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  چکیده
 آنها وضایعات شهري، شناسایی از  تولید کمپوستبا توجه به نقش بسیار موثر ریزسازواره ها در فرایند  

تحقیق  در. سازي کمپوست حاصل ایفا نمایدتواند نقش قابل توجهی در بهبود و غنی  میکاربرد آنها در فرایند
با استفاده از پسماندهاي جامد شهري جداسازي و حاضر عوامل باکتریایی بومی موثر در فرایند تولید کمپوست 

فرایند تولید  برداري در طینمونه  ،بدین منظور .شدند شناسایی هاي ریبوزومیتوالی برمبتنی از روش ژنومیکس 
 به روش تهیه سري رقت جداسازي و باکتریاییصورت گرفته و عوامل اصفهان کمپوست کارخانه  در کمپوست

 صورت بههاي بدست آمده از نظر فعالیت آنزیمی سلوالز، زایالناز، آمیالز و پروتئاز جدایه. سازي شدندخالص
شناسایی جهت . داراي فعالیت آنزیمی متفاوت و متنوع بودندیازده جدایه یج نشان داد که نتا. شدند بررسی کمی

 سویه 8  نشان داد کهیابی نتایج توالی.دش استفاده SrDNA16 ژن bp0051قطعه از تکثیر و توالی یابی ها،  جدایه
 ،Aneurinibacillus migulanus، Brevibacillus parabrevis، Brevibacillus agriمزوفیل باکتریایی 

Pseudoxanthomonas suwonensis، Brevibacillus formosus، Bordetella petrii، Bacillus 

licheniformis ترموفیل باکتریایی سویه سه  وGeobacillus thermodenitrificans، Geobacillus sp.، 
Thermoactinomyces intermedius ي جداسازي شدههاسویه آنزیمی لذا با توجه به تنوع فعالیت. بودند،  

  . کننده فرایند تولید کمپوست وجود داردها به عنوان عامل تسریعامکان تولید و استفاده از این سویه
 .شناسایی مولکولی، فعالیت آنزیمی، کارایی، کمپوستباکتري، :  کلیديکلمات
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  مقدمه

در دنیاي امروز، توجه زیادي به فرآیند 
که این امر ناشی است شده ف معطوسازي کمپوست

مهمترین به عنوان یکی از  این پدیده اهمیت از
تبدیل مواد زائد به محصول ارگانیک و  هايفرآیند
طور مستقیم مورد استفاده ه ب که بوده استثابت 

د به میزان زیادي توان  و میگیردگیاه قرار می
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك را بهبود 

از آنجا که  ).Adams and Frostick, 2008(ببخشد 
 ،سازيیند کمپوستآیکی از مهمترین عوامل در فر

باشد و نوع یند میآجمعیت میکروبی موجود در فر
تواند نقش بسیار مهمی در کیفیت فلور میکروبی می

کمپوست تولیدي داشته باشد، لذا تحقیقات متعددي 
 تبدیلهاي مهم در ریزسازوارهدر خصوص تعیین 

با تغییر که است  انجام شده ، به کمپوستهاندپسما
مفید هاي ریزسازوارهاز  گونهدر میزان جمعیت این 

. کردکمپوست کمک تولید   فرایندتوان به بهبودمی
در زیستی است که  يیندآکمپوست فرتولید یند آفر

ترین نقش را در پیشبرد و  ها کلیدي آن ریزسازواره
هرچه . دن بر عهده دارآنسرعت بخشیدن به 

 1 قدرت تجزیه کنندگی ازهاي موجود ریزسازواره
 مدت زمان تري برخوردار باشند،قويآنزیمی 

 از لحاظ  این موضوعکه شده یند کوتاهترآفر
 Ryckeboer and(است  اهمیت  حائزاقتصادي

Mergaert, 2003 .( کمپوست از سه فرآیند تولید
                                     
1 Degradation ability 

 ، در مرحله اولیه استمرحله مختلف تشکیل شده
هاي مزوفیلی منجر به  ریزسازوارهفعالیت و رشد 

در مرحله . شود تر می افزایش دما و تجزیه مواد ساده
شرایط به لحاظ هاي ترموفیلی  ریزسازواره ،دوم

یابند و از رشد و فعالیت  غلبه می یاکولوژیک
به عمل هاي غیرترموفیل ممانعت  ریزسازواره

 دگی و بلوغدر مرحله پایانی که دوره رسی. آورند می
هاي مزوفیلی  میکروارگانیسمشود،  نامیده می

 Hassen et (کنندمی شروع به رشد داجدیدي مجد

al., 2001.(  تحقیقات متعددي در خصوص تعیین
 هاپسماندهاي مهم در تغییر و شناسایی ریزسازواره

هاي مبتنی بر کشت  با استفاده از روشبه کمپوست
با تغییر در که   انجام شدههاي مولکولیو روش

 بهبود و ،کارآمدهاي ریزسازواره میزان جمعیت 
استفاده از . تسریع می شودغنی سازي کمپوست 

، خصوصیات 2هاي کشت اختصاصی محیط
بیوشیمایی و مرفولوژیک مثل قدرت تجزیه 
فسفولیپید اسیدهاي چرب و یا تجزیه ترکیبات 

از روش هاي مختلف در جداسازي و ... سلولزي و 
 Forsyth and( سایی ریزسازواره ها بوده استشنا

Webley, 1948( .تنها  ،در روش کشت میکروبی
 و شدهها وارد تجزیه بخشی از تنوع میکروبی در 

رود و  بخش اعظمی از جامعه میکروبی از دست می
 تصویر جامعیتواند  به تبع آن نیز نتایج حاصله نمی

 به، دهد از آنچه در محیط مورد بررسی رخ می
                                     
2 Culture 
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 ).Rappe and Giovannoni, 2003( حساب آید
 شناسایی عوامل میکروبی درراهکارهاي جدیدي 

 ه استمدآکمپوست به وجود تولید موثر در فرایند 
 مولکولی مختلف نشانگرهايتوان به  که از آنها می

، ) RAPD1،ARDRA  2) 2011, .et alSingh مثل
SSCP3) 2000, .et alSabine (،RFLP-T4  

)2004, .et ala quiTi( ،ITS5) Ranjard, .et al 

 آنالیز مستقیم پایه که بر ییروش هایا  ،)2001
 ریبوزومی ژن ) SSU(5زیر واحد کوچک  توالی

)rDNA(همانند دارند  تکیه SrDNA186   و
SrDNA 167 )1999, .et alBlanc (  و به دنبال آن

 ژن هاي )PCR( 8واکنش زنجیره اي پلیمراز
 و یا ی قابلیت هاي ویژه متابولیکبا یاختصاص

به که توانایی تجزیه کنندگی سوبسترایی خاص 
  کاربرد شناسایی جوامع میکروبی درطور گسترده

در تجزیه و که  DNAابی یدر نهایت توالی و  ددار
نوکلئیک به طور گسترده مورد استفاده تحلیل اسید 

با توجه به مشکالت  .اشاره نمود، گیرندقرار می
موجود در تولید کمپوست در کشور از قبیل طوالنی 

و در نتیجه  کمپوستتولید فرآیند بودن زمان 
 حاضر پژوهش هدف اصلی ،اقتصادي نبودن آن

 سازگار با باکتریاییجداسازي و شناسایی عوامل 
                                     
1 Random Amplified Polymorphic DNA 
2 Amplified rDNA Restriction Analysis 
3 Single Strand Conformation Polymorphism 
4 Terminal – Restriction Fragment Length 
Polymorphism  
5 Small sub unit 
6 18S ribosome DNA  
7 16S ribosome DNA 
8 Polymerase Chain Reaction 

ولید کمپوست و موثر در تجزیه ترکیبات تفرآیند 
 به منظور استفاده هاي ،آلی موجود در کمپوست

 . کمپوست بوده استفرآیند آتی آنها در تسریع 

  
  مواد و روش ها

   باکتریاییسویه هاي  سازي خالص و سازي جدا
 تجزیه باکتریاییجهت جداسازي سویه هاي 

یند فرا از نمونه برداري ،کننده مواد آلی کمپوست
 اصفهان تولید کمپوست کارخانهتولید کمپوست در 

 و جدا سازي به روش تهیه سري گرفتصورت 
 ,.Rastogi et al(شد انجام رقت طبق مراحل زیر 

 از ذرات باکتریاییعوامل  استخراج در). 2010
 ابتدا نمونه هاي مختلف کمپوست الک ،کمپوست

 سپس .شود...  تا فاقد هرگونه سنگ، چوب و شده
 میلی لیتر 500 گرم از مخلوط کمپوستی به 100

 ساعت بر 3 مدت بهو شد افزوده  9 سالینمحلول
 ، پس از نشست فاز جامد.شدمخلوط  روي شیکر

هاي کشت   تلقیح محیط، دراز فاز مایع رویی
به سپس ). Rastogi et al., 2010(شد استفاده 

 ،هاي تجزیه کنندهریزسازواره منظور غنی سازي 
 میلی 100عصاره فوق به   ازمیلی لیتر 10مقدار 

، زایلنپایه سلولز، (هاي کشت مختلف  لیتر محیط
هاي فوق به  حیط م.دشاضافه ) نشاسته، پروتئین

مدت یک هفته درون انکوباتور شیکردار با دور 
 درجه 42محدوده دمایی و  دور در دقیقه 140

                                     
9 Salin solution 
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  هايباکتري هاي به منظور جداسازي(سانتی گراد 
به ( درجه سانتی گراد 62و )  تجزیه کننده1مزوفیل

منظور جداسازي باکتري هاي ترموفیل تجزیه 
 پس از آن پنج میلی لیتر از هر . گردیدتیمار ) کننده
 میلی لیتر محیط کشت جدید همان 100 به  محیط

 قبلی و پس  تحت شرایطأ و مجدد شدماده اضافه
ه  یک میلی لیتر آن ب،2گرمخانه گذارياز یک هفته 

 تکرار چندین بار ،این کار. شدمحیط جدید منتقل 
 ایجاد شده توسط اضافه کردن 3 تا کدورتشده

محیط قبلی به محیط جدید که ناشی از ذرات خاك 
بوده از بین رفته و محیط جدید در اثر رشد 

). Rastogi et al., 2010 (ها کدر شودریزسازواره 
اي هیند غنی سازي، رقتآاز آخرین محیط کشت فر

به  و رقت مناسبی از هر محیط گردیدمختلف تهیه 
) آگار دار(صورت خالص روي محیط کشت جامد 

هاي مختلف  جدایه. ه شدهمان ماده کشت داد
تجزیه کننده هر یک از مواد بر اساس اختالف در 

و کلنی  گردید جداسازي ، ها کلنی باکتريشکل
 هاي کامل آگار محیطبر ایجاد شده منحصرهاي 
در نهایت با کشت مجدد . شد خالص سازي 4یغذای

 هر یک از سویه هاي خالص شده در محیط مایع
ها ثابت  باکتري توانایی رشد هر یک از این ،5غذایی

ها در بانک ژن پژوهشکده   این جدایه.شد

                                     
1 Mesophile 
2 Incubate 
3 Turbidity 
4 Nutrient agar 
5 Nutrient broth 

بیوتکنولوژي کشاورزي ایران جهت نگهداري 
  .طوالنی مدت و ادامه مطالعات ذخیره شدند

  
فعالیت آنزیمی قایسه توانایی اندازه گیري و م

     جداسازي شده هاي باکتري
 ،هاباکتريو خالص سازي پس از جدا سازي 

شامل  آنها  و فعالیت آنزیمیتوانایی تجزیه کنندگی
 بدین. شدبررسی  و آمیالز سلوالز ،پروتئاز ،زایالناز
کیت هاي مخصوص آنزیم با استفاده از  ،منظور

 مل مربوطه شرکتطبق دستورالعهاي اشاره شده، 
(Invitrogen Corporation,USA)  مقایسه نسبی

  انجام شد و در نهایتسویه ها از نظر تولید آنزیم
مورد ارزیابی کمی قرار در دستگاه پلیت ریدر 

  .گرفتند
  

  ها باکتري مولکولی شناسایی
 با استفاده از مزوفیل باکتري هاي ماده ژنتیکی

مربوطه  دستورالعمل طبق BioNeerکیت شرکت 
 ژنومی باکتري هاي ترموفیل DNA .استخراج شد

که همگی گرم مثبت بودند با استفاده از روش 
CTABجهت بررسی کیفیت .  استخراج شدند

یک ژل آگارز  از ،DNAهاي استخراج شده  نمونه
 با الگوي نواردهی هاي   DNA. استفاده شد درصد

از . پررنگ جهت انجام آزمایشات انتخاب شدند
 DNAه نانودراپ نیز جهت بررسی کمیت دستگا

 واکنش زنجیرهاي پلیمراز با استفاده از .استفاده شد
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PAF )5'- آغازگرهاي

)'3-AGAGTTTGATCCTGGCTCAGو   RPA

)'3-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-'5( 
  Rad-Bioها و به کمک دستگاه ترموسایکلر  باکتري

Zakaria (انجام شد با اندکی تغییرات چرخه  40در 

et al., 2010 .( پس از انجامPCR محصول ،PCR 
 . شدتجزیه مشاهده و یک درصدبر روي ژل آگارز 

به مرکز توالی یابی  DNAي تکثیر شده نمونه ها
Seqlab و به منظور شناسایی ه شدارسال آلمان 

از نرم افزارهاي و تهیه دندروگرام، ها  گونه
Chromas ،Bioedit ،DNAstar     ،Blast  و
MEGA5 تفاده شداس.  

  
  نتایج و بحث

 از باکتریاییدر نتیجه جداسازي سویه هاي 
 سویه یازده ،کمپوستتولید فرآیند مراحل مختلف 

 ABRII11 تا ABRII1هاي با نام باکتریایی
- نتایج شناسایی مولکولی باکتري. نددش جداسازي

 سویه 8 حاکی از وجودي جداسازي شده ها
 ،Aneurinibacillus migulanusمزوفیل باکتریایی 

Brevibacillus parabrevis، Brevibacillus agri، 
Pseudoxanthomonas suwonensis، 

Brevibacillus formosus، Bordetella petrii، 
Bacillus licheniformis ي ها در دماقابلیت رشد با

 سویهسه  و گراد  سانتی درجه37 تا 30بین 
 Geobacillus ترموفیل باکتریایی

thermodenitrificans، Geobacillus sp.، 

Thermoactinomyces intermedius  با دماي بهینه
 .)1شکل  (می باشدگراد  درجه سانتی 50-60 رشد

 دخیل در فرآیند  باکتریاییهايدر این مطالعه سویه
کمپوست ضایعات شهري با روش مولکولی تولید 

. هاي ریبوزومی شناسایی شدندمبتنی بر توالی
توسط ها باکتريها در شناسایی ز این ژناستفاده ا

 et Hatamoto (محققین مختلف گزارش شده است

2005, Tiquia; 2008, .al( . پس از استخراجDNA 
سویه هاي قارچی و الکتروفورز در ژل یک از 

درصد آگارز نتایج به دست آمده در تایید کیفیت و 
. استخراج مطلوب مورد بهره برداري قرار گرفت

واکنش زنجیره اي صوالت حاصل از محسپس 
شدند مشاهده درصد یک پلیمراز بر روي ژل آگارز 

،  bp 0001 نشانگر اندازه مورد نظر با هاباند و
در  S rDNA16براي ژن  bp0051قطعه مقایسه شد، 

و همگی در  )1شکل (شد ها شناسایی  همه سویه
 NCBI( National Center(پایگاه اطالعاتی داده 

chnology Informationfor Bioteوبه   ثبت شدند
   ).1جدول ( تعلق گرفت 1 شمارههر توالی وارد شده

                                     
1 Accession number 
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یازده سویه جدا  در bp1500 براي قطعه 16S rDNA  حاصل از ژن PCR الکتروفورز محصول -1شکل 
  ).Kb) M 1و نشانگر اندازه  ABRII11  تا ABRII1  معرف11 تا 1چاهک هاي . ABRIIشده 

Figure 1- Electrophoresis of PCR products of 16SrDNA gene for 1500 bp fragment in 
eleven isolated strains. The wells 1-12 introduced ABRII1-ABRII11 and 1 Kb ladder (M). 

  .(NCBI) نتایج ثبت در پایگاه اطالعاتی  -1جدول 
Table 1- Results of Submission in NCBI. 
 

Species and Subspecies  Strains  Accession No.  
Bacterial strains    

Aneurinibacillus migulanus  ABRII1  JN252029  
Brevibacillus parabrevis  ABRII2  JN315628  
Pseudoxanthomonas suwonensis  ABRII3  JN315629  
Brevibacillus formosus  ABRII4  JN315630  
Bordetella petrii  ABRII5  JN315631  
Bacillus licheniformis  ABRII6  JN315632  
Bacillus licheniformis  ABRII7  JN315633  
Geobacillus thermodenitrificans  ABRII8  JN315634  
Geobacillus sp.  ABRII9  JN315635  
Thermoactinomyces intermedius  ABRII10  JN315636  
Brevibacillus agri  ABRII11  JN604902  
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  هايبررسی کمی فعالیت آنزیمی جدایه
 از نظر فعالیت  هامذکور نشان داد که این سویه

از متفاوت  پروتئآمیالز و، نازز، زایال سلوالآنزیمی
ارزیابی هاي کمی سویه هاي  ).2 جدول(می باشند 

 باکتریایی نشان داد که در میان سویه ها، سویه هاي
ABRII1 ،ABRII2 ،ABRII3 ،ABRII4 ،
ABRII5 ،ABRII85/4تقریبا  ( داراي بیشترین 

، ABRII6هاي سویه و ) واحد بر میلی لیتر
ABRII9 ،ABRII10 ،ABRII11  کمترین داراي

 فعالیت ABRII7 و سویه يفعالیت پروتئاز
متوسطی را بین دو مقدار بیشترین و کمترین نشان 

  . )2جدول  (دادند
سویه  میزان تولید آنزیم سلوالز، از نظر

ABRII10  میلی واحد بر 11/0(بیشترین تولید 
، ABRII1 ،ABRII4سویه هاي و ، )میلی لیتر
ABRII6 و ABRII11 کمترین میزان تولید آنزیم 
را نشان )  میلی واحد بر میلی لیتر04/0(سلوالز 

مابقی سویه ها بطور متوسط این آنزیم را . دادند
 واحد بر ABRII10) 78/163سویه . تولید نمودند

 را به )آمیالز (آنزیم تجزیه کننده نشاسته) میلی لیتر
میزان قابل توجهی تولید نمود و پس از آن سویه 

ABRII8) 54/32و )  واحد بر میلی لیترABRII2 
به ترتیب بیشترین میزان )  واحد بر میلی لیتر3/18(

متوسط تولید را نشان دادند و سایر سویه ها بطور 
کمترین میزان آنزیم  این آنزیم را تولید نمودند و

 ABRII11) 03/12توسط سویه  به ترتیب  آمیالز
 واحد بر 67/8 (ABRII9و ) واحد بر میلی لیتر

 ،در تولید آنزیم زایالناز. شدتولید ) میلی لیتر
 میلی ABRII11) 31/133بیشترین فعالیت را سویه 

سویه  پس از آن نشان داد و) واحد بر میلی لیتر
ABRII10) 30/130قرار )  میلی واحد بر میلی لیتر

 ABRII2سویه  را یمز این آن کمترین میزان.گرفت
تولید نمود و )  میلی واحد بر میلی لیتر66/62(

سایر سویه ها به میزان کمتري نسبت به سویه 
ABRII11و به میزان متوسط تولید زایالناز نمودند  

سویه هاي  نشان می دهد کهاین نتایج  .)2جدول (
 بازه متفاوتی از فعالیت ، مورد مطالعهباکتریایی
را در ) ، زایالناز و آمیالزپروتئاز، سلوالز(آنزیمی 

 با بکارگیري آنها به عنوان و لذا بر می گیرند
 میکروبی قوي  به صورت مکمل؛مخلوط میکروبی

 را آنزیمه عمل کرده و کلیه مواد بستره اي آلیچند 
 تجزیه قرار می دهند که عالوه بر کاهش مورد

 می توان تولید کمپوستمدت زمان انجام فرآیند 
ضایعات موجود در بستر پسماندها را به خوبی 
تجزیه و سبب افزایش کیفیت کمپوست حاصله شد 

)8200, .et alRaut .(  
 پژوهشبا توجه به نتایج بدست آمده در این  

ی سویه هاي مبنی بر توان تولید چندگانه آنزیم
 می توانند در صورت سویه هابدست آمده، این 

استفاده در فرایند تولید کمپوست نقش بسزایی در 
 آلی موجود در ه ايبسترانواع مواد تجزیه 

در کوتاه کردن فرآیند و همچنین کمپوست داشته و 
 شایان توجهی تاثیر محصول نهاییافزایش کیفیت 

استفاده از روش هاي مولکولی مبتنی . دنداشته باش
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 عالوه بر افزایش سرعت ،بر نواحی حفاظت شده
قابلیت  و ، تکرار پذیري، ارزان بودنشناسایی

فلور شناسایی در ، روش مطمئنی اجراي ساده
هاي گونه شناسایی. هستندمیکروبی کمپوست 

مواد بستره تجزیه کنندگی  يباالبا درجه  ییباکتریا

ک سو و تولید انبوه آنها به عنوان مایه از ی اي آلی
فرایند تولید  در )شتاب دهنده(تلقیح و بوستر 

کمپوست از سوي دیگر می تواند در بهبود فرایند 
جاري و مرسوم در کارخانه هاي تولید کمپوست 

  .حایز اهمیت باشد
  
 . سنجش کمی فعالیت آنزیمی در سویه هاي باکتریایی جداسازي شده- 2جدول 

Table 2- Quantitative evaluation of enzyme activities in isolated bacterial strains.  
 تیمارها

Treatments 
 سلوالز

Cellulase 
(Unit/ml) 

 آمیالز
Amylase 

(mUnit/ml) 

 زایالناز

Xylanase 
(mUnit/ml) 

 پروتئاز
Protease 
(Unit/ml) 

  
 سویه ها
Strains 

0.04 b 13.15c,d,e 121.94a,b,c 4.31 a ABRII1 
0.05 a,b 18.3c 62.66 e 4.50a ABRII2 
0.05 a,b 12.77 c,d,e 95.94 d 4.53 a ABRII3 
0.04 b 18.09 c,d 110.89 c,d 4.16 a ABRII4 
0.05 a,b 13.89c,d,e 96.75 d 4.63 a ABRII5 
0.04 b 17.9 c,d 112.35c,d 2.34 b ABRII6 
0.05 a,b 13.05 c,d,e 114.62b,c 4.03 a,b ABRII7 
0.05 a,b 32.54 b 114.95 b,c 4.42 a ABRII8 
0.05 a,b 8.67 e 124.78 a,b,c 2.24 b ABRII9 
0.11 a 163.78 a 130.30 a,b 2.24 b ABRII10 
0.04 b 12.03 d,e 133.31 a 2.25 b ABRII11 

 
تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر  )>05/0P( درصد پنجدر سطح ك  حداقل یک حرف مشترتیمارهاي داراي /اعداد جدول میانگین سه تکرار است

 .ندارند
Number of tables are mean of three replication/ Values followed by the same letters are not significantly 
different at P≤0.05 Duncan multiple range test. 

  
  تقدیر و تشکر

وژه پژوهشی مشترك  در قالب پرپژوهشاین 
بین پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران و 

از کلیه همکاران . شهرداري اصفهان انجام پذیرفت

بخش تحقیقات بیوتکنولوژي میکروبی و ایمنی 
بخصوص سرکار خانم مهندس زیستی پژوهشکده 

 همچنین همکاران شهرداري ند وومریم موسی
که  ناصفهان و کارخانه کمپوست شهرداري اصفها
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 پژوهشهمکاري صمیمانه اي در اجراي این 
  .داشتند تشکر و قدردانی می شود
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Abstract 
 During the composing process, microorganisms involved in degradation of agricultural 
and municipal waste are of great importance. Therefore, identification of beneficial 
microorganisms could play an important role in improving the quality of the produced compost. 
Bacteria play an effective role in degradation of organic matter, So the objective of the present 
study was isolation and characterization of important bacterial strains during composting process. 
The bacteria were isolated from mature compost in Isfahan Compost manufacture using serial 
dilution method. The enzymatic activities (amylase, cellulose, xylanase and protease) of the 
isolates were measured by quantitative methods. Eleven isolates with enzyme activity were 
isolated and used for more detailed studies. The isolated bacterial strains showed a wide range of 
different enzymatic activities. Molecular identification of the selected strains was performed 
based on PCR amplification and sequencing of a 1500 bp fragment of bacterial 16SrDNA using 
PAF and PAR primers. Molecular studies revealed that 8 isolated bacterial strains were classified 
in the class of mesophilic bacteria, including Aneurinibacillus migulanus, Brevibacillus 
parabrevis,  Brevibacillus agri, Pseudoxanthomonas suwonensis, Brevibacillus formosus, 
Bordetella petrii and  Bacillus licheniformis ,and 3 isolates were placed in the class of 
thermophilic bacteria including  Geobacillus thermodenitrificans, Geobacillus sp., and 
Thermoactinomyces intermedius which are commonly exist in the composting process. Because 
of the municipal solid wastes are enriched cellulosic, starchy and protein compounds, these 
strains have high potential to degrade these wastes and accelerate the composting process.   
Keywords: Compost, Bacteria, Efficiency, Enzyme Activity, Molecular identification. 
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