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  الخالصة

انتاج االيثانول من الشرش الخام باعتماد المزارع المشتركة بين هدفت الدراسة الى تحسين       
الخمائر المخمرة لالكتوزوالتي تم عزلها من الشرش ، والمزارع المشتركة بين هـذه الخمـائر   

ودرجة الحرارة   pHـ وتحت امثل الظروف من ال S. cerevisiae .المعزولة وخميرة الخبز 
عزل وتشخيص الخمـائر    :.ة في االنتاج وشملت الدراسة، ثم دراسة تاثير سرع الرج المختلف

 خميـرة تخمـر  في عمل كل  دالة الحامضيةـدراسة تاثير تركيزالالكتوز و الو. من الشرش 
لالكتوز من خالل  اجراء تجارب النتاج االيثانول والكتلة الحية من تراكيز مختلفة لالكتوز في ا

ل والكتلة الحية من الشرش الخام والشرش المدعوم بيئة الشرش و اجراء تجارب النتاج االيثانو
وعنـد قـيم     S. cerevisiaeبوساطة خميـرة   MgSO4 ,NH4Cl , K2HPO4)(بالمغذيات مثل 

 .مْ  مدة يومين35و pHـ مختلفة لل
أستعمل مزيج المزارع المذكور اعاله النتاج االيثانول والكتلة الحية من تراكيز مختلفة لالكتوز 

الشرش ، بوساطة أفضـل   االيثانول من تاثيرسرع الرج المختلفة في انتاج درس .في الشرش
 5ـ دقيقة وعند ال/دورة) 200، 150، 100، 50(مزرعة منتجة ، تحت تاثير اربع سرع رج 

pH  مدة يومين 35الكتوزو%  6وتركيز تم الحصول على :.وكانت نتائج الدراسة كاالتي   .م
عدم قدرة خميرة .من وسط الشرش الخام  C. kefyr-Tو  C. kefyr-S عزلتين من الخميرة هما

S. cerevisiae  بالمغـذيات ،ولكـن    على انتاج االيثانول من الشرش الخام والشرش المدعوم
بالمقابل لوحظ قدرة  ، قدرتها على انتاج الكتلة الحية من وسط الشرش الخام والمدعوم بالمغذيات

 (T)ول والكتلة الحية في تراكيز الشرش الخام وان العزلة على انتاج االيثان C. kefyr    عزلتي

ايثانول من تركيـز   %5.1)(تم الحصول على أفضل انتاج .(S)هي االفضل انتاجاً  من العزلة 
افضـل انتـاج   C. kefyr . بين عزلتي المزرعة المشتركةوبوساطة   الكتوز شرش فقط)6%(

دقيقة في حين استمرت الكتله الحية / ةدور) 150(حصل عند  سرعة رج )%  11.4(لاليثانول
المزرعـة   دقيقـة باسـتعمال  /دورة ) 200(عند سرعة الرج  % )(12.1في الزيادة الى تركيز

  %).6الكتوز (في الشرش C. kefyr لعزلتي المشتركة
  مزیج من الخمائر,  الشرش , االیثانول  : الكلملت المرشدة

Ethanol Production From Whey By Mixed of Yeast 

Abstract 

The study is aimed to improve of ethanol production from crude whey 
dependency on mixed culture of lactose-fermenting yeasts and baker's yeast ( 
S.cerevisiae) under optimum condition of pH  and mixture of sugars concentration, 
hence studying the effect of defferent agitated speeds on ethanol production. The 
study was included: 

- Isolation and Identification of yeasts from whey 
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- Studying the effect of sugar concentration and pH value in working of each yeast 
through making expirements  for Ethanol and Biomass production from different 
concentrations whey lactose and experiments, to produce ethanol and Biomass 
from crude and supplimented whey, by (K2HPO4 NH4Cl, MgSO4.7H2O) by using 
S.cerevisiae  at different pH values, 35 °C for two days . 

- mix-culture of yeasts above  were used for producing ethanol and biomass from 
different whey Lactose concentrations. 

- Studying effects of defferent  agitated speeds on ethanol production from whey 
by the beast co-culture producer , under four Agitated speeds (50, 100, 150, 200) 
rpm under optimum determined pH5, (6)% lactose concentration ,35°C for two 
days. 

- The results was: 

- Obtained two Isolated yeast strains  C.kyfer-T,  and C.kyfer-S from crude whey. 
- Incapable of S.cerevisiae to produce ethanol from all concentrations of synthetic 

lactose ,crude ,and additive whey lactose , but it able to produce biomass from 
each type of lactose , the ablity of both C.kyfer strains to produce ethanol and 
biomass, and C.kyfer –T is the beast producer. 

- The beast ethanol production was (5.1)% from  only(6)%whey lactose by mix-
culture of (C.kyfer –T + C.kyfer –S). 

- the best was (11.4)% ethanol at (150)rpm , while biomass production  was 
contineous increasing , and the best production was (12.1)% biomass at (200) rpm  
by mix-culture of (C.kyfer –T + C.kyfer –S). 
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