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 چکیده:

 یهـا سمیکروارگانیم تیپوسش هستند در اثر فعال ندیحاصل فرا شدههیتجز یآل یکمپوست پسماندها زمینه و هدف:

مواد از  به طور عمدهکمپوست  دلیل اینکهبه .ندیآ یدر م داریشوند و به حالت نسبتاً پا یم هی، تجز یموجـود در توده مواد آل

عوامل  بیکمپوست وجود دارد.  تخر هیدر ماده اول میکرب های پاتوژن وجودامکان  لذا حاصل می شود، یشـهر دفعی و زائد

 یژگیلذا مطالعه حاضر با هدف اثر رامنولیپیـدها بر و ،باشد یم یکمپوست ساز ندیفرآ یزا پارامتر مهم در طراح یماریب

 . دیانجام گرد یآل یموجود در کمپوست ها یها سمیکروارگانیم ییزا یماریب

کمپوست در  دیتول پروسهکمپوست، نمونه برداری از مادهپاتوژن از  ییایهای باکتر هیسو به منظور جدا کردن روش بررسی:

میکروبی فعالیت ضد .رسید. به انجام رقت سازی سریالیو جدا سازی به روش  انجام گرفت لیکمپوست اردب دیکارخانه تول

و   (MICکمترین غلظت بازدارندگی ) همچنینبائر مورد ارزیابی قرار گرفت.  یکرب وهیبر اساس انتشار در آگار به شرامنولیپید 

  .گردیدبررسی نیز  ( MBCکمترین غلظت باکتری کشی )

سویه جداسازی شدند که شامل این باکتری ها  8در نتیجه جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی از کمپوست،  یافته ها:

، سیکالیانتروکوکوس فی، بردتال پتر، سیفورم یلشن لوسیباس، سیبرو لوسیباس، لوسیاستئارو ترموف لوسیباس بودند:

به دست آمده به روش انتشار چاهک نشان داد،  جینتا .بودند نوزایسودوموناس آئروژی و کل ایاشرش، انتروکوکوس آئروژنز

 یمهار زانیم نیمتر و کمتر یلیم5/31 زانیبه م لوسیاستئاروترموف لوسیباسمتعلق به  دیپیرامنول یاثر مهار نیشتریب

آمده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی  دست به نتایج اساس بر .متر بود یلیم 18 زانیبه م یبردتال پتر متعلق به دیپیرامنول

 50نشان داد )  سیفورم یلشن لوسیباسو  نوزایسودوموناس آئروژ، یبردتال پتر هایبیشترین اثر را روی باکتری  ،دیپیرامنول

نشان داد  انتروباکتر آئروژنز کمترین اثر را روی دیپیرامنولها دارای اثر یکسانی بود. ( و بر روی سایر جدایهلیترگرم بر میلیمیلی

 (. لیترگرم بر میلیمیلی 250)

عنوان عوامل ضد میکروبـی جهـت از بـین بردن به  ها دیپیمی دهند که استفاده از رامنول: بررسی ها نشان نتیجه گیری

  به عنوان راه کاری مهم و عملی، منطقی و قابل قبول است. در کمپوست های بیماریزای انسانی میکروب

 ، اردبیلسمیکروارگانیم، کمپوست، دیپیرامنولکلمات کلیدی: 
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 هدف و مقدمه
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 مقدمه -1-1

در اثر فعالیت میکروارگانیسم هـای  هستند پوسش فرایند حاصل شدهتجزیه آلی پسماندهای کمپوست

که  به دلیل آنکه . موجـود در توده مواد آلی ، تجزیه می شوند و به حالت نسبتاً پایدار در می آیند

میکروارگانیسم  لذا احتمال وجود ،شـهری بدسـت می آید مواد دفعی و زاید از  به طور عمدهکمپوست 

تخریب عوامل بیماری زا پارامتر مهم در طراحی   .دارد های بیماری زا در ماده اولیه کمپوست وجود

 کمپوست و از بین بردن باکتری کیفیت بهبود منظور به ، رو این ازفرآیند کمپوست سازی می باشد ، 

.  کنند استفاده کمپوست ایجاد برای از رامنولیپیدها کنند می سعی محققان از بسیاری پاتوژن های

تواننـد از طریـق واکـنش بـا در پروتئین های میکروبی باعث تغییر سـاختار آنزیمـی و  مـی رامنولیپیدها

ها اثر کشنده دارند؛ به  نتیجه، تغییر فعالیت آنها شوند. این ترکیبات روی برخـی از میکروارگانیسمدر 

ی بیماریزای طـوری کـه مـی توان از آنها به عنوان عوامل ضد میکروبـی جهـت از بـین بردن میکروبها

  دارد. انسانی

 

 سورفکتانت  -1-2

 شده مشتقکننده سطح،  از واژه فعال 1950در سال  سورفاکتانت ها به مواد سطحی اطالق می شود که 

خاصیت  باعث کاسته شدنیافته و  تراکمسطح روی  که در  می باشندفیلیک  آمفی این مواداست. 

از این طریق شوند و  ، می(قطبی و غیرقطبی های کشش بین مولکول)سطحی  میانکشش سطحی و 

ساختمان متراکم مانند و  می شوندترکیبات آلی نامحلول و یا هیدروفوب  تحرکلیت و الحباعث افزایش 

در  نفتی و دارویی، خانگی غذایی، گوناگون مانند صنایعصنایع  در مواد آورند. از این بوجود می مسیلی را

کشش  در خاصیت ...، و یا به منظور تغییرها، چسب های نقاشی و ، رنگدتر جنت هاو تهیه  سنتز

در  تخریب امولسیونیحالت امولسیونی فاز دوم،  ایجاد ثبات درکنندگی،  مرطوب کنندگی، کفسطحی، 

 می و... استفاده هکنند ضدعفونیمواد ،  امولسیونتولید کنندگی،  های نفتی، پخش برش نمودن تصفیه

  .شود
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 گسترش باعثسمی بوده و  دارای خاصیت انسان، و اکوسیستم، حیوان ها، برای  از سورفکتانت بعضی

های  ، در سیستممختلفهای  با استفاده از روش بیشتر، حالگردند، با این  می در محیط زیست آلودگی

 .مورد استفاده واقع می شوندآبی و یا بر روی زمین، 

 های کوچک ها یعنی قطرات یا حباب امولسیون از بین بردنها،  سورفکتانت خصوصیاتاز مهم ترین 

  . (2-1) گردد از یک مایع در مایع دیگر تشکیل می حاصل

 :است مولکول سورفکتانت از دو نیمه تشکیل شده

، 1-1جدول  نامحلول میباشد. در آب رادیکال هیدروکربن و متشکل ازلیپوفیل یا هیدروفوب ، که  .1

  نشان می دهد.های هیدروفوب رایج را  گروه

می های دیگر است و در آب محلول  فلزات قلیایی یا بنیانجنس از متشکل از موادی هیدروفیل ، که  .2

 نشان می دهد.های هیدروفیل رایج را  ،گروه 2-1. جدول شود

اشد. ب آنها می "هیدروفیلی/ هیدروفوبی"ها نیز مرهون این طبیعت  ویژگی مولکولی سورفکتانت

های  به صورت میسل ،های معکوس، به فرم مجتمع توانند به صورت میسلی ، میسل ها می سورفکتانت

 (.3-2) (1-1) صورت وزیکولی درآیند شکل ای و یا به یهالطویل ، به صورت دو 

 مورد استفاده است.های تجاری  در سورفکتانت که به طور معمولهای هیدروفوب  گروه (1-1)جدول 
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 گروه های هیدروفوب رایج در سورفکتانت های تجاری موجود  -1-1جدول 
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 مورد استفاده است. های تجاری در سورفکتانت معمول کههای هیدروفیل  گروه -2-1جدول

 

 

 

مونومر قسمت دایره ای شکل نماینگر قسمت  سورفکتانت( aساختمان سورفکتانت ها ) -1-1 نمودار

( میسل d( میسل میله ای شکل . )c( میسل حلقوی . )bهیدروفیلیک متصل به پایانه هیدروکربنی می باشد. )

 ( میسل حفره ای )ویزیکولی(.eالیه ای . )
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 ها بندی سورفکتانت طبقه -1-3

، روی (گروه بزرگتر)های مختلف متفاوت است و بر حسب اینکه بار نیمه فعال  ها در سورفکتانت بار نیمه

 سته تقسیم مید 4سطح چگونه باشد، و به عبارت دیگر، بسته به عوامل هیدروفیل و یا لیپوفیل، به 

 :شوند

 هستند که در محلولهای مایع

نمایند،  یک آنیون سنگین مییشوند و تولید  یونیزه م H3RSO: این مواد، ترکیباتی مانند ها آنیون-1

 د.شون بنابراین به دلیل بار منفی قسمت موثر خود، آنیونی نامیده می

R  SO3H  RSO3
-  H+ 

دهند که تا غلظت بحرانی، الکترولیت و  های کلوئیدی را تشکیل می محلول رقیق این مواد، الکترولیت 

حل  ل اجسام غیرقابلالنمایند که موجب انح می ر، کلوئید بوده و ایجاد ذرات ریزی راالتهای با در غلظت

 ی مورد استفادهها سورفکتانت رایج ترینقیمت بودن و سهولت ساخت آن، از  شوند. به دلیل ارزان می

  .باشند ت میالکربوکسیو  سولفوناتسولفات،  های  گروه دارای"معموالهستند و 

ها هستند، گران  آنیون تضاد باو در  می باشدکاتیون سنگین  عامل اصلی فعالیت در آن ها: ها کاتیون-2

برخوردارند ولی، از نظر  در مقایسه با آنیون هاتمیزکنندگی کمتری نسبت  خاصیتباشند و از  می

 حائز اهمیت بسزائی می باشند.ضد عفونی  خاصیت

محیط  pH دارد و بر حسب آمفوتری: در ساختمان مولکولی این مواد، بار مثبت و منفی تواماً وجود  -3

های قلیایی و غیریونی  در محلول)، آنیونی )در محلولهای اسیدی)توانند به سه صورت کاتیونی  می

 .عمل نمایند (کنند هنگامی که دو بار یکدیگر را خنثی می)

به دلیل اینکه دارای بار ، در آب محلول می باشند ولی قابل یونیزه نیستندغیر یونی: این مواد -4

عوامل هیدروکسی یا اتوکسی به  اتصال آب به دلیلخاصیت محلول بودن آنها در و  الکتریکی نمی باشند

کمتر مورد استفاده های آنیونی  نسبت به سورفکتانت موادباشد. این  هیدروکربنی چرب می هیک زنجیر

 (.3-1) واقع می شوند.
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 بیوسورفکتانت  -1-4

های شیمیایی  سورفکتانت بیشتر که در رابطه با این امر ، تقاضاست استفاده از سورفاکتانت ها بسیار مورد

لیت و الحنوع بار، فیزیکوشیمیایی، ویژگی های مختلف درباره آنها از قبیل خاصیت شود.  می استفاده

ترکیبات  ولی. برای استفاده می باشدها  انتخاب سورفکتانت معیارهای  اصلی ترینجذبی، خاصیت 

تجزیه نشده  شکل به و احتمال دارد، قابل تجزیه نمی باشند و ایجاد سمیت می کنندبرای محیط مذکور 

برای محیط زیست از نظر  مشتق شده از آنهات التولید آنها و محصومراحل یا  تجمع یابنددر محیط 

و   زیست قوانین حفاظت از محیطاعمال . با هزینه بیشتری همراه باشدتولید آنها  و از طرفی باشد زیانبار

باعث های مختلف برای حفظ اکوسیستم،  سازمانوجود و  ی مختلف حامی محیط زیستها ش گروهالت

های  سورفکتانتبه جای مناسب  آلترناتیو های، به عنوان ی طبیعیها که توجه به بیوسورفکتانت گردیده

  هذ چه بیشتر مورد توجه واقع شود.شیمیایی، 

روی در ها، و  ها، مخمرها و قارچ باکتری یعنیهای مختلف  میکروارگانیسم به وسیلهها،  بیوسورفکتانت

هیدروفوب،  مواد در ایجاد انتشار شوند،  خارج سلولی تولید می از طریقو یا  ها سطح سلول میکروب

دهند. به  ها افزایش می میکروارگانیسم تکثیر و تزایدمساحت سطح را برای  همچنین و نقش داشته

 در دسترس قرار گرفتنو  اتصال می یابند، به سطوح هیدروفیل ی مذکورها میکروارگانیسم ،دیگر عبارت

دهند. نحوه عملکرد این  می بروزفعالیت غیرمیکروبی  "معموالو  افزودهنامحلول در آب را مواد  حیاتی

 . (5-4) مشاهده نمود 2-1توان در شکل  ترکیبات را می

 

 نحوه عملکرد بیوسورفکتانت ها -2-1 نمودار
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 مولکولی بزرگ و مولکولی کم ترکیبات به توان می را ها بیوسورفکتانت بیوشیمیایی، ماهیت براساس

 و سورفکتین مانند) لیپوپپتیدها شامل: ، مولکولی کم ترکیبات با بیوسورفکتانت های کرد. بندی طبقه

 عنوان به) فسفولیپیدها و( سوفورولیپیدها و رامنولیپیدها مثال عنوان به) گلیکولیپیدها ،(ها فنگایسین

 ، ها لیپوپروتئین مانند ، مولکولی بزرگ های بیوسورفکتانت. می باشد( آمین اتانول فسفاتیدیل مثال

مواد فعال سطحی با  بیشترین. (2-1ساکاریدها می باشند ) پلی و ها پروتئین ،( LPS) ساکارید لیپوپلی

 .می باشنددر بـین آنهـا، رامنولیپیـدها  مهمترینو  می باشند منـشاء میکروبـی، گلیکولیپیدها

 

 رامنولیپید -1-5

یـک یـا دو مولکـول  واجداند که  تشکیل شده مختلفاز چهـار همولـوگ به طور عمده رامنولیپیدها 

بخـش  ایجاد کنندههیدروکسی دکانوات - β قایایـا دو بـدراتی و یـک یکربوهی مادهرامنـوز بـه عنوان 

 (. 7-6)است.لیپیـدی 

ها مورد توجه  حل کننده هیدروکربن تحت عنوان مواد 1960در اواخر سـال  رامنولیپیدها برای اولین بار

 باکتری ها، قارچ مثال عنوان به) ها میکروارگانیسم از مختلفی های گونه رامنولیپیدها توسط. واقع شدند

از عوامل  آئروژینوزا سودوموناس کننده رامنولیپیدها تولید اصلی گونه و شوند می تولید( مخمرها  ، ها

 های است. گونه( گیاهان حتی یا خاک ، آب) مختلف های زیستگاه از شده جدا باکتریایی گرم منفی

 مسئول که اصلی ژنهای (.8باشد )می   اکتینوباکتر، انتروباکتر و بورخولدریا ،  نوکاردیا شامل:  دیگر

 و rhlR ، rhlA ، rhlB سنجش سیگنال های در باکتری هستند، شامل رامنولیپیـدها بیوسنتز تنظیم

quorum (. 9) می باشد 

های  در مقایسه با سورفاکتانت تخریب محیط زیستبه علت  گذشتهاین مواد در پنج دهه  استفاده از

های مهم و شاخص  برخــی از ویژگی . استفاده واقع شده استمورد  شیمیایی بـه مقدار زیادی

که عالقه روز افزون به مصرف آنها در صنایع مختلـف را موجب شده، فعالیت سطحی،  رامنولیپیـدها

های مختلـف و غلظـت هـای  pHپـذیری، مقاومـت در دماهـای بـاال،  پایین، زیست تخریب سمیت
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امکــان تولیــد از مــواد خــام ارزان قیمــت و خصوصیات ضد  زیـاد نمـک، عملکـرد انتخــابی،

در صنایع مختلف از جمله تهیه کمپوست مورد توجه  رامنولیپیدها امروزه کاربرد می باشد. میکروبی

 (.10خاصی قرار گرفته است )

 کمپوست  -1-6

. حجم زیـاد و کی از مهمترین مشکالت زیست محیطی تولید روزافزون مواد زاید جامدآلی استی

فسـادپذیری از یـک سـو و کمبـود امکان دفع و معضالت بهداشتی از سوی دیگر ، موجب گردیده است 

که امروزه مدیریت مواد زائد جامدآلی بـه یکـی از مهمتـرین مباحـث علـم مدیریت پسماند مبدل شود. 

 .ولیـد کمپوسـت مـی باشـداین مـواد زائـد ت از بین بردندر این میان یکی از بهترین روشهای 

است. کمپوست و مرکب اقتباس شده ایمخلوط  یو به معنا Compositus نیالت یاکمپوست از واژه

چون هومر و  یاست؛ و در اروپا دانشمندانشناخته شده بوده شیاز هزاران سال پ واناتیح یایبقا افتیباز

 .(11) اندارسطو به آن پرداخته

و  هستپوسش  ندیفرا به دست آمده از داریو نسبتاً پا شدههیتجز یآل یپسماندهابه کمپوست  ایپوسال 

 نیهمچنکه  یشهر یهازباله ای ،یاهیگ،یوانیح یایبقا هیعمل پوساندن و تجزبه کمپوست  ایپوسش 

صورت می  مختلف یهاروشبا استفاده از و  ویژه طیتحت شرا و ، اطالق می شودلجن فاضالب است

 یبرا یدر توده مصرف که یآل ترکیباتباشد. می  افتیروش باز نیترکهن" حتماالا روند نی. اگیرد

و  یهواز هیتجز به توسطکه  می باشد ییهاو زباله مواد غذایی ،وجود دارد یکشاورز عاتیکمپوست از ضا

واقع مورد مصرف  یکود در کشاورز و تحت عنوان شده است لیتبد یغن دیو سف اهیبه خاک س یهوازیب

 یهابا تجربه در خانه افراد که به وسیله است  ای ساده اریبسروند کمپوست مربوط به  ندی. فرامی شود

 تیفعال نتیجه. کمپوست انجام می پذیرد زین یشان، و به شکل صنعت یهانیخود، کشاورزان در زم

 .باشندیم یدرشت مواد آل یهامولکول قادر به شکستناست که  ی مختلفیهاسمیکروارگانیم یکیولوژیب
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 یکودها برا نیتریاز عال یکی شودیم دیتول یو خوراک یخانگ ،یکشاورز یکود که از پسماندها نیا

کود را دارند.  نیاز ا یریگامکان بهره زین اهیگل و گ دکنندگانیو تول رودیشمار مبه یمصارف کشاورز

تر مواد  عیو جذب سر یکشاورز یهاشدن خاک یکود سبب آبرفت نیو فسفات موجود در ا ومیزیمن

همچون  ییهاو مورد استفاده است که در مکان یغن اری. کمپوست، خاک بسشودیدرون خاک م یمغذ

آفت  کی. کمپوست به عنوان روندیبه عنوان کود بکار م یو کشاورز ،یباغدار ،یها، محوطه سازدر باغ

 انیو جر نیزم ش،یرساکنترل ف یبرا هاستمیپوسال اکوس. در خاک باشدیم زیخاک ن یبرا یعیکش طب

استفاده از کمپوست  .است دیمف اریخاک، ساخت و ساز تاالب، و به عنوان پوشش دفن زباله بس یبهساز

 بـه افـزایش مـاده آلـی، عناصر معدنی، بهبود ساختمان خاک و عملکرد دانه منتهـی مـیدر کشاورزی 

  .(8)شـود

 

 کمپوستانواع  -1-7

 :شودیم هیانواع مختلف کمپوست ته د،یو نحوه تول یکمپوست، برحسب مواد مصرف هیته یبرا

  (جاتیو سبز ییمواد غذا یای)بقایکمپوست حاصل از پسماند تَر شهر -1

  کمپوست سبز -2

 یها که طسبز و پارک یدر فضا اهانیحاصل از هرس گ یپسماندها ،یباغبان یشده از پسماندها هیته

 .شوندیبه کمپوست م لیتبد ها،سمیکروارگانیتوسط م ریو تخم هیتجز ندیفرا

 ینوع ی( به معنای( و کمپوست )کود آلی)کرم خاک یمتشکل از ورم کمپوستیورم :کمپوست یورم -3

 .گرددیحاصل م یکرم خاک تیاست که از فعال یکود آل

 یقارچ دکمه ا ییمواد غذا کنندهنیجهت بستر کشت و تأم کمپوستی:کمپوست قارچ خوراک -4
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 پوسش یهاروش -1-8

انجام  ی. عمل کمپوست روباز بدون پوشاندن توده موادآلردیگیانجام م یهوازیو ب یبه شکل هواز پوسش

است که عمل  یندیو فرا رد؛یگیبه شکل سربسته انجام م Anaerobic یهوازیو کمپوست ب رد؛یگیم

 رکننده،یتخم یهای. باکترردیگیانجام م ژنیاکس ابیمختلط، در غ یمواد آل یکربیم هیکمپوست و تجز

 ندیفرا نیفعال در ا یهاسمیارگان کرویزا سه گروه عمده م)کاهنده پروتون( و متان H2 دکنندهیتول

 کنندیکربن و متان م دیاکسید دیکه تول ییهایاز باکتر یادسته لهیبه وس یموادآل هیهستند. تجز

درجه  39–35 نهیبه یها در رنج دمایباکتر نیا افتدی( اتفاق مکیو متانوژن کیاستوژن یهایتر)باک

 هامیها توسط آنز. زبالهدهندیگراد عمل هضم را انجام م یدرجه سانت 60–55( کیلی)مزوف سانتی گراد

نباتات  ازیمورد ن یاتیو مواد ح دهایاس نویرا به قندها و آم یمواد ال ردیگیمشابه آنچه که در معده انجام م

 (.12-11) کنندیم لیتبد

 یتراکتور روش -1-8-1

در  کسیکه دستگاه م یو تراکتور شودیانباشت م یمواز یهافیشده در رد کسیروش زباله م نیا در

با  یگریسپس تراکتور د دهد،یرا انجام م کسیحرکت کرده و عمل م هافیرد انیکنار آن نصب شده از م

 (.12-11) دینمایعمل م وهیدستگاه خردکن به همان ش

 یاپشته یدپو روش -1-8-2

در اثر فشار طبقات باالتر آرام آرام و به مرور زمان  یاشده بعد از انباشت پشته کسیروش زباله م نیا در

 (.13-11) گرددیم هیتجز

 کمپوست دیتول شرایط  -1-9

 یهامانند کاه و برگ و شاخه یاهیخاک، مواد زائد گ ،یوانیچون کود ح یکمپوست از مخلوط مواد در

 جات،یمصرف، زائدات سبز رقابلیغ یهاوهیم ها،وهیخرد شده و زائدات آشپزخانه که شامل پوست م اریبس

که  ید از موادیبا یول شود؛یشده، خاک اره استفاده م زیپوست تخم مرغ ر ،یخوراک یهاته مانده



12 

 

( به انیبرگ )مخروط یدرختان سوزن یهاشاخ و برگ نیو همچن کندیرا به خود جذب م یحشرات موذ

 (.13-11) توده کمتر استفاده شود اچیکردن پ یدیاس لیدل

 رطوبت

کمپوست را مختل  ندیفرا شتری. رطوبت کمتر و بباشدیدرصد م 60تا  40 نیمطلوب پوسش ب رطوبت

 (.12-14) دینمایم

 هوا انیجر

 .به نوع کمپوست دارد یبستگ

 دما

 .به نوع کمپوست دارد یکمپوست بستگ ندیفرا یمناسب برا یدما

 کمپوست اچیپ

در  یول ابد؛یمی کاهش 6٫5کمپوست تا  اچیپ هیباشد. در مراحل اول 9تا  7 نیب دیکمپوست با اچیپ

 (.12-14) ابدییم شیافزا یمراحل بعد

 تروژنیکربن به ن نسبت

 نیاز ا شترینسبت کربن ب دیبوده و نبا تروژنین 1کربن به  30به نسبت  (C/N) تروژنیکربن به ن نسبت

و  یااست. مواد قهوه یاتیح اریبس هیتجز ندیفرا جهیو در نت هاسمیکروارگانیم یامر برا نیا ابدی شیافزا

 دیبا جهینت و در کنندیم ینرا طوال هیبوده و عمل تجز یشتریکربن ب یخشک مانند کاه و خاک اره دارا

 یهاها، چمن زده شده، ته ماندهسو مواد سبز مانند برگ در کمپوست استفاده نشود. از آن ادیبه نسبت ز

کمپوست  عیتسر یها برادارند که استفاده از آن یشتریب تروژنین هاوهیو پوست م جاتیسبز ،یخوراک

 (.12-15) است یضرور اریبس
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 کمپوست در توده هاسمیکروارگانیم نقش -1-10

 کیموجود در توده کمپوست بر عهده دارند. مواد ارگان یمواد آل هیدر تجز یاتیح ینقش هاسمیکروارگانیم

 هاسمیکروارگانیم نیکه نقش ا شوندیم ییهاسمیکروارگانیم ییمواد غذا قتیموجود در کمپوست در حق

مواد  یاز مواد آل هاسمیکروارگانیم هیتغذ جهیسالم و متعادل است. در نت یتینگه داشتن خاک در وضع

از مواد  یتنها تعداد اندک جهیو در نت شوندیم دیو فسفر تول میپتاس تروژن،یهمچون ن اهیگ ازیمورد ن

 کرویم تروژن،یکربن و ن ژن،یبه خاک افزوده شود. با مخلوط مناسب از آب، اکس دیکه با ماندیم یمغذ

کمپوست کامالً وابسته به  ندی. در واقع فراشوندیمکمپوست  دیتول یقادر به شکستن مواد آل هاسمیارگان

موجود در  یهاسمیکروارگانیاز م یاریاست. انواع بس یها در شکستن مواد آلو نقش آن هاسمیارگان کرویم

 :رندیز یهاها گونهآن نیترکمپوست فعالند که متداول

. بسته به دهندیم لیتشک هایموجود در کمپوست را باکتر یهاسمیکروارگانیاز م یادی: تعداد زهایباکتر

 .گرمادوست ممکن است غالب باشند ای لیمزوف هایمرحله کمپوست، باکتر

 رهیمانند روزنامه، پوست درخت، و غ یشکستن محصوالت کاغذ ی: برانوباکترهایاکت

 یدر مواد چوب نیگنیبه خصوص ل توانند،ینم هایکه باکتر یبه شکستن مواد ری: با عمل تخمهاقارچ

 .کندیکمک م

 .کنندیها کمک م: به قارچپروتوزوآ

 و پروتوزوآها هایباکتر تی: کمک به کنترل جمعتبارانچرخان

 ایها در مزارع کمپوست یرفتن برخ شیآهسته پ یاصل لیسالم دل سمیارگان کرویجامعه م کیوجود  عدم

نموده و  عیرا تسر ندیفرا نیا ریبه شکل چشمگ هایباکتر قیاستفاده و تزر نرویاست. از ا ستیز طیمح

شده که  یهوموس باتیترک دیسبب تول هاسمیکروارگانیم نیا تی. فعالدینماینامطلوب را سرکوب م یبوها
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 یبا خوردن مواد آل زین یخاک یهاکرم هاسمیکروارگانی. عالوه بر مشودیجذب م اهیتوسط گ یبه راحت

 .(16-14) کنندیکمپوست م ندیبه فرا یانیکمک شا یدرون کمپوست و حفر تونل و هوارسان

که کمپوست عمدتاً از بقایا و زایدات جامد شـهری بدسـت می آید همیشه امکان حضور مواد  از آنجایی

 .د داردزائد با منشاء جانوری و به تبع آن میکروارگانیسم های بیماری زا در ماده اولیه کمپوست وجو

 های تالش ، رو این ازتخریب عوامل بیماری زا پارامتر مهم در طراحی فرآیند کمپوست سازی می باشد ، 

به باکتری های  آلودگی کمترین و زیست محیط با سازگار مواد با تولید کمپوست زمینه در بسیاری

 کیفیت کارآیی، بهبود کمپوست،تولید  زمان کردن کوتاه منظور به بنابراین، .گرفته است پاتوژن صورت

 را رامنولیپیدها مقداری کنند می سعی محققان از بسیاری پاتوژن های کمپوست و از بین بردن باکتری

  (.17) کنند اضافه کمپوست ایجاد برای

 کمپوست در  رامنولیپیدها عمل های مکانیسم -1-11

 شرایط توانند می رامنولیپیدها اوالً،: باشد زیر شرح به است ممکن رامنولیپیدها عمل های مکانیسم

 را غیره و pH ، تخلخل ، اکسیژن ، رطوبت ، دما مانند در محیط سازی کمپوست شیمیایی و فیزیکی

 ها میکروارگانیسم ، از سوی دیگر شود. می ها میکروارگانیسم رشد شرایط بهبود باعث که بخشند بهبود

 .هستند سودمند تهیه کمپوست برای که ، کنند می ترشح را بیشتری سلولی خارج های آنزیم

Gabhane گروه ، آلی های زباله کمپوست به رامنولیپیدها افزودن که کردند همکاران مشاهده و 

 می حل آب در آبدوست گروه که حالی در کند می متصل آلی ماده سطح به را رامنولیپیدها آبگریزی

  (.18-17شود ) می آلی مواد بیولوژیکی تجزیه در تسریع باعث این و شوند

 در ها میکروارگانیسم توسط آلی ماده جذب در تسریع باعث رامنولیپیدها که دادند گزارش همکاران و فو

 تقویت در مؤثر اقدام یک است ممکن کمپوست در رامنولیپیدها افزودن ، بنابراین. شود می کمپوست

 کیفیت و کارایی توجهی قابل طور به و باشد سلول خارج های آنزیم و ها میکروارگانیسم فعالیت

تواننـد از طریـق واکـنش بـا در پروتئین های  مـی رامنولیپیدها  (.19بخشد ) بهبود را کمپوست



15 

 

نتیجه، تغییر فعالیت آنها شوند. این ترکیبات روی برخـی از در میکروبی باعث تغییر سـاختار آنزیمـی و 

دارند؛ به طـوری کـه مـی توان از آنها به عنوان عوامل ضد میکروبـی ها اثر کشنده  میکروارگانیسم

از طرف دیگر با  جهـت از بـین بردن میکروبهای بیماریزای انسانی، حیـوانی و گیـاهی استفاده کرد

های بیماریزایی  از آلودگی میکروب  هـا و جلوگیری از تشکیل آنها بر روی سطوحِ تخریـب بیـوفـیلم

 و Listeria monocytogenes ، Salmonella typhi ، Staphylococcus aureus چـون

Escherichia coli  فعالیت و رشد مؤثر طور به توانند می رامنولیپیدها همچنین .شود جلوگیری می 

 (. 21-20) کنند مهار را ها قارچ مانند هایی میکروارگانیسم

 و لیو .گذارد می تأثیر میکروارگانیسم ساز و سوخت و رشد ، مواد نقل و حمل بر بیشتر رامنولیپیدها

 گروه های در تغییر جذب می شود باعث سلول سطح روی رامنولیپیدها وقتی کردند همکاران مشاهده

 ، C ، P ، S ، K غلظت کاهش) عناصر غلظت و( آبگریز عملکردی گروه افزایش) سلول سطح عملکردی

 . (22شوند ) می( Cl و O غلظت افزایش

 ساختار تغییر باعث است ممکن نیز سلول سطح روی ها سورفکتانت سطحی جذب ، حال همین در

 نفوذپذیری و انرژی تولید ، ماده انتقال مانند) غشاها اصلی عملکردهای در تغییر باعث که ، شود غشایی

 باعث رامنولیپیدها که شد مشاهده ، مثال عنوان به(. 23) شود می سلول سطح خصوصیات و( غشاء

 می متابولیت نشت نتیجه در و آئروژینوزا سودوموناس و سوبتیلیس باسیلوس غشای نفوذپذیری افزایش

 می سلول سطح خصوصیات تغییر به منجر و شده پوشیده سلول سطح روی رامنولیپیدها زیرا شوند،

 غشایی لیپیدهای افزایش باعث توانند می ها سورفاکتانت که است شده گزارش همچنین(. 24) شوند

 بر رامنولیپیدها اثرات. شوند  Arthrobacterغشایی گونه های مختلف سیالیت کاهش باعث و شده

 محیطی شرایط و ها میکروارگانیسم های گونه ، رامنولیپیدها انواع و غلظت به بستگی سلول سطح خواص

  (.25) دارد غیره و
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 در رامنولیپیدها کاربرد اما ، دارد وجود رامنولیپیدها از بسیاری مزایای سازی کمپوست هنگام در اگرچه

. شود انجام بیشتری های آزمایش باید بهتر کاربرد برای بنابراین است، محدود مطالعات با کمپوست

لذا مطالعه حاضر  .کنند می بازی کمپوست در را بیشتری و مهم نقش رامنولیپیدها که است این بر اعتقاد

بر ویژگی بیماری زایی میکروارگانیسم های موجود در کمپوست های آلی انجام  رامنولیپیـدهابا هدف اثر 

 گردید.

 فرضیات و سواالت تحقیق -1-12

ی می آل یموجود در کمپوست ها یها سمیکروارگانیم ییزا یماریب باعث کاهشرامنولیپیـدها  .1

 شود

 ی موثر است.آل یموجود در کمپوست ها یها سمیکروارگانیم در از بین بردنرامنولیپیـدها  .2

 موثر است.محصوالت کمپوست  باال تیفیو ک ییبهبود کارآدر رامنولیپیـدها  .3

 دالیل توجیهی و ضرورت انجام طرح -1-13

که کمپوست عمدتاً از بقایا و زایدات جامد شـهری بدسـت می آید همیشه امکان حضور مواد  از آنجایی

  .تبع آن میکروارگانیسم های بیماری زا در ماده اولیه کمپوست وجود دارد زائد با منشاء جانوری و به

 منظور به ، رو این از .تخریب عوامل بیماری زا پارامتر مهم در طراحی فرآیند کمپوست سازی می باشد

 مقداری کنند می سعی محققان از بسیاری پاتوژن های کمپوست و از بین بردن باکتری کیفیت بهبود

تواننـد از طریـق واکـنش بـا در  مـی . رامنولیپیدها کنند اضافه کمپوست ایجاد برای را رامنولیپیدها

نتیجه، تغییر فعالیت آنها شوند. این ترکیبات در پروتئین های میکروبی باعث تغییر سـاختار آنزیمـی و 

ان از آنها به عنوان عوامل ضد ها اثر کشنده دارند؛ به طـوری کـه مـی تو روی برخـی از میکروارگانیسم

 هیاستفاده رامنولیپیـدها  ها در ته لذا دارد. میکروبـی جهـت از بـین بردن میکروبهای بیماریزای انسانی

پاتوژن موجود در کمپوست و  یها یباکتر یستیکنترل ز یبرا یدیراهکار جد تواندیکمپوست م

 باالتر محسوب گردد. تیفیکمپوست با ک هیته نیهمچن



 

Effect of rhamnolipids on pathogenicity characteristics of microorganisms in organic 

compost 
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Abstract: 

Background and aim: Compost the decomposed organic wastes are the result of the 

decay process, that resulting the activity of microorganisms in the mass of organic matter, 

they are decomposed and become relatively stable. Due to the fact that compost is mainly 

obtained from waste and urban waste, therefore, there is a possibility of pathogenic 

microbes in the raw material of compost. Destruction of pathogens is an important 

parameter in the design of the composting process, so the present study was conducted to 

investigate the effect of Rhamnolipids on the pathogenicity of microorganisms in organic 

composts. 

Material and Method: In order to separate pathogenic bacterial strains from compost 

material, sampling of compost during production process was done in Ardabil compost 

production plant and separation was done by serial dilution method. Rhamnolipid 

antimicrobial activity was done based on disk diffusion agar  using  Kirby Bauer method. 

The lowest inhibition concentration (MIC) and the lowest bactericidal concentration 

(MBC) were also investigated. 

Results: As a result of isolating and identifying bacterial strains from compost, 8 strains 

were isolated, which included: Bacillus stearothermophilus, Bacillus brevis, Bacillus 

licheniformis, Bordetella petri, Enterococcus ficalis, Enterobacter aerogenes. The results 

obtained by disk diffusion method showed that the highest inhibitory effect of 

Rhamnolipid belonged to Bacillus stearothermophilus at 31.5 mm and the lowest 

inhibition of Rhamnolipid belonged to Bordetella petri at 18 mm. Based on the results of 

Rhamnolipid's minimal inhibitory concentration method, it showed the greatest effect on 

Bordetella petri, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus licheniformis (50 mg/ml) bacteria 

and had the same effect on other isolates. Rhamnolipid showed the least effect on 

Enterobacter aerogenes (250 mg/ml). 

Conclusion: Studies show that the use of rhamnolipids as antimicrobial agents in the 

direction of removing human pathogenic microbes in compost as an important and 

practical solution is logical and acceptable. 

Keywords: Ramnolipid, Compost, Microorganism, Microbe 
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