
 

 اد. سهام محمد شاش كلية العلوم جامعة بنها

 نموزج أجابه

  ---------------------------------------------------------------------------- 

                     ميكروبيولوجيا تطبيقيةالمادة:         جامعة بنها                                      

 الزمن: ساعتان                                       كلية التربية       

   الفرقة : الرابعه ) تخلف ثالثه(                                     2016مايو        

     

 -تية:األمن األسئله  فقط أسئلة 4أجب عن 

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

 المستخدمة فى الصناعة.كر أنواع المنتجات الميكروبية أذ -1

 

 و الميكروب المستخدم. تكلم عن كيفية التخمر الكحولى -2

 

 لك.ض الستريك و الميكروب المستخدم لذكر طريقة تحضير حامأذ -3

 

 قارن بين أميلييز و بروتييز البكتيريا و أميليز وبروتييز الفطريات. -4

 

ه هذ كرعلى توفير بعض األحتياجات. أذيعد نجاح الصناعات الميكروبية  -5

   األحتياجات.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 األجابة                    

        =========== 

 أنواع المنتجات الميكروبية المستخدمة فى الصناعة هى: -1

ائية : حيث تستخدم الميكروبات ألنتاج البروتين و األحماض مواد و اضافات ؼذ -1

الى الدور الذى و األمينية التى تستعمل كاضافات ؼذائية. باألضافة العضوية 

 تلعبةالخميرة فى صناعة الخبز.

أقدم و اج األيثانول و البيرة والنبيذ من الكحوالت و المشروبات الكحولية: يعتبر انت -2

 أكبر الصناعات الميكروبيولوجية.

 كيميائيات صناعية: مثل األحماض و المزيبات العضوية واألنزيمات. -3

و مركبات السترويد و يجرى األن  كيميائيات صيدالنية: مثل المضادات الحيوية -4

 انتاج مواد أخرى مثل األنسولين و األنتيروفرون بأستخدام طرق الهندسة الوراثية.

 مواد بيولوجية: كالفكسينات و مضادات السيروم.  -5

حيث تستعمل الميكروبات فى اجراء التقديرات الحيوية  الميكروبيولوجيا التحليلية: -6

 ية و المضادات الحيوية.للفيتامينات و األحماض األمين

 كما تستعمل الميكروبات لتقدير كفاءة عمليات البسترة و التعقيم.

  

 التخمر الكحولى -2

========= ينتج كحول األيثايل بواسطة الخميرة من أية مادة كربوهيدراتية قابلة 

 للتخمر مثل الموالس و بنجر السكر و البطاطس و الذرة و العنب.

 الميكروب المستخدم: 

 Saccharomyces========== تستخدم سالالت منتخبة من الخميرة  =

cerevisiae  العالية على انتاج كميات كبيرة من الكحول تمتاز بؽزارة نموها وقدرتها

 و تحمل تركيزات عالية.

 األنتاج:

==== عند استعمال الموالس كماش يجب ان يعدل تركيبة ليعطى البيئة المناسبة لنمو 

%ويخفؾ درجة الحموضة الى حوالى 11فتخفؾ نسبة السكر بة الى حوالى الخميرة. 

 مناسبة لنمو البكتيريا الملوثة. وهى درجة مناسبة لنمو الخميرة وؼير 4,5

و يضاؾ للموالس مواد مؽذية)نيتروجين و فوسفور( فى صورة كبريتات أمونيوم و 

 أو يوريا. فوسفات أمونيوم



 منتخبة و يتم التخمير فى وسط الهوائى.تلقح البيئة بساللة الخميرة ال

% من سكر البيئة الى كحول و ؼاز ثانى أكسيد 91فى نهاية التخمر يتحول حوالى 

 هلك كؽذاء للخميرة.الكربون, أما باقى السكر فيست

% من النواتج 48ويتحصل على الكحول بتقطير السائل المتخمر ويمثل الكحول حوالى 

 النهائية.

% من النواتج, 47يد الكربون الناتج من التخمر و هو يمثل حوالى أما ؼاز ثانى أكس

المياة الؽازية و طفايات يجمع وينقى ويضؽط فى أسطوانات ليستعمل فى صناعة 

 الحريق.

 

 طريقة تحضير حامض الستريك  -3

فى األؼذية والحلويات ============= يستعمل حامض الستريك =========

األؼراض الصناعية كما فى صناعة الحبر واألصباغ وفى كمادة مكسبة للطعم, وفى بعض 

 بعض النواحى الطبية.

 بواسطة الفطريات.ينتج حامض الستريك من عصير ثمار الموالح أو من تخمير السكريات 

 أكثر المواد استخداما النتاج حامض الستريك هو الموالس.

جينى مثل األمونيا أو % سكر ويضاؾ لها مصدر نيترو21-15تحتوى البيئة المناسبة على 

 اليوريا و أمالح معدنية.

بأضافة حامض للبيئة, وهذة الدرجة من الحموضة توقؾ تجرثم  3.5-2.5البيئة عند pHيضبط 

 الفطر . 

 الفطر المستخدم

=========  أنواع الفطريات القادرة على انتاج حامض الستريك كثيرة ؼير أن أكثرها 

 .Aspergillus nigerمنتخبة تابعة للفطر استخداما فى الصناعة هى سالالت 

 األنتاج:

الطريقة المستخدمة هى طريقة المزرعة المؽمورة, حيث ينمى الميسليوم مؽمورا فى ==== 

 البيئة مع توفير وسائل التقليب والتهوية بالهواء المضؽوط المعقم.

 درجة مئوية.  31-25يتم التخمير خالل عدة ايام على درجة 

جم جلوكوز بالبيئة. يبلور  111جم حامض ستريك المائى لكل 81-61نتاج حوالى تبلػ نسبة األ

حامض الستريك الناتج بالتركيز أو يفصل على هيئة ملح كالسيوم بواسطة كربونات كالسيوم ثم 

  يفصل الستريك من سترات الكالسيوم بأضافة حامض الكبريتيك و يبلور.



 

 

 

 

 أميلييز و بروتييز البكتيريا -4

    B.subtilisمنتخبة من بكتيريا  يستخدم فى األنتاج سالالت =============

وتنمى فى بيئة سائلة معقمة محتوية على مادة كربوهيدراتية مناسبة وبروتين أمالح معدنية, 

درجة  37-25ويتم األنتاج بطريقة المزرعة السطحية أو المؽمورة مع التحضين على درجة 

 وؾ هوائية.مئوية لعدة أيام تحت ظر

بالترشيح أو بالطرد المركزى ثم تركز بعد انتهاء التحضين, تفصل البكتريا من المزرعة 

 األنزيمات تحت تفريػ وتستعمل األنزيمات بهذه الصورة الخام.  

 

 أميليز وبروتييز الفطريات. 

     A. niger  A. oryzae ستخدم سالالت منتخبة من فطرت ================

  A. wentii على انزيم األميليز وتستخدم سالالت من فطرللحصول 

A. aureus .للحصول على البروتييز 

تلقح كونيديات الساللة الفطرية المنتخبة فى البيئة المعقمة المناسبة 

الؽذائية و ذات درجة حموضة وهى من نخالة القمح المبللة بالعناصر 

 مناسب لنمو الفطر وانتاج األنزيم.

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

 األحتياجات الالزمة للصناعات الميكروبية: -5

----------------------------------------  

 الميكروب -1

الميكروب المستخدم فى األنتاج الصناعى هى سالالت منتخبة من ======

 المستخدمو يشترط فى الميكروب الطحالب و الفطريات و الخمائر و البكتريا. 

أن يكون قادرا على انتاج المادة المطلوبة بكمية كبيرة و أن يكون سريع النمو 

 وؼير ممرض.

 تحضير البادىء )اللقاح(   -2

% من 11-1يضاؾ البادىء الى بيئة التخمير بنسبة   =============

 حجم البيئة. 



 بيئة التخمير )الماش( -3

 أن تكون مكوناتها=========== البيئة المستخدمة فى التخمير يجب 

رخيصة الثمن , سهل الحصول عليها, متوفرة محليا و مناسبة لنمو الميكروب 

 مثل الموالس و الشرش.

 

 الظروؾ المزرعية -4

========== يجب توفير كل الظروؾ الؽذائية والبيئية الالزمة لنمو و 

نشاط الميكروب المستخدم من عناصر ؼذائية و رطوبة و حرارة و تهوية و 

 تقليب و ازالة المواد التى توقؾ التخمر.

      

 المادة المنتجة  -5

======= يتم التخمير فى مخمرات كبيرة الحجم و فيها تتكون المادة 

 المطلوبة مختلطة مع الميكروبات ومع نواتج أخرى عديدة.

طرق األستخالص والتنقية المختلفة نحصل على المادة المطلوبة باستخدام 

 الطرق أن تكون مناسبة و سهلة و سريعة و اقتصادية.ويشترط فى هذه 
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