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 چکیده :

امروزه با  مطالعات فراوانی که دانشمندان در عرصه های مختلف انجام داده اند، می توان بی اغراق ادعا کرد 

همه ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است. بشر با  که استفاده از میکروارگانیسم ها انقالب عظیمی در

شناخت میکروارگانیسم ها از گذشته تا  کنون هم توانسته فعالیت های نامناسب آنها را بر زندگی انسان 

 کنترل کند در واقع از آنها بر علیه خودشان استفاده کند وهم از آنها در زمینه های گوناگون بهره ببرد.

کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید انواع محصوالت دارویی از جمله آنتی بیوتیک ها  در حال حاضر شاهد

هستیم. و یا از دیگر مواد حاصل از متابولیت  آنها برای مصارف پزشکی و افزودنی های غذایی نظیر الکل ها، 

ودات ریز در زمینه و یتامین ها، آنزیم ها و ... بهره می بریم.  همچنین در صنعت شاهد نقش موثر این موج

 های مختلف هستیم. 

ما در این تحقیق سعی نموده ایم ابتدا با شناخت کامل از میکروارگانیسم ها، انواع، تاریخچه و منشأ آنها به 

کاربرد این موجودات در همه زندگی انسان پی ببریم همانند نقش آنها در سالمت انسان و افزایش طول عمر 

فناوری ، که صد البته همه کاربردهای این ریز سازواره ها با شناخت و طبق آدمی و یا پیشرفت صنعت و 

 قوانین علم زیست شناسی میسر می گردد. 

 

 

 

 


