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 مستخلص البحث
 

 ومدة تخمير جلوكوز (Saccharomyces cerevisiae)أثر اختالف عدد الخميرة الحبز . 2014, سلفية
(Fermentasi Glukosa) من تحلل السليولوز (Hidrolisis Selulosa) درن قصب 

 Spكاليوكالديوم , Sp (Trichoderma)السكر باإلنزيمات من اختالط فطر الترايكوديرما 
(Gliocladium) , و بوتريتيسSp (Botrytis)قمس علم األحياء كلية .  حبث علمي. بقدر إيثانول

العلوم والتكنولوجيا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية دباالن 
 الدكتور احلج   (2)ادلشرف           .الدكتور أولفة أودتي احلاجة ادلاجستري  (1)ادلشرف  

 أزتد بارزي ادلاجسرت
 

, وبوتريتيس, وكاليوكالديوم, اإلنزميات من اختالط فطر الرتايكوديرما, بيوتانول, مدة ختمري, عدد اخلمرية احلبز : الكلمة الرئيسية
. وقدر إيثانول

 

ووزن , كتفل قصب السكر هو نتيجة من حلب.  بيوتانول هو بعض سلعة يف زمان اليوم وادلستقبل حلاجة يف تطوير اإلنتاج
ويضمن تفل قصب السكر من اللجنني، ومن السلولوسا، . لكل مطحون السكر% 40%-35اإلرتايل لقصب السكر يف ادلصنع وهو 

, وكاليوكالديوم, واستحدمت الباحثة يف عملية حتلل لصناعة بيوتانول وهي باإلنزميات من اختالط الرتايكوديرما. ومن مهي سلولوسا
 واستعمل . U/mL 31,57سم وحركة اإلنزميات % 9,13حلصول اإلنزميات السلولوسا إيل نسبة ادلنطقة الواضحة بلغت , وبوتريتيس

, وأكسجني, ومدة التخمري , pH, درجة احلرارة: والعوامل اليت تتعلق بتأثري التخمري وهي. ختمري جلوكوز خبمرية احلبز لصناعة بيوتانول
ومدة ختمري جلوكوز , ويهدف هذا البحث إيل معرفة األثر عدد اخلمرية احلبز. وتركيز البيوتانول, ونوع ادلكروبة, وتركيز ادلعني و اإلنزميات

والتعامل عدد اخلمرية احلبز ومدة ختمري علي قياس اإليثانول يف عملية ختمري اجللوكوز من حتلل السليولوز ذتالة قصب السكر باإلنزميات 
. وبوتريتيس, وكاليوكالديوم, السليولوز من اختالط الرتايكوديرما

األول تنوع عدد اخلمرية .  هذا البحث نوع من البحثوث إختباري باستخدام خطة ادلتنوعة الكاملة اليت تتكون علي عنصرين
والثاين تنوع مدة ختمري اليت تتكون علي ثالثة أنواع وهي . gram 3و, gram 2و, 1gramاحلبز الذي يتكون ثال ثة مستويات وهي 

 Analysis Of Varianceونتيجة البحث حيللها بتجربة . ولكل عنصر كرر بثالثة مرات.  أيام8 أيام و 6 أيام و4
(ANOVA) , مث يستمرها بتجربةDMRTحمقق  إذا كان ذلا تأثري. 

والنتيجة هذا البحث وهي األول عدد اخلمرية احلبز يأثر علي مقدار إيثانول يف عوامل ختمري اجللوكوز من حتلل  
وحصل قدر العلي . وبوتريتيس, السليولوز تفل قصب السكر باستخدام اإلنزميات السليولوز من اختالط فطر الرتايكوديرما وكاليوكالديوم

 أيام 8والثاين يف مدة ختمري وهو حصل قدر العلي إليثانول دبدة ختمري %. 50,94 وهي gram 3إليثانول بزيادة عدد اخلمرية احلبز 
 3والثالث يف التعامل بني عدد اخلمرية احلبز و مدة ختمري وهو حصل قدر العلي إليثانول بزيادة عدد اخلمرية احلبز %. 47,04وهي 

gram 55,33 أيام وهي 8 و دبدة ختمري.% 


