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 ملخص:

نتيجة و ،أدت التكنولوجيا الحديثة في صناعات تجهيز األغذية إلى زيادة إنتاج الغذاء

ية والمخلفات الغذائية. توليد المنتجات الثانوية والنفايات لذلك زيادة المنتجات الثانو

التي تتكون أساس ا من المخلفات العضوية للمواد الخام المعالجة أثناء التحضير أمر ال 

مفر منه. هذه المخلفات يمكن أن تسبب التلوث و مشاكل اقتصادية. بدال  من رمي هذه 

اهتمام متزايد بتحويل هذه النفايات هناك وطمرها ، النفايات والمنتجات الثانوية

لذلك ، يجري تطوير طرق مختلفة الستخدام .والمنتجات الثانوية إلى منتجات مفيدة

 .المخلفات الصناعية الغذائية كمصدر للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية

 

 

 

 

Abstract: 

Modern technology in food processing industries has led to 

increased food production and as a consequence, also of food 

by-products and waste. Generation of by-products and waste 

which consists primarily of organic residues of processed raw 

materials during processing is unavoidable. These residues can 

cause pollution and economic problems. Instead of throwing and 

landfilling these by-products and waste, there is an increasing 

interest to turn these waste and by-products into useful products. 

Therefore, different methods to use food industrial residues as a 

source of high valueadded products are under development . 
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ات الزراعية باستخدام عملي الغذائيةصناعة الالنفايات والمنتجات الثانوية من  تقييم

 يةاألنزيمالتخمير والمعالجات 

 مقدمة

جة األغذية إلى زيادة إنتاج الغذاء ونتي ومعالجة تجهيزصناعة الحديثة في  اتتقنيأدت ال

المنتجات  لتشكي ، حيث ال يمكن تجنبالمنتجات الغذائية الثانوية والنفايات ةزيادلذلك 

ء من المخلفات العضوية للمواد الخام المعالجة أثنا الثانوية والنفايات التي تتكون أساسا  

بدال  ذلك ل ، ومشاكل اقتصادية وبيئية،. يمكن أن تسبب هذه المخلفات التلوثلتحضيرا

لثانوية والنفايات ودفنها، هناك اهتمام متزايد بتحويل هذه من رمي هذه المنتجات ا

ة ق مختلفائيجري تطوير طر، والنفايات والمنتجات الثانوية إلى منتجات مفيدة

الستخدام المخلفات الصناعية الغذائية كمصدر للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. 

 الثانوية والمخلفات الخاصة األساليب الحالية لزيادة استخدام المنتجات تتطور لقد

ق ائل طربتطوير أفض وثيقا   للخطوط التقليدية وكانت مرتبطة ارتباطا   بالمنتج وفقا  

فايات النولمنتجات الثانوية التقليدية الستخدام ااإلدارة. تتضمن طريقتان عامتان 

فهوم مالحالي وهو  تقييمإما كعلف للحيوانات أو كسماد. تم تطوير مفهوم ال همااستخدام

في مجال إدارة المخلفات الصناعية يعزز مبدأ التنمية المستدامة، إلنتاج  جديد نسبيا  

مينة التي لها الث ، والمستقلباتاألنزيمات، المغذيات الدقيقة، المواد الكيميائية الصناعية

ية العمليات الكيميائ من خالل رئيسيقيمة صناعية. يتم إنتاج هذه المنتجات بشكل 

. باإلضافة إلى ذلك يتم استخدام جزء من هذه المخلفات إلنتاج الطاقة الحيوية لتقاناتوا

الحرارية ، المعالجات الكيميائيةكالحيوية من خالل مجموعة واسعة من العمليات 

تتم مناقشة سونتيجة لذلك يتم ضمان بيئة صحية وتنمية مستدامة.  ؛والكيميائية الحيوية

م والمنتجات نفايات الطعا تقييموالتخمير ل األنزيماتبمعالجة ال هماعمليتين رئيسيتين 

 الثانوية. 
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 النفايات والمنتجات الثانوية من صناعة األغذية الزراعية تقييم 2

 أنواع وتوافر النفايات والمنتجات الثانوية من صناعة األغذية الزراعية 2.2

ية ات الزراععلى المنتجالصناعات الغذائية الزراعية هي الصناعات التي تعتمد إن 

النفايات مجموعة من  في هذه الصناعات ينتج عن معالجة األغذية حيث ،كمواد خام

لنوع المواد الخام التي تتم معالجتها وتقنيات المعالجة  ا  والمنتجات الثانوية وفق

ومساعدات المعالجة  لمستخدمة. أثناء معالجة األغذية توجد مواد مصدر الغذاءا

ي عملية إنتاج الغذاء إما كمنتج مرغوب فيه أو كمخلفات خاصة التي تدخل ف)التصنيع( 

يتم منحلة بالمنتج. على الرغم من أن معظم المكونات المرغوبة كأشكال مقترنة 

، فقد تحتوي النفايات والمنتجات الثانوية على من المواد المصدراستخالصها بالفعل 

طة بجدار الخلية والتي مثل األشكال المرتب كونات أخرى يحتمل أن تكون مفيدةم

بوضوح مفاهيم  Mirabellaتستحق النظر كمادة خام في الصناعات ذات الصلة. تحدد 

، رلخضاقة من المشتكا المعتمدة على النباتنفايات الطعام  والتي تشملنفايات الطعام 

تجات نالمتعلقة بمالمعتمدة على الحيوانات ؛ نفايات األغذية الفواكه ومنتجات الحبوب

الفئات الرئيسية لمخلفات الطعام  1؛ ومتنوعة. يلخص الشكل لبان واللحوم ومشتقاتهااأل

 والمنتجات الثانوية.
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 . ملخص للمنتجات الثانوي ونفايات الطعام من مصادر مختلفة2الشكل 

 

 

 الخضروات والفواكه 2.2.2

نوية والفاكهة والمنتجات الثا تنتج الصناعات الغذائية كميات هائلة من نفايات الخضار

ا يؤدي ان ممتغاز المي وتبعث منحلة،، مكونات الحيويالتي لها قابلية عالية للتحلل 

إلى مشاكل بيئية. تحتوي نفايات معالجة الفاكهة والخضروات بشكل عام على كميات 

كميات  وTSS (total suspended solids ) كبيرة من إجمالي المواد الصلبة العالقة

BOD (biochemical demand )حيوي ال ة لالوكسجينطلبالمتمواد الكبيرة من 

( مما chemical oxygen demand) CODكيميائي وكسجين اللأل ةطلبتلك المتو

مختلفة لعمليات التصنيع اإن يؤثر على حلول االسترداد المحتملة وتكاليف المعالجة. 

إزالة تمثل بتسائلة نفايات صلبة وك يةالتي تولد منتجات ثانوية/نفايات لمعالجة األغذ

ف. والتنظي التغليف، ، الغسيل والتبريدblanchingالتبييض  ؛األوراق، والجلد والبذور

 ، خرقللبا، القشوركيتم إنتاج كميات كبيرة من المنتجات الثانوية  على سبيل المثال

في المائة  51، والتي قد تمثل البذور في صناعة عصير الحمضيات، و)األغشية واللب(

 من إجمالي وزن الفاكهة.
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 الحبوب والبقوليات 2.2.0

الجاودار ، الشوفان، الدخن، الذرة، األرز، أهم الحبوب لالستهالك البشري هي القمح

من األراضي الصالحة للزراعة في العالم وتزود  %81 حواليتُزرع على و ؛والشعير

 دقيقحصول على الودار للمن سكان العالم بالغذاء. يُطحن القمح والجا %51حوالي 

في مطاحن الشوفان، ويُقشر األرز في  ويطحن الشوفانفي مطاحن الدقيق،  والبرغل

إلى نشا وزيت بينما يتم تحويل جميع  رئيسيمطاحن األرز. تتم معالجة الذرة بشكل 

ة مليالنفايات والمنتجات الثانوية الناتجة في هذه العتشمل . مالتإلى  أنواع الشعير تقريبا  

 ،، الحبوب المكسورة، البذور، القشور، الغبار الناعم، القشالحنطة المجروشةالنخالة، 

 البقوليات التي تتكون من تنتجالشتالت من الشعير وغبار الشعير. بخالف ذلك 

فول الصويا وغيرها القش والقرون كمنتجات ثانوية رئيسية بطاقة ، العدس، الفاصوليا

 .مليون طن متري من المخلفات كل عام 411إنتاجية عالمية تزيد عن 

 منتجات األلبان 2.2.1

تعتبر منتجات األلبان جزء رئيسي وهام من صناعة المواد الغذائية. ينتج عن عملية 

، الحليب الخالي من الدسمكإنتاج منتجات األلبان كمية كبيرة من المنتجات الثانوية 

ل المثال العالي )على سبي تتميز بالحمل العضويو ،مخلفات السمن ومصل اللبن، اللبن

مركبات النيتروجين غير البروتينية والالكتوز(، واختالفات  ،بروتينات مصل اللبن

( باإلضافة إلى زيادة محتوى المواد الصلبة 1.4-4.2كبيرة في درجة الحموضة )

يتم إنتاج مصل اللبن كمنتج  ة(. من بين هذه المنتجات الثانويلتر/غ 2-1.4العالقة )

، التشينا )من أنواع الجبن(، األلبان مثل الجبنثناء تحضير عدد من منتجات ثانوي أ

اللبن حوالي  مصل. يبلغ إنتاج العالم من ... الخ shrikhand، والبانير، ئيناتالكاز

بعض هذه الكمية غير مستغلة. على الرغم من أن الكمية  تبقىمليون طن وقد  121

يون مل 3.2فمن المقدر أن حوالي  م غير معروفةلبن الرائب في العالالدقيقة إلنتاج ال

 .في الهند وحدها ا  طن من اللبن يتم إنتاجه سنوي
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 اللحوم ومشتقاتها 2.2.1

على الرغم من االستهالك على نطاق واسع  ، لكنفي العالم ازداد تواتر استهالك اللحوم

التي  اءاألمعاء واألجز، في الماضي انخفض الطلب على المنتجات األقل قيمة مثل الدم

تحتوي على كمية كبيرة من األنسجة الضامة )مثل الذيل واللسان واألذنين(. لهذا السبب 

شمل ، والتي تللمسالخصناعة اللحوم من كمية كبيرة من المنتجات الثانوية تتخلص 

. .. الخ القدمين والجمجمة، األنسجة الدهنية، األحشاء، العظام، الجلد رئيسيبشكل 

في المائة من الذبيحة ، والتي تشكل  11-11 حواليثانوية للحوم وتشكل المنتجات ال

في المائة منتجات ثانوية  21في المائة منها منتجات ثانوية صالحة لألكل و 41قرابة 

حاول صناعة اللحوم إيجاد حلول فعالة الستعادة تلك النفايات تغير صالحة لألكل. لذلك 

على عكس و على أية حالاإلنسان.  على البيئة وصحة التي يمكن أن تشكل خطرا  

نفايات الفاكهة والخضروات فإن استعادة المنتجات الثانوية للحوم تخضع لقيود صارمة 

 BSE (Bovineجنون البقر على النظافة والصحة. أخطر األمراض هو 

spongiform encephalopathy والذي أصدر االتحاد األوروبي تدابير تشريعية )

 تحتوي على مرض جنون البقر في سلسلة التوزيع. لمنع المنتجات التي

 منتجات البيض 2.2.1

 اتنتجمن قشر البيض فقط بغض النظر عن م في معالجة البيض تتكون النفايات تقريبا  

ين تالليسي ،صفار البيض ،المحفوظ كيميائيا   باإلرذاذ،المجفف  ،البيض المجمدكالبيض 

فايات لتباين الكبير في مستوى النالمشتق من البيض أو زيت البيض. يمكن أن يعزى ا

المتراكمة إلى التباين في حجم البيض وسمك قشرته. تمثل قشرة البيضة عادة حوالي 

، (%14من الوزن اإلجمالي للبيضة وتتكون في الغالب من كربونات الكالسيوم ) 11%

(. من %1يوم )ز( وكربونات المغني%4مواد عضوية )، (%1فوسفات الكالسيوم )

خرى يعد البيض غير الصالح لألكل المنتج أثناء معالجة البيض، والمنتجات ناحية أ

ار، البيض المزدوج الصفوأنواع أخرى من البيض مثل  المفقسالمعيبة، والبيض غير 

البيض مع بقعة الدم وبقع اللحم مصادر جيدة للفوسفوليبيد إلى جانب المغذيات األخرى. 
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في المائة من إنتاج  2الصالح لألكل بحوالي  في الواليات المتحدة يقدر البيض غير

 .البيض

 مصادر متنوعة 2.2.1

 ؛يتم الحصول على النفايات أثناء عملية إنتاج البيرة عن طريق الترشيح والفصل

شيح لترلبقايا الفصل أو الحمأة، التي تحتوي على مساعد  ،وتتكون من الترشيح

على أية لمواد العضوية. وا)المشطورات(  kieselguhrومخلفات، ومعظمها من مادة 

يح. يستخدم ترش مساعداتفإن التقنية التي تستخدم الترشيح الدقيق ال تحتاج إلى  حال

 يتم فصل المستخلصو ،الماء الستخراج المواد المرغوبة من الشعير الخشن المطحون

ة عن الحبوب المستهلكة التي تبقى كنفايات. عالو )نبتة( السائل المسمى نقيع الشعير

 cold-break مواد التانين المعروف باسم-البروتين معقدفصل  ذلك يتم أيضا   على

فصل الخميرة  عن نقيع الشعير. عند اكتمال التخمير يجب أيضا   hot-breakو

 .المستخدمة أثناء عملية التخمير عن الجعة

 ةيمكن تقسيم النفايات الناتجة عن إنتاج النبيذ إلى ثالث فئات: الثفل، رواسب التصفي

(. تختلف الكمية المولدة من والطرطرورواسب الخميرة )تتكون من خاليا الخميرة 

. أثناء التخمير يجب إزالة %12الثفل وفق ا لنوع نظام العصارة المستخدم وهي حوالي 

ة ق المعالجائالرواسب لتوضيح السائل المخمر. تعتمد كمية الرواسب على نوع طر

 يقدر إجماليو ،ع النبيذ الذي يتم إنتاجهاد ونوالمستخدمة وحالة الثمار وقت الحص

 .%14بحوالي  عادةالرواسب 

 تقييمعمليات ال 0

تعتبر المخلفات والمنتجات الثانوية للصناعات الغذائية أحد االهتمامات الرئيسية لمعظم 

 لتقنيامصانع األغذية. ساهم الوعي والتشريعات الصارمة للقضايا البيئية والتطور 

ات متنوعة كمواد خام بشكل كبير في ممارسات إدارة النفايات المستدامة باستخدام منتج

لفة ق مختائنفايات صناعة األغذية في جميع أنحاء العالم. يتم تطبيق طر تقييمو

الكيميائية والبيولوجية إلدارة نفايات صناعة األغذية. يلخص ، الحرارية، الفيزيائيةك
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من  عتمادهاايات والمنتجات الثانوية التي تم النفا تقييمق الرئيسية لائالطر 2الشكل 

Kasi وSantana-Meridas. 

ل يؤدي إلى مشاكلكنه طريقة شائعة إلزالة المخلفات الزراعية في الحقل  يعد الحرق

 تحت تربةلتآكل الإزالتها الزائدة عن السيطرة الفعالة  تؤديخالف ذلك ببيئية وصحية. 

. بالتالي من المهم إعادة كمية المردودانخفاض التربة و تراجعالحد المسموح به إلى 

أو غطاء نباتي لتحسين جودة  mulchكغطاء عضوي المخلفات المتولدة إلى الحقل 

التربة بشكل رئيسي في األراضي القابلة للتآكل. تعتبر المعالجات المسبقة مثل 

لثانوية االكيميائية والبيولوجية ضرورية لتحويل المنتجات ، المعالجات الفيزيائية

تسهيل تقليل تكلفة النقل و، والنفايات إلى طاقة أو مواد من أجل تفكيك بنية المخلفات

 المعالجة الالحقة.

يتم استخدام جزء من المخلفات الزراعية إلنتاج الطاقة الحيوية بسبب الخصائص )غير 

 يللوزان والسمتماثرات الليغنالـ ( للمواد.. الخ الصالحة لألكل، وإمكانات الطاقة العالية

lignocellulosic بالمثل يمكن تحويل الكتلة الحيوية المتبقية من األنشطة الزراعية .

األعالف الحيوانية، األحماض كالصناعية  إلى مجموعة متنوعة من المنتجات

ن استرداد يمكالميكروبية. باإلضافة إلى ذلك  واألصبغة، العضويةمركبات الالعضوية، 

من خالل العديد من العمليات  حيويا   الفعالةنتجات الطبيعية مجموعة واسعة من الم

 .البيولوجية والكيميائية
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والمنتجات الثانوية للصناعة الزراعية نفايات ال تقييممخطط لطرق . 0الشكل 

 .Santana-Meridasو Kasi Muruganمقتبس من الغذائية 

 

 تقنية التخمير 1

نية النفايات الصناعية الزراعية، حظيت تق تقييمق المناسبة لائالطرفي سياق اختيار 

نها قادرة على إنتاج المنتجات المرغوبة بجودة عالية أالتخمير باهتمام كبير حيث 

العضوية. باإلضافة إلى ذلك تعتبر المخلفات  بالمحالتوبدون أي سمية مرتبطة 

أللياف ا، صدر غني بالكربوهيدراتالزراعية الصناعية ركيزة مثالية للتخمير ألنها م

الفيتامينات والمعادن. عالوة على ذلك فإن استخدام هذه النفايات الزراعية ، الخام

 .والصناعية يساعد في حل مشاكل التلوث

 

 المبادئ األساسية 1.2

تم ي على المنتجات النهائية التي باالعتماديمكن تقسيم عملية التخمير إلى عدة مسارات 

التي  األنزيماتعلى سبيل المثال في عملية التخمير الكحولي تقوم  الحصول عليها.

ة انول وثاني أكسيد الكربون. في عمليتتنتجها الخميرة بتحويل الكربوهيدرات إلى إي
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 LBA (lactic acidمثلية التخمير التخمير بواسطة بكتيريا حمض الالكتيك 

bacteriaر ج أولي بينما عملية التخميلوكوز كمنتغ(، يتم إنتاج حمض الالكتيك من ال

انول تاإلي، لوكوز إلى حمض الالكتيكغمتغاير التخمير يتم تحويل ال LBAبواسطة 

 وثاني أكسيد الكربون.

ز، الكائنات الحية الدقيقة، الوسائط، الركائكتؤثر العديد من العوامل على عملية التخمير 

اختيار  ات/المنتجات الثانوية. يعد، متغيرات عملية التخمير وإدارة النفاياللقيحةكيز اتر

صه يتم اختياره لخصائ ، حيثالكائن الحي المناسب لعملية التخمير خطوة مهمة للغاية

المفيدة من حيث أداء العملية والتأثير على جودة المنتج النهائي. بشكل عام يجب أن 

العام بأنها  افتتوافق الكائنات الحية المستخدمة في المنتجات الغذائية مع معيار االعتر

(. يمكن جمع الكائن الحي من Generally Recognized as Safe) GRAS آمنة

 كونالوسط م تركيبمراكز جمع االستنبات أو يمكن عزله عن المصادر المناسبة. يعد 

 راكيزتيعد اختيار مكونات الوسط المناسبة وتحسين  ، حيثفي نجاح عملية التخمير هام

ير سام. وغ ا  اقتصادي فعال الوسطكون ييجب أن و ،مهم للتخميرالمكونات المختلفة أمر 

ادر مصعية مثل الكربون/النيتروجين/ط األمثل على مواد خام طبيقد يحتوي الوس

يقة ت الكبيرة والمغذيات الدقفي بعض األحيان إضافة المغذياعلى أية حال يتم الطاقة. 

لى نمو التلقيح عوامل مهمة تؤثر عوطريقة  ةحياللق كيزاترتعد لتحسين التخمير.  ا  أيض

بينما  ،ويلةإلى مرحلة تأخر ط ةحيالتخمير. يؤدي انخفاض تركيز اللقالميكروبات و

 مما يساهم في الركيزة المحددة للمعدل في الوسط تمديدتركيز العالي إلى اليؤدي 

 الشروطمراعاة  ا  دل النمو النوعي. عالوة على ذلك من المهم أيضانخفاض مع

 ئي،نشاط الما، الدرجة الحموضة، يائية والكيميائية مثل درجات الحرارةالفيز

الضغط والعوامل "الساكنة" التي لها تأثير على نمو الكائنات ، اإلشعاع، األكسجين

 .الحية الدقيقة أثناء التخمير

يمكن تصنيف التخمر إلى أنواع مختلفة بناء  على طريقة الزراعة، النشاط المائي، 

. يعتمد نوع Inoculums   اللقيحاتالمغذيات وعدد  استقالبكسجين، متطلبات األ

تم سرد . يالمدروسالتخمير المستخدم على متطلبات صناعة األغذية وخصائص المنتج 
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مكن يبناء  على طريقة زراعة الكائنات الحية الدقيقة  ،3أنواع التخمير في الشكل 

 Fed دفعة تغذيةأو    continuousمستمر  ،Batchدفعات تصنيف التخمير على أنه 

Batch  يمكن تصنيف عملية التخمير على أساس متطلبات النشاط المائي للكائنات .

 الدقيقة وكذلك طريقة نمو الكائنات الحية الدقيقة في وسط التخمير سواء كانت مغمورة

submerged، صلبة solid-state ،  حالة مالطslurry-state سطحي زرع أو 

surface culture .اتمتطلب على التخمير عمليات لتصنيف أخرى طريقةتعتمد ال 

 قا  وف. هوائي ال أو هوائي أنه على التخمير تصنيف على أساسها ويمكن األكسجين

، التزامن ،، يمكن الحفاظ على النموطللوسيولوجية يزلمغذيات والحالة الفا الستقالب

منتج . قد يكون التخمير crypticمشفر ، أو diauxic النمو الخلوي على مرحلتين

ولد م ،انول(تالبوتانول واإلي، مثل األسيتون محالت)المنتجات عبارة عن  للمحالت

حمض الستريك وحمض ، عبارة عن أحماض مثل حمض األسيتيك)المنتجات  للحمض

الالكتيك( بناء  على طبيعة المنتج المتكون. يعتمد التصنيف النهائي للتخمير على عدد 

التخمير المزدوج والتخمير ، ينتمي التخمير األحاديو ، Inoculums اللقيحات

كثر يشارك فيها أ الذي بأنه التخمرالتخمر المختلط يعرف المختلط إلى هذه المجموعة. 

معظم التخمير الطبيعي المستخدم في إنتاج األغذية المخمرة عبارة ، وإن من كائنين

 .عن تخمير مختلط

لثانوية النفايات والمنتجات ا تقييمالتخمير في  تقنيةالدراسات الحديثة: تطبيق  1.0

 النباتية الزراعية الغذائيةصناعة لل

كانت معايير االختيار التي تم اختيارها لتحديد المقاالت ذات الصلة مرتبطة بأهداف 

( تركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية 1دراسات مختارة: )الهذا الفصل. 

( المتعلقة بالنفايات والمنتجات الثانوية، 2في اإلنتاج، ) األنزيمالتخمر وباستخدام تقنية 

( تقديم 4، و) 2111إلى  2111المنشورة من عام  لدراساتا( تقتصر على 3)

 اقتراحات الستراتيجية استعادة محتملة.
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 Jayachandranتصنيف التخمير مقتبس من . 1الشكل 

 حيويا   فعالةالالمركبات  1

في العقد الماضي كان هناك اتجاه متزايد نحو استخدام المخلفات الزراعية والصناعية 

مل التقنيات . تشحيويا   فعالةالزراعية منخفضة التكلفة كركائز إلنتاج مركبات طبيعية 

 ،للحصول على هذه المركبات استخدام السوائل فوق الحرجة التي تم اقتراحها مؤخرا  

دة بمساع واالستخالصبمساعدة الميكروويف  ، االستخالصضغط العاليعمليات ال

عن  يويا  ح الفعالةإنتاج المركبات الطبيعية  يشكل على أية حالفوق الصوتية.  األمواج

طريق عملية التخمير بديل مثير لالهتمام حيث إنه قادر على توفير مستخلصات عالية 

العضوية. يتم تحديد المنتجات  محالتبالالجودة والنشاط مع منع أي سمية مرتبطة 

التي تم الحصول عليها من خالل الركائز المستخدمة )المنتجات الثانوية( والكائنات 

بعض الركائز الشائعة المستخدمة في التخمير في من األمثلة على الدقيقة للتخمير. 

، واتلخضرالفاكهة وا ، مخلفاتالتبن، األرز رقش، األرز، الحالة الصلبة نخالة القمح
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لب الورق وتفل قصب السكر وجوز الهند. من بينها يمكن استهداف المنتجات الثانوية 

من صناعة معالجة الفاكهة والخضروات إلنتاج مكونات فينولية ذات قيمة مضافة. 

يوفر التحويل الحيوي للمنتجات الثانوية من خالل عملية الحالة الصلبة باستخدام 

 يجية فريدة الستخراج وتحويل المركبات الفينولية بخصائصالفطريات الغذائية استرات

 عالةالفأمثلة على المستقلبات الثانوية  1وظيفية وحسية محسنة. يوضح الجدول ، غذائية

 SSF (solid-state التي يتم إنتاجها عن طريق تخمير الحالة الصلبةو حيويا  

fermentationوالتخمير المغمور ) SmF (submerged fermentation.) 

أمثلة على المستقلبات الثانوية التي تنتجها/تطلقها كائنات دقيقة مختلفة . 1الجدول 

 SmFو SSF باستخدام

 المتعضية المنتج

Cephamycin C Streptomyces clavuligerus 

Coconut aroma Trichoderma sp. 

 Claviceps fusiformis قلويدات االرغوت

 Giberella fujikuroi حمض الجبريليك

 Bacillus subtillis اإليتورين

 Fusarium solani pisi الليكوبين

 Pediococcus pentosaceus حمض اإليالجيك

 Aspergillus awamori غلكوزيد-3-الكامفيرول والكامفيرول

 Rhizopus sp و Aspergillus sp األنتوسيانين

 Bacillus pumilus حمض الغاليك

 Phanerochaete chrysosporium الفانيلين

لصناعة معالجة عصير الرمان مصدر  ةثانويال اتمنتجالوهي  نالرما فضالتتعتبر 

في السنوات القليلة الماضية استخدام قشر الرمان بنجاح ، وقد تم جيد لحمض اإليالجيك

 Aspergillus niger GH1من  كمصدر داعم ومغٍذ إلنتاج حمض اإليالجيك



13 

 

ساعة من  11جيك تراكم خالل يالأن حمض اإل Aguilar. أظهر SSFبواسطة 

بقايا والليتشي  قشور ثمارتخمير  في الدراسات الحديثةتم . %1.1ووصل إلى  التخمير

 فعالةمن أجل إنتاج مركبات  A. awamori باستخدامالعضوية -المائية خالصتها

ليتشي يمكن أن يتحلل ال قشور ثمار يالموجود ف . حددت الدراسة أن الروتينحيويا  

ول فيرإلى كامفيرول وكام ا  لوكوزيد والذي يتحول أيضغ-3رسيتين ليشكل كرسيتين وك

تراكم حمض  Puupponen-Pimia لوحظ في عمللوكوزيد أثناء التخمير. غ 3-

، cloudberryالتحلل المتزامن لإليالجيتانين في تخمير التوت السحابي ، اإليالجيك

إلى  221وزيادة من  غ/لغم 118إلى  221لإليالجيتانين من ى إلى انخفاض مما أد

 Pediococcusمن التخمير باستخدام  يوم 14بعد  حمض اإليالجيك في غ/ملغ 528

pentosaceus VTT E-072742 درس .Huynh  استخدام أوراق القرنبيط

دام مير باستخحصل التخوقد  ،من أجل إطالق المركبات الفينوليةالخارجية كركيزة 

Aspergillus sojae ( ملغ 321على أعلى مستوى من إجمالي المركبات الفينولية 

 FW رام من الوزن الطازجغ RE (rutin equivalents/)111 من مكافئات الروتين

(fresh weight) ـ  ساعة 24( بعد والتي كانت أعلى  سالالت فطرية أخرى 1مقارنة ب

 نموذج(. تغير FWغ  RE/111لغ م 113ر المخمرة ) بثالث مرات مقارنة بالعينة غي

التخمير إلى  لكايمبفيرول قبلليد بشكل رئيسي زليكوغالالشكل لمركبات الفينولية من ا

لوكويد باعتباره المستقلب السائد للكايمبفيرول بعد تخمير أوراق غدي-S-3-كايمبفيرول

 Fusarium لـ امالقرنبيط الخارجية. أثبتت دراسة أخرى أن المستخلصات الخ

solani pisi باستخدام SSF لمنتجات الثانوية لمعالجة الطماطم كانت طريقة مثمرة ل

اف مركبات تم اكتش . عالوة على ذلك إلى جانب الليكوبينالليكوبينلتعزيز استخالص 

 152ي والتي كانت حوال اتيدئمثل المركبات الفينولية والفالفونو حيويا   فعالةأخرى 

 ملغ 15و غGAE (gallic acid equivalents/) ئات حمض الغاليكمن مكافلغ م

على التوالي. كانت هذه  غQE (quercetin equivalents/) كيرسيتينال مكافئاتمن 

 1.4و غ/GAE ملغ 1.15القيم أعلى من تلك التي تم قياسها في الطماطم الطازجة )

ى زيادة جميع المركبات إل ا  ال تؤدي عملية التخمير دائم على أية حال. غ(/QE ملغ
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 ااستقالبه يتم انخفاض في بعض المكونات، ألنهوفي بعض الحاالت  ، ولوحظالفينولية

-Perezإلى أشكال أخرى ذات سمية أقل تجاه الكائنات الدقيقة المخمرة. أفاد 

Gregorio ينما تم ب من التوت الطازج اتيدئأنه تم استخالص أكبر كمية من الفالفونو

سير ذلك من خالل تحلل ويمكن تف ستويات األدنى من التوت المخمرلماستخالص ا

 وسيانين.تاألن

 

 الصناعية األنزيمات 1

 والمحللة للغنين والسليلوز، Amylolyticالمحللة للنشا  األنزيماتتعد 

lignocellulolytic  األخرى ذات الصلة مثل البكتينازات، األنزيمات جانبإلى 

 األنزيماتمن بين أهم مجموعات  tannases تانازاتالو xylanases الكزيالنازات

-نوغفي معالجة المواد النشوية واللي األنزيماتمن حيث القيمة التجارية. تُستخدم هذه 

إن لذلك ف ،الوقود والمنتجات األخرى ذات القيمة المضافة، سليلوزية إلنتاج السكر

ات إلى ذلك تفي النفاي مرتفع للغاية. باإلضافة األنزيماتالطلب الصناعي على هذه 

والمنتجات الثانوية من صناعة األغذية الزراعية النباتية بالمتطلبات التي يتعين 

ا هو باستخدام تقنية التخمير كم الصناعية، وأيضا   األنزيماتاستخدامها كركائز إلنتاج 

 .2موضح في الجدول 
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ية من الفضالت والمنتجات الثانوية باستخدام الصناع األنزيمات. إنتاج 2الجدول 

 التخمير تقنية

 المتعضية الركازة األنزيم
نمط 

 التخمر
 الفعالية *

 المحللة للنشا األنزيمات

 ألفا أميالز
نوى 

 األكيدنيا

Penicillium 

expansum 
SSF 

1121 

 وحدة/غ

 وحدة/غ Bacillus subtilis SSF 1 قشر الموز ألفا أميالز

 زألفا أميال
نوى بذر 

 المنغا
Fusarium solani SmF 1.1 وحدة/غ 

 ألفا أميالز
فضالت 

 الخضار

Anoxybacillus 

amylolyticus 
SSF 112 وحدة/غ 

 ألفا أميالز
فضالت 

 البرتقال
Streptomyces sp SmF 

8.21 

 وحدة/مل/د

ألفا، بيتا 

 وغاما أميالز

فضالت 

البطاطا 

 النشوية

Bacillus 

Amyloliquefaciens 
SmF 

2.4 

 وحدة/مل/د

 lignocellulolyticالمحللة للغنين والسليلوز  األنزيمات

 الكينو سيلوالز
Trichoderma 

Reesei 
SSF 

13.4 

 وحدة/غ

 سيلوالز
فضالت 

 الفاكهة
Streptomyces sp SSF 

21 

 وحدة/مل/د

 Bacillus sp SSF نواة النخيل سيلوالز
2.1 

 وحدة/مل/سا
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 سيلوالز
فضالت 

 الموز

Cellulomonas 

cartae، 

Pseudomonas 

fluorescence، 

Pseudomonas 

putida and 

Bacillus 

megaterium 

SSF 
1.1 

 وحدة/مل/سا

 تفل العنب كزيالناز
Aspergillus 

Awamori 
SSF 

وحدة/غ  41

من الوزن 

 الجاف

 كزيالناز
تفل قصب 

 السكر

Sugarcane 

bagasse 
SSF 

121 

 وحدة/لتر/د

 البكتينازات

 زبكتين ليا

بولي 

 غاالكتوروناز

 تقل البرتقال،

قشر الموز  

 والمنغا، 

تفل قصب 

 السكر

Penicillium 

viridicatum 
SSF 

3541 

 وحدة/غ

 وحدة/غ 55

 البكتيناز
فضالت 

 العنب

Aspergillus 

Foetidus 
SSF 

1.35 

 وحدة/ملغ

 البكتيناز

قشور 

البرتقال 

وكعكة زيت 

 الفستق

S. cerevisiae SmF 
1285 

 وحدة/مل/د
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 البكتيناز

لب 

الحمضيات 

وتفل قصب 

 السكر

Aspergillus 

oryzae 
SSF 

33-41 

 وحدة/غ

 التانازات

 Aspergillus spp SSF تفل الكاجو التاناز
12.3 

 وحدة/غ

 قشر العنب التاناز
P. chrysogenum و 

T. viridae 
SSF 84 وحدة/غ 

 التاناز

فضالت 

كرز الهند 

 وثمار المنغا

Aspergillus و 

Penicillium 
SSF 

42 

 وحدة/مل/د

 التاناز
بقايا 

 الحمضيات

Paecilomyces 

variotii 
SSF 11 وحدة/غ 

 المحللة للنشا األنزيمات 1.2

 α-amylase (1,4-α-D-glucanإلى  المحللة النشوية األنزيماتتنقسم 

glucanohydrolase, EC 3.2.1.1)  ،β-amylase (EC 3.2.1.2)  ،

amylase maltogenic (EC 3.2.1.33) ، (γ-amylase, 

amyloglucosidase, EC 3.2.1.3) glucoamylases ،isoamylase (EC 

النشا وما  األنزيمات هذه تحلل .pullulanases (EC 3.2.1.41)و (3.2.1.68

ثل ممنخفضة الوزن الجزيئي  سكاريدات إلى والمتعددةة يلالقل السكاريداتمن  هشابه

 الفركتوز والمالتوز.، لوكوزغال

 ،قيّمة تحتوي على نسبة عالية من النشا فضالتر إلى نوى بذور الفاكهة على أنها يُنظ

حللة الم األنزيماتكركيزة إلنتاج  النوىتم إجراء العديد من الدراسات باستخدام وقد 
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 Fusariumبواسطة  α-amylase كركيزة إلنتاجالمنغا  بذور نوى. تم استخدام للنشا

solani NAIMCC-F-02956 في ظل الظروف المثلى بالغمرام التخمير باستخد .

 31ودرجة الحرارة  4.1)وزن/حجم(، درجة الحموضة  %5بنسبة  الركازةلتركيز 

 1.1 بمعدلبنجاح  α-amylaseتم إنتاج  الحضندرجة مئوية في اليوم التاسع من 

الذي أنتج ميكرو واحد من  األنزيممقدار  هي α-amylase)وحدة واحدة من  غوحدة/

من  غ/وحدةلتوز/دقيقة/مل في ظل ظروف الفحص وتم التعبير عنه على أنه الما

أو منتجات ثانوية أخرى من الفاكهة إلنتاج  فضالتالركيزة الجافة(. كما استخدمت 

أنه من خالل تطبيق Mahmoud و Mouna imen. أظهر للنشاإنزيمات حالة 

Streptomyces sp. 20r البرتقال تحت التخمير المغمور، كان  فضالت إلى مسحوق

على هذه البقايا  α-amylase للـمن الممكن إجراء إنتاج فعال من حيث التكلفة 

. α-amylaseعلى قشر الموز إلنتاج  أيضا   Bacillus subtilis تم تطبيقالزراعية. 

؛ درجة غ 51زة اساعة، محتوى الرك 24 الحضن زمنالمحّسنة  الشروطكانت 

للحصول على أقصى  SSF باستخدام 1درجة مئوية ودرجة الحموضة  35الحرارة 

 α-amylaseوحدة واحدة من إن ) وحدة/غ 1، مع أقل أو أكثر من  األميالزإنتاج من 

ميكرو مول من المالتوز/دقيقة/مل تحت ظروف  1التي أنتجت  األنزيمهي كمية 

 فة(.من الركيزة الجا وحدة/غ الفحص وتم التعبير عنها على أنها

 

 Lignocellulolytic سليلوز نينغالمحللة لل األنزيمات 1.0

ئيسي، بشكل ر األنزيماتمجموعة كبيرة من  للغنين سليلوزالمحللة  األنزيماتتشكل 

 المحلمهة األنزيماتز( واز واألوكسيداالمحللة للجنين )البيروكسيد األنزيماتك

محفزات حيوية  Lignocellulolyticإنزيمات إن )السليوالزات والهيميسليالز(. 

نزيمات إلجنين. تتوفر معلومات عن إنتاج مسؤولة عن تحلل السليلوز والهيميسليلوز وال

Lignocellulolytic  مثل السليوالز والهيميسليالز من الكائنات الحية الدقيقة. تُبذل

ة صناعالوالمنتجات الثانوية من  الفضالتباستخدام  SSFمحاوالت لدراسة عمليات 
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على نطاق المختبر أو على نطاق شبه تجريبي.  األنزيماتإلنتاج هذه  ية الغذائيةالزراع

 Cellulomonas لـ SSFالموز كركيزة في  فضالتتم إنتاج السليوالز باستخدام 

cartae، Pseudomonas fluorescence، Pseudomonas putida 

 الفعالياتمن . أظهر هذا االتحاد البكتيري مستوى عاٍل Bacillus megateriumو

 15 لإلنزيمات ما بين النوعية الفعاليات. تم الحصول على الحد األقصى من يةاألنزيم

. أظهرت دراسة حديثة أن إنتاج الزيالناز )ينتمي إلى المزرعةمن نمو  ا  يوم 25إلى 

وز( سكريات البنتيسيلولوز ويعمل على الهيميسليلوز، وهو بوليمر من مجموعة هيم

تخدام نموذج رياضي يعتمد على نمو الفطريات الخيطية يمكن تقديره باس

Trichoderma harzianum P49P11 على تفل قصب السكر. 

 البكتينازات 1.1

 يمكن تصنيف البكتينازات على نطاق ،التي تحلل البكتين األنزيماتهي مجموعة من 

في سلسلة البكتين  α1-4كسر روابط تالبلمرة ]) مزيلةواسع إلى مجموعتين وهما 

[ وإنزيمات غاالكتوروناز والبكتين لياز لرئيسية( على سبيل المثالا

demethoxylating (البكتين إلى حمض البكتين عن  يؤسترالذي  بكتين استراز

كل وكسي(. يستخدم البكتيناز في تحلل المواد النباتية ويستخدم بشتطريق إزالة بقايا المي

ن العديد من أنواع الفاكهة خاص الستخراج العصير في درجات حرارة منخفضة م

العديد من الدراسات حول إنتاج البكتيناز  يوجدعلى سبيل المثال عصير الموز. 

ثة في دراسة حديتم باستخدام نفايات األغذية الزراعية/المنتجات الثانوية كركيزة. 

فعالة من حيث التكلفة باستخدام قشر البرتقال وكعكة زيت  وسطالحصول على تركيبة 

 %5السوداني إلنتاج البكتيناز. مع ظروف التخمير المثلى لقشر البرتقال )الفول 

 MnSO4 (1.18%وزن/حجم(،  %4وزن/حجم(، كعكة زيت الفول السوداني )

 S. cerevisiae PVK4مع  SMF باستخدامساعة(  48وزن/حجم(، وفترة حضانة )

 فعاليةة من )تم تعريف وحدة واحدوحدة/مل  1285أعلى قيمة  األنزيمأظهر نشاط 

-Dالذي يحرر ميكرولتر واحد من حمض  األنزيمالبكتيناز على أنها كمية 

galacturonicادة (، بزيوحدة/مل /دقيقة/مل تحت ظروف الفحص وتم التعبير عنها كـ
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(. تم إجراء دراسة أخرى حول YEPD)مرق  التحكم بوسطتسعة أضعاف مقارنة  

 Aspergillus oryzae. تمت زراعة Biz إنتاج البكتيناز على نطاق تجريبي بواسطة

من الركيزة التي تحتوي على  غك 15، على مفاعل حيوي بطبقة تجريبية معبأة على

من تفل قصب السكر )وزن/وزن على أساس  %48.4من لب الحمضيات و 51.1%

 فعالية)تم تعريف وحدة واحدة من وحدة/غ  41-33 بمقدار نتج البكتينازأجاف(. 

-Dرام واحد من حمض غالذي يحرر ميكرو األنزيمها كمية أنعلى  البكتيناز

galacturonic/وحدة/غ  مل تحت ظروف الفحص وتم التعبير عنها على أنها/دقيقة

 D-galacturonicإطالق كمية من حمض  قادرة على كانت( ومن الركازة الجافة

 .مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها مع البكتيناز التجاري

 زتاناال 1.1

الذي يشار إليه عادة  باسم التاناز  tannin acyl hydrolaseرك إنزيم يشا

(EC.3.1.1.20في التحلل البيولوجي للعفص إلى حمض الغاليك وال )وجديلوكوز. غ 

العديد من الدراسات حول إنتاج التاناز باستخدام الفطريات أو األنواع البكتيرية 

حيث تم  Limaثيرة لالهتمام بواسطة والمخلفات الزراعية كركيزة. تم إجراء دراسة م

 SSFالحصول على تقييم إنتاج التاناز بواسطة أنواع الرشاشيات والبنسيليوم من خالل 

فاكهة المنجابا الهندي وكرز الراق والنفايات الصناعية الزراعية، باستخدام األو

على ج للتاناز بأنت  كأفضل مُ  P. montanenseمن هذه الدراسة اختيار تم كركيزة. 

 األنزيمعلى أنها كمية  التاناز فعاليةف وحدة واحدة من تعرمل )وحدة/ 42 اقدره فعالية

تم ي، وة إلطالق جزيء واحد من حمض الغال/دقيقة/مل تحت ظروف الفحصالمطلوب

مع  الهنديكرز ال، باستخدام ساعة من التخمير 12( بعد مل/وحدةالتعبير عنها كـ 

على مدى  ثابتا   P. montanenseان تاناز رطوبة. ك %11و العفصحمض  3.5%

درجة مئوية.  51و pH 1.1درجات الحرارة وأظهر أعلى نشاط عند ، pHواسع من 

. منخفضة التكلفة( لصناعة األغذية أظهرت دراسة حديثة فوائد إنتاج التاناز )من عملية

الحمضيات كركيزة وساللة فطر  فضالتفي هذه الدراسة استخدام تم 

Paecilomyces variotii  إلنتاج التاناز بواسطةSSF فعالية. أظهر التاناز المنتج 
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-pH 4.1بين الرقم  %81درجة مئوية وثبات  11، مع 5.1درجة حموضة عند  ةمثالي

بعد ذلك على عصير البرتقال وأظهرت  األنزيمدرجة مئوية. تم تطبيق  11-21و 1.5

ن وزاد تويات الهسبريدين والنارينجيالنتائج أن التاناز على عصير البرتقال قلل من مس

 نارينجين.الين ودهسبريالليكون غاألمن شكل 

 من الموارد الحيويةأهم المنتجات  1

 األحماض العضوية 1.2

في الماء تحتوي على مجموعة أو أكثر من  منحلةمركبات العضوية األحماض 

مجموعات الكربوكسيل ومجموعات وظيفية أخرى غير أمينية. تعتبر األحماض 

يمكن إنتاجها عن طريق المعالجة  building blockأساسية لعضوية مواد كيميائية ا

الميكروبية. يمكن استخدام األحماض العضوية لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات 

 األغذيةفي العديد من الصناعات ووحدات المعالجة مثل معالجة األغذية، صناعة 

خدم . تست..الخ ات تحفيز النفط والغازواألعالف، المستحضرات الصيدالنية، ووحد

( Aspergillus sp.  ،Yarowia lipolyticaاألنواع الفطرية )على سبيل المثال

األحماض العضوية المنتجة أثناء  3إلنتاج األحماض العضوية. يسرد الجدول  تجاريا  

SSF .في العديد من المخلفات الزراعية الصناعية 

يستخدم بشكل شائع في الصناعات الغذائية  يحمض الستريك هو حمض كربوكسيل

قة ال الكيميائي ولكن بهذه الطري باالصطناعيمكن إنتاج حمض الستريك  ،والصيدالنية

تعلقة الم الكيميائية الحيويةيكون أرخص من التخمير الفطري. تم تحديد المسارات 

 TCAدورة الحموض ثالثية الكربوكسيل بتراكم حامض الستريك ودور 

(tricarboxylic acid cycle في الفطريات. يمكن تقسيم تراكم حامض الستريك )

عن طريق  CoAإلى البيروفات واألسيتيل  الهكسوز( تفكك 1إلى ثالث عمليات: )

وأوكسالو أسيتات  CoAأسيتيل  تكاثف( 3أسيتات، و)و( تكوين أوكسال2تحلل السكر، )

 .إلى حامض الستريك
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 SSFة بواسط رئيسيتاج حمض الستريك بشكل في عملية التخمير الفطري إنيتم 

من مصادر الكربون البديلة مثل المخلفات الزراعية  Aspergillus nigerباستخدام 

(. تمت دراسة إنتاج حامض الستريك عبر طريق التخمير على 3الصناعية )الجدول 

 ةنطاق واسع في العقود القليلة الماضية. في ضوء االستفادة من المنتجات الثانوي

الزراعية تم اختيار قشور الموز كركيزة بديلة محتملة إلنتاج حامض الستريك بسبب 

في هذه الدراسة إجراء تخمير الكوجي باستخدام تم محتواه العالي من العناصر الغذائية. 

( كركيزة إلنتاج حمض الستريك باستخدام Musa acuminataقشور الموز )

Aspergillus niger وجد  درجة مئوية 28، درجة حرارة %11. عند رطوبة بنسبة

ساعة حضانة مناسبة  12و كلقيحةمل جراثيم/ 811، و3أن درجة الحموضة األولية 

الزرع (. تم فحص استخدام غ/كغ 181ألقصى إنتاج لحمض الستريك )حوالي 

ات الحية الدقيقة أثناء التخمير إلنتاج حامض لكائنبوجود مشاركة من ا المشترك

القائمة على استخدم المؤلفون مواد النفايات  في هذه الدراسة. Ali الستريك بواسطة

سوداني فل التفاح وقشر الفول التقشر الفول السوداني ومزيج من ، الزراعة )ثفل التفاح

 Alternariaو Aspergillus ornatusمع  SSF( كركيزة لـ 51:51بنسبة 

alternata ض مأقصى إلنتاج ح ا  دتعزيز إنتاج حمض الستريك. أظهرت النتائج حل

درجة  31وجود األرجينين كمكون غذائي إضافي عند ب/مل لغم 2.14الستريك يبلغ 

مع درجة  ٪51فل التفاح عند محتوى رطوبة بنسبة تمئوية في وسط يعتمد على 

العينة  ساعة من التخمير. بالمقارنة مع 48بعد  (غ 25ومحتوى ركيزة ) 5حموضة 

 مل./لغم 1.5مض الستريك حوالي ن إنتاج حالضابطة )بدون أرجينين( كا

حمض الخل هو منتج مخمر لكل من التخمير الهوائي والالهوائي وهو المكون الرئيسي 

ل الحيوي الناتجة عن التحوي الخلالمستقلب األساسي لبكتيريا حمض  ، ويعتبرفي الخل

 alcohol dehydrogenase (ADH) انول من خالل تفاعلين محفزين بواسطةتلإلي

 pyrroloquinoline ( المعتمدين علىALDH) aldehyde dehydrogenaseو

quinone (PQQ) ة الديهيد بواسط انول إلى أسيتت. يتأكسد اإليالمرتبط بالقشر

ADH  ثم يحولALDH إلطالقه في البيئة المحيطة.  الخلالديهيد إلى حمض  األسيت



23 

 

الفاكهة  فضالتمن  الخل تم إجراء عدد من الدراسات الناجحة إلنشاء إنتاج حمض

 الخلإنتاج حمض  Raji(. أظهر وبقايا األناناسقشر فاكهة الكيوي ح، )مثل ثفل التفا

ساعة  48تم تخمير القشور ألول مرة لمدة  ،من قشور األناناس من خالل خطوتين

مض انول إلى حتتم أكسدة اإلي ثم ،انولتلتحويل السكر إلى إي S. cerevisiaeباستخدام 

. كان الحد األقصى الحضنلمدة تسعة أيام من  Acetobacter acetiواسطة ب الخل

 تفي في الظروف المثلى. بالمقارنة مع المعايير %4.11حوالي  الخلإلنتاج حمض 

ثال في على سبيل الم، ففي الخل الخلهذه القيمة بالمواصفات المتعلقة بتركيز حمض 

 .%12.3 - 4.1في الخل بين  الخلتركيز حمض  يبقىكندا 

 

باستخدام بقايا الصناعات  SSFاألحماض العضوية المنتجة خالل . 3الجدول 

 الزراعية كركائز

 المردود/التركيز المتعضية الركازة الحمض العضوي

 حمض الستريك

 غ/كغ Aspergillus niger 124 تفل التفاح 

 بقايا األناناس 
Yarrowia 

lipolytica 
 غ/كغ 212

 غ/كغ Aspergillus niger 181 قشور الموز 

 
فضالت لب 

 األناناس
Aspergillus niger 5.25 غ/كغ 

 
تفل التفاح 

 وقشر الفستق

Aspergillus 

ornatus, 

Alternaria 

alternata 

 ملغ/مل 2.1

 حمض الخل
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 قشر األنانس 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Acetobacter 

rancens 

 )ح/ح( 2%

 ألنانسقشر ا 

Saccharomyces 

cerevisiae 

acetobacter aceti 

 )ح/ح( 4.11%

 قشر البابايا 

Saccharomyces 

cerevisiae, 

acetobacter aceti 

 )ح/ح( 5.23%

 حمض اللبن

 
 قشر المنغا

 قشر البرتقال

Lactobacillus 

casei, 

Lactobacillus 

delbrueckii 

 غ/ل 13.33

 غ/ل 54.54

 غ/ل Rhizopus oryzae 12 قشر السابوتة 

 
البطاطا 

 المهدورة

Lactobacillus 

rhamnosus 
 غ/ل 41

 حمض الزبدة

 
تفل قصب 

 السكر

Clostridium 

Tyrobutyricum 
 غ/ل 21

 حرشف القدس 
Clostridium 

tyrobutyricum 
 غ/ل 21.5

 
دبس قصب 

 السكر

Clostridium 

tyrobutyricum 
 غ/ل 35
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عضوي شائع يمكن اشتقاقه من مصادر متجددة  حمض (الالكتيك) اللبن حمضإن  

الكسافا إلخ. يمكن إنتاج حمض الالكتيك إما عن  بقايا، ا، قشر البطاطنغامثل قشر الم

من حمض الالكتيك من خالل  %11 ينتج ،الكيميائي باالصطناعطريق التخمير أو 

لسكريات اإلنتاج حمض الالكتيك من  االستقالبيةالتخمر البكتيري. تنقسم المسارات 

ل السكر ار تحلمسلالكتيك إلى مسار فوسفات البنتوز/المختلفة بواسطة بكتيريا حمض ا

ج بكتيريا (. تنتمتغاير لبنيمسار فسفوكيتوالز )استقالب ، (لبني صرف)استقالب 

العديد من  يوجد(. %11) ا  ي تقريبحمض الالكتيك النق التخمر اللبني الصرف

خلفات الفاكهة والخضروات وكذلك المخلفات الزراعية الدراسات التي تحدد استخدام م

، لوةالذرة الح، البازالء الخضراء ا،إلنتاج حمض الالكتيك. تم استخدام قشور البطاط

إلنتاج حمض الالكتيك من خالل التخمير باستخدام سالالت  منغاالبرتقال وال

Lactobacillus casei وLactobacillus delbrueckiiأعلى  . تم الحصول على

 54.5بينما كان  L. caseiلتر لقشر المانجو بواسطة /غ 13.3لحمض الالكتيك  مردود

. تم الحصول على كمية حمض L. delbrueckiiلتر لقشر البرتقال بواسطة /غ

لتر. /غ 38.1إلى  13.4الالكتيك من الركائز األخرى عند مستويات أقل تتراوح من 

الحصول عليه من مصدر  الالكتيك الذي تميمكن مقارنة هذه القيمة مع ناتج حمض 

لتر لمخلفات /غ 11حمض الالكتيك البالغ  مردود بلغ على سبيل المثال طبيعيكربون 

ثة دراسة ثال في دراسة حديثةتم . سملتر لنخالة األرز المنزوع الد/غ 28قصب السكر و

 الحيوي نتاجاإلالمهدرة من  امخلفات البطاط، الخبز المهدر - الفضالتأنواع من 

 Lactobacillus)+( حمض الالكتيك بواسطة  Lكركائز إلنتاج  -نول البيرة تاإليل

rhamnosus ATCC 7469 . تم الحصول على أقصى إنتاجية لحمض الالكتيك

على  غ/غ 1.8لحمض الالكتيك  مردود/لتر وأعلى غ 41/لتر/ساعة وتركيز غ 1.28

 ساعة من التخمير. 31المهدرة بعد  اوسط البطاط

تدعم هذه النتائج المذكورة أعاله نظرة عامة على إنتاج األحماض العضوية عن طريق 

تقنية التخمير باستخدام المخلفات الصناعية لألغذية الزراعية في مقياس المختبر. يمكن 

الفاكهة والخضروات ومنتجاتها الثانوية بالكامل كركائز بديلة ذات  فضالتاستخدام 
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ي التخمير إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة على نطاق قيمة اقتصادية منخفضة ف

عندما يتم تطوير عملية التخمير للحصول على المنتجات  على أية حالتجريبي. 

( نوع الركائز 1المطلوبة على نطاق واسع يجب تلبية المقتنيات المطلوبة مثل )

الحيوي  عاالصطنا( مسارات 2والكائنات الدقيقة التي يتم اختيارها بشكل مناسب؛ )

ئز خمير والركا( سلوك الكائنات الحية الدقيقة في عمليات الت3إلى المنتج المطلوب؛ )

ؤدي ما يم النوعيةلواسع ومتطلبات الوسائط نطاق استخدام الركيزة ا )على سبيل المثال

 ( المراقبة الصارمة لمعايير عملية التخمير.4)إلى تنقية المنتج بشكل أبسط(؛ و

 

 كحول حيويال 1.0

مكن ي ئليلي( وقود حيوي ساتانول الحيوي، الكحول اإليتد الكحول الحيوي )اإلييع

إنتاجه من العديد من موارد الكتلة الحيوية المختلفة. يمكن استخدام معظم الكتلة الحيوية 

النشويات والسليلوز كركيزة محتملة لتخمير ، الزراعية التي تحتوي على السكريات

 ي تقريبا  انول الحيوتالميكروبية. يتم إنتاج كل وقود اإلي انول عن طريق العملياتتاإلي

من الوقود الذي تستهلكه  %41أكثر من  انول حاليا  تيوفر اإلي ،عن طريق التخمير

انول الحيوي تمليار جالون من اإلي 4.5 حوالييتم إنتاج و ،السيارات والشاحنات الخفيفة

قايا نشا ب تياريل. يتم استخدام من قصب السكر عن طريق التخمير كل عام في البراز

انول الحيوي تكمصدر اقتصادي إلنتاج اإلي الشيبس الناتج أثناء تصنيع رقائق االبطاط

 111عند  4SO2H 1%. بعد المعالجة بـ Saccharomyces cerevisiaeبواسطة 

في كل من الظروف الهوائية  ادرجة مئوية لمدة ساعة واحدة، تم تخمير بقايا البطاط

/لتر( غ 5.5انول )تمن اإلي مردودأقصى  ه تم تحقيقالالهوائية. أظهرت النتائج أنوشبه 

 S. cerevisiae y-1646درجة مئوية بواسطة  35ظروف شبه الهوائية عند التحت 

التحقيق في تجربة إلنتاج مؤخرا  /لتر(. تم غ 2ZnCl 1.4)ساعة عند إضافة  31بعد 

 ،Trichoderma harzianumترك لـ المش الزرعانول الحيوي باستخدام تاإلي

Aspergillus sojae وSaccharomyces cerevisiae  بواسطةEvcan وTari .
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، دقيقة 41 ،درجة مئوية 111فل التفاح درجة حرارة تالمثلى ل الحلمهةكانت ظروف 

تم  صلب/سائل )وزن/حجم(. إلى جانب ذلك 1:11ونسبة  %4 حمض الفوسفوريك

 T. harzianumو A. sojaeحجم( لـ /)وزن %1 البالغ تاللقيحا كيزاترأن تحديد 

دام طريقة الظروف المثلى للتخمير باستخ هي S. cerevisiaeحجم( لـ )وزن/ %4و

 ومردود أعطت أعلى تركيزحيث دورة في الدقيقة  211 التهوية وسرعة تحريض

 غ/غ 1.1/لتر وغ 8.1حيث بلغ  المرجعانول حيوي على إجمالي محتوى السكر تإي

 على التوالي.

 

 الغاز الحيوي 1.1

 ان )الميثان الحيوي( مصدر متعدد االستخدامات للطاقةتيعتبر الغاز الحيوي الغني بالمي

يمكن استخدامه الستبدال الوقود األحفوري في إنتاج الطاقة والحرارة، والمتجددة، 

في ( الوقود األساسي الموجود 4CHان )تالمي يعد واستخدامه كوقود غازي للمركبات.

للمواد العضوية ذات األصل  الحيوييمكن إنتاجه من التحلل و ،الغاز الطبيعي

البيولوجي )الكتلة الحيوية( في الظروف الالهوائية. حصلت الدراسات الخاصة بإنتاج 

الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية والمخلفات على نتائج ناجحة خالل العقود القليلة 

زيتون من عملية تصنيع زيت الزيتون كركيزة إلنتاج الغاز فل التالماضية. تم استخدام 

 في فل الزيتون المطحون جيدا  تالمؤلفون  مزج. Dalgicو Tekinالحيوي في تجربة 

في وأيام  11درجة مئوية. بعد  31لتر عند  1الماء باستخدام هاضمات الهوائية بحجم 

يات، لوحظ أن الحد النفامطامر من  التصريفالموردة من مياه  الزرعظل مصادر 

االحتفاظ  زمنفي المائة )ح/ح(، وهو ما يقابل  81ان يبلغ حوالي تاألقصى لتكوين المي

نصف  هضمال من إجمالي المواد الصلبة خالل %11و يوما   21الهيدروليكي لمدة 

في الدراسات الحديثة فحص تحسين وتطوير عمليات إنتاج الغاز الحيوي تم . مستمرال

جراء إ على وجه الخصوصتم ديد من الباحثين. أعلى من قبل الع ودمردللحصول على 

تحسين في إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات قشر البرتقال عن طريق ترشيح الليمونين 
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ال ويعرف كعامل . يوجد الليمونين في فضالت قشر البرتقWikandariبواسطة 

زالة شور. قام المؤلفون بإمما يعيق إنتاج الغاز الحيوي عند هضم الق مضاد للميكروبات

مفاعالت قبل الهضم في ال كمحلالليمونين الموجود في قشر البرتقال باستخدام الهكسان 

إلى  1.11. أظهر إنتاج الغاز الحيوي زيادة بأكثر من ثالثة أضعاف من ا  يوم 33لمدة 

 من المواد الصلبة المتطايرة. غان/كتمي 3م 1.22

 

 

 األنزيم تقنية 7

 مقدمة عامة 7.2

عبارة عن بروتينات ، وهي مختلفة حيويةمحفزات مسؤولة عن وظائف  نزيماتاأل

يمكن  .ببتيديةمن خالل رابطة  تتكون من عدد من األحماض األمينية المرتبطة تساهميا  

من أي كائن حي إما عن طريق استخالصها من خالياها )إنزيمات  األنزيماتإنتاج 

(. خلويةرازات الخاليا )إنزيمات خارج ( أو عن طريق استعادتها من إفخلويةداخل 

 يمكنيث ح ،تفاعالت كيميائية حيوية معينة عند درجات حرارة مختلفة األنزيماتتحفز 

أن تحفز كمية كبيرة من الركيزة في المنتج النهائي  الفعال األنزيملكمية صغيرة من 

تي تتسم مزايا المن ال دون أن تستهلك نفسها. تجلب األنشطة التحفيزية لألنزيمات عددا  

درجة الحرارة ، كيز منخفضة، وتنشط في ظل ظروف درجة الحموضةابالكفاءة بتر

تم تطبيقها . لذلك يالفعاليةلركيزة، سمية منخفضة، وسهولة إنهاء ل نوعية عاليةالمعتدلة، 

 الخ. .. الجلود وصناعة المنظفات، المشروبات، في العديد من الصناعات مثل األغذية

ة في بداية التقان األنزيماتجة النباتية واألعضاء الحيوانية أهم مصادر كانت األنس

من أنسجة أو  األنزيماتمن  %11تم استخراج حوالي  ، حيثالحيوية لألنزيمات

. بعد بضعة عقود تغير هذا االتجاه 1111إفرازات نباتية وأعضاء حيوانية في عام 

مصادر ميكروبية بسبب أنظمة الصناعية تُنتج اآلن من  األنزيماتوأصبحت معظم 
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ل أساسي الميكروبية بشك األنزيماتالخاليا الممتازة للكائنات الحية الدقيقة. يتم إنتاج 

إن ف على أية حالبإحكام.  مضبوطةظروف بيئية  في ظل الغمريمن خالل التخمير 

 اتعضيالمتخاصة تلك من  األنزيماتإمكانات جيدة إلنتاج  تخمير الحالة الصلبة أيضا  ل

 .الخيطية المناسبة بشكل خاص للنمو على سطح الركائز الصلبة

 المستخدمة في التحويل الحيوي للمنتجات الغذائية الثانوية األنزيمات 7.0

، نظفاتالم، علف الحيوانات، في الكثير من الصناعات مثل األغذية األنزيماتتُستخدم 

 تاألنزيمارئيسية من التشخيص والعالج. إن الفئة ال، الورق، الجلود، المنسوجات

 لمحللةا األنزيماتالمنتجات الثانوية الغذائية هي على ما يبدو  تقييمالمستخدمة في 

لتحليل النشا )الموجود في بعض المنتجات  األنزيمات هذه تستخدم ،للكربوهيدرات

في إنتاج العصائر الغنية بالسكر التي يمكن تخميرها بواسطة الميكروبات و ،الثانوية(

 األنزيمات. إلى جانب ذلك تستخدم ج عدد كبير من المركبات المهمة صناعيا  إلنتا

عالف. في معالجة األغذية واألو، وفي تصفية عصائر الفاكهة كمساعدات هضم

حضير بشكل تقليدي في ت للعجول عويةيتم استخدام المنفحة الم صناعة المواد الغذائية

ت للحوم. تولد معظم صناعا طريابايا كم، بينما يتم استخدام غراء من أشجار البالجبن

يات يمكن تحويلها إلى سكر المتماثرات الليغنانوسيليلوزية فضالتمعالجة الحبوب 

ز الوز. يمكن أن يؤدي استخدام األميالز والهيميسليلوقابلة للتخمير من خالل عمل السلي

كيزة ك كروالتي يمكن استخدامها بعد ذل النشوية الفضالتلوكوز من غإلى تحرير ال

 .عن طريق التخمير الميكروبي ا  د كبير من المركبات المهمة صناعيإلنتاج عد

للنفايات والمنتجات الثانوية من صناعة األغذية  األنزيماتب المتواسط تقييمال 7.1

 الزراعية النباتية: فئات المنتجات والدراسات الحديثة

 حيويا   الفعالةالمركبات  7.1

 -كاريدلبولي ساظ ببعض المركبات الفينولية في شبكة في مصفوفات النبات يتم االحتفا

أو كارهة للماء، والتي ال يمكن الوصول إليها  هيدروجينيةنين عن طريق رابطة يغل

العادية. تم اعتبار المعالجة المسبقة باستخدام  االستخالصفي عملية  محلباستخدام 
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كوسيلة فعالة  ينازوالبكت α-amylase ،إنزيمات مفردة أو متعددة مثل السليوالز

 هةوحلمالكلي بسبب كسر جدار الخلية  المردودإلطالق المركبات المرتبطة وزيادة 

من قبل عدد من العلماء على مدى  التصريحهذا من وقد تم إثبات  ،للسكريات الهيكلية

 األنزيماتمزيج من  Mushtaqاستخدم  دراساتالفي أحدث ف ،العقود القليلة الماضية

 Streptomycesوالبروتياز من  Aspergillus nigerالز من والسلي)البكتيناز، 

griseus وق السوائل فب االستخالص( للمعالجة المسبقة لقشر الرمان قبل تطبيق

لمضادات األكسدة الفينولية. أشارت النتائج إلى أن المعالجة المسبقة في ظل  ةالحرج

درجة ، وة مئويةدرج 41( عند %3.8) األنزيم ظروف محّسنة تتضمن تركيز

السوائل فوق الحرجة قدمت أقصى ب االستخالصدقيقة أثناء  85لمدة  1.1الحموضة 

ومردود من المستخلصات  غ/GAE لغم 312من الفينوالت يبلغ  مردودقدر 

لغ م 181مع عينات التحكم )لم يتم تطبيق إنزيم( بلغ هذا ، بينما %15.1 استخالص

GAE/في دراسة أخرى تطبيق مزيج تم والي. على الت %31من المستخلصات و غ

-pectinase, endo-1,3 (4)-β ، يتكون منKemzyme Kemineإنزيمي يسمى 

glucanase, α-amylase, endo-1,4-β-xylanase وbacillolysine 

ستعادة ال بالمحالتقشر البطيخ كمعالجة مسبقة قبل االستخالص  على)البروتياز( 

حرير عزز من ت األنزيمبمساعدة  المحالتأن استخالص الفينوالت. أشارت النتائج إلى 

( مقارنة FWالفينوالت المضادة لألكسدة ثالث مرات على أساس الوزن الطازج )

 استخدمت مجموعة علماء )لم يتم تطبيق إنزيم(. بالمحالت التقليدي ستخالصاالب

( لعالج 2:1)نسبة  والبكتينللبكتين  المحللة األنزيماتمن مستحضرات  ا  مزيج ينأخر

لى ع الحصول. تم األنزيمالعنب من أجل استخالص مادة البوليفينول بمساعدة  تفل

)بناء  على غ /كغ 4.5أعلى كمية من المركبات الفينولية بعد ساعتين من العالج بجرعة 

المائي  االستخالص. أدى 4.1حموضة درجة مئوية ودرجة  41جافة( عند المادة ال

صلت إلى و االستخالص مردودية إلى تحسن كبير في األنزيمة بالمعالج ا  فل متبوعتلل

 وسيانينتيدات غير األنوئفالفون، اللألحماض الفينولية %13.1و 12.4 ،11.1

حتوي الطماطم )التي ت بقاياتمت معالجة  وسيانين على التوالي. في دراسة حديثةتواألن
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ة لـ مير الحالة الصلبعلى كل من القشور والبذور( بمستخلص إنزيم خام ناتج عن تخ

Fusarium solani pisi  على أ الليكوبينللحصول على الليكوبين. كان استخالص

يناز الخام مقارنة بمستحضرات البكت األنزيمباستخدام مستخلص  استخالصهقليال  عند 

 الز.وأو السلي

 الوقود الحيوي 7.1.2

وية من منتجات الثاننوسليلوز في النفايات أو اليغالنشويات أو بقايا الل حلمهةيمكن 

يتم تخميرها لتحويلها إلى وقود حيوي سائل. أحد  منحلة،معالجة األغذية إلى سكريات 

لمعقد ي ألنزيماينية السليلوزية هو التحلل غالقيود الرئيسية على تحويل الكتلة الحيوية الل

 كسوزه نوسليلوزية التي تشكل جدران الخاليا النباتية إلطالقيغللبوليمرات الل مصفوفة

ة المعالجة المسبق تعد زيلوز في المقام األول( للتخمير.كلوكوز( والبنتوز )الغ)ال

الز أو الهيميسليالز الطريقة المفضلة بسبب إنتاجية التحويل األعلى والظروف وبالسيل

 . يكون تحويل السليلوز األصلي إلى سكر بطيئا  ةالحمضي بالحلمهةمقارنة   األقل سمية

نين غبمصفوفة من الل ألن السليلوز محمي جيدا   معالجة مسبقة، نظرا   للغاية بدون أي

والهيميسليلوز في األلياف الكبيرة. لذلك فإن المعالجة المسبقة لهذه المواد ضرورية 

 لسليلوز إلى السكريات القابلة للتخمير.ا حلمهةلزيادة معدل 

عندما  لانوتة إنتاجية اإليانول الحيوي زيادتأظهرت العديد من الدراسات حول إنتاج اإلي

في عملية التخمير والتسكير المتزامن.  β-glucosidaseتمت إضافة السليوالز مع 

 41انول بمكمالت السليوالز )تأن تحويل السكر في قصب السكر إلى إي Krishnaأفاد 

وبيتا  ،(غالز/و( من ركيزة السليFilter Paper Units) FPU وحدة ورق ترشيح

 Kluyveromyces ( في عملية التسكر ومع الخميرةغوحدة/ 51لوكوزيداز )غ

fragilis (2.8% و )و/حSaccharomyces cerevisiae (2.2%  في )و/ح

تم فحص  ساعة. في دراسة أخرى 11نول بعد اتأظهر زيادة في إنتاج اإليالتخمير 

)الحور  ةانول من مختلف المواد الخشبيتإلنتاج اإلي المتزامنينتخمير التسكر والعملية 

تخدام ساللة ، باس)الذرة الرفيعة، قش القمح وبقايا الكاريناتا( واألوكالبتوس( والعشبية



32 

 

أجريت  .Kluyveromyces marxianus CECT 108الخميرة المتحملة للحرارة 

 ،()و/ح ٪11درجة مئوية، وتركيز الركيزة  42عند  مخبريةي ظروف التجارب ف

ـ  من السليوالز. أشارت النتائج إلى أنه من الممكن تجاري  غ/FPU 15تحميل إنزيمي ل

، ن الحد األقصى لإلنتاجية النظريةم %12-51 مجالفي  SSF مردودالوصول إلى 

 ىمحتو ساعة. تراوح 82-12في  في المواد المعالجة المتوفر مسبقا  لوكوز غبناء  على ال

على  باالعتماد ل/غ 11إلى  11في وسط التخمير من  ي تم الحصول عليهذانول التاإلي

 .المادة المختبرة

لسليلوز والهيميسليلوز في الهضم الالهوائي للكتلة الحيوية ا حلمهةحدث تعادة ما 

المائي  ذات النشاط األنزيماتنوسليلوزية بمعدل بطيء للغاية. لذلك تم تطبيق غاللي

ي معظم فالسليوالز والهيميسليالز قبل أو أثناء الهضم الالهوائي للكتلة الحيوية. ك

لفة وكانت تك في تعزيز إنتاج الغاز الحيوي ضئيال   األنزيماتالحاالت كان تأثير 

 تأد على أية حالية محدود ا. األنزيملذلك كان تطبيق المعالجة و مرتفعة األنزيمات

لوز يليل ستكاربوكسي ميالدراسة باستخدام مستخلص سماد الفطر مع نشاط الالكاز و

. كانت هذه المعالجة %34.2ان بنسبة ترق إلى زيادة إنتاج الميلمعالجة اللب وحمأة الو

ساعات والتكلفة المنخفضة لإلنزيم  4الحيوية واعدة بسبب قصر وقت المعالجة البالغ 

 المستخدم.

 الغذاء واألعالف 7.1.0

يمكن تحويل نفايات معالجة األغذية بسهولة إلى أطعمة أو علف آخر للماشية والدواجن 

لنشا المتولد كنفايات أثناء معالجة الطعام )على يمكن لية. األنزيمعن طريق المعالجة 

تخدم إلخ( أن يس .. امعالجة البطاط فضالت، الذرة فضالت، المثال نشا الكسافاسبيل 

 لوكوز، المالتوز،غمثل ال من األطعمة والسكريات الوظيفية كمواد خام إلنتاج العديد

صائر. عوال يةكحوالت السكر، التوز، الفركالسيكلودكسترين، المالتوديكسترين

-α-amylase، βفي التحويل الحيوي للنشا هي  ا  المستخدمة غالب األنزيمات

amylase، glucoamylase وgluco isomeraseز الخام . تم استخدام األميال
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 Thermomycesو Bacillus subtilis ATCC 23350المحضر من 

lanuginosus ATCC 58160 ةياألنزيم للحلمهةحالة الصلبة تحت التخمر في ال 

رة لوكوز. كانت القيم المثلى للمتغيرات المختبغلنشا الذرة للحصول على إنتاج أعلى لل

وحدة/ملغ  α-amylase  2.2بـ للحصول على أقصى كفاءة تحويل هي الطهي المسبق

ب التي تسب األنزيمعلى أنها كمية   α-amylase فعاليةواحدة من الوحدة ال)تم تعريف 

-α، جرعة الفحص( في ظل ظروف اليود-في لون النشا %11في انخفاض بنسبة 

amylase  كمية وحدة/ملغ  1.113يالز أم لوكوغ، جرعة الوحدة/ملغ 3.4بعد الطهي(

تحت ظروف الفحص( عند  لوكوز/دقيقةغواحد من ال مولميكرو الذي أطلق األنزيم

 ،%11تحويل قصوى بنسبة درجة مئوية. تم تحقيق كفاءة  55درجة حرارة تسكر 

 ة.األساسي ةياألنزيم الحلمهةفي معرفة  توفر هذه النتائج تحسن

لوكوز ارتفعت عن طريق زيادة مستويات غأن مستويات ال Akaracharanyaأفاد 

وتم تحقيق  غ/وحدة 2.1لوكوز/لتر( إلى غ غ 11.8) غ/وحدة 1.4لوكوز أميالز من غال

لتر عندما خضع لب الكسافا لعملية التكسير /غ 22.1لوكوز يبلغ غأقصى إنتاج لل

 . يمكن أيضا  glucoamylaseو α-amylaseي باستخدام كل من إنزيمات األنزيم

بيل باستخدام السليلوز. على س المرجعةالنفايات السليلوزية لتوليد السكريات  حلمهة

 Bacillus carboniphilus CAS 3المنقى المنتج من  والزالمثال تم تطبيق السلي

 ردودمي لقش األرز. كان األنزيمباستخدام النفايات السليلوزية كركيزة للتسكير 

ساعة. إلى  11/لتر بعد غ 15.1انول حوالي تإلنتاج المزيد من اإلي المرجعةالسكريات 

لقشور ا، البذوركالفاكهة والخضروات/المنتجات الثانوية  فضالتجانب ذلك تعتبر 

ية إلنتاج منتجات قيمة. يتم تحلل جميع األنزيمواأللياف مصادر جيدة للمعالجة 

من  مزيجالسكريات في هذه المخلفات بسهولة إلى سكريات أحادية عن طريق 

 المحللة للبكتين. األنزيماتو للسليلوزالمحللة  األنزيمات
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 األولية المواد الكيماوية 7.1.1

ضة المواد الخاف، األحماض العضويةكتم إنتاج العديد من المواد الكيميائية الصناعية 

ق ئاستحلبات وعدد كبير من المواد الكيميائية األخرى بالطرالمُ ، للتوتر السطحي

ية معالجة األغذية أو المنتجات الثانو فضالتية أو التخمر الميكروبي باستخدام األنزيم

سكريات إلى ال كركائز. يتم بعد ذلك تخمير نفايات الطعام التي يتم تحويلها إنزيميا  

 ،لها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة المناسبة إلنتاج المواد الكيميائية المرغوبة المكونة

دام تم استخي. األحماض العضوية مثل حمض الستريك واللبن أمثلة شائعة جدا  تعد 

 كمادة وسيطة لعملية إنتاج االذرة أو نشا البطاط فضالتمن  ةياألنزيم لحلمهةمنتجات ا

يلوزية اللغنوسلفي اآلونة األخيرة اختبار الكتلة الحيوية تم حمض الالكتيك المخمر. 

كمادة وسيطة بديلة إلنتاج حمض الالكتيك. على الرغم من أن سالالت 

lactobacillus strains  والكائنات األخرى المنتجة لحمض الالكتيك المحللة للنشا

 تيك إاليمكنها استقالب النشا مباشرة إلنتاج حمض الالك Rhizopus oryzaeمثل 

كيز اترو أنها تفعل ذلك بمعدل تخمر منخفض للغاية مما يعطي إنتاجية منخفضة نسبيا  

لالكتيك لوكوز إلى حمض اغللنشا وتخمير ال ةياألنزيم الحلمهةعتبر تمنخفضة للمنتج. 

 األنزيممن العمليات الصناعية الراسخة. في دراسة حديثة تم استخدام معقدات 

 ةيزيماألن الحلمهةزيالناز والبكتيناز لتعزيز كزيداز، اللوكوغ-السليوالز، بيتاك

م تعزيزه زيالن تكلوكان والغنوسليلوز في كوز الذرة. أظهرت النتائج أن تحويل اليغلل

 ملغ 15الز وبزيادة تحميل السليوالز ووصل إلى مستوى عاٍل عند تحميل السلي

زيلوز كوكوز واللغال مردودلوكان(، حيث كان غ غ/FPU 51لوكان )غ غبروتين/

 غبروتين/ لغم β-glucosidase  2.1على التوالي. كان حد التشبع لـ  %82و 13%

بعد  %81لوكوز إلى غال مردودلوكان( حيث زاد غ غوحدة سلوبياز/ 11لوكان )غ

زيالناز كان البكتيناز أكثر فعالية في تعزيز كساعة. بالمقارنة مع ال 24لمدة  الحلمهة

 ملغ 1.12هيميسليلوز. يمكن أن تزيد مكمالت البكتيناز بـ للسليلوز وال الحلمهة

 على التوالي. %21.3و %1.5زيلوز بنسبة كلوكوز والغلوكان من إنتاج الغ غبروتين/
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 االستنتاجات والتوقعات 8

ن الزراعية على العديد م الغذائيةصناعة الوالمنتجات الثانوية من  الفضالتتحتوي 

ة منتجات ذات قيم إلى أو تحول الستخالصستخدامها العناصر الغذائية التي يمكن ا

ضوية األحماض الع ،حيويا   الفعالومضافة على سبيل المثال الوقود الحيوي، المركبات 

ي ة وبيولوجية ف. على الرغم من وجود عمليات فيزيائية وكيميائياألنزيمومنتجات 

حتويات ولوية أكبر ألن م، إال أن االستراتيجيات البيولوجية ستحظى بأالممارسة الحالية

يقة للكائنات الحية الدق حساسيةالنفايات أو المنتجات الثانوية هي في األساس أكثر 

تتضمن  التي الحيويةلتتم معالجتها بشكل أكثر كفاءة. تعتبر العمليات  األنزيماتو

استخدام خاليا ميكروبية كاملة كمحفزات حيوية وإنزيمات لمعالجة المواد العضوية 

استخدام المركبات غير العضوية  اشمل هذي منتجات مرغوبة صديقة للبيئة. الإلى 

مد ما تنتهي كملوثات في البيئة. يعت ا  كمحفزات إلحداث التحوالت الحيوية، والتي غالب

للنفايات والمنتجات الثانوية من صناعة األغذية الزراعية على المراقبة  تقييمنجاح أي 

ق ئاهناك حاجة إلى تطوير طرو ،المستخدمة لهذا الغرض ن للعملياتوالتحكم الموثوقي

من  التي يتم الحصول عليها المردوداتخاصة بالمنتج باإلضافة إلى استهداف وتعظيم 

تعمل س ورة لهذه المنتجات. في المستقبلسوق بالضرتوفير المنتجات ذات القيمة و

ي والمزيد من التطور فاألساليب الجديدة والمحّسنة المستندة إلى التطورات الحديثة 

، كما في حالة القياس الطيفي، ةوالفيزيائية الحيوي الكيميائية الحيويةاألجهزة 

ت المدمجة المستشعرا المعتمدة على in situ، والقياسات في الموقع الكروماتوغرافيا

الل تقييم من خ تقييمعلى تعزيز كفاءة األساليب الحالية في ال في المعالجات الدقيقة

 ق وتحسين العمليات الحيوية المستخدمة.موثو
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