
 مستخلص البحث
املختلطة.، األنواع ز من الرتايكوديرما س تأثري درجة احلرارة ودرجة احلموضة على نشاط أنزمي سلوال.  4102الفطرينيت ، رضية ، 

العلوم والتكنولوجيا يف . أطروحة. قسم األحياء، الكلية اجللد املوز وسيلة  ت علىالدخناء س. واملعنقدة س. من
  .ماالنج ميةو حلكااإلسالمية موالنا مالك إبراىيم  اجلامعة

  ليليك ىرياين املاجستري ، واجملاىدين أمحد املاجستري  :املشرف
  .الكلمات الرئيسية: درجة احلرارة، ودرجة احلموضة، واالنزميات سلوالز، الرتايكوديرما س، س الدخناء، املعنقدة س

وحتتل موقعا ىاما يف جمال الصناعة، ال سيما السليلوزات. وانزمي سلوالز احملتمل استخدامها يف  اعيسر  امنو صناعة انزمي   تمت
التحلل من املواد احملتوية على السليلوز إىل سكريات بسيطة. السليلوزات تطبيق واسع جدا يف الصناعة. مزيج من عدة أنزميات قادرة 

كثر توازنا ليتحلل السيليلوز. مزيج من الفطريات الرتايكوديرما س.، الدخناء على إصالح تكوين العفن يصبح االنزميات سلوالز أ
سم. قشور املوز ميكن استخدامها كوسيلة إلنتاج  3.09س.، واملعنقدة س. قادرة على إنتاج انزمي سلوالز مع منطقة واضحة من 

أقصى قدر من نشاط انزمي سلوالز خليط من خليط انزمي سلوالز فطر الرتايكوديرما س.، الدخناء س. واملعنقدة س. لتحقيق 
الرتايكوديرما س، س الدخناء واملعنقدة س. جيب القيام بو لتحسني نشاط األنزميات سلوالز من خالل اجلمع بني العديد من 

شط املانع. وهتدف املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على نشاط انزمي تشمل درجة احلرارة، ودرجة احلموضة، وتركيز االنزمي والركيزة، واملن
ىذه الدراسة لتحديد تأثري درجة احلرارة واألس اهليدروجيين والتفاعل بني درجة احلرارة ودرجة احلموضة على نشاط انزمي سلوالز خليط 

  .من الرتايكوديرما س فطر، الدخناء س. واملعنقدة س. كان ت تزرع على اجللد املوز املتوسط
مضروب مع اثنني من العوامل. العامل األول  (CRD) تخدام التصميم كامل العشوائيةىذه الدراسة ىي دراسة جتريبية باس

درجة مئوية. والعامل الثاين ىو  01درجة مئوية، و  01درجة مئوية و  21مستويات، أي  9ىو التغري يف درجة احلرارة ويتكون من 
مرات. وقد مت حتليل البيانات باستخدام حتليل  9عامل تتكرر كل  0و  0و   4 االختالف احلموضة اليت تتكون من ثالثة مستويات

  .((DMRT إذا كان العالج لو تأثري كبري على املعلمات تليها متعددة اختبار اختبار دنكان )اختبار  .(ANOVA)التباين 
الدخناء س.، واملعنقدة ( تأثري درجة احلرارة على نشاط اإلنزمي خليط سلوالز فطر الرتايكوديرما س.، 0النتائج أظهرت أن )

مل.  U / 42.40درجة مع نشاط انزمي سلوالز على التوايل  C 01 س. مت احلصول على أعلى نشاط انزمي سلوالز من العالج
( درجة احلموضة تؤثر على نشاط االنزميات سلوالز من ثقافات خمتلطة من فطر الرتايكوديرما س.، الدخناء س.، واملعنقدة س. 4)

( 9مل. ) U / 42.00العالج مع نشاط انزمي سلوالز من  0زمي سلوالز احلصول عليها من الرقم اهليدروجيين أعلى نشاط ان
التفاعل بني درجة احلرارة ودرجة احلموضة يؤثر على نشاط انزمي سلوالز خليط الفطر الرتايكوديرما س.، الدخناء س.، واملعنقدة س. 

بقيمة سلوالز نشاط انزمي  0درجة مئوية يف درجة احلموضة  01درجة احلرارة عالج مت احلصول على أعلى نشاط انزمي سلوالز من 
 .مل U / 94.00من 

 


