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 -أجب عن األسئلة األتيه:

============ 

 أذكر بعض المنتجات الهامه من الكائنات الدقيقة  ) فطريات و بكتيريا وخميره(. -1  

 أشرح كيفية انتاج كحول األيثايل من الميكروبات مع ذكر الميكروب المستخدم. -2 

 أكمل األتى: -3 

 ---------------------------------------األحتياجات الالزمة للصناعات الميكروبية هي  -أ    

 ------------------------------------------من أنواع التخمرات  -ب   

 ----------------أهم األقسام التى تقع تحت المنتجات الميكروبية  -ج  

 -----------------يتضمن انتاج الخل عمليتين أساسيتين هما -د   
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1- 

 من المنتجات الهامه من الفطريات    

و يستخدم فى    Aspergillus nigerأحماض عضوية مثل حامض الستريك من ال  -1  

و  Aspergillus nigerانزيمات فطرية مثل انزيم األميليز من  -2األغذية و النواحى الطبية. 

 فى تحلل النشا و النسيج و الورق.يستخدم 

وهى من العوامل   Fusarium moniliformeمواد حيوية مثل الجبريالين بواسطة  -3

 المشجعة للنمو واألنبات.

 من المنتجات الهامه من البكتيريا       

ويستخدم كمذيب.   Cl. acetobutylicumكيماويات مثل األسيتون و البيوتانول بواسطة  -1

و يستخدم كبديل لبالزما الدم و   Leuconostoc mesenteroidesران بواسطة و الدكست

 فى انتاج السيفادكس.

أحماض عضوية و أحماض أمبنية و فيتامينات مثل حامض الالكتيك بواسطة  -2 

Lactobacillus delbrueckii   .و يستخدم فى المنتجات الغذائية و الكيميائية و المنسوجات

 .  Streptomyces olivaceusسطة يوا 12و فيتامين ب

ويستخدم فى تحليل النشا و فى النسيج و  B. subtilisانزيمات مثل انزيم األميليز بواسطة  -3

 الورق  و انزيم البروتييز و يستخدم فى تسوية اللحم و الجلود و فى األلياف وازالة البقع.

 من المنتجات الهامة من الخميره

و يستخدم كمذيب و فى  Saccharomyces cervisiae  كحول األيثانول بواسطة  -1

 النواحى المعملية و الطبية.

 وتستخدم فى الخبيز. Saccharomyces cervisiae  ,خميرة الخباز بواسطة  -2



و يستخدم كخميرة علف تغذية  Saccharomyces cervisiaeبروتين ميكروبى بواسطة  -3

 الحيوان.

==================================================== 
 :اَتبج كحىل االَثبَم -2

ويٍ انًىاد  ٠َُتح كحىل االَثبَم ثىاططخ انخًُزح يٍ اي يبدح كزثىهُذراتُخ قبثهخ نهتخًز      

انخبو انشبئعخ االطتعًبل عبنًُب الَتبج انكحىل: انًىالص و انجُدز و انجطبطض و انذرح و 

 ٠انعُت
 :انًُكزوة انًظتخذو

و تًتبس ثغشارح  Saccharomyces cerevisiae تظتخذو طالالد يُتخجخ يٍ انخًُزح    

 ٠ًَىهب و قذرتهب انعبنُخ عهً اَتبج كًُبد كجُزح يٍ انكحىل و تحًم تزكُشاد يزتفعخ يُه
 :االَتبج

و َحتىٌ َظتعًم انًىالص ثكتزح فٍ كثُز يٍ انجهذاٌ كًصذر كزثىًَ الَتبج انكحىل.   

غُز اَه فقُز فٍ انًىاد  ٥،٠حىانً  pH نه ٪ طكزوس و ٠٠انًىالص عهً حىانً 

انُُتزوخُُُخ و انفىطفىرَخ و نذنك َدت اٌ َعذل تزكُجه نُعطً انجُئخ انًُبطجخ نًُى انخًُزح، 

و هً درخخ حًىضخ  ٥،٠انً حىانٍ  pH٪ و َخفض ال٠٠فتخفف َظجخ انظكز ثه انً حىانٍ

ًُزح و غُز يُبطجخ نًُى انجكتُزَب انًهىثخ، ثى َضبف نهًىالص يىاد يغذَخ يُبطجخ نًُى انخ

  ٠)َىتزوخٍُ و فىطفىر( فٍ صىرح كجزَتبد ايىَُىو و فىطفبد ايىَُىو او ىىرَب
 ٠تهقح انجُئخ ثظالنخ انخًُزح انًُتخجخ و انتً طجق تُشُطهب، و َتى انتخًُز فٍ وطظ الهىائٍ

ايب ثبقً انظكز  Co2٪ يٍ طكز انجُئخ انً كحىل و غبس ٠٠ و فً َهبَخ انتخًز َتحىل حىانً

و َتحصم عهً انكحىل  ٠فُظتههك كغذاء نهخًُزح و فٍ اَتبج ثعض انُىاتح انثبَىَخ االخزي

 ٠٪ يٍ انُىاتح انُهبئُخ٥٤ثتقطُز انظبئم انًتخًز و ًَثم انكحىل حىانً 
====================================== 


