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  علم الحاياء المجهرية الصناعية:

دراسة وتطبيق العمليات الصناعية التي تستخدم المايكروبات على نطاق واسع استخداما 

مباشرا لتصنيع منتجات معينة لستخدامات متعددة فمثل الخميرة يمكن انتاجها للستخدام

المباشر للستهلكا المباشر للنسان بالظاافة الى الصناعات الخارى مثل انتاج

الجبن والخبزوالفيثامينات والهرمونات والعقاقير الطبية 

بعض المايكروبات تستخدم في انتاج الطاقة مثل بعض البكتيريا تنتج غاز الميثان 

والخمائر تستخدم كمصدر للبروتين

وتستخدم الميكروبات، أو الكائنات المجهرية، على نطاق واسع في العمليات الصناعية

واسعة النطاق. وهي حاسمة لنتاج مجموعة متنوعة من اليض، مثل اليثانول والبوتانول

وحمض اللكتيك والريبوفلفين، فضل عن تحويل المواد الكيميائية التي تساعد على الحد

من التلوث البيئي. على سبيل المثال، يمكن استخدام الميكروبات لنشاء السمدة الحيوية أو

للحد من الملوثات المعدنية. كما يمكن استخدام الميكروبات لنتاج بعض المنتجات غير

الميكروبية، مثل دواء السكري (النسولين).

اهم النقاط المتبعة في الصناعات المايكروبية:

اخاتيار الكائن او الكائنات المستخدمة في التصنيع-1
اخاتيار الوسط الغذائي المناسب لنمو الكائن المجهري-2
تحديد الظروف البيئية المثلى لنمو الكائن المجهري للحصول على اعلى انتاج-3

مثل الحرارة والرطوبة والتهوية وحموضة الوسط .....الخ
مراقبة جودة النتاج ومواصفاته اثناء عملية التصنيع مثل تغير كمية المنتج-4

مع مرور الوقت ووجود الملوثات وصادر التلوث والتغيرات الحادثة في

الوسط والتي يمكن ان توءثر على المنتجوغيرها من المتغيرات والقياسات

المباشرة وغير المباشرة
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الحفظ والتخزين السليم للكائنات المستخدمة باستخدام التقنيات الوراثية او-5

عمل تركيبات جديدة من الوساط الغذائية لنمو افضل واخاتبار كفاءة

السللت بعد عمليات الحفظ المختلفة.

خصائص الكائنات الحية الدقيقة الصناعية 
يجب أن يكون الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في عملية صناعية ميزات

أخارى إلى جانب مجرد القدرة على إنتاج مادة ذات فائدة في النتاجية العالية.
. أول وقبل كل شيء، يجب أن يكون الكائن الحي قادرة على النمو وتكوين1

المنتج في مزارع بسيطة.
 (إذا كان الكائن الجهري من الفطرياتspores. يجب أن تنتج السبورات 2  

أو الخمائر) أو بعض أشكال الخليا التكاثرية الخارى بحيث يمكن تلقيحها او

زراعتها بسهولة في الوعية الكبيرة المستخدمة لزراعة الكائن المنتج على

نطاق صناعي.  
. يجب أن تنمو أيضا بسرعة وإنتاج المنتج المطلوب في فترة قصيرة نسبيا3

من الزمن.
. يجب أن تكون أيضا قادرة على النمو في اوساط زرعية سائلة و يمكن4  

الحصول عليها بكميات كبيرة بسعر منخفض. 

   تستخدم العديد من العمليات الميكروبيولوجية الصناعية كنفايات الكربون الناتجة

من عمليات الصناعات الخارى كمكونات رئيسية أو تكميلية في الوساط الزرعية

.على نطاق واسع

   أ.م. سرا حاميد نايف

 


