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 Bioreactors :     ةيوياحل تفاعالامل 

What is a Bioreactor 

A bioreactor is a closed system used for the processing of a biochemical reaction. It 

supports either the growth of cells such as mammalian or insect in a culture or 

production of a secondary metabolite such as pharmaceutical products, antibodies or 

vaccines. 

 مزارعاو  تالثدييامنو اخلاليا كاخلاليا  كل من تفاعالت كيميوحيوية وهو يدعم إلجراءهو نظام مغلق يستخدم 

 ظروف التفاعالتايضية ثانوية مثل املنتجات الصيدالنية و االجسام املضادة و اللقاحات حتت ت و انتاج منتجات احلشرا

 هوائية.ال  اهلوائية و

جند أن املفاعل احليوي هو وعاء يتم لذلك  جهاٍز أو نظاٍم يدعم البيئة النشطة بصورٍة حيويٍة هو اي

املشتقة من  الكيميائية احليوية النشطة املواد أو الكائنات احلية اليت تشتمل العملية )التفاعالت( الكيميائية إجراء

وغالبًا ما يكون  anaerobic الهوائية أو   aerobicهوائية الكائنات احلية املختلفة. وهنا قد تكون مثل تلك العمليات

 اعتمادا ليرتات إىل األمتار املكعبةبضعة  من سعة الشكل، ترتاوح يف أحجامها أسطوانيةشكل هذه املفاعالت احليوية 

 او)  ستانلس ستيلاملقاوم للصدأ ) الفوالذسبائك  ، كما أنها غالبًا ما تكون مصنوعة مناملصنعة  للمادة احلاجة على

 من فتصنع ية للمخمرات املخترب ية األسطوان ية االوع أما بالزجاج او للصدأ املقاوم يدباحلد املبطن يداحلد من

  .الزجاج

  Bioreactorاحليوي املفاعلتعريف على ما تقدم ميكن  بناءًا

زراعة اخلاليا أو األنسجة النباتية عبارة عن جهاز إلنتاج املركبات الثانوية حيتوي على إناء كبري يتم فيه 

على بيئة مغذية حتتوي على املواد الالزمة للحفاظ على هذه األجزاء النباتية يف صورة نشاط وانقسام مستمرين كما 

الالزمة لدفع هذه اخلاليا أو األنسجة إلنتاج املركبات الثانوية، ويتم تثبيت  elicitors حتتوي على املواد احملفزة

و األنسجة النباتية باستخدام مواد مثل البولي إيثيلني جليكول أو األلياف ويتم إدخال البيئة املغذية من مكان اخلاليا أ

اإلدخال يف املفاعل ثم يتم استخراجها من مكان آخر حمملة باملواد الثانوية املنتجة بواسطة األجزاء النباتية ويتم إدخال 

 .دورة إنتاج جديدةبيئة جديدة إلدخال األجزاء النباتية يف 

 تصميم املفاعل احليوي

 .حيويةوالكيمي مركبًة، واليت مت دراستها يف نظام اهلندسةو مثل تصميم املفاعل احليوي مسألًة هندسيًة معقدًة  
أو اخلاليا قادرة على أداء وظيفتها املرغوبة بنسبة جناح ُتَقَدُر بـمائة يف  وحتت الظروف املثلى، ُتَعُد الكائنات الدقيقة

البيئية ومراقبتها بشكٍل دقيٍق واليت منها الغازية املائة. هذا وجيب ضبط الظروف 

األس  ، وكذلك معدالت التدفق، درجة احلرارة،(ثاني أكسيد الكربون ،النيرتوجني ،األكسجني )كاهلواء،

 .(Agitation ) التهيج اإلضافة إىل مستويات األكسجني املذاب، وأيضًا معدل سرعة/ دائرية، ب(pH) اهليدروجيين

 ثالث مكونات رئيسية هي :ويستخدم معظم مصنعي املفاعالت احليوية الصناعية 

 األوعية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%AC
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  املستشعرات 

  ونظامًا للتحكم 

 .شبكٍة واحدٍة يف نظام عمل ضمن و ترتبط هذه املكونات معا 

املبادالت  للمفاعل احليوي، وخباصًةقد تضر بالكفاءة العامة  (Fouling ) القاذورات إال أنه جيب مالحظة أن

لما ولتجنب وقوع مثل ذلك اإلفساد، جيب تنظيف املفاعل احليوي بسهولةٍ ويسرٍ ك .(Heat exchanger ) احلرارية

 .كان ذلك متاحًا ومن ثم تتشكل اجلولة

حيث يكون  يكون مطلوبًا للحفاظ على العملية احليوية يف درجة حرارٍة مستقرة وثابتة. املبدل احلراري حيث أن

 تربيٍد التخمر احليوي مصدرًا أساسيًا للحرارة، ومن ثم حتتاج املفاعالت احليوية يف معظم األحيان إىل عملية

. حيث قد يتم تربيدهم أو جتميدهم بغطاٍء خارجٍي أو يف بعض األوعية أو احلاويات الكبرية بأنابيٍب وملفاٍت جتميٍد أو

 .املطوباحملافظة على درجة احلرارة ضمن املدى  ألغراض داخليٍة

هو أحد الغازات اليت  فاألكسجني .أصعب مهمٍة لُتْنَجُزويف عملية التنفس اهلوائي، رمبا متثل عملية نقل األكسجني 

اهلواء  كما أنه نادر أو شحيح يف –بل بدرجٍة أقل يف حساء التخمر  –تذوب أو تنحل يف املاء بصعوبٍة وبدرجٍة منخفضٍة 

%(. وغالباً ما تساعد عملية التهيج يف نقل األكسجني، واليت تكون 20.95حيث تصل نسبة تواجده يف اهلواء إىل  ( اجلوي

 وجتانس عملية التخمر.  تناغممطلوبة خللط املغذيات واحلفاظ على 

Types of Bioreactor 

1. Continuous Stirred Tank Bioreactor. 

2. Airlift Bioreactor. 

3. Fluidized Bed Bioreactor. 

4. Packed Bed Bioreactor (Used  in  chemical processing). 

5. Photobioreactor. 

6. Membrane Bioreactor. 

 يكل ختطيطي ملكونات املفاعل احليو: ش 34الشكل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chemical_process
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A bioreactor should provide for the following: 

 Agitation (for mixing of cells and medium), 

 Aeration (for O2 supply) 

 Regulation of factors like temperature, pH, pressure, aeration, nutrient 

feeding, liquid level etc., 

 Sterilization and maintenance of sterility, and 

 Withdrawal of cells/medium (for continuous fermentors). 

 

 Continuous Stirred Tank Bioreactor (CSTR)  اخلفق  اخلزان املستمراملفاعل 

 Continuous-flow stirred-tank reactorر املستم التدفق الصهريج ذو مفاعل باسم أيًضا واملعروف

 (CFSTR) األحيان من كثري يف ويستخدم كذلك. الكيميائية يف اهلندسةمن املفاعالت شائعة االستخدام  منوذج هو 

 . حمدد ناتج إىل للوصول الرئيسية الوحدة تشغيل متغريات لتقدير

   Application التطبيق او االستخدام

 التخفيف معدالت CSTRs تسهل. واملخلفات السائلةالصرف  مياه معاجلة عمليات يف.(CSTR) استخدام يتم ما عادة

 أقل CSTRs إن. تطايرةامل الدهنية احلموضة ونفايات العالية احلموضة درجة من لكل مقاومة جتعلها اليت السريعة

 التفاعل معدل نفس لتحقيق املفاعالت من أكرب أحجام تتطلب ألنها املفاعالت من األخرى باألنواع مقارنة كفاءة

 .Plug Flow Reactor مثل األخرى املفاعالت نماذجل

اكثر تلك األنظمة  لكي تكونو .واملخلفات السائلة الصرف الصحي ُصممت املفاعالت احليوية ملعاجلة مياه

يوجد مورداً للتدفق احلر، وهو عبارة عن وسيطٍ خاملٍ كيميائياً والذي يلعب دور الوعاء للبكرتيا واليت  البد من  كفاءًة

ُتَكس ِّرُ مياه الصرف الصحي اخلام. وغالباً ما تشتمل األمثلة على مثل تلك املفاعالت احليوية حاويات أو أحواض منفصلة 

املهويات  والية باإلضافة إىل عازل كيميائي حلزوني لتسريع انقسام املياه واملواد الصلبة احليوية. وهنا توفرمت

Aerators الوسيط كذلك لتسريع الذي يعترب واألكسجني هو ملياه الصرف و العنصر االهم  ()أجهزة لإلشباع باهلواء

بصورةٍ كافيةٍ بهدف جعل املياه امللوثة صاحلة إلعادة  عملية التكسري. كما يقل معدل طلب األكسجني البيوكيميائي

االستخدام مرًة أخرى. يف حني ميكن جتميع املواد الصلبة احليوية من أجل إجراء مزيٍد من املعاجلة هلا أو يتم جتفيفها 

 واستخدامها كمخصباٍت. 

اخلاليا أو األنسجة سواًء  منو هو تشجيع اهلدف اذا كان  مناسبا  املفاعالت احليوية ال تكون هذا النوع من 

لألغراض التجريبية أو العالجية، فإن التصميم يكون خمتلفٌ بصورةٍ واضحةٍ عن تلك )املفاعالت احليوية( املستخدمة 

لألغراض الصناعية. هذا وجيب أن يكون للعديد من اخلاليا واألنسجة، خاصًة الثديية منها، دعمًا سطحيًا أو بنائيًا 

فة إىل أن البيئات املتهيجة غالباً ما تكون مدمرةً ملثل تلك اخلاليا واألنسجة. هذا وحتتاج احليوانات األرقى لتنمو، باإلضا

 .إىل وسيٍط أكثر تعقدًا للنمو

Airlift bioreactors  
 

 غازية حالة يف املطلوبة النهائية املنتجات أو/  و املتفاعلة املواد تكون عندما هذا النوع من املفاعالت احليوية استخدام يتم

 باستخدام املضغوط باهلواء احليوي املفاعل حمتويات حتريض طريق عن يعمل و.النامية يف الظروف اهلوائية اخلاليا

جديديه اىل خليط  املوجود  ةو كذلك إلنتاج مركبات ايضية ثانوي Agitationالغاز و الذي يستخدم للتحريض 

 داخل املفاعل او إلزالة منتجات االيضية  املتخصصة و املنتجة من االحياء اجملهرية . 

Airlift bioreactors are used for  

A. Cell culturing 

B. Pallet form fermentation 

C. Immobilized enzyme reactions 
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1


Dr. ALI ABD SHARAD                                                                                BIOTECHNOLOGY 

الصفحة    لية التربية للعلوم الصرفة                 ك  -حياةقسم علوم ال -المرحلة الثالثة                              لسابعةالمحاضرة ا 73   
 

A fluidized bed reactor (FBR)    

 بواسطة املميعة للغاز مولد أول تطوير مت. الكيميائية اهلندسة جمال يف نسبيا جديدة أداة هي املميعة الطبقة مفاعالت

البرتول  صناعة يف املستخدمة املتحدة الواليات يف 1942املاضي ويف عام  القرن من العشرينات يف أملانيا يف وينكلر فريتز

 العديد جانب إىل ، األخرى الوقود وأنواع البنزين إلنتاج تستخدم املميعة الطبقة مفاعالت تزال ال اليوم. و اىل كذلك

 . األخرى الكيميائية املواد من

 : Photobioreactor  احليوي الضوئي املفاعل

ء امض  ةمن مصادر الضوء. وبصورٍة فرضيٍة، ميكن اعتبار أي وعاء أو حاوي حيتوي على أي مصدرهو مفاعٌل حيوٌي 

مفاعالً حيوياً ضوئيًا، على الرغم من أن املصطلح يشيع استخدامه لتحديد أو تعريف  Translucentً او شفاف  داخليا

املفتوحة. وتستخدم املفاعالت احليوية الضوئية إلمناء وتربية  الربكة املفتوح أو احلوض عكسنظام مغلق، على 

وتستخدم مثل تلك   الطحلبية ، أو النباتاتاألشنيات  على سبيل املثال  حتتاج اىل الضوء لنموهااليتبعض األحياء 

و يوفر هلا هذا النوع من املفاعالت احليوية  اقتهملط  مصدرك، التمثيل الضوئي الكائنات احلية الضوء من خالل عملية

 .يف تلك املفاعالت احليوية الضوئية  الفطريات أو كالبكرتيا خماطر التلوث بالكائنات األخرىالنمو دون التعرض 

اليت جتعلها تتفوق على  همة، بالعديد من املزايا املالعالية  وتتمتع املفاعالت احليوية الضوئية، على الرغم من تكاليفها

 :النظم املفتوحة. فهي ميكن أن

 املستنبت الذي  او النقية ، ومن ثم السماح بزراعة الطحالب ا يف املستنبتات األحاديةالتلوث متنع أو تقلل(

 .(نوٍع واحد فقط من أنواع الطحالبيتكون من 

  ،ثاني أكسيد الكربون، تقدم أفضل رقابة على األوضاع االستنباتية احليوية )درجة احلموضة، شدة اإلضاءة

 .(ة ...اخلدرجة احلرار

 املاء متنع تبخر، 

 ثاني أكسيد الكربون تقلل عمليات فقد  . 

 تسمح برتكيزاٍت خلوية أعلى. 

 تقنيةالوراثًيا، يف إطار دلةتلك املوجودة يف الطحالب املع وائية احليوية املعّقدة، مثلتسمح بإنتاج املواد الد 

عروفة باسم الزراعة اجلزيئيةامل
. 

حتتوي املفاعالت احليوية الضوئية على العديد من العوامل احملددة، منها: التربيد واخللط والتحكم من ناحية أخرى، 

 يف تراكم األكسجني والطاقة احليوية. ونتيجة لذلك، فإن بناء وتشغيل هذه األنظمة حيتاج إىل تكلفة أعلى من الربك

للتطوير يف الوقت احلالي، كما يعمل املهندسون على . وختضع أنظمة اجليل القادم األرخص سعًرا او النظمة املفتوحة

 استغالل املنتجات الثانوية إلنتاج طحالب دقيقة جذابة جتارًيا. 

   Algae bioreactor :املفاعل احليوي الطحليب

بهدف تثبيت ثاني أكسيد الكربون أو إنتاج كتلٍة حيويٍة  الطحالب املستخدم ألغراض استزراع املفاعل احليوي هو

لبنائي ا ونالحظ أن هذا املفاعل احليوي قد ُبن َي بصورٍة أساسيٍة على أساس نظرية التفاعل كبرية م الطحالب

واليت تقوم بنفسها باستخدام ثاني أكسيد الكربون  الكلوروفيل حملتوية علىا والذي تقوم به الطحلبيات الضوئي

شتت ثاني أكسيد الكربون داخل سائل املفاعل ليجعله متاحاً للطحلبيات. ومن ثم املتحلل وطاقة ضوء الشمس. حيث يت

 .للسماح لضوء الشمس بالنفتذ من خالله جيب أن يتم تصنيع هذا املفاعل احليوي من مادٍة شفافٍة

واليت هلا القدرة على القيام  Photoautotroph :الطحالب بأنها كائنات ذاتية التغذية الضوئية تتميزو

 .عملية التمثيل الضوئي املنتجة لألكسجنيب

من تأسيس بعض املرافق البحثية القائمة على استخدام املفاعالت احليوية  استطاعت بعض شركات الطاقة

الضوئية الستكشاف كيفية النجاح ومدى الكفاءة اليت ميكن التوصل إليها يف التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد 

 ا باسطة ذلك النوع من املفاعالتالوقود، باإلضافة إىل كم الكتلة احليوية اليت ميكن إنتاجه املتكون من احرتاق  الكربون

ميكن االستفادة من الكتلة احليوية للطحالب يف العديد من االستخدامات باإلضافة إىل أنه ميكن بيعها لتوفري و اليت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
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و العديد من ابلدان لب كطعاٍم بصورٍة شائعٍة يف مناطق شرق آسياينتشر استخدام الطحااذ  املزيد من سبل الدخل

باإلضافة إىل العديد من املعادن  وتينات والكربوهيدرات حيث حتتوي معظم السالالت على قدٍر ما من الرب االخرى 

 .والعناصر النادرة

نشاط فرز هرمونات الغدة  يعاني من فرٍط يفكغذاء اذا كان الشخص ما  استخدام الطحالب ينصح ال كما   

 .بسبب احتوائها على على حمتوى عالي من اليود وله، قد يصبح من اخلطر جدًا على صحته تناالدرقية

% زيت وكٍم كبرٍي من 50استخدام الطحالب، وعلى األخص تلك السالالت اليت حتتوي على كذلك ميكن 

الكربوهيدرات، إلنتاج الوقود احليوي واإليثانول احليوي من خالل استخراج وتكرير اجلزيئات والكسور. مما جيعل تلك 

، بسبب أن كتلة الطحالب احليوية جدا و جاذبا للباحثني و الشركات النتجة ملثل هذه املفاعالت  مثريًاالنقطة جمااًل 

واليت تستخدم بصورٍة شائعٍة يف إنتاج الوقود  مرًة أسرع من بعض الكتل احليوية الزراعية األخرى 30 _يتم إنتاجها ب

 .احليوي

Membrane bioreactor (MBR) 

 الدقيق الرتشيح مثل عملية نفاذية االغشية  عملية من مزيج هو (MBR) ئيللغشا احليوي املفاعل

Microfiltration  الفائق الرتشيح  أو Ultrafiltration الصحي الصرف البيولوجية ملياه معاجلة عملية مع 

Biological Wastewater Treatment Process . الصرف مياه ملعاجلة واسع نطاق على اآلن و يستخدم 

 . ومعاجلة املياه الصناعية البلدية الصحي

 

 Fermentorsاملخمرات 

What is a Fermentors 

Fermentor is a type of bioreactor, which uses fungi or bacteria for the fermentation of 

ethanol or lactic acid. Hence, a fermentor operates under anaerobic conditions. Also, 

fermentor is capable of providing the optimal growth conditions such as temperature 

to microorganisms. 

 يف. اللبنيك محض أو اإليثانول لتخمري البكترييا أو الفطريات يستخدم والذي ، احليوية املفاعالت من نوع هو التخمري

الدقيقة املستخدمة  احلية للكائنات احلرارة درجة للنمومثل املثلى النمو ظروف يوفر املخمر الالهوائية ور الظروف ظل

 .يف هذا التفاعل

 

يعود  و والعقاقري واإلنزميات الكيميائية املركبات من جمموعة إلنتاج الصناعة يف الدقيقة احلية الكائنات  مت استخدام

 :لعدة اسباب اهمها  هذا

  سائلة أو صلبة طاالوسا كال على اتراخلم يف اقتصادًيامنخفضة  زراعتها ميكن احلجم وبالتالي صغرية .1

 قصرية زمنية فرتات يف كبرية عوائدعن منوها  نتجي أن ميكن وبالتاليتنمو بعدالت منو سريعة  .2

 اهمية كبرية. ذات الطبيعية غري منتجات جتميعو لغرض انتاج  نسبية بسهولة وراثيا تعديلها ميكن .3

 أو عالية حرارة درجات يف للنمو ميكن املثال سبيل علىاملتطرفة (  ) العادية غري النمو ظروف حتمل على قادرة .4

 .محضية ظروف

 حمدودة تصبح سوف املطاف نهاية يفو ها تكون سريعة جدا منو معدل فإن ، املخمرات يف تنمو الكائنات الدقيقة  عندما

 هلا لذلك فقد صممت املخمرات لكي يكون من املمكن  األيضية النفايات نتجاتجتمع امل بسبب

 ضبط ميكن وكذلك (Batch culture)النفايات  وإزالة املغذية املواد لتجديد دوري بشكل التخمري تفاعل إيقاف

 غري أجل إىل التفاعل على للحفاظ(   Dynamically adjusted) ديناميكًيا والنفايات الغذائية املواد مستويات

 The reaction continuous to indefinitely  (Continuous culture) مسمى

 لذلك عند تصميم و انشاء املخمرات جيب مراعاة ما يلي :

املواد الداخلة يف  جلميع واملتساوي السريع االنتقال حيقق  ان جيب للمخمر احلياتية   االحتياجات .1

 . التفاعالت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://pediaa.com/difference-between-lactic-acid-and-alcoholic-fermentation/
http://pediaa.com/difference-between-lactic-acid-and-alcoholic-fermentation/
http://pediaa.com/difference-between-fermentation-and-anaerobic-respiration/#Anaerobic%20Respiration
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 زمنية لفرتات والتشغيل  األيام من لعدد معقمه ظروف يف العمل على القدرة املخمر لوعاء يكون ان جيب .2

 احلاجة . وحسب يلة طو

 اجملهرية  . الكائنات هلذا الضرر دون ٌك والتحر التهويٌة وسيٌله املخمر يوفر  ان جيب .3

 ميكن . مما اقل املصروفة الطاقة فيٌه تكون الذي بالشكل املخمر يٌصمم ان جيب .4

 الناحية تكون وان خمتلفة ختمريية عمليات يف استخدامه ميكن الذي بالشكل املخمر يصمم ان جيب .5
 التجريبية الصغرية . باملخمرات شبيهه اهلندسية

 استخالص أجهزة باالضافة اىل  ساخن ماء ,  بارد , ماء  مضغوط هواء ) مثل ملحقه خدمات توفري جيب .5
 وتنقية ( .

 

 

 

Diagram of a Standard Fermenter 

 احليوي ملخمر: شكل ختطيطي ملكونات ا 35الشكل 

 

 الحظ ما يلي :

Probes ( 2و هي جمسات او متحسسات خاصة تستخدم ملراقبة الظروف داخل املخمرCO  ,احلرارة ,, Ph  ) اخل ....

 .امليكروبات اليت يتم تنميتها  لنمو املثلى املستويات على احلفاظ أجل من

Motorised stirring paddles function  هي عبارة عن جماذيف او ريش متحركة تدار بواسطة حمرك

(motorخاص الغرض منه حتريض )  او اثارة Agitation   بالتساوي واملواد احلرارة لتوزيعاملكونات بشكل مستمر 

 املخمر. غرفة داخل

An external water jacket  و هو عبارة عن نظام خارجي للماء يعمل على امتصاص احلرارة الزائدة و احلفاظ

 ضمن درجة احلرارة املثالية لنمو الكائن اجملهري املستخدم يف املخمر. ثابتة حرارة درجة على

An aerator .و هو نظام ادخال اهلواء اىل داخل حجرة املخمر ان احتاج املخمر لذلك 

Defoamer  مزيل الرغوة اليت قد تتكون جراء التفاعل داخل املخمر او من حتريك مكونات الوسط بواسطة

stirring  paddles . 

Acid/base inlets تشكيل الغرفة داخل اهليدروجيين األس مستويات بتنظيم القاعدة/  األمحاض تسمح مداخل( 

 اهليدروجيين(. الرقم يغري قد املنتج
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Nutrient inlets and exhaust outlets إزالة أو السكريات بإدخال دمواالع ومنافذ املغذيات مداخل تسمح 

 Metabolic Wastes األيضية النفايات

 املستمرة والزراعة batch cultivation الُدفعة زراعة بني املستمر للنمو الالزمة التعديالت ختتلف قد

continuous cultivation  الكائنات تلوث ملنع معقمة املخمر داخل الظروف تظل أن جيب احلالتني كلتا يفلكن 

 . الدقيقة احلية

 

Types of Fermentor: 

1. Stirred Tank Fermentor. 

2. Airlift Fermentor. 

3. Bubble Column Fermentor. 

 ):Metabolism (األيض

على أنِّه جمموعة العمليات الكيميائية واحليوية اليت حتدث بشكلٍ مستمر ومتواصل داخل أجسام الكائنات يعرف االيض 

وذلك من خالل القيام بالوظائف األساسية املختلفة   Homeostasisاحلية، وُتتيح هلا احلفاظ على االتزان الداخليِّ

، واالستجابة للبيئة احمليطة، وتتضمِّن عمليات األيض بشكٍل طبيعيِّ مثل النمو، والتكاثر، وترميم األنسجة التالفة

حتطيم املواد الغذائية املوجودة يف الطعام، بهدف احلصول على الطاقة، ومن ثم يتم استخدام واستهالك هذه الطاقة 

 للبناء وإعادة إصالح اجلسم من جديد.

 و ميكن تقسيم األيض إىل عمليتني متوازنتني داخل اجلسم وهما: 

  Anabolismلبناءعملية ا .1

 أو بروتينية كانت سواء تعقيدا أكثر مواد لبناء كنواة استخدامها ميكن اهلدم عملية من الناجتة البسيطة اجلزيئات

 .التفاعالت تلك يف طاقة وتستهلك األنسجة لبناء وذلك التفاعالت من سلسلة خالل من نووية أمحاض

  Catabolism اهلدمعملية  .2

 من خمتلفة طرق خالل دهون أو بروتينات كربوهيدرات أو سواء كانت الرئيسية الغذائية املواد تكسري عملية هي

 .الطاقة على احلصول ذلك عن وينتج بسيطة إىل جزيئات احليوية التفاعالت

الطاقة  فإن H+  −COCOO3CH+ .، البريوفات إىل 6O12H6C لوكوزكال حيول مسار أيضي  السكرهو للحت

  (ATP)أدينوسني ثالثي الفوسفات اليت تصدر يف هذه العملية تستخدم لتشكيل جزيئات عالية الطاقة من احلرة

  .(NADH)العامل املختزل نيكوتيناميد األدينني ثنائي النوكليوتيد و

يف عملية التمثيل الغذائي لنواتج هذه العملية عادًة ما يشار إليها   األكسجني توفرحتلل الكلوكوز عندما 

 -مع وجود اختالفات-اذًا حتلل الكلوكوز حيدث . ةالالهوائي ، بينما إذا مل يستخدم األكسجني فتسمِّىاهلوائية باسم

يدل على أنها  وحدوث هذه العملية بشكل واسع.الالهوائي أو اهلوائي يف مجيع الكائنات احلية تقريبًا، سواء التحلل

  .واحدة من أقدم املسارات األيضية

 – Embden – Meyerhofبارناس -مايرهوف -إن النوع األكثر شيوعا من حتلل السكر هو مسار إمبدن

Parans – Pathway ( EMP )  EMP) جيكوب  ،،أوتو مايرهوفغوستاف امبدن الذي مت اكتشافه من قبل

  .كارول بارناس

  :إن حتلل الكلوكوز الكامل ميكن تقسيمه إىل مرحلينت منفصلتني

  ATPيتم فيها استهالك ال اليتاالوىل املرحلة  .1

 ATP يتم إنتاج الثانية اليتمرحلة  .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Embden&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Embden&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Embden&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 (: glycolysis) حتلل السكر 

 :اىل بريوفيت ومن ثم اىل  ههي العمليه التى يقوم بها الكائن احلي بتحطيم سكر اجللوكوز وحتويل •

عدم وجود اهلواء يف الكائنات الراقيه اما يف اخلمائر والفطريات يتم حتويلها حالة محض الالكتيت يف  .1

 اىل كحول اإليثانول وتسمى بالتخمر.

 .يف وجود اهلواء  CoA –اسيتل  .2

 

 خمطط حتطيم الكلوكوز اهلوائي والالهوائي

 املرحلة االوىل

 فوسفيت.-3-جليسرألدهيدجزيئتني وتنتهي بتحويلها اىل  ةتبدأ بتجميع السكريات البسيط •

 .ADP إىلوحتويلها  ATPعلى شكل  ةاستهالك جزيئني من الطاق •

  ة:املرحلة الثاني

  ة.الطاق وإنتاج ةواالختزال والفسفر األكسدةتتضمن خطوات  •

 جلزيئنيهذه التفاعالت تكون  •

 . ATPتنتج ل  ADP  إىلسفات ومن جمموعة الف ةقل الطاقتتن حنصل على البايروفيت و •

 

 لوكوزكمن  من تفاعل ايض جزي واحد ةحساب الطاق

 . ATPجزيئني  إنتاج ةوتكون احملصلة النهائي ATPجزيئات  أربعة وإنتاج ATPمت استهالك جزيئني  •

جزيئات  3يعطي  NADH) كل جزي  ATPليعطي   يف املتوكوندريا أكسدتهالذي تتم  NADHني تجزيئ •

ATP) 

  .(يف املتوكوندريا 6يف السيتوبالزم و  2 ): 8هي  ةالناجت ATP ةالعدد الكلي جلزيئات الطاق •
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 ATPجزيئة من  32اجملموع النهائي   •

 :حتلل السكر يف عدم وجود اهلواء

    +NADاىل  NADH يتم اختزال البريوفيت اىل الالكتيت ويرافقه اكسدة الـ  يف الكائنات الراقيه : •

 .مبساعدة انزيم الالكتيت ديهيدروجينز و

 

 

 يف الكائنات الدقيقه )مثل اخلمريه( •

 .يتحول البريوفيت اىل اسيتالدهيد وثاني اكسيد الكربون •

  +NADاىل NADH اكسدة يرافقه واالسيتالدهيد خيتزل اىل الكحول االثيلي )االيثانول(  •

 

 صناعة يف الكحولي التخمر استخدام مت .(ألوكسجنيل احلاجة دون) هوائيا ال الطاقة توليد عملية هو التخمر •

    .السنني آلالف النبيذ صناعة وويف اخلبز
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 أوجه التشابه بني مفاعل حيوي وخممر

 Similarities Between Bioreactor and Fermentor 

 
 احليوية واملخمرات هما نوعان من األوعية اليت تسهل لنوع معني من التفاعل الكيميائي احليوي. املفاعالت .1

وتتمثل املهمة الرئيسية هلا يف توفري التحريض ، التهوية ، التعقم ، تنظيم عوامل مثل درجة احلرارة ، الرقم  .2

 ... إخل ، والسماح بسحب اخلاليا أو الوسط.اهليدروجيين ، الضغط ، تغذية ، مستوى السائل او املواد املغذية ....

 هذه األوعية أسطوانية بشكل عام وتتكون من الفوالذ املقاوم للصدأ. .3

 تعمل على نطاق واسع.  .4

 كالهما أنظمة مغلقة.  .5

 

 أوجه االختالف بني مفاعل حيوي وخممر

 

Difference Between Bioreactor and Fermentor 
 

إىل جهاز يتم فيه إجراء تفاعل بيولوجي أو عملية خاصة على املستوى الصناعي يف حني  احليوي يشرياملفاعل   

 يشري التخمري إىل احلاوية اليت حيدث فيها التخمري.

 Type of Biochemical Reactionنوع التفاعل الكيميائي احليوي  .1

احليوية حتدث يف حني أن نوع من التفاعل الكيميائي احليوي ألي نوع من التفاعالت الكيميائية يسمح مفاعل حيوي 

 .هو التخمري املخمراليت يسهلها 

 Type of Substrateنوع املادة االساسية  .2

ميكن استخدام أنواع خمتلفة من ااملواد االساسية يف مفاعل حيوي بناء على التفاعل املطلوب بينما يتم استخدام 

 وي على اجللوكوز يف التخمري.اجللوكوز أو املركبات اليت حتت

 Microorganismsالكائنات الدقيقة  .3

قد تستخدم املفاعالت احليوية إما الكائنات احلية الدقيقة أو املواد الفعالة كيميائيا مثل اإلنزميات أو احملفزات بينما 

 يستخدم املخمر دائما الكائنات احلية الدقيقة لتنفيذ التفاعل.

 Types of Microorganisms الدقيقة احلية الكائنات أنواع .4

 اخلاليا جمموعات املخمرون يستخدم بينما احلشرات خاليا أو الثدييات خاليا احليوية املفاعالت تستخدم أن ميكن

 .البكتريية أو الفطرية

 Aerobic/Anaerobic  الظروف اهلوائية / الالهوائية .5
 الالهوائية بينما يستخدم املخمر الظروف الالهوائية فقط.قد تستخدم املفاعالت احليوية إما الظروف اهلوائية أو 

 Types of Metabolitesأنواع االيض  .6

يتم استخدام املفاعالت احليوية يف إنتاج األدوية أو السوائل الصيدالنية أو األجسام املضادة أو اللقاحات ، بينما تستخدم 

 املخمرات إلنتاج محض اللبنيك أو اإليثانول.

7. Correspondence 

 .احليوي املفاعل من نوع هو التخمري بينما حيوي كيميائي تفاعل يسهل وعاء هو احليوي املفاعل

  Height of the Vesselارتفاع االوعية  .8
 األوعية تستخدم بينما اخللط حتسني على تعمل واليت ، الثدييات خاليا لثقافات القصرية األوعية استخدام مكن

 .األكسجي كتلة نقل حيسن مما ، البكتريية للثقافات الطويلة

  Purposeغرض ال .9

 Particular من ناتج ايضي  معني جزء أو Cell Massخلوية  كتلة إلنتاج إما احليوية املفاعالت استخدام ميكن

Metabolite  إلنتاج املخمرات تستخدم بينما Metabolite. 
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 Metabolites األيض .10

 إال للمخمرات ميكن ال بينما  Secondary Metabolites الثانوية مواد االيضية احليوية املفاعالت تنتج أن ميكن

 ..Produce Primary Metabolites األولية املستقلبات إنتاج

 Metabolites  أنواع .11

 أو املضادة األجسام أو الصيدالنية السوائل أو األدوية إنتاج يف احليوية املفاعالت استخدام يتم ما تقدم على عالوة

 ..lactic acid or ethanol اإليثانول أو اللبنيك محض إلنتاج املخمرات تستخدم بينما ، اللقاحات

 

 Viral Infections فريوسية عدوى .12

 .بالفريوسات مصابة ليست عموًما املخمرات أن حني يف بالفريوسات اإلصابة إىل احليوية املفاعالت متيل

  Types of designs التصاميم أنواع .13

 بينما ، Packed Bed, Fluidized Bed, Or Airlift Bioreactor عن عبارة احليوية املفاعالت تكون أن ميكن

 ..Batch, Fed-Batch Or Continuous املخمرات تكون أن ميكن

. 

 

 


