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استخدام األحياء الدقيقة في    استخدام األحياء الدقيقة في    
األغذية األغذية 

حمزة بن محمد أبو طربوش         حمزة بن محمد أبو طربوش         ..دد..أأ
أستاذ علوم الغذاء والتغذية            أستاذ علوم الغذاء والتغذية            

 آلية علوم األغذية والزراعة            آلية علوم األغذية والزراعة           ––جامعة الملك سعود        جامعة الملك سعود        
قسم علوم األغذية والتغذية            قسم علوم األغذية والتغذية            
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هل جميع الميكروبات ضارة لإلنسان؟          هل جميع الميكروبات ضارة لإلنسان؟          
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األحياء الدقيقة المفيدة لإلنسان         األحياء الدقيقة المفيدة لإلنسان         

::المتخمرة    المتخمرة    إنتاج المنتجات           إنتاج المنتجات           
 األلبان     األلبان    --          
 اللحوم      اللحوم     --          
 الخضار    الخضار   --          

))طعم ونكهة وقوام وزيادة فترة الصالحية وفوائد صحية                          طعم ونكهة وقوام وزيادة فترة الصالحية وفوائد صحية                          ( ( 
إنتاج المضادات الحيوية             إنتاج المضادات الحيوية             

مساعدة النباتات على أخذ مغذياتها من التربة                     مساعدة النباتات على أخذ مغذياتها من التربة                     
التخلص من التلوث           التخلص من التلوث           
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آيفية استخدام الميكروبات في إنتاج األغذية             آيفية استخدام الميكروبات في إنتاج األغذية             

: : البادئات    البادئات    
) ) تعتمد على نوعية المنتج             تعتمد على نوعية المنتج              (  ( وخليطة   وخليطة    مفردة  مفردة --    
 تشمل البكتيريا والعفن والخمائر                    تشمل البكتيريا والعفن والخمائر                   --    
والقدرة على إنتاج المنتج              والقدرة على إنتاج المنتج               ،   ،  الثباتية      الثباتية       االختيار على أساس         االختيار على أساس        --    

والكفاءة     والكفاءة     
 تنتج من قبل شرآات متخصصة                 تنتج من قبل شرآات متخصصة                --    
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الحفاظ على نشاط ونقاوة البادئات            الحفاظ على نشاط ونقاوة البادئات            

حفظ البادئات بطرق مختلفة            حفظ البادئات بطرق مختلفة            
التأآد من النقاوة والنشاط            التأآد من النقاوة والنشاط            

 الفحص المجهري      الفحص المجهري     --        
 بعض اإلنزيمات        بعض اإلنزيمات       --        
 تحمل درجات الحرارة         تحمل درجات الحرارة        --        
 إنتاج مواد النكهة          إنتاج مواد النكهة         --        
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فوائد استخدام األحياء الدقيقة      فوائد استخدام األحياء الدقيقة      
).).خصائص مرغوبة للمستهلك خصائص مرغوبة للمستهلك ( ( إنتاج منتجات جديدة    إنتاج منتجات جديدة    

..التغذوية التغذوية زيادة القيمة زيادة القيمة 
..إطالة فترة الصالحية   إطالة فترة الصالحية   

..إزالة سمية المادة الغذائية الخامإزالة سمية المادة الغذائية الخام
::فوائد صحية للمستهلك  فوائد صحية للمستهلك  

 آولسترول الدم آولسترول الدم↓↓  --  --            
 التخلص من ظاهرة سوء هضم الالآتوز  التخلص من ظاهرة سوء هضم الالآتوز --  --            
 الوقاية من بعض األمراض السرطانية  الوقاية من بعض األمراض السرطانية --  --            
 القضاء على األحياء الدقيقة الممرضة   القضاء على األحياء الدقيقة الممرضة  --  --            
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عملية تخمر األغذية   عملية تخمر األغذية   

نشأت منذ فترة طويلة جدًا لكن لم يعرف دور الميكروبات                     نشأت منذ فترة طويلة جدًا لكن لم يعرف دور الميكروبات                     
بدأ فهم عملية التخمر في منتصف القرن التاسع عشر                    بدأ فهم عملية التخمر في منتصف القرن التاسع عشر                    

 الثورة الصناعية          الثورة الصناعية         --        
 تطور وتقدم علم األحياء الدقيقة               تطور وتقدم علم األحياء الدقيقة              --        

فهم أساسيات التخمر           فهم أساسيات التخمر           
 ميكنة المنتجات          ميكنة المنتجات         --        
 جودة وثبات المنتج وسالمته على الصحة العامة                        جودة وثبات المنتج وسالمته على الصحة العامة                       --        
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أساسيات تخمير األغذية      أساسيات تخمير األغذية      

CoCo22،  ،  الكحول     الكحول     ،  ،   األحماض     األحماض    ←←    الكربوهيدرات   الكربوهيدرات   أآسدة أآسدة 

توقف هذه المنتجات نمو األحياء الدقيقة المسببة للفساد                        توقف هذه المنتجات نمو األحياء الدقيقة المسببة للفساد                        
) ) ظروف ال هوائية بالمفهوم الكيميائي                  ظروف ال هوائية بالمفهوم الكيميائي                   (  ( ←←التخمر     التخمر     

 هوائي و ال هوائي  لنواتج تحلل                  هوائي و ال هوائي  لنواتج تحلل                 ←←المفهوم المستخدم        المفهوم المستخدم        
الكربوهيدرات    الكربوهيدرات    
 على بكتيريا حمض اللبن                على بكتيريا حمض اللبن               التخمرات    التخمرات    تعتمد معظم     تعتمد معظم     

التخمر ال يعني فقط إطالة فترة الصالحية بل يشمل تغيرات                         التخمر ال يعني فقط إطالة فترة الصالحية بل يشمل تغيرات                         
مرغوبة للمستهلك       مرغوبة للمستهلك       ) ) طعم وقوام ونكهة           طعم وقوام ونكهة           ((
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المتخمرة  المتخمرة  األغذية   األغذية   

جزء من وجبتنا الرئيسة              جزء من وجبتنا الرئيسة              
 الحليب واللحوم والخضار                  الحليب واللحوم والخضار                 ←←)  )  مواد تفاعل    مواد تفاعل    ( ( وسائط متعددة       وسائط متعددة       

 وغيرها    وغيرها   
 ،   ،  النقانق    النقانق     ،  ، متخمرة   متخمرة   ألبان      ألبان      ، ،  أجبان        أجبان       ←←  المتخمرة   المتخمرة   األغذية   األغذية   *  *  

.. ........ ......الخ الخ   ،    ،  المخلالت    المخلالت    
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.. التي تنتج في العالم التي تنتج في العالمالمتخمرةالمتخمرةأمثلة لبعض األغذية أمثلة لبعض األغذية . . ١١جدول رقم جدول رقم 
ــ                                            ــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفاعل  التفاعل   التخمير                                                   مادة               التخمير                                                   مادة                          الدولة                  األحياء الدقيقة المستخدمة في                     الدولة                  األحياء الدقيقة المستخدمة في         المتخمرالمتخمرالمنتج  المنتج  
))المادة الخام  المادة الخام                       (                      (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ــ                                            ــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SaccharomysisSaccharomysis    الخبز                           عالميًا                          الخبز                           عالميًا                           cerevisiaecerevisiae ،  ،   القمح ، والشوفان والحبوب  القمح ، والشوفان والحبوب  ،                        ،                        خمائر أخرى  خمائر أخرى

     األخرى       األخرى   حمض اللبن                                                                    حمض اللبن                                                                                                                            بكتيريا                                                                        بكتيريا               
BongkerBongker                      اندونيسيا                                           اندونيسيا                     RhizopusRhizopus oligosporusoligosporus             وط  وط                                               آيك جوز الهند المضغ                                                          آيك جوز الهند المضغ

GariGari                   غرب أفريقيا                                             غرب أفريقيا                          CorynebacteriumCorynebacterium manihotmanihot ،  ،          الكاسافا  الكاسافا  خمائر أخرى                                جذور         خمائر أخرى                                جذور
وو      Lb. Lb. plantarumplantarum( (  حمض اللبن  حمض اللبن                                                          بكتيريا                                                                        بكتيريا               

                                                                                                                                                  Streptococcus Streptococcus sppspp..( ( 
IdliIdli       بن بن                            جنوب الهند            بكتيريا حمض الل                                  جنوب الهند            بكتيريا حمض الل ) )Lc.mLc.m esenteroidesesenteroides                                 (                                 (   األرز والحنطة السوداء   األرز والحنطة السوداء

                                                                                                                                                TroulopsisTroulopsis و  و CandidaCandida و  و TrichosporonTrichosporon                                                                                  
                                                                                                                                                pullulanspullulans

kenkeykenkey                                                                                               الذرة                                                  الذرة             غانا                    غير معروف                                         غانا                    غير معروف                                     
KimchiKimchi                                                                                      وأحيانًا وأحيانًا ، ، الخضار الخضار ،،                                    الملفوف                                                الملفوف            آوريا                 بكتيريا حمض اللبن                                آوريا                 بكتيريا حمض اللبن

          األغذية البحرية والمكسرات              األغذية البحرية والمكسرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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المتخمرة   المتخمرة   تابع األغذية     تابع األغذية     
..١١تابع جدول رقم تابع جدول رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MahewuMahewu                                                         الذرة                                       الذرةجنوب أفريقيا             بكتيريا حمض اللبن                       جنوب أفريقيا             بكتيريا حمض اللبن                                       

OgiOgi                                              وغرب            بكتيريا حمض اللبن وغرب            بكتيريا حمض اللبن    نيجيريا نيجيريا ، ،CephalosporiumCephalosporiumو                            الذرة و                            الذرة 
PenicilliumPenicillium و  و AspergillusAspergillusو و FusariumFusarium                             أفريقيا                                                 أفريقيا                    
وبعض الخمائروبعض الخمائر                                                                                                                

OncomOncom                  اندونيسيا                                    اندونيسيا                  NewosporaNewospora intermediaintermedia أو   أو  RhizopusRhizopus oligosporusoligosporus           آيك جوز الهند آيك جوز الهند
المضغوطالمضغوط

AspergillusAspergillus           اليابان والصين                         اليابان والصين              الصويا الصويا   صلصة صلصة  oryzaeoryzae أو  أو A. A. soyaesoyae و  و LactobacillusLactobacillus                   الصوياالصوياحبوب حبوب  
والقمحوالقمح

ZygosaccharomycesZygosaccharomyces                            والفلبين                     و                             والفلبين                     و  rouxiirouxii
TempehTempeh                 اندونيسيا و                                 اندونيسيا و                  RhizopusRhizopus oligospprusoligospprus                                                                                         الصوياالصوياحبوب حبوب

                           سورينام                                      سورينام           
NanNanللبن و للبن و                      الهند                         بكتيريا حمض ا                     الهند                         بكتيريا حمض اS. S. cerevisiaecerevisiae                                                                 دقيق القمح    دقيق القمح   

األبيضاألبيض
الحليبالحليب)                                )                                أجناس وأنواع مختلفةأجناس وأنواع مختلفة( ( حمض اللبن حمض اللبن الجبن                     عالميًا                       بكتيريا الجبن                     عالميًا                       بكتيريا 
 العفن     العفن                                                            وأحيانًا                                                        وأحيانًا

Lb. Lb. delbreuckiidelbreuckii و  و S. S. thermophilusthermophilus                 عالميًا                                        عالميًا                       اليوغرتاليوغرت subspsubsp. . bulgaricusbulgaricusالحليب   الحليب   
أو عفن                                اللحومأو عفن                                اللحوم//ئر وئر و         جنوب ووسط                بكتيريا حمض اللبن وأحيانًا خما         جنوب ووسط                بكتيريا حمض اللبن وأحيانًا خماالمتخمرةالمتخمرة  النقانقالنقانق

                           أوروبا وأمريكا                               أوروبا وأمريكا    
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وسالمة األغذيةوسالمة األغذية

. . ١١تابع جدول رقم    تابع جدول رقم    
ــ                                                                   ــ                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                       ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

SauerkrauSauerkrau                          الملفوف      الملفوف      عالميًا  أنواع وأجناس من بكتيريا حمض اللبن تشمل                             عالميًا  أنواع وأجناس من بكتيريا حمض اللبن تشمل   
LcLc. . MesenteroidesMesenteroides و  و Lb. Lb. brevisbrevis                                        

                                                                                Lb.Lb. sakesake
د د Lb. Lb. curvantuscurvantus و وLb. Lb. plantarumplantarum                           و                                     و          

     الخيار      الخيار Lb. Lb. PlantarumPlantarum     و  و P. P. cerevisiaecerevisiae        عالميًا                  عالميًا          المخلالت المخلالت 
                                                                                                                                                                                                                                                  

LcLc. . MesenteroidesMesenteroidesالزيتون    الشرق األوسط      الزيتون    الشرق األوسط      
                           الزيتون األخضر                                    الزيتون األخضر         Lb. Lb. plantarumplantarum                                       و                                                     و              
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منتجات األلبان      منتجات األلبان      

الجبن    الجبن    
اليوغرت     اليوغرت     

  الكفيير   الكفيير   
الكميس   الكميس   
ProbioticsProbiotics الصحية       الصحية      المتخمرة   المتخمرة   األلبان     األلبان     
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منتجات اللحوم      منتجات اللحوم      

،  ،  ملح    ملح    ، ، خليط لحوم        خليط لحوم         (   (  الآتيكي   الآتيكي    تخمر     تخمر    ←←  متخمرة   متخمرة       نقانق  نقانق  
) ) بهارات  بهارات  ،  ،  سكريات    سكريات    
: : تقسم إلى    تقسم إلى    

 جافة    جافة   --          
 نصف جافة       نصف جافة      --          

.L.L  ↓↓  ←←    للبكتيريوسينات           للبكتيريوسينات           بكتيريا حمض لبن منتجة               بكتيريا حمض لبن منتجة               *  *  
monocytogenesmonocytogenes
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منتجات الخضار      منتجات الخضار      

تخمير الزيتون والخيار والملفوف                  تخمير الزيتون والخيار والملفوف                  
 ال تبستر     ال تبستر    ←← عالي      عالي     مييكروبي     مييكروبي     حمل    حمل    

التخمر التتابعي بتوفير ظروف نمو مالئمة لنمو بكتيريا                              التخمر التتابعي بتوفير ظروف نمو مالئمة لنمو بكتيريا                              
حمض اللبن      حمض اللبن      

عصائر الخضار يجرى لها بسترة واستخدام البادئات                        عصائر الخضار يجرى لها بسترة واستخدام البادئات                        
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 التقليدية       التقليدية      المتخمرة المتخمرة األغذية   األغذية   

OgiOgi ،  ، KOKO KOKO  ،  ، MahewuMahewu،  ،  )  )  الكاسافا    الكاسافا    ( ( القاري  القاري  : : أفريقيا    أفريقيا    
NanNan و   و  IdliIdli: : الهند   الهند   

OncomOncom و   و  TempeTempe: : اندونيسيا       اندونيسيا       
الصويا      الصويا        صلصة صلصة : : المنتجات الشرقية         المنتجات الشرقية         
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منتجات أخرى    منتجات أخرى    
الخل    الخل    

الشاي والقهوة     الشاي والقهوة     
البروتين وحيد الخلية              البروتين وحيد الخلية              

 مواد خام مختلفة         مواد خام مختلفة        --            
 ارتفاع آمية البروتين          ارتفاع آمية البروتين         --            
إنتاج    إنتاج     سرعة   سرعة  --            
 عدم التأثر بالظروف الجوية                عدم التأثر بالظروف الجوية               --            

األمينية    األمينية    إنتاج الدهون واألحماض            إنتاج الدهون واألحماض            *  *  
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فوائد وسلبيات البروتين وحيد الخلية               فوائد وسلبيات البروتين وحيد الخلية               

::الفوائد   الفوائد   
 بروتين     بروتين    ↑↑  --      
 غالبية فيتامينات ب المرآبة                 غالبية فيتامينات ب المرآبة                ↑↑  --      

: : السلبيات      السلبيات      
))النقرس  النقرس  (( الحمض النووي         الحمض النووي        ↑↑  --        
 رد فعل للبروتين وتأثر الجهاز الهضمي                 رد فعل للبروتين وتأثر الجهاز الهضمي                --        
 احتمالية وجود مواد سرطانية               احتمالية وجود مواد سرطانية              --        
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إنتاج مواد أخرى تضاف لألغذية           إنتاج مواد أخرى تضاف لألغذية           
))مثبتاتمثبتات( (  لألغذية  لألغذية آمضافاتآمضافات تستخدم   تستخدم  ←←  والزانثان والزانثان   الدآستران  الدآستران  

))المربى والمشروبات  المربى والمشروبات  ( (  الحموضة في األغذية   الحموضة في األغذية  ←←حمض اللبن  حمض اللبن  
 مادة حافظة للمشروبات  مادة حافظة للمشروبات ←←حمض الستريك  حمض الستريك  

::اإلنزيمات اإلنزيمات 
        --  AmylasesAmylases  ←← من العصير من العصيرالعكارة العكارة  إزالة  إزالة 
        --  InvertaseInvertase  ←←   القشدية القشدية  منع البلورة في الحلويات والمثلجات    منع البلورة في الحلويات والمثلجات
        --  PectolyticPectolytic enzymesenzymes  ←← من  من العكارة العكارة و إزالة و إزالة ) ) المربىالمربى (  ( هالمهالم تكوين  تكوين 

العصائر والخلالعصائر والخل
استخراج زيت السمك  استخراج زيت السمك  ، ،  تطرية اللحوم  تطرية اللحوم ←← اإلنزيمات المحللة للبروتين    اإلنزيمات المحللة للبروتين   --        
        --  Glucose Glucose OxidaseOxidase  ←←  تسهيل تجفيف البيض وتحسين خاصية الخفق   تسهيل تجفيف البيض وتحسين خاصية الخفق 


