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 Industrial Microbiology عهم األحياء انمجهريح انصناعيح        

 

Industrial Microbiology العلم التطبٌقً الذي ٌختص بدراسة االستخدام الصناعً لألحٌاء :

المجهرٌة من خالل العملٌات االٌضٌة التً تقوم بها, وذلك المتالكها االنزٌمات الضرورٌة لذلك وقد ٌتداخل هذا 
 ع علوم أخرى مثل العلوم الطبٌة والكٌمٌائٌة والصناعٌة و غٌرها..العلم م

 

Industrial Microorganisms )وهً  األحٌاء التً ٌمكن استخدامها  )األحٌاء المجهرٌة الصناعٌة

معٌن ٌتم االستفادة منه وبذلك تؤدي غرضا  (product)فً الصناعة بشكل اقتصادي بحٌث تعطً ناتج 
 ل ال ٌسبب خسارة للمصنع ....اقتصادٌا معٌن وبشك

 المصادر .
 

األحٌاء المجهرٌه الصناعٌة. مطابع التعلٌم   (1989)*الحٌدري. نظام عبد األمٌر ولصلح. رشٌد محبوب . 
 جامعة الموصل.\العالً 

 

 األصش انتي تعتمذ عهيها انتخمراخ انصناعيح :
 :هناك أربعة عوامل تؤثر بشكل مباشر فً العملٌات الصناعٌة هً

 The substrate. المادة األساس 1
 ذات االستخدامات الصناعٌة  Microorganisms. األحٌاء المجهرٌة 2
 Conditions of Growth. ظروف النمو 3
 The products. النواتج  4
 

 : وهً المادة األولٌة التً تستخدم فً التخمرات المٌكروبٌة وتقسم الى : . انمادج األصاس1
 

 Agriculture materials & wastesٌة ومخلفاتها أ. المود الزراع
والنباتات مثل البطاطا وغٌرها وبقاٌا  woodوالخشب  Grain wasteوتشمل الحبوب بأنواعها ومخلفاتها  

 الفواكه ) الحمضٌات( ومخلفات صناعة العصائر .
ماوٌة )كالحموض العضوٌة ( ٌمكن تحلٌل وتكسٌر المواد السلٌلوزٌة الموجودة فً هذه المواد باستخدام مواد كٌ

 Cellulaseاو باستخدام الحرارة او االنزٌمات مثل 
 

 : وتشملIndustrial materials & wastesب. المواد األولٌة الصناعٌة ومخلفاتها 
: من مخلفات صناعة الدبس هناك مادة شبٌهة sugar industry & wastes. صناعة السكر ومخلفاته 1

والذي ٌتكون من كلوكوز وفركتوز وتدعى بالموالس  Sugar invert متحول %( سكر5بالدبس تحتوي ) 
(Molasses) .وهً افضل مادة للتخمرات الصناعٌة 

Sucrase                                                                                                 
Sucrose     Glucose + Fructose 

Invertase                                                                                                

 
 
 whey: وٌطلق على تلك المخلفات بالشرش  Dairy industry waste. صناعة األلبان ومخلفاتها 2

 % سكر متحول . 55% سكر الالكتوز و  (4-5)وٌحوي 
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 Sulfite liquor: ومن مخلفاتها مادة Paper Industry. صناعة الورق 3
 
 : Petroleum materials . المواد األولٌة البترولٌة 3

 .N-alkaneومنها الكازولٌن , المٌثانول ومخلفاتها مثل المٌثان وال 

 انشروط انىاجة تىفرها في انمىاد األونيح :
 . ان تكون رخٌصة الثمن 1
 ة . ان ال ٌكون لها تأثٌرات سمٌة او جانب2ٌ
 . متوفرة بكثرة 3
 . قرٌبة من العامل التً تصنع فٌها لغرض سهولة النقل 4
 

 , Bacteria , yeasts , molds. األحٌاء المجهرٌة المستخدمة فً التخمرات الصناعٌة : وتشمل 2
Algae  ًوقد ٌستخدم الكائن المجهري نفسه إلنتاج اكثر من مادة او ٌكون لهذا الكائن المجهري الصناع

ٌرات سلبٌة تحت ظروف ووسط غذائً معٌن , لذا ٌجب االهتمام بنقاوة الكائن المجهري وتوفٌر الظروف تأث
 .المناسبة لإلنتاج

 
 الشروط الواجب توفرها باألحٌاء المجهرٌة الصناعٌة:

 
 . سهلة االستخدام وال تحتاج الى مواد معقدة لنموها 1 
 . ذات إنتاجٌة عالٌة 2 
 سموم. تكون غٌر منتجة لل3 
  pH. ال تتأثر بمكونات المواد المستخدمة فً التخمرات الصناعٌة او بظروف التخمر خاصة ال 4 

 *أهم األحياء انمجهريح انصناعيح:

 ,Bacillus , Propionics , Lactics , Acetics , Clostridium:  مثل Bacteria. البكترٌا 1
Coliform , Streptococci 

 
 وغٌرها. Mucor , Rhizopus , Aspergillus, Penicillium:مثل Moldsالعفان . ا2
 
 Debaromyces , Candida , Saccharomyces: مثل Yeastsالخمائر . 3
 
    Gaelidium , Chlorella: مثلAlgae. الطحالب 4
  
 . الملح والسكر4. االس الهٌدروجٌنً 3. درجة الحرارة 2. األوكسجٌن 1. ظروف او عوامل النمو : وتشمل 3

 ) التراكٌز الذائبة فً الوسط(. 
 
: من أهم العوامل التً تؤثر على التخمرات الصناعٌة , حٌث على أساس وجود او عدم O2. األوكسجٌن 1

الداخلة  O2لذا تكون كمٌة  anaerobic & aerobic ٌتم تقسٌمها الى هوائٌة وال هوائٌة  O2وجود 
د كمٌة ونوعٌة المنتوج , كما فً انتاج انزٌمات االمٌلٌز للمخمرات   ذات أهمٌة  كبٌرة فً الصناعة لتحدٌ

 نفسها فً اإلنتاج ولكن بظروف تهوٌة مختلفة... Bacillusوالبروتٌز اذ تستخدم بكترٌا 
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: عامل مهم فً التخمرات الصناعٌة الن أي تغٌٌر فٌه ٌؤدي الى التأثٌر على Temperature. الحرارة 2
الخاصة بها . وٌكون الرتفاع درجة الحرارة تأثٌرات سلبٌة على النمو البكتٌري الكائنات المجهرٌة واألنزٌمات 

 إضافة الى االنخفاض فٌها ٌكون اٌضا له تأثٌر قاتل لألحٌاء المجهرٌة . 
 
( وٌؤثر هذا +LogH-(فً الماده وٌساوي )+H:هو تركٌز اٌون الهٌدروجٌن )pH. االس الهٌدروجٌنً 3

ٌة ألنه ٌؤثر مباشرة على العملٌات االٌضٌة التً تتوسطها االنزٌمات وٌتم تنظٌم العامل على التخمرات الصناع
 (او استخدام احٌاء مجهرٌه متحملة للحموضة ألعالٌةCaCo3ذلك أما باضافه مواد معادله للحموضة مثل )

 
 -المواد المذابة فً الوسط :تستند هذه على أساسٌن هما :-4
 plasmolysis  البلزمة-1
  Osmotic pressureالزموزي الضغط ا-2
 

ة (الن اي ارتفاع  او انخفاض فٌها ٌؤثر سلبٌا على األحٌاء ئبلذلك ٌجب معرفه تركٌز الماده المضافة )المواد الذا
 (الخاص باألحٌاء المجهرٌهawالمجهرٌه الصناعٌة وتؤثر هذه المواد ألذاتٌه على النشاط المائً )

 
إدخال الكائن المجهري للعملٌة الصناعٌة وٌكون  وواد الناتجة بعد التخمٌر ٌقصد بها الم-: productsالنواتج -4

ومن هذه   Purification وتنقٌه  Extraction (التً تحتاج الى عملٌات استخالصcrudeبشكل ماده خام )
 -النواتج :

 
 ت الستٌروٌدا و وأهمها المضادات الحٌاتٌه -: Chemotherapeutic agentsالمواد العالجٌة -1
 وتشمل انتاج االٌثانول والبٌرة والنبٌذ -: Alcoholic productsالمنتجات الكحولٌة -2
 Cheese و Single Cell Protein (scp)مثل -: Food productsالمنتجات الغذائٌة -3
 وتشمل   Commercial Chemical agentsالمواد الكٌمائٌة التجارٌة -4
A- األحماض العضوٌةOrganic acidsمثل: lactic acid ,citric acid ,butyric acid  ....وغٌرها 
B- االنزٌماتEnzymes  مثل:Proteases, Amylases ,Cellulases ,Invertase  
C- الفٌتامٌناتvitamins  مثلB12  ,Cobalamin  .... الخ 
D-  األحماض االمٌنٌةamino acid   مثلLysine ,Alanine  .... وغٌرها 
E- الدهونlipids : مثل الكلٌسٌرولglycerol  
 

 :  Starterمصطهح انثادئ 

ولكن لكل منها استخدامات مختلفة . ٌقصد بالبادئ الكائن الحً  Cultures او  Inoculums او قد تسمى 
المجهري الذي ٌكون أما مفردا او اكثر محفوظ او نامً فً وسط غذائً معٌن وتحت ظروف معٌنه وتكون هذه 

او مكون من اكثر من نوع  single strain cultureاو تسمى   pure culturesا نقٌه المزارع المجهرٌه أم
 mixedاو خلٌط منها وتسمى  double strainاو مكون من نوعٌن   multi strainواحد وتسمى 

cultures   وهناك مزارع أولٌهprimary   او باالستخدام الدائمworking cultures    ومنها ٌمكن حفظ
      Stock cultures كخزٌن لالستخدام الدائم وتسمى المزارع 

 

 عزل صالالخ انمجهريه انصناعيح :

مرحله من مراحل استخدام األحٌاء المجهرٌه فً اإلنتاج الصناعً وٌشمل العزل الحصول  لتعد هذه العملٌة أو
 لمنتج المطلوب .المزارع نقٌه او مختلطة ثم إخضاعها الختبارات لمعرفه أي منها ٌقوم بإنتاج ا لىع
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 -انعىامم انتي تتحكم في انعزل واالنتخاب :

 -المتطلبات التغذوٌه لألحٌاء المجهرٌه الصناعٌة :-1
حٌث ٌراعى حاجه الكائن المجهري فً أوساط التنمٌة الى وجود مصادر كاربونٌه ونتروجٌنٌه خاصة ومدعمات 

 نمو لغرض النمو واإلنتاج
 :درجه ألحرارة -2 

الحرارٌة المثلى للحضن فً التخمرات الصناعٌة خاصة بكل نوع مجهري حٌث ٌفضل استعمال  وتكون الدرجة
م لغرض تقلٌل كلفه التبرٌد أثناء التخمٌر والذي له فائدة اقتصادٌه  45سالالت ذات درجه حرارة مثلى اكثر من 

 على المستوى اإلنتاجً .
 :توفٌر الظروف البٌئٌة المالئمة للعزل والتنمٌة-3
 لتً تكون نفسها فً حاله تنمٌه السالالت على المستوى اإلنتاجً .وا 
 التأكد من االستقرار الوراثً للسالالت المعزولة وقابلٌة التطوٌع الوراثً -4
 :التأكد من االنتاجٌه العالٌة للسالالت -5

 )وتحسب من خالل القابلٌة على تحوٌل الماده األساس الى المنتوج فً وحده الزمن (
 .له استخالص وتنقٌه المنتوج من المزرعةسهو-6
  

ٌتطلب عملٌه العزل معرفه طبٌعة الكائن المجهري وطبٌعة الماده المراد إنتاجها وهل ان الغرض من العزل هو 
 . تطوٌر صناعه تخمٌرٌه قائمه او اكتشاف أخرى

 

 طرق  انعزل 

 وتشمل  Plating. العزل باألطباق 1
 Spreadingطرٌقة النشر  -
 Streakingقة التخطٌط على أطباق طرٌ-
 Pour – plateطرٌقة الصب باألطباق  -
 المنتجة للمضادات الحٌاتٌه. Microorganismsلمعرفه ال  The crowded plateاألطباق المزدحمة   -
-  Auxanography  لعزلM.O. .المنتجة لعوامل النمو 
 Enrichment liquid culture. طرٌقة المزرعة السائله المغناة 2
 وتستخدم لعزل والعد البكتٌري. Dilutionفٌف باألنابٌب خ. طرٌقة الت3
فً  Micromanipulatorوفٌها ٌستخدم جهاز خاص ٌسمى  single cell isolation. عزل خلٌه مفردة 4

 بحوث الخمائر.
   

 * طرق حفظ انمزارع انثكتيريح .

1.Slantsاحة السطحٌة للمزرعة وهً رخٌصة : وهو وسط زرعً ٌتصلب بشكل مائل لزٌادة المس 
2 .Broth وتستخدم المزارع السائلة وهً رخٌصة وسرٌعة وكفوءة ولكنها غٌر دقٌقه أال ان جفاف الوسط :

 ٌؤدي الى تركٌز المواد وقتل الساللة.
3.Oil-overlay طرٌقة تستخدم فٌها مزارع صلبه او سائله مع إضافة الزٌت فوق المزرعة وذلك لضمان :

خول الهواء وحصول تلوث وأٌضا لكً ال ٌسمح بتبخر وجفاف الوسط ومن الزٌوت المستخدمة هو عدم د

 الكلٌسٌرول والبارافٌن السائل.
4. Soil عملٌه الحفظ وخاصة الف: قد تستخدم التربة ًM.O. المكونة للسبورات 
5 .Freezing(م-18م فً درجة حرارة ):ٌكون التجمٌد جٌد ولكنه قد ٌؤثر على النمو لألحٌاء المجهرٌه وٌت 
6. Freezing dryingوهً طرٌقة تجمٌد وتجفٌف وبدون المرور بالحالة السائلة : 
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 Recovery* االصترجاع 

ان نجاح طرٌقه حفظ السالالت تعتمد على كفاءة االسترجاع بعد عملٌة الحفظ. وهناك بعض النواحً التً ٌجب 
 مراعاتها أثناء عملٌه االسترجاع ومنها:

وب النماذج المجمدة بسرعة لتالفً الضرر للخالٌا وقد ٌؤخذ جزء من سطح المزرعة المجمدة تم ٌعاد . تذ1
 النموذج للتجمٌد.

 .تعلٌق الخالٌا فً وسط مناسب2
 . تنمٌة الخالٌا فً وسط زرعً مناسب من الناحٌة الغذائٌة والضغط االزموزي.3
 . درجة الحرارة ٌجب ان تكون مالئمة لنمو الكائن4
 . تهوٌة المزرعة بشكل جٌد ما لم ٌكن لألوكسجٌن فعل تثبٌطً على الخالٌا .5
 . بعد االسترجاع تجرى الفحوصات  الالزمة للتأكد من نقاوة المزرعة ومعرفه العدد الحً للخالٌا 6
اج . التأكد من احتفاظ السالالت بالصفات المطلوبة كالصفات المناعٌة بالنسبة للخالٌا التً تستعمل إلنت7

 اللقاحات , او معرفة صفات الخمائر المنتجة للكحول وغٌر ذلك.
 

 تنىك حفظ انضالالخ انميكروتيح :

 هناك بنىك متخصصت لحفظ السالالث الميكروبيت وبيعها , وتكىن هذه البنىك في دول عذيذة ومنها :

-American Type culture collection (ATCC) , U.S.A.(All Microorganisms) 

-North Research Regional Lab.(NRRL) In U.S.A (All M.O) 

-Institute of Applied Microbiology , Japan (All M.O). 

-National Collection of Industrial Bacteria , UK. (All Bacteria) 

-Common Wealth Mycological Institute , U.K. (All Fungi). 

 : انىاع انمزارع انميكروتيح
وفً هذه المزارع الٌضاف وسط  Closed systemاو النظام المغلق  Batch cultureمزرعة الدفعة  .1

 Nutrientsوعلٌه فان مستوى المغذٌات  Incubationخالل عملٌة التحضٌن Fresh mediumجدٌد 
أربعه مراحل   growth curveسوف ٌتناقص وكذلك المخلفات سوف تزداد لذلك تظهر ضمن منحنى النمو 

 هً:
 Lag phase. طور الركود 1
 Log phase. طور النمو اللوغارتمً 2
 Stationary phase. طور الثبوت العددي 3
 Death phase. طور الهالك 4
 Continuous Culture of M.Oالمزارع المستمرة لألحٌاء المجهرٌة  -

, وهً عكس مزرعة الدفعة. فً هذه المزارع نحصل على خالٌا بكتٌرٌة دائما فً طور النمو اللوغارتمً 
ٌضاف الوسط الغذائً وٌسحب جزء مساوي له من حجم المزرعة بصورة مستمرة وبذلك نستفٌد منه للحصول 

 yieldعلى حاصل )ناتج( 
 

M1كتله الخالٌا عند التلقٌح = 
M2كتله الخالٌا فً بداٌة طور الثبات = 

S                                    المادة األساس =M2 –M1                                            
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Yield = 
                                                                                                           S 

 
 

  المستمرة المزارع على الحصول أنظمة
 
 : Chemostate . المنظم الكٌمٌائً 1

عتمد على الربط بٌن كمٌة المادة األساس ومعدل النمو , كما هو معروف ان سرعة النمو تزداد مبدأ هذا الجهاز ٌ
بزٌادة المادة األساس وهنا ٌكون عامل النمو المحدد هو احد مكونات الوسط الغذائً , عند سحب الوسط الزرعً 

 المحددة للنمو من الوسط.القدٌم تكون المادة المحدد لنمو = صفر أي ان السحب ٌعتمد على نفاذ المادة 
 
: مبدأ الجهاز ٌعتمد على العكورة بدالً من نفاذ المادة المحددة للنمو آذ ٌبقى Turbidostate. منظم العكورة 2

تركٌز الخالٌا ثابت فً المزرعة وذلك بالسٌطرة على جرٌان الوسط الغذائً الى داخل المخمر تبقى عكارة 
ل الى هذه الحالة عن طرٌق استخدام خلٌة ضوئٌة كهربائٌة تعطً إشارة المزرعة فً حدود معٌنة وٌمكن الوصو

الى المضخة الخاصة بتجهٌز الوسط الغذائً بحٌث تفتح المضخة آذ تجاوزت الكتلة الحٌوٌة الحد المثبت وتغلق 
 آذ كانت الخالٌا اقل الحد المثبت.

 
الناتج وٌقوم على أساس انه عندما  CO2 : ٌقاس تركٌز الكتلة الحٌوٌة بمقدارBiostate. المنظم الحٌوي 3

الى أقصاها وعندها ٌتم سحب المنتوج وأضافه وسط  CO2تتكون أقصى كمٌة من الكتلة الحٌوٌة تصل كمٌة 
 غذائً جدٌد.

 
*تعد طرٌقة المنظم الكٌمٌائً أكثرها شٌوعا ألنها تتمٌز بعدم حاجتها الى أجهزة سٌطرة معقدة كما فً حالة 

 المنظم الحٌوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


