اخلام  يتم ضخ  ١٥ 

يتم قياس التحول إىل زيت من خالل اخنفاض . التفاعل حىت يتحول املستحلب إىل زيت
  .مستوى املاء يف خليط التفاعل

السطح العلوي من خالل سحب جممع أو عارضة دهون عرب السطح الزيت من ميكن إزالة 
يتم استبدال . القطاع األصغر من قطاعي الصهريج العلوي، مما يؤدي إىل إزاحة الزيت داخل

 ٢٠  .احلجم الذي متت إزاحته حبجم مساٍو من وسائط مزرعة املعاجلة
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. عند ملء القسم واكتمال التفاعل، يتم ضخ الزيت يف صهريج ترسيب مستقيم وتركه ليستقر
لرتسب  . الصمام السفليتتم إزالة املاء عرب . تتم إضافة عامل مضاد للجراثيم والسماح للماء 

ستخدام مرشحات الزيت ميكن معاجلة  ت حمددة  لرتشيح أو من خالل إزالة املاء حىت مستو
  .تفكيك املستحلب أو عوامل جتفيف

من البكتري مع مطهر % ٢٠لرت من وسط املزرعة احملتوي على  ٢يف طريقة بديلة، يتم خلط  ٥ 

وسط املزرعة املذكور على اإلنزميات املطلوبة لتحويل حيتوي . لقتل البكتري قبل بدء إنتاج الزيت
 . ين أكسيد الكربون إىل محض فورميك مث إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية

إىل صهريج التفاعل احملتوي  )والبكتري املقتولة(اإلنزميات احملتوي على وسط املزرعة تتم إضافة 
لرت من املاء بعد ذلك كل ساعة حىت  ٥٠ تتم إضافة. لرت من الزيت املبدد ٢٠٠لفعل على 

تنتج اإلنزميات البكتريية األمحاض . لرت من السائل ٢٠٠٠حيتوي صهريج التفاعل على حوايل  ١٠ 

. الكربوكسيلية األليفاتية فقط عندما حيتوي صهريج التفاعل على كمية من الزيت أكرب من املاء
. الزيتفيزيد مستوى  ،)زيتيف صورة ( اتيةاألمحاض الكربوكسيلية األليفمبا أن اإلنزميات تنتج 

يتم إعادة . ومبا أنه يتم إنتاج الزيت، يزيد مستوى املاء داخل الصهريج إلزاحة الزيت إىل سد
  .تزويد صهريج التفاعل عند فواصل زمنية مبزيٍد من املاء للحفاظ على إنتاج الزيت

عند حوايل ودرجة حرارة  ٦٫٥وايل عند حصهريج التفاعل يتم احلفاظ على الرقم اهليدروجيين ل ١٥ 

 . م ْ ٢٠-١٥

ت  حة إطالق الغازات املتحللة وإلعادة توازن إلكرتو يتم إيقاف التفاعل عند فواصل زمنية إل
  .النظام

فتتم إزالة  ليفاتية يف صهريج التفاعل،األكربوكسيلية المحاض مبجرد إنتاج األطوال املطلوبة لأل
مما  السطح العلوي،عرب ل سحب جممع أو عارضة دهون الزيت من السطح العلوي من خال ٢٠ 

داللة على لزوجة الزيت تعطي . يؤدي إىل إزاحة الزيت إىل قطاع أصغر من صهريج التفاعل
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تتم إزالة أي ماء الزيت إىل صهريج منفصل و يتم ضخ . األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةطول 
األمحاض دي إىل احلفاظ على طول متبٍق ملنع أي تفاعالت أخرى من احلدوث، مما يؤ 

تتم أيًضا إضافة عامل مضاد للجراثيم قبل ترشيح . عند الطول املطلوب الكربوكسيلية األليفاتية
 . الزيت

 ٥ :٢نظام الصهريج 

ٍن على صهريج خلط مستقيم به قاع خمروطي، وإعادة الدوران عرب مضخة،  يشتمل خيار 
بت درجة احلرارة وبوسيلة ر  ين أكسيد ش مربوطة بقاع الصهريج إلدخال وسخان غمر  غاز 

تتم إضافة حملول إنزميات خام وكمية صغرية من الزيت لتعمل  ). ٣شكل (املضغوط الكربون 
ت . كبادئ وماء إىل الصهريج  CO2وبشكل اختياري، ميكن أيًضا إضافة عامل تنحية أليو
 ١٠ عامل أكسدة معتدلن إضافة ميكعالوًة على ذلك، . PEG 300مثل تراي إيثانول أمني أو 

يتم ضبط . للمساعدة يف بدء التفاعل) مثل فوق كلوريت الصوديوم أو هيدروكسيد الصوديوم(
لدوران لتكوين مستحلبم و  ْ ٣٥السخان على درجة حرارة تبلغ  ت  يتم . يتم خلط احملتو

الزيت حلب مستحتويل ويتبع . عرب رشاش غاز عند قاع الصهريجين أكسيد الكربون إدخال 
 . إىل زيت للحمض اهليدروكسيلي األليفايت اختزال يف مستوى املاء داخل الصهريج اءوامل

ت لتستقر اء تدفق احلرارة والدوران وتدفق الغاز ويتم ترك احملتو . عند اكتمال التفاعل، يتم إ ١٥ 

ٍن عرب مرش ح ويتم تصريف أي ماء حر من قاع الصهريج وضخ الزيت إىل صهريج ترسيب 
ويتم إعادة تدوير ماء الصرف أو . يتم ترك الزيت ليستقر إلزالة املاء املتبقي. ميكرون ٢٠حبجم 

ميكن إحراق الزيت عرب ). ٣شكل . (ميكن تقطريه إلزالة املادة العضوية مثل الزيت اخلفيف
ء ت العادم ا. حمرك طاقة وحرارة جممعة لتوليد احلرارة والكهر لصادرة ميكن إعادة تدوير انبعا

ين  ت  من احملرك بعد ذلك عرب وحدة غسل مؤلفة من أية مادة كيميائية مناسبة لتنحية أيو ٢٠ 
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 ٣٠٠ بويل إيثيلني جليكولأكسيد الكربون، مبا يف ذلك، على سبيل املثال وليس احلصر، 

)PEG 300 .( 

ستخدام الزيت ميكن معاجلة  ت حمددة إما  زالة املاء حىت مستو مرشحات لرتشيح أو 
  .تفكيك املستحلب أو عوامل جتفيف

 ٥ ١نظام الصهريج ويعد . الزيتيف الزمن املطلوب لتكوين منتج  ٢و ١نظام الصهريج خيتلف 

 ٢نظام الصهريج خيارًا منخفض استهالك الطاقة ولكنه حيتاج إىل أزمنة تفاعل طويلة بينما يعد 
  .تقنية أكثر سرعة ولكنها حتتاج إىل إدخال طاقة أعلى

 . حىت احلدود احملددةالزيت مت اختبار 

ويف بعض احلاالت، ميكن مزج الزيت مع . ميكن معاجلة الزيت بناًء على االستخدام املنشود له
 ١٠  .مسات الزيت اآلخر/زيت آخر، على سبيل املثال، لتعديل خواص

 :الزيتمنتج 

لقيم النمطية التاليةمنتج زيت مت احلصول على   :يتسم 

املواصفات  القيمة اتالوحد التحليل
 )املقرتحة(

ألشعة حتت  التحديد 
 احلمراء

محض كربوكسيلي  -
 أليفايت

محض كربوكسيلي 
 أليفايت

 ٠٫٠٥٠- ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٣ م/م رماد

 حد أقصى ٠٫٠٥ ٢٫٧ م/م حمتوى املاء 

 دقيقة ١٩٠ ١٩٨ م  ْ  نقطة وميض

 ٥٠( ٢٥-٢٠ ٠٩٢. ٢٣ سنيت ستوك م  ْ ٤٠اللزوجة عند 

 )حد أقصى
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 دقيقة ٥٠ ٥٥ - مؤشر اللزوجة

 ٩٥٠- ٩٢٠  ٩٣٨ لرت/كجم م  ْ ٢٠الكثافة عند 

 ٩٥-٨٥ ٩٠٫٦ جم ١٠٠/Iجمم  قيمة اليود 

 ١٦٠- ١٤٠ ١٤٧ جم/KOHجمم  القيمة احلمضية

 حد أقصى ٣ ٩. ٢ كجم/ملي متكافئ قيمة البريوكسيد 

 دقيقة ٣٧ ١٢. ٣٨ كجم/ميجا جول إمجايل القيمة السعرية

 :لقيم النمطية التاليةمنتج زيت ميكن احلصول على  يل،على حنٍو بد

املواصفات  القيمة الوحدات التحليل
 )املقرتحة(

ألشعة حتت  التحديد 
 احلمراء

محض كربوكسيلي  -
 أليفايت

محض كربوكسيلي 
 أليفايت

 ٠٫٠٥٠- ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٣ م/م رماد

 دقيقة ١٠٠ ١٠٥ م  ْ  نقطة وميض

 حد أقصى ٥٠  وكسنيت ست م  ْ ٤٠اللزوجة عند 

 ٠٫٨٨٢-٠٫٨٥ ٠٫٨٥٣ لرت/كجم م  ْ ١٥الكثافة عند 

 ٩٥-٨٥ ٩٠٫٦ جم ١٠٠/Iجمم  قيمة اليود 

 ١٦٠- ١٤٠ ١٤٧ جم/KOHجمم  القيمة احلمضية

 حد أقصى ٣ ٢٫٩ كجم/ملي متكافئ قيمة البريوكسيد 

 دقيقة ٤٨ ٤٨+H الثبات املؤكسد

 حد أقصى ٠٫١٠ ٠٫٠٨ م/م حمتوى الكربيت

 دقيقة ٣٧ ٤٣٫٤٢ كجم/ميجا جول يل القيمة السعريةإمجا



 -٤٣-

 دقيقة ٥٠ ٥٠  مؤشر السيتان

بشكل منطي ( ٠٫٢< كتلة/كتلة%  قدرة الرتسب
٠٫٠٨( 

 

 

 :أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةمن الزيت يتألف 

ر األشعة حتت احلمراء  -  . أمحاض كربوكسيلية أليفاتيةمتطابق مع ) ١شكل (يكون آ

 . كيميائًيا مثلما هو احلال مع احلمض الكربوكسيلي الزيتيتفاعل  -

 ٥ . يف صورة خام تغذية قصري أو متوسط أو طويلالزيت ميكن استخدام 

 . ٢٤أقل من و  ٢أكرب من طول سلسلة على الزيت بشكل منطي يشتمل  -

 . جم ١٠٠/Iجمم  ٩٥-٩٠تبلغ قيمة يود وبالزيت بشكل منطي أحادي غري مشبع يكون -

احلمض الكربوسكيلي إما يف صورة خام تغذية قصري أو متوسط أو تفاعالت بزيت منتج مير  -
سبيل املثال تشتمل هذه التفاعالت، على . طويل السلسلة إلنتاج منتجات أخرى مفيدة جتارً 

 ١٠  :علىوليس احلصر، 

أو احلمض حمفزات  ،إنزميات الليبازستخدام  كحوالتإنتاج إسرتات من خالل التفاعل مع   -أ
 . قلوية فزاتحم

  .Schmidtإنتاج أميدات إما من خالل مركب إسرت وسيط أو بشكل مباشر عرب تفاعل  - ب
إنتاج أمالح كربوكسيالت بقواعد تتضمن ولكن ليس على سبيل احلصر مركبات  - ج

ت اهليدروكسيل ت أو كربو  ١٥ . هيدروكسيد قلوية أو كربو

ة أو عرب مركب األلدهيد الوسيط االختزال إىل كحوالت بشكل مباشر عرب اهلدرج -د
كلوريد داي ميثيل كلورو إيثيل أمونيوم   NNستخدام حمفزات تتضمن، على غري سبيل احلصر، 

 . وليثيوم ألومنيوم هيدريد



 -٤٤-

االختزال إىل مركبات ألدهيد بشكل مباشر عرب اهلدرجة أو عرب مركب وسيط مثل هاليد  - ه
ستخدام اختزال    .Fukuyamaو إسرت عرب اختزال أو ثي Rosenmundاحلمض 

ستخدام مواد تفاعل تشتمل، على سبيل املثال وليس احلصر،  -و إنتاج كلوريد احلمض 
لث كلوريد الفسفور )V(أكسيد داي كلوريد الكربيت، وكلوريد الفسفور    .و

ستخدام  - ز إزالة جمموعة الكربوكسيل من احلمض الكربوكسيلي أو ملح احلمض إما إنزميًيا  ٥ 

  .دي كربوسكيالز أو جري الصودا لتوليد اهليدروكربون املتكافئ
  .Barbier Wielandاختزال احلجم عرب حتلل  - ح

يتم إنتاج الزيت بشكل مباشر وليس من خالل اإلنتاج السابق للكتلة احليوية وما   
  .يتبعها من عملية معاجلة

لتخمر -   ١٠ .ال يتم إنتاج الزيت 

ين ف. بطريقة جديدة" تتم"الزيت إن طريقة إنتاج  تتمثل اخلطوة األوىل من العملية يف اختزال 
قدرة (يكون محض الفورميك عبارة عن عامل اختزال . أكسيد الكربون إلنتاج محض فورميك

ين أكسيد الكربون ولكنها ). ٠٫٢٥- أكسدة واختزال  تقوم اخلطوة األوىل من التفاعل بتثبيت 
ميكن ). إنشاء السالسل(لتشغيل اجلزء التايل من العملية  تنتج أيًضا متكافئات منخفضة كافية

يعمل . األكسدة واالختزال األخرى إلجراء تفاعالت "يف املوقع"أيًضا استخدام بطارية كيميائية  ١٥ 

عامل (بعد ذلك على اختزال األمحاض الكربوكسيلية املتوفرة ) مادة االختزال(محض الفورميك 
. O2دة إىل سلسلة متنامية وإطالق األكسجني يف صورة ضافة ذرة كربون واح ،)األكسدة

ت الكربون  عامل اختزال إلحداث التفاعل،يتغلب ذلك على احلاجة إلضافة  وتتم تنحية أيو
  .ومتكافئات االختزال يف املنتج النهائي

 ٢٠   CO2 + H2 → HCOOH -  ١اخلطوة 

 RCOOH + HCOOH → RCH2.COOH + O2 -  ٢اخلطوة 



 -٤٥-

ومعظم األمحاض (فورميك المحض من خالل ميل يف إنشاء السالسل بدئية تتحسن اخلطوات امل
 . يف احمللوللتكوين دميرات ) الكربوكسيلية قصرية السلسلة
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  عناصر احلماية
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 

ين أكسـيد  يشـتمل علـى نظـام إنـزمي هيـدروجيناز قـادر كائن حي دقيـق  -١ علـى حتويـل 
ٍن قادر على حتويـل محـض فورميـك إىل أمحـاض   الكربون إىل محض فورميك ونظام إنزمي 

، حيث يكون الكائن كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو أكثر
أو مشــتق  NCIMB 41808هلــا رقــم وصــول  Acetobacterاحلــي الــدقيق عبــارة عــن ســاللة 

  . منها

١  
٢  

 

حيــث يســتخدم الكــائن احلــي الــدقيق  ،١الكــائن احلــي الــدقيق وفًقــا لعنصــر احلمايــة  -٢
  .ين أكسيد الكربون بكونه مصدره الوحيد للكربون

١  
٢  

 

حيــث يكــون الكــائن  الكــائن احلــي الــدقيق وفًقــا ألٍي مــن عناصــر احلمايــة الســابقة، -٣
  .NCIMB 41808صول رقم الو هلا  Acetobacterساللة احلي الدقيق عبارة عن 

١  
٢  

 

إلنتـاج أمحـاض   استخدام الكائن احلي الدقيق وفًقا ألٍي من عناصـر احلمايـة السـابقة -٤
  .كربوكسيلية أليفاتية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦ 

طريقة إلنتاج أمحاض كربوكسيلية أليفاتية، حيث تشتمل الطريقة على إنتـاج أمحـاض   -٥
نظــام إنــزمي هيــدروجيناز قــادر علــى ســتخدام وســط يشــتمل علــى  كربوكســيلية أليفاتيــة

ٍن قـادر علـى حتويـل محـض  ين أكسـيد الكربـون إىل محـض فورميـك ونظـام إنـزمي  حتويل 
، فورميك إىل أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلـغ مخـس ذرات كربـون أو أكثـر

هلـــــا رقـــــم وصـــــول  Acetobacterحيـــــث يكـــــون الكـــــائن احلـــــي الـــــدقيق عبـــــارة عـــــن ســـــاللة 
NCIMB أو مشتق منها ٤١٨٠٨.  



 -٤٩-

١  
٢  

 

نتـــــــاج األمحـــــــاض حيـــــــدث التفاعـــــــل اخلـــــــاص  ،٥الطريقـــــــة وفًقـــــــا لعنصـــــــر احلمايـــــــة  -٦
  .٨٫٥وحوايل  ٣٫٠الكربوكسيلية األليفاتية عند رقم هيدروجيين يرتاوح بني 

١  
٢  

  

ـــا لعنصـــر احلمايـــة  -٧ نتـــاج األمحـــاض حيـــدث التفاعـــل اخلـــاص حيـــث  ،٦الطريقـــة وفًق
  .٧٫٠وحوايل  ٦٫٠حوايل  األليفاتية عند رقم هيدروجيين يرتاوح بنيالكربوكسيلية 

١  
٢  

 

حيـدث التفاعـل اخلـاص حيـث  ،٧إىل  ٥الطريقـة وفًقـا ألٍي مـن عناصـر احلمايـة مـن  -٨
 .م ْ ٦٠م وحوايل  ْ ٥عند درجة حرارة ترتاوح بني  نتاج األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية

١  
٢  

  

نتـــــــاج األمحـــــــاض حيـــــــدث التفاعـــــــل اخلـــــــاص  ،٨حلمايـــــــة الطريقـــــــة وفًقـــــــا لعنصـــــــر ا -٩
  .م ْ ٢٠م وحوايل  ْ ١٥الكربوكسيلية األليفاتية عند درجة حرارة ترتاوح بني 

١  
٢  

 

ين أكســيد يكــون حيــث  ،٩إىل  ٥الطريقــة وفًقــا ألٍي مــن عناصــر احلمايــة مــن  -١٠
  .الكربون هو املصدر الوحيد للكربون

١  
٢  

 

ين أكســـيد يـــتم إحـــداث فقـــاقيع مـــن حيـــث  ،١٠احلمايـــة الطريقـــة وفًقـــا لعنصـــر  -١١
  .الوسط الكربون خالل

١  
٢ 

عبـارة الوسـط يكـون حيـث  ،١١إىل  ٥الطريقة وفًقـا ألٍي مـن عناصـر احلمايـة مـن  -١٢
  .مستحلب زيت يف ماءعن 
  

١  
٢ 

حيـث يشـتمل الوسـط علـى  ،١٢إىل  ٥الطريقة وفًقا ألٍي من عناصر احلمايـة مـن  -١٣
ين أكسيد الكربونعامل تنحي ت    .ة أيو



 -٥٠-

١  
٢ 

حيـث يشـتمل الوسـط علـى  ،١٣إىل  ٥الطريقة وفًقا ألٍي من عناصر احلمايـة مـن  -١٤
  .عامل أكسدة

  
١  
٢ 

الطريقة   شتمل حيث ت ،١٤إىل  ٥الطريقة وفًقا ألٍي من عناصر احلماية من  -١٥
  . ةإزالة خال الكائن احلي الدقيق أو قتلها بعد الزراععلى كذلك 

  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨ 

واحدة تشتمل كذلك على  ،١٥إىل  ٥الطريقة وفًقا ألٍي من عناصر احلماية من  -١٦
 :أو أكثر من اخلطوات التالية

 األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية؛ فصل )١

 األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية؛ ترشيح )٢

 لف، يفضل وقود الزيت؛مزج األمحاض الكربوكسيلية األليفاتية مع وقود خمت )٣

 كحوالت، إىل إسرت، على سبيل املثال، ألمحاض الكربوكسيلية،لالتعديل الكيميائي  )٤

ت أو مركبات ألدهيد؛  و كيتو

  .األمحاض الكربوكسيلية األليفاتيةأجزاء معينة من وفصل تقطري ) ٥
  

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦ 

  :طريقة إلنتاج كائن حي جمهري، تشتمل الطريقة على -١٧
إلنتاج الكائن احلي  NCIMB 41808ديل أو تطفري البكتري اليت هلا رقم وصول تع

  اجملهري،
 ين أكسيد الكربون إىل محض فورميكحيث ميكن للكائن احلي اجملهري أن حيول 

أمحاض كربوكسيلية أليفاتية بطول سلسلة يبلغ مخس ذرات كربون أو وميكن أن ينتج 
  .أكثر
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