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Abstract
Introduction: Organophosphorus pesticides are used extensively in agriculture. Most of them
are released into the environment and have harmful effects on the health of ecosystems, wildlife
and humans. Due to the increase of the salinity in the agriculture, especially drainage waters and
the need for cleaning and reuse of the water due to water shortages, there is an increased
demand for new treatment techniques. Bioremediation is the efficient and environmentally
friendly way and can be used to remove these contaminants.
Materials and methods: Halophilic bacteria that have the ability to use organophosphorus
pesticide chlorpyrifos as the sole source of carbon, were isolated through targeted enrichment.
Based on the higher growth and tolerance in the presence of the pesticide, one isolate was
selected. The ability of the selected strain to degrade chlorpyrifos was examined by gas
chromatography-mass spectrometry analysis. The strain was identified by molecular method. To
determine the optimal growth conditions, as an indicator of optimal pesticide removal, factors
such as temperature, pH, concentration of salt and chlorpyrifos in the presence of pesticide (sole
source of carbon) were examined.
Results: The selected isolate named CDB5 showed 25.23% removal of chlorpyrifos in the basic
conditions without addition of growth factors in 10 days. The molecular identification revealed
that this halophilic strain belongs to the genus Halomonas sp. Investigation of the effect of
factors in the presence of chlorpyrifos as the sole source of carbon showed that the strain has the
highest growth at temperature 35℃, pH7, salt concentration of 10% and the chlorpyrifos
concentration of 600 mg/l.
Discussion and conclusion: Halophilic bacteria due to compatibility with the salty condition,
can be a good option for the removal of organophosphorus pesticides in the contaminated salty
environments.
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-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931

جدگتعهه لبه لچمدتن ل احاع لتجدتد لکش
ل

لاوی ل رطل

رزمسولفهتلجدگنهسعلتهرع،لگس اتل لولبعل
تدکا ر لول م ل
کاا ل

اسگآ رزی لنام لباگی لتأتردل
جه دلگسجهملشد.لگس لوگکمش ل ل

رطلکش لتهرعلشد لگضهفعلشدسد.لگس وکلکااپراتفویل

لگسل

خاوصلکام لهه لولت ررن لشولل رواوسووپ لهات

بعشولل او لیالگس ونلولبهل
بهلگس فهی لگسلس وسعلتومروه ل ل

آسهه لو لگس لآس ون ل KOHل 9لیاصد ل(وسس /حج

یا لسظالناف نلیاصد لخاوصل 30/3لتهرع لولبع لگسدگس ل21ل

تأتردلس هتجلاسگلآ رزیلناملگس فهی لشدل(.)71

رطکش لبعلآنل
ل
را لناملیاللر الپسلگسلگتوکالوشدنل

) لباگیل

.غربال گری و بررسی ویژگی هکای ریخکت شناسکی

گضهفع لشد .لباگی لگط رمهن لگس لتبخرا لگس ون لپس لگسل

بنوشنمنایی و فنزیولوژیکک جدایکه هکا:لبلاگیل لبااس ل لول

گضهفعکاین لگس وک لکااپراتفوی ،ل رطلههی ل هتعل
ل

جدگتعههلیالحضوالکااپراتفویل(تمهلهل
ل
تأتردلتوگسهت لاشدل

تهرعلشد ل 7لاوس لستا لهوی لقاگا لیگی لشدسد لو لسپسل

مبعلکابن)لگسل لرطل لهلتعلM9لگصلالحلشلد للحلهویلل21ل

لولس وسعل

را لناملیاللر الکااپراتفویلگس فهی لشلد.لپلسللگسلتهرلعلل

لبع لآسهه لگضهفعل

کش لتهس لهالجدگتع لیال رطلجه د،لگسلهلاللکلدگمللآسهلهلل

شدسد .لگالنلهه ل 71لاوس لیا لشرواگسووبهتوا لبه لی هی ل95ل

لفهالملدللیالآبلس ل لل

س وسعلههیلخهکلبعل رزگنل7لیاصدلوسس /حج
/حج

آب لبع ل رزگن ل 7لیاصد لحج

یاجع لسهس لناگی لو ل 751لیوا لیا لیقرقع لنا هن:گایل
شدسد.لباگی لجاونرای لگس لتجزتع لسوای لآف لکش ،لفضهیل
شرواگسووبهتوا لتهات

کدوات لباگبالبهلکدواتلسر ل
 2لیاصدل(وسس /حج
(حج

/حج

)لتهرعلولسپسلبعل رزگنل9لیاصلدلل

)لبعل رطلههیل هتعلتاقرحلشدلول71لاوسل

سپایشدن ل دتل
ل
لشد .لپس لگس ل

یالشروالگسووبهتوالنا هن:گایلشلدسد.لپلسللگسلن:شل ل

نا هن:گای ،لفاگتمد لغم لسهسی لبه لگس قه ل 7ل را للر ا لگسل

س هنلتهیشد ،ل شههد لکدواتلیال قهت علبهلس وسعلشههد،ل

س وسعلبعل رطلکش لجدتدلگسجهملول9لبهالتواگالشد .ل

توگسهت لتجزتعلکااپراتفلویللیالسظلالناف لعلشلدللولبلاگیلل

باگی لجدگسهسی لبهک ایلهه لگسل رط ل هتع لغم لشد ،لگسل

گس خهبلجدگتعلههیلتوگس مد،ل احاعلپرشلبهلگفلزگتشلل رلزگنلل

رط ل R2Aلبه لتاکرب ل 1/2لنام ل،Proteose peptoneل

کااپراتفویلبعل711ل را لناملیاللر الگسجهملولجدگتعلههیل

 1/2لنامل ،Casamino acidل 1/2لنامل،Yeast extractل

یگاگیلکدواتلبرش الگس خهبلشدسد .ل

 1/2لنامل،Dextroseل 1/2لنامل،Soluble starchل1/12ل

گس خلللهبلجدگتلللعلبلللاگیل اگحلللللب لللدلبلللهلبااسل ل ل

نام ل ،Magnesium sulphateل 1/9لنام ل Sodium

ت للپ:تایلجدگتعلهلهللیالحضلوالغاظل لهلهیلل خ الفل

 ،pyruvateل1/9نام ل Dipotassium phosphateلو ل72ل

کااپراتفویل(711لتهل5111ل را لناملیاللر ا)لیا ل لرطل

ناملagarلیاللر الگس فهی لشد.لباگیلحفظلشاگتطلس و ،ل

هتعلR2Aلبعلگضهفعل2لیاصلدللNaClلگسجلهم لشلدل؛ لبلع لگتلنلل

) ل NaClلبع ل رط لگضهفعل

جدگتللعهللهلیال للرطل للهتعلبللهل
ل
مظللوا،لپللسلگسلتاقللرحل

شد .لگسردت ع ل رط لبه ل او ل 5ل والا ل ،NaOHل 1/5لتهل

غاظ لههیل خ افلآف لکش،لنا هن:گایلیال91لیاجعل

 1/1لتمظر لشد.لباگی لگفزگتشلگح ه لجدگسهسیلبهک ایل

سهس لناگیلگسجهملشلدل.لپلسلگسلن:شل ل15لسلهم ل،ل711ل

گس لیو لاو لکش لخط لو لتهرع لساته لاق لو لکش ل

رطههیل هتعلیگاگی لغاظ لهلهیلل خ الفلل
ل
رواولر ا لگسل

اویل رطلجه دلگس فهی لشد .ل

آف لکشلبایگش علولاویل رطلجه دل R2Aبلعللگضلهفعل2ل

قدگا ل 2لیاصد ل(وسس /حج

خهلصسهسیل
ل
پس لگس لظهوا لکام لهه لاوی لپار لهه ،ل

یاصللدلNaClلکش ل لیگی لشللد.لسللپسلاشللدکاینلتللهل

گاستهب لتجزتعلست

کشههیلگانهسوف فهتعلتوسطلبهک ایلههیلس
لآف ل ل

لیوس

2ل

ل

سواینلجدگتعلههلیالهالغاظ لآف لکشلکااپراتفویلبهل

للرطلتهیشللد لبللاگیلتللهف نلیاصللدههیلالسملبللعل

لهف عل

س ب لههیل خ اف لاقر لشدلول1/2لیاصدلمصها ل خ ال

نا هن:گایلیال91لیاجعلسهس لناگیلبعل دتلت

بللاگیلتللأ رنل للهی ل غلل:یلبللعل لرطلSWلگضللهفعلشللد.ل

بااس لشد.ل ل
رزگنلاشدلجدگتعلههلیال رطلپهتعل دس لیالحضوال

ت للپل:تایللس ل للتلهللس ل لیوسل لبلوین لجدگتلعلهلهلل

711ل را لناملیاللر الکااپراتفلویل(لتمهلهل مبلعلکلابنل)ل

بعلتاتربلبهلاشدکاینلته لسولاین لآسهلهللیال لرطللبلدونلل

بااس لشلدل.لبلهل لتوجلعلبلعلاشلدلب لرهالکل للجدگتلعلهلهللول

لت ررنلشد .ل

س

.شناسککایی مول ککولی و تحلن ک

ونلسبوینلگس فهی لگسلگسدگس لنرایلج:بلسوایل)(ODل

فنلوژنتنککک سککویه

باگیلبااس ل رلزگنل لاشلد لجدگتلعلهله،للگسلاو لشل ها ل

منتخکک :لبللاگیلگسلل خاگجلDNAلبللهک ایلهللهلگسلاو ل

ت للدگیلبللهک ایلهللهلیال للرطلR2Aلبللعلگضللهفعل2لیاصللدل

گصالحلشد لگس خاگجلDNAلپرشمههییل ها وا 2لگسل فهی لل

NaClلگس فهی لشد.لش ها لبهلتهرعلساته لاق لگسلس وسعل

شللدل(.)73لوگکللمشلسسجرللا لگیلپار للاگسلبللهلپاگت اهللهیل

ولبایگش ن لولپخشلکاینل711ل رواولر لاللگسلاقل لهلهیلل

م و لبهک ایلهه ل
ل27Fل)´(5´-AGAGTTTGATCMTGGGTCAG-3ل
ول
ل1492Rل)´(5´-GGTTACCTTGTTACGACTT-3ل
گسجللهملشللد.لوگکللمشلسسجرللا لگیلپار للاگسلشلله لل احاللعل

آف لکشل(تمههل مبعلکابن)لباگیل اگحللللب لدیلل طهل لعلل

وگساشل لسللهسیلگولرللعلبللعل للدتل0لیقرقللعلیالی للهیل31ل

گس خهبلشد .ل

یاجلعللسلهس لنلاگی،لل احالعللتوثرلاللبلعلشلوللل91لچاخلعلل

خ افلاویل رطلجه لدللولنا هنل:گایللپارل لهلهللیال
ی هیل91لیاجعلسهس لناگیلبلعل لدت ل 13لسلهم لگسجلهملل
شد.لیالسههت لجدگتلعللیگاگیلبرشل اتنللاشلدلیالحضلوال

بلللاگیلبااسللل لاتخللل لشمهسللل ،لبروشلللر رهت لول

تواگالشوسد لبهلی هیلیسهتواگسرونل31لیاجعلسهس لنلاگیلل

لجدگتللعلهللهیلگس خللهبلشللد لیال احاللعل

(01لثهسرللع)،لی للهیلگتصلله ل21لیاجللعلسللهس لنللاگیل(01ل

لههیل

ثهسرع)،لی هیلسم زل15لیاجعلسهس لناگیل(01لثهسرلعل)لولیال

گک للردگسلشللاک لپللهیتنلطللبلولف هلر ل لکهتللهالسیلبللهل

سههتل ل احاللعلسللم زلسهللهت لبللاگیلتو رللللسللهخ هاههیل

گسللل فهی لگسل الللو لهرلللداوژنلپاگک لللردل9لیاصلللدل

توثراشللوسد لبللعل للدتل71لیقرقللعلیالی للهی15لیاجللعل

فرزتولوژتلل

غابه لنای،لف هلر لگک ردگسیلبهلگس فهی لگسلیت

(حج

/حج

)لبااس لشدل(.)71ل ل

بللاگیلبااسلل ل للدوی لس لل

سهس لناگیلگسجهملشد.لس وسعلتوثراشد لباگیلت ررنلتوگل ل

لالسملبللاگیلاشللدل

بعلشاک ل هکاوژنلکا لگاسله للشلدل.لتلوگل للحهصلللبلهلل

ل

ساملگفلزگاللChromasProلبااسل للولسلپسللتلوگل للآنلبلهلل

صلفاللتلهلل52لیاصلدلحللهولیل1/2لیاصلدلمصلها لل خ للال

تلللوگل لهلللهیل وجلللویلیالپهتگللله لگطالملللهتلژسلللو ل

گس فهی لشدل(.)73لتاکربل رطل91لیاصلدلSWل(نلاملل

EzTaxonل قهت علشد.لسپسلت ارللللفراوژس رل للسلوتعلل

یاللر للا)لمبللهاتلبللویلگس ل591لنللامل،NaClل93لنللامل

م خللبلولسللوتعلهللهیلسزیتل

لبللعلآنلبللهلسللاملگفزگاهللهیل

،MgCl2.6H2Oل7لنللللللللللامل،CaCl2ل07لنللللللللللامل

BioeditلولMega6لگسجهملولیاخ لفراوژس ر

،MgSO4.7H2Oل0لنللامل،KClل1/5لنللاملNaHCO3لول

بعلآسههلبهلاو لNeghiborjoiningلاس لشدل( .)73ل

جدگتعلهه،لگسل لرطللSWلبلهلیاصلدههلیل خ الفلس ل

1/1لناملKBrلیاللر ا .ل

ل

ل ابلوطلل

