
 الملخص

. تأثري درجات احلرارة ألعمال اإلنزمي الربوتياز من بينيسيليوم س ف, و اختالط بينيسيليوم س ف, و تريكوديرما 4102بريرة, أنيك 
, املشرف الديين : أنديك M. Si: الدكتور احلاجة ألفة أوتامي  املشرفة و النخالة. Tahuس ف, يف النافيات السائلة 

 وجياينتو.

, النخالة, بينيسيليوم س Tahu, النافيات السائلة (Protease): درجات احلرارة, و االإلنزديات الربوتياز الرئيسيةالكلمات 
 .(.Trichoderma sp), تريكوديرما س ف(.Penicillium sp)ف

 
الصيناعة, مثل صناعة الغزل اإلنزمي الربوتياز ىو أحد من أنواع اإلنزديات املستخدمة يف العامل بالكثرة, و خاصة يف جماالت 

الربوتياز  إنزديات ارتفعت احتياجة إندونيسيا، يف وىكذا و النسيج, املواد الغدائية, و األلبان, و األدوية و معاجلة النافيات السائلة.
 تنتجها ديكن أن اليت االنزديات الربوتيازىي .املستوردة اإلنتاج من تتحقق أن إىل حيتاج ىذه فإن معظم ذلك، ومع .بصورة ىائلة

 وتياز.الرب  اإلنزديات تنتج أن ديكن. . والبينيسيليوم س ف, و تريكوديرما س فالدقيقة احلية أوالكائنات احليوانات أو النباتات
 يف التغريات دتأثري لتحدي الدراسة ىذه خنالة هتدف وTahu السائلة عن  النفايات فكرة ىي الدراسة يف ىذه املستخدمة والوسائل
 .الفطريات من اثنني من س ف. وخليط س ف.،الرتايكوديرما الربوتياز البنسليوم االنزمي نشاط على احلرارة درجات

. العامل األول ىو اختالف الدرجة احلرارة ( مضروبRALكاملة ) عشوائية تصميم مع جتريبية دراسة ىو الدراسة نوع
. العامل ثاين ىو اإلختالف يف نوع من الفطريات ىو بينيسيليوم C°50و ¸C ,40°C°30اليت تتكون من ثالثة مستيات يعين 

س ف, و تريكوديرما س ف, و اختالط بينهما معا, و ىذا التحقيق يقع يف املختربات ميكرو بيولوجي للجامعة اإلسالمية احلكومية 
دنكان  عرباختبار تتبعو ة يتمعند اختلف نتائج عملي و, ANOVAموالنا مالك إبراىيم ماالنج.التحليل اهلندسي باستخدام 

 (.DMRT)اختبار
فنتيجة ىذا التحقيق يدل على أن درجة احلرارة يتأثر على نشاط اإلنزمي الربوتياز من بينيسيليوم س ف, تريكوديرما س ف, 

يف  و ال خيتلف اختالفا كثريا C°40يف  U/ml 3,391ىو مث أعلى العمل من اإلنزمي الربوتياز واإلختالط بينمهما معا.
50°C 3,449. بينما يف تريكوديرما س ف, بلغت U/ml  40يف°Cانتج أعلى نشاط  , و خليط اثنني من الفطريات
 .  C°50يف  U/ml 4,439 الربوتياز 

     

 

 

 

 

 


