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  -انخخًزاث انصنبعيت انالىٌئيت : 

 Alcoholic Fermentation. انخخًز انكحٌني 1

 Ethanol production*انخبج االثيبنٌل 

ول, اما بالطرٌقة الكٌمٌائٌة )خصوصا فً بعض الدول المتقدمة (, وٌتم بتحوٌل االثٌلٌن المشتق من ناثٌالٌنتج ا
الماء مع بعض المواد المحضرة . او  وبإضافةات حرارة عالٌة نول فً درجٌثاالبترول او الغاز الطبٌعً الى ا

 .Microbial Ethanolبواسطة االحٌاء المجهرٌة  ٌثانولٌنتج اال
 

)الكحول االثٌلً( كمذٌب وكمادة مضادة لالنجماد فضال عن كونه مادة اولٌة تستخدم فً  ٌثانولٌستخدم اال
الصناعٌة اضافة الى استخدامه كوقود  واأللٌافواد التجمٌل صناعة الصبغات والمواد الصٌدالنٌة والمنظفات وم

 للسٌارات.
% اما اذا 15 وٌكون تركٌزه اكثر من  (Prove)بـ  Distilled liquorالكحول المقطر  تجارٌا على*ٌطلق 

-3فٌكون تركٌز الكحول فٌها ) Beerاما البٌرة  Wineالناتج بالنبٌذ  ى(% ٌسم14-6قلت نسبة الكحول الى )
6) .% 
 

 -:ٌثانولاألحٌاء المجهرٌة المنتجة لال

االختٌار االول فً االنتاج التجاري وتنتجه تحت  Saccharomyces cerevisiaeتأتً الخمائر مثل خمٌرة 
. وتدخل العدٌد من العوامل فً اختبار االحٌاء المنتجة فمثالً عرضٌةالظروف الالهوائٌة مع القلٌل من النواتج ال

تتلبد بشكل جٌد وهذا ٌسهل عملٌات استخالص واالسترجاع فً نهاٌة  ألنها S .uvarumتستعمل الخمٌرة 
 العملٌة التخمٌرٌة.

كما تحدد نوعٌة المواد االولٌة االحٌاء الممكنة استعمالها فمثال المواد الحاوٌة على السكرٌات الخماسٌة تقود الى 
. اما اذا كانت حاوٌه على سكرٌات سداسٌة isCandida utilاختٌار احٌاء تستعمل السكرٌات الخماسٌة مثل 

تخمٌر السكر بسرعة عالٌة فضال على قدرتها  ستطٌعتوالتً  Zymomonas mobilisفٌتم استخدام بكترٌا 
% وبعض السالالت ٌمكن ان تتحمل تراكٌز عالٌة تصل الى  (10-5متكونة )الالكحول  على تحمل تراكٌز

(16-20) .% 
ج استعمال االحٌاء التً تفكك السلٌلوز تحت الظروف الالهوائٌة منها استعمال انواع من اما وجود السلٌلوز فٌحتا

, ومن العوامل االخرى التً تحدد استعمال الكائن المستعمل هو درجة الحرارة فعند Clostridiumالجنس 
رجات الحرارة استعمال درجات حرارٌة عالٌة وجب استعمال احٌاء مجهرٌة محبة للحرارة اما عند استعمال د

 م 30-28المعتدلة فٌمكن استعمال خمٌرة الخبز التً تنمو بحرارة 

 انخفبعم انحيٌي:

من عملٌات التخمر الالهوائٌة كالسكرٌات تخضع فً البداٌة الى دورة تحلل السكر او ماٌسمى  ٌثانولانتاج اال 
EMP التالٌة ةبالمعادل هتمثٌلكن ٌمات التً تكون االساس فً االنتاج , التفاعل العام فلنتج الباٌرو 

 
 

C6H12O6+ 2ATP 2C2H5OH +CO2 +2ATP 
 

د ٌلتحول الى استالدٌها  الكربونثنائً اوكسٌد  أزالهالى عملٌة  EMPات الناتجة من مسار التحلل فوتمر الباٌرو
 -: االثٌانول وفق المعادلة  إلنتاج NADHثم ٌختزل بمساعدة 

 
 



Lecture  ( 4   )               Food & Industrial Microbiology             Dr. Abbas Yaseen   

_______________________________________________________________________________ 

 

NADH                                    
CH3COCOO CH3COH+ CO2 CH3CH2OH 

Ethanol                                         Acetaldehyde                            Pyruvate    
NAD                                         

 

 طزق االنخبج:

 

  انًخقطعت.انطزيقت 1
, وتوفر هذه الطرٌقة فرصة لزٌادة االنتاج واالبتعاد عن Batch cultureاوما ٌسمى بطرٌقة الوجبة الواحدة  

التً ستواجها  الظروفعلى  متطبعةالتلوث.ٌفضل فٌها استعمال لقاحات من وجبه سابقه اذ تكون الخالٌا فٌها 
واد االولٌه اما الم بسرعةاالنتاج  تبدأ وإنماوتضاف الخالٌا بتراكٌز عالٌه حتى التحتاج الخالٌا لعملٌات نمو 

 واحدة .فتضاف جمٌعها مرة 
 
 Continuousأنًسخًزة انطزيقو -2

 Phosphor ,Nitrogen, Potassium( N.P.Kتضاف الماده االولٌه فً هذه الطرٌقه مع مواد مدعمه )
هذه الطرٌقه جعل تركٌز الكحول  بواسطةوتضاف هذه االمالح بنسبه تتناسب مع كمٌه السكر فً الوسط ٌمكن 

بها وسحب  العناٌةر ٌمكن ٌخمتٌمكن وذلك بسحب الكحول باستمراره بما ان االوساط التً تزود لل ااعلى م
الداخله وكذلك  الغذائٌةالعملٌه التخمٌرٌه وٌمكن التحكم بمعدل سرٌان المواد  تأثٌراالوكسجٌن منها لضمان عدم 

  معدل خروج نواتج التخمر للوصول الى افضل حاله من االنتاج...
 

 ٌاث انخبج االيثبنٌل *خط

 : Ingredient preparationتحضٌر المواد االولٌه  -1
 (15-10)(الذي ٌخفف الى date syrupوالس وعصٌر التمر )مالماده الرئٌسٌه هً الكاربوهٌدرات ومنها ال

( الذي هو عبارة عن سكر متعدد من الكلوكوز starchوٌمكن استخدام مواد سكرٌه معقده مثل النشأ ).  %
 -الطرٌقتٌن : بإحدىبٌتا..فً انتاج الكحول بعد تحلٌله  1-4و  الفا 1-4 بأواصرالمرتبط 

  Inorganic acidsاسخخذاو انحٌايض انالعضٌيو : -1

ضغط جوي ( فٌتحلل النشأ الى  2مع الحرارة وتحت ضغط )  H2SO4وحامض   HCLمثل حامض 
 .مكلفه  ألنهافضله ثم ٌحول الى المخمر وهذه الطرٌقه غٌر م بسٌطةسكرٌات 

 
 (Amylasesاسخخذاو انزيى االييهيز )-2

نباتات تعطً انزٌمات االمٌلٌز  وأحسن (Plant enzymeتكون هذه االنزٌمات مستخلصه اما من النباتات )
 Microbialوتكون انزٌمات االمٌلٌز مستخلصه من الماٌكروبات  (maltالشعٌر ) خاصةهً الحبوب 
enzymes  ٌن :وتكون على نوع 

 
Bacterial enzymes         bacillus  subtilis 

Fungal enzymes            Aspergillus niger 
 

انه  أالجٌده  البكتٌرٌةقد تكون ملوثه بالفطرٌات فٌما تكون االنزٌمات  ألنهاالتفضل االنزٌمات النباتٌه عاده 
 .  ٌفضل استخدام االنزٌمات الفطرٌه 
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ٌسخن  الواحدة الوجبةالتً تحتاج الى تكسٌر حبٌباته بالحرارة فعند استخدام طرٌقه  زٌماتلألنقبل تعرٌض النشأ 

 -150اما فً الطرٌقه المستمرة تكون الحرارة ) ة( دقٌق15 - 5 (م لمده )150-130النشا مع الماء لدرجه )
 . ( دقائق 5( لمده )180

فٌتحول النشأ الى   amylaseضاف انزٌم م ثم ٌ (90 -70برد النشأ داخل المخمر الى )ٌالتسخٌن  عدب
dextrin   بعملٌهLiquefactions   . 

 
α- amylase                                                                                          

Starch  Dextrin 
Liquefactions (70 -90 ) C                                                                                             

                                                                                                                        
 

ملٌه حٌث ٌقوم هذا االنزٌم بع  amyloglucosidaseم من ثم ٌضاف  (55رد الى درجه حرارة )ببعدها ٌ
Saccharification بتقطٌع جزٌئٌه كلوكوز واحده من نهائٌه الدكسترٌن  .... 

 
 

Amyloglucosidase                                                                                    
Dextrin    Glucose 

Saccharification( 55 C)                                                                               
  
 
 
  Fermentationالتخمر -2

من الكحول ٌتم  العالٌة بإنتاجٌتهاالتً تمتاز  S.cervisiae cltiposides وٌتم استخدام خمٌرة الخبز الضرب 
  -:  احتساب الٌه التخمر الكحولً وفق المعادله االتٌه

 
Glucose   EOH + CO2  
  180 Kg                           92 Kg   88 Kg 

 
 االساسٌه فً حساب تحوٌل السكر الى اٌثانول القاعدةوتمثل 

 
 
  روف التخمر :ظ

 كما ٌلً : الظروفتكون هذه 
وتستخدم لذلك مخمرات  (4-5اٌام والرقم الهٌدروجٌنً ٌكون مابٌن ) (3-2م او اقل ولمده ) (30الحرارة )

 . (%10-3بحدود ) لمٌكروبًاكبٌرة جدا وٌضاف اللقاح 
الخمٌرة ونموها وتنتخب  طٌسمح للهواء بالدخول لغرض تنشٌ االولى ( الستةاثناء عملٌه التخمر )فً الساعات 

وسط الغذائً فضال عن تحملها تراكٌز عالٌه من السالالت من الخمائر تتحمل تراكٌز عالٌه من السكر فً 
 . الكحول

 
 .المركزي  باستخدام اجهزة الطرد ترسٌب وفصل خالٌا الخمٌرة - 3
 
 :Distillationتقطٌر االٌثانول  -4



Lecture  ( 4   )               Food & Industrial Microbiology             Dr. Abbas Yaseen   

_______________________________________________________________________________ 

 

 : بعدد من االعمده هً  بإمراره(%ثم ٌكرر 7-10سحب السائل الكحولً ذو التركٌز )ٌ
 
1-Analyzer column                 EOH  (55-60) % 
2-Rectifier column                    EoH (95) % 
3-Purifier column                   Amyl alcohol , Propyl alcohol  
4-Hydro selection                     طبٌعٌه وتجمٌلٌه ألغراضٌستخدم 
5- Heads column                         Ester , Aldehyde    

 

ود االول من االعلى حٌث ٌسكب فً العم Slurryٌدعى  (%7-10الكحولً المتخمر ذو التركٌز )  السائل
الكحولً وٌصعد الى االعلى ثم ٌبرد وٌكثف وٌصل  فٌتبخرالسائل( steamوٌضخ عكسه ومن االسفل بخار )

تركٌز الكحول ٌنتقل الى  زٌادةارٌد  وإذا( Analyzer(% وهذا ٌتم فً العمود االول )60 -55تركٌزه الى )
 العمود التالً وهكذا ...

  عبارة عن مٌاه فضالت  Stillageلسائل المتبقً من تقطٌر الكحول وال على ا Stillageوتطلق تسمٌه 
waste water   ( مرة من حجم الكحول المستحصل علٌه .15وٌصل حجمه الى) 

 

 يخهفبث صنبعت انكحٌل : 

 
1. Fusel Oils ( Amyl ,Propyl, Butyl alcohol ) 
2. Stillage 
3. Adehyde ,Esters 
4. CO2 (50%)  
5.Gycerol( 3-4)% 

 ... المنتوج والغاٌة من استخدامه   ٌمٌز فٌهٌضاف للكحول مواد عامة  ولون بحٌث 

 

  Brewing process: انخبج انبيزة )انجعت(

( مثل القمح Malted grainsعلى تصنٌع مشروب كحولً من حبوب  نابتة )  brewingٌطلق مصطلح 
والشعٌر او الرز او الذرة وتعتبر من العملٌات المعقده جدا لتكوٌن منتجات عدٌدة اثناء التخمر والبعض منها 
لٌست نتٌجة النشاط الخمٌرة ولم ٌعرف طبٌعتها لحد االن لذا معرفه مكونات الوسط والسٌطرة الدقٌقه على جمٌع 

 ه ونكهة معٌنه للمنتج ...العملٌات التصنٌعٌة مهم جدا للحصول على نوعٌ

 : Ingredientsانًٌاد انذاخهو في انصنبعو 

 Malt-1 : )انشعيز انًنبج )انًٌنج 

 Malt amylase ,Maltمصدر للكربوهٌدرات والبروتٌنات واألنزٌمات المحلله للبروتٌنات والمحللة للنشا )
proteases.. ) 

 

  : Adjunctsانًٌاد انًسبعذه -2

رة او الرز وهً تحتوي على كاربوهٌدرات وفقٌرة بالبروتٌنات واألنزٌمات وتضاف مطحون النشا او الذ
  maltلتخفٌف نسبه البروتٌنات فً ال
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3-Hops   حشيشو انذينبر  : 
مواد نكهة وتعطً المرارة للمنتج منها  وتستخلص منها Humulus tupulisاالسم العلمً إلزهارها هو 

Tannins   الزٌوت الطٌارةEssential oils  ( والراتنجاتResins( وأحماض مرة )Bitter acids.) 

 
  Yeatsالخمائر 

وهً   S.carlsbergensisاو النوع االكثر شٌوعا   Saccharomyces uvarumتستخدم خمائر 
فً قعر الحوض وٌطلق على البٌرة الناتجة عنها  ( والتً تنمو  bottom yeast) الخمائر تسمى بخمائر القعر

التً  S.cervisiaeوٌكون هذان النوعان من الخمائر اكثر قدرة على التخمٌر من النوع  lager Beerب 
(والتً تنمو على سطح السائل وتسمى البٌرة الناتجة عن التخمر  Top yeastsتكون من نوع خمائر القمه )

 (  Ale beerبهذه الخمٌرة )
 
   Additivesالمواد المضافة -5

 ض االنضاج او التروٌق والتعقٌم مثل المواد المختزله واألحماض العضوٌه .. ومنها المواد المضافة لغر
 
  Waterالماء  -6

 ٌستعمل ماء خالً من العكورة واللون والرائحة والمواد العضوٌه والمٌكروبات والمعادن الثقٌلة .... 
  

  Brewing processesخطٌاث انصنبعو 

 اٌام  (2-3( م لمده )20-12:) Steepingالنقع  -1
 (short rootlet( اٌام حٌث ٌتكون جذٌر صغٌر )6-4( م لمده )16-21: ) Germinationاالنبات  -2
 %(5(م ورطوبة )50: ) Dryingالتجفٌف -3
 (م 80: ) Heatingالتسخٌن -4
  Crushing of maltالسحق والنخل -5

نزٌمات المحلله للنشا والبروتٌنات وٌتم تعتبر هذه الخطوة اهم عملٌه للحصول على منتج جٌد ٌتم فٌها انتاج اال
 فٌها تكوٌن المواد التً لها عالقة بالنكهة مثل الببتٌدات .....

 

 : Mashing processثبنيب / ححضيز ًسظ انخخًيز 

  wortٌتم تحفٌز وسط التخمٌر والمسمى 
1-  Heating of malt             ←Water + Malt 40           30م min 

Heating of adjuncts-2  :water + Adjuncts ← 40  م 
 

ٌتم اضافه نسبه ثلثٌن من المولت مع نسبه ثلث مع المواد المساعده الى ماء ساخن لمده نصف ساعة لتنشٌط 
 االنزٌمات المحلله للبروتٌنات ... 

 
-5ً هذه العملٌه )فpHدقٌقه لتنشٌط االنزٌمات المحلله للنشا وٌكون  30م لمده  70ترفع درجه الحرارة الى -3

5.5 .... ) 
 

4-Filtration  ترشٌح ال :wort   بمرشحاتPress filter  ... وٌستخدم الراسب كمصدر لعلف الحٌوانات 
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  Hops additionثبنثب/اضبفو حشيشو انذينبر 

 فً احواض خاصة لمده نصف ساعة الى ساعة ألجل  wort +hops ٌتم غلً -1
 ترسٌب المواد الغٌر مرغوب فٌها -اٌقاف عمل االنزٌمات  ث -ت تعقٌمه  -تركٌز الورت   ب  -ا

( +Gاستخالص المواد المهمة من النبات مثل التاتٌنات التً تساعد على تخثر البروتٌن وتقتل البكترٌا )-ج 
  O2وتعطً نكهة مرة ورغوة للمنتج وتعمل على طرد 

 
 ( م 70- 60الى ) غٌر المصفى الى خزانات ترسٌب وتخفض الحرارة تٌضخ الور-2
 
 (15-10ٌرشح الورت بعدها ثم ٌبرد بسرعة الى )-3
 

  Fermentationرابعب /عًهيو انخخًيز 

خلٌه /مل ( فً احواض التخمر المغلقه او تستخدم  107تضاف الخمٌرة الى الورت المصطفى بنسبه ) -1
 المتكون واستخدامه  CO2احواض تخمر مفتوحة وتكون المغلقه مهمة لجمع 

 تخمٌر اولً فً الحوض االول / رغوة قلٌلهٌوم  (24-20ٌتم الحضن لمده )-2
فترة عملٌه  CO2م تتكون رغوة كثٌفة من 12(ٌوم وبدرجه 2ٌضخ الوسط الى حوض مجاور تخمٌر لمده )-3

 (م 12-6(ٌوم عند )12-8التخمٌر تختلف حسب السالله والظروف والوسط التخمٌري وهً تتراوح بٌن )
والناتج هو منتج فٌه كحول بٌن  Yeast break ائر فً نهاٌة عملٌه التخمر لوصولها الى نقطه تتكتل الخم-4
 Green beer(%وتسمى 3-6)
 

  Beer Maturationخبيسب"//حنضيح انبيزة 

ٌوم وذلك للتخلص من المواد  42م بفترة من الزمن حوالً zero تخزن فً احواض عند درجه حرارة  -1
بة والرزٌنات والخمائر واألحماض خالل فترة الخزن وذلك لترسٌها فً قعر االحواض البروتٌنٌه غٌر الذائ

 الطعم وكذلك إلنتاج مواد مرغوبة مثل االسترات ومواد الطعم والنكهة ... ةوأٌضا لتقلٌل حد
 
 (الى االحواض النهائٌه .... Agingترشٌح خالل مرشحات لغرض نقلها من احواض التعتٌق )-2
 

  Pasteurization packingزة ًانخعبئت سبدسب//انبسخ

 ٌفحص المنتوج للتأكد من خلوه من الشوائب -1
 (0.5لٌصبح تركٌزه )CO2فٌها حٌث ٌحقن  CO2تضٌف كمٌه -2
 ( دقٌقه او ترشح بمرشحات غشائٌة 30-15(م لمده )60-55تبستر بدرجه )-3
  Cans او علب  Bottlesاو زجاجات   barrelsفً برامٌل   fillingتعبأ -4
 

 حهٌد ًحهف انًنخٌج

التً تؤثر على طعم   Lactobacillus pastorianusقد تنمو بعض انواع بكترٌا حامض الالكتٌك مثل 
التً تسبب الحموضة او بكترٌا حامض الخلٌك   Pediococcus cerevisiaeالبٌرة وحموضتها او 

Acetobacter  ولون او بعض الفاجات او تتلف بتكون التً تحول الكحول الى خل او قد تصاب ببكترٌا الق
 .O2او تتلف بالحرارة العالٌة او تحدث اكسده داخلٌه لوجود   Diacetylبعض المواد العضوٌه مثل ماده 
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  Wine Productionانخبج اننبيذ   

 

ى السكري : هو ناتج التخمر الكحولً بوساطة الخمٌرة  المستهلكة لعصٌر الفاكهة او المواد عالٌة المحتو اننبيذ
شٌوعا هو  واألكثر( % . تستخدم فواكه عدٌدة  لتصنٌعه  مثل الكرز والتفاح  والخوخ  14- 6ونسبة الكحول ) 

 سكر العنب بنوعٌه االحمر واألبٌض . 
 انواع النبٌذ :  هناك  مجموعتان هما  

 حول ٌفقد طعمه للحالوة بسبب تحول جمٌع السكر الى ك  Dry wine . النبٌذ غٌر السكري 1
    Sweet wine.  النبٌذ السكري 2
 

 انًٌاد انذاخهت في انصنبعت :

. ٌحتوي العنب على Vitis  viniferaاو  Vitis labrusca. العنب: هناك اصناف كثٌرة لتصنٌع نبٌذ منها 1
 كل مما ٌلً:

 waterماء  -
- CHO (12-25) فركتوز وكلوكوز وسكرٌات خماسٌة وبكتٌن  % 
 %Nitrogenous Compounds (0.14 ) مواد نتروجٌنة  -
 ...K, Ca, Mg: مثل Mineralsمعادن  -
او مواد  Anthocyanin, صبغة حمراء Tannins مواد اخرى : مثل الفٌتامٌنات ) الباٌوتٌن( , التانٌن  -

 عطرٌة ومنكهات . 
  
 . الخمٌرة المستخدمة :  2

 هناك ثالثة  مجامٌع من الخمائر تقوم بعملٌة التخمٌر :

 :. انخخًيز االبخذائي 1    

هناك انواع كثٌرة من الخمائر التً تبدأ بعملٌة التخمٌر ولكنها ال تتحمل تركٌز كحولً عالً مثل :  
Kleochera apiculata , Torulopsis , Candida vini , Pichia   ( وهذه الخمائر برٌهWild 

type  ) 

 انخخًيز انزئيسي :  -2

 .Sو   S.roseiو   S .calsbergensis و  Saccharomyces cerevisiaeتقوم به االنواع 
bayanus  

 

 . انخخًيز اننيبئي  :3

 ,      S.  bayanus ( تقوم به االنواع التً تتحمل تراكٌز عالٌة من الكحول ) وتبقى حتى نهاٌة  التخمر  

S. cerevisiae var  cltipsoides  
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 طزق انخبج اننبيذ:

  Natural method انطزيقو انطبيعيو-1

 بعد ازاله السٌقان والبذور ثم ٌترك   mustوتتم عن طرٌق عصر العنب والحصول على العصٌر المسمى  
لذلك محتوى الكحول بهذه   wild typeٌتخمر بصورة طبٌعٌه بوجود انواع من الخمائر البرٌه على العنب 

 .الطرٌقه ٌكون قلٌل المنتوج 
 
  انطزيقو انصنبعيت انحذيثو-2
 وتتم بعده خطوات هً : 

:وٌتم اختٌار العنب الجٌد والناضج وٌطحن الستخالص  Crushing the grapeتحضٌر العنب للتخمٌر -1

وتزال االلوان منه اذا كان المنتوج )نبٌذ ابٌض (او ٌترك جلد الثمرة والبذرة مع العصٌر اذا   mustالعصٌر 

 كان المنتوج )نبٌذ احمر (

 .( لمنع الخمائر والبكترٌا الغرٌبة من النمو SO2الكبرٌت )ٌضاف ثانً اوكسٌد -2

مى الخمٌرة فً المختبرات على عصٌر العنب المعقم وتوفر ظروف هوائٌه ن:ت Fermentationالتخمٌر  -3

(م لمده 30 -24روف الهوائٌه إلنتاج النبٌذ وبدرجه حرارة )ظفً المرحله االولى إلكثار الخمٌرة بعدها توفر 

 .( ٌوم 12-7(م لمده )29-28ثم ٌنتقل النبٌذ الى حوض اخر لٌتخمر بدرجه ) ( ٌوم3-5)

 .:ٌفصل النبٌذ عن ترسباته وٌخزن فً مكان بارد  Sedimentationالترسٌب -4

 .:ٌتم ذلك فً خزانات باردة لتكوٌن نكهة  Agingالتعتٌق -5

 .مساعده مثل الكازٌن  :ٌصفى وٌرشح ضمن مرشحات خاصة وقد تضاف عوامل Clarifyingالتروٌق -6

 .فً زجاجات وٌسوق )النبٌذ االبٌض (او ٌعتق مرة اخرى )النبٌذ االحمر ( ٌعبأ:  Bottling التعبئة-7

 حهٌد ًحهف اننبيذ : 

 Pediococcusفً النبٌذ كما تنمو بكترٌا حامض الالكتٌك   Acetobacterوقد تنمو البكترٌا 
cerevisiae Leuconostoc mesenteroides ,  السكروز وتكون  حٌث تكون مواد لزجه بوجود

  Pichia, Candida الدكسترٌن وقد تنمو بعض الخمائر مثل انواع
 


