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 خصلالم
عن البكترييا احلديد والكربيت يف ميااه ععاا ااعاار قن قاة سابها  ياي   ينيا  عينااا مان ااعاار ااالياة مسا د عا  ، الكشف ة ورقهذه ال تهدفاست

  ، مااعتلر 222ععااد ا رااار العيناااا ال اةعنااع والااا يعاات يف قااواري  معقنااة  اا سااعة  ملائاا ا الق .ااة و  ، 2 اةنشااية ،1مساا د عااوم ومل، اةنشااية 
 خاذاأ مث مo 21ملرجاة  ا ارة  علا  سااعة 22 معتلر من العينة وو.عت يف احلرانة ةدة 11 عد ق™SRB ،  IRB BARTاللقيح البيئاا 

ماااان النااااو   ماااان النتااااائا اةتا ااااع عليهااااا   التعاااا ك علاااا  ععااااا احلنااااوا  البكترييااااا  اا الع قااااة عاحلدياااادفااااراا التارااااة اة تل ااااة  النتااااائا عنااااا  علاااا  
Seratia, citrobacter, Klebsilla   أما عالنسبة لبكترييا الكربيت   احل و  عل  النو  اة ت لة للكربيتDesulfovibrio    

  الكلناا الداللية: اةياه اجلوفية، عكترييا احلديد، عكترييا الكربيت، سبها، ليبيا

Abstract 

This paper aimed to detect iron and sulfur bacteria in the waters of some wells in Sebha city, the samples were 

collected from the following wells Bilal Mosque, Boumesud Mosque, Mansheya 1, Mansheya 2, and Algorda 

circular road, samples were collected in sterile bottles of 200 ml/l, then brought to the laboratory. They have 

been vaccinated environments SRB, IRB BART™ at a rate of 15 ml/l, then placed in custody for 24 hrs at a 

temperature of 25 
o
C. Results were based on different incubation periods. The obtained results have been 

identified some species of bacteria related to iron-type, i.e., Seratia, citrobacter, and Klebsilla. As for the sulfur 

bacteria were obtained on the type of reducing sulfur, i.e., Desulfovibrio. 

Keywords: Ground water, Iron Bacteria, Sulfur Bacteria, Sebha, Libya. 
 

 مقدمة. ال1

والنظم   كة اةياه عل  س ح احلرض ويف ، يكنن س   ياة الكائناا علي احلرض يف اةا  وعليه يعتند استن ار احلياة وازملهارها
أثبتت احلراراا القدمية أن اةياه  ( 1998 ،)خر عاطنها وفقا لدورة منتظنة السن  الدورة اةائية أو الدورة اهليدرولوجية 

ال احلة للش ب ومعاجلتها هي أساس ال اة العامة وال شيح اةياه عالرعة   است دامها يف اةدن القدمية يف الق ن الساملس عش   
الركيب الشبكة أو كس  فيها قدمية أو نتي ة خلع يف الاجملارا  ااشبكعسبب غالبا ما جند هناك الس عا ورشاا من اللك اجملارا 

(   ال وي  ط ق معاجلة اةياه لتوفري اةياه النقية والنظي ة، والد  اإل  ائياا يف خمتلف ع مل العامل عل  أن 1986 ،)الس وا
 اعة انتشار عنلياا النقية اةياه و سن إملارهتا والوزيعها لإلستعنا  اةن يل عة السكان قد أملى إل اخن اض كبري يف نسبة اة

ي البط الاريخ فاص اةا  ارالباطاً وثيقا م   .(Highsmith et al., 1992)عاحلم اض الا النتقع عن ط يق استعنا  اةياه اةلوثة
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(  يوجد 1985 ،أحلديثي)ولوجي اةا  احلقع احلو  يف علم احل يا  اجمله ية الت بيقية يالتقدم يف علم ال اة، والعد ملراسة عكتري 
لر، وعندما يتع ض احلديد /مل م 10-1وعاملة ما يراوح ال كي  احلديد ماعة ، عشكع واس  يف القش ة احلر.يةاحلديد منتش ا 

الثنائي للهوا  اجلوا فإنه يتأكسد إل احلديد الث ثي الذا ال يذوب عع يرسب عل  شكع أكاسيد  ديدية مع ية اةا  لونا 
عل  نش  احلديد يف مياه البئ ، علنا عأن النشاط البكتريا ميكن أن ي يد أو يقلع من ويعنع التآكع يف آعار اةياه اجلوفية  ،أمس اً 

يلعب وظي ة هامة يف عنلية عنا  ال اقة و  امسة يف يي  اةياه عكترييا احلديد ماملة  ( 1987 )ملراملكة، ال كي  احلديد يف اةياه اجلوفية
احل يا  الدقيقة كذلك عل  احلديد، والست دمه يف ع واليناا خمتل ة فس والتنا هنالك منافسة عيولوجية معتربة عالنسبة للاديد و 

ختبار اةياه لوجومل ( ال اع ا احلنش ة البيولوجية للاديد إلIRB-BART™عند است دام )و  ( Siderophoresالسن  )
ن كنا ا ليست مباش ة يف اةا  البكترييا اةتعلقة عاحلديد جيب التذك  عأن عكترييا احلديد الننو يف اةقدمة السائدة عل  أس ح و 

غ و البكترييا اةتعلقة عاحلديد حيدث عاملة يف وجومل احلكس ة وميكن مشاهداله أكر كالل وجة، ختر، قشور، أكر من ق ن وجد 
يا اة الب ة البكتري   الوجومل اة ال   للاديد وكثافته العدملية للبكترييا اة الب ة عاحلديد امي الة شائعتة مه متلكأن هذه الننواا 

ظه ا عاحلديد اةغل ة أو البكترييا اة الب ة عاحلديد الغري  االية التغذية  هذه الننواا يشار هبا إل عكترييا احلديد  احلحباث احلديثة أ
 عأن هذه البكترييا قاملرة عل  حتويع احلديد خ    االا احلكسدة واالخت ا  خ   صور احلديديك واحلديدوز عل  التوايل

(Droycon Bioconcept Inc., 2002)   العترب عكترييا الكربيت ا دى هذه اجملنوعاا البكتريية اة ت لة للكربيتاا و
  جمنوعة أخ ى وهي عكترييا H2Sواةكونة من أشكا  و يدة اخللية الننو ال هوائيا وختت   الكربيتاا إيل كربيتيد اهليدروجة 
كن در لنشاطاهتا الروئية    H2Sالكربيت اخلر ا  واحلرجوانية والا الننو الهوائيا يف الرو  والست دم غاز كربيتيد اهليدروجة 

S) والكربيتيد
-
مكوناا يتأكسد إيل كربيت وكربيتاا اجملنوعة الثالثة هي البكترييا اةؤكسدة للكربيت هوائيا والا القومبأكسدة  (

 اا طاع  هام يف اةياه والا  (SRB)العترب عكترييا الكربيت  الكربيت اة ت لة هوائيا للا و  علي طاقة من أجع التغذية ومنوها 
  البكترييا اة ت لة للكربيت Thiobacillusوعكترييا و يدة اخللية اةؤكسدة للكربيت هوائيا من اجلنس   Desulfovibrio الرم

اةائي واةسئولة عشكع رئيسي عن مشاكع ال عم وال ائاة يف أعار اةياه  يساهم  يف التآكع اجلل اين يف الوسط الساهم عشكع هام
  (APHA, 1976حلاما الكربيتيك يف حت يم البالوعاا اخل اسانية والتآكع احلنري للنعاملن ) Thioacillusإنتاج عكترييا 

نشاهدها ملاخع احلناعيب الناقلة للن ط أو اةا  هي عكترييا  هناك أ يا  السبب الأكع احلديد واةعاملن احلخ ىو 
أو أيون الكربيتيد، SO2 نتا غاز أكسيد الكربيت الا التغذى علي الكربيتاا وال    Desulfovibrio desulfuricansالهوائية

ن وعلي شكع التآكع مما يؤملا إيل اخن اض قيم احلس اهليدروجيين الذا يؤملا إيل أ داث الأكع احلامري علي الس ح اةعد
والا هلا  Thiobaccilus thiooxidanasهوائية هناك أنوا  من البكترييا اهلوائية مثع  البكترييا ال إيل.افة إلاع     ا ونق ا

القاعلية حلكسدة الكربيت أو الكربيتيد إيل  اما الكربيتيك، التواجد هذه البكترييا والتكاث  يف  قو  اإلنتاج الكربيت واحلقو  
 ( 2002 ،لن  ية وأناعيب ص ك اةياه )اةوسواا
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 طرق الالمواد و . 2

متثع أكرب ين  سكين وخدمي يف اةن قاة اجلنوعياة، يساوملها اةنااص ال اا اوا احلاار اجلااك ما  و الق  مدينة سبها يف جنوب ليبيا، 
النتشا  يف مديناة سابها العدياد   اخن اض ال طوعة النسبية، ومتتاز عانتشار الرب ال ملية عاإل.افة ال سباا لأل  ار ال ينية و الغ ينية

، عئاا  مساا د عااوم ومل، عئاا  مساا د 2 عاا  ، عئاا  اةنشااية مساا د، مشلاات: عئاا  عيناااا اةياااه ماان ااعااار اةدروسااة تيعااو ماان ااعااار 
و  اللقياهااا ™SRB  ، IRB-BARTاناعيااب حتتااوا علاا  البيئاااا  12و لااك عاساات دام  عئاا  ملائاا ا الق .ااة و ، 1اةنشااية 
 معتلر  11قعد  

 

 آعار الش ب اةدروسة ةن قة سبها .1جدول 
 ساعة(/اإلنتاجية )م )م(العمق  سنة اإلنشاء للبئر اآلبار

 97.3 148.7 1993 مس د ع  
 126.0 142.1 1993 مس د عو م ومل
 87.8 105.0 2002 1مس د اةنشية 
 105.0 150.0 1982 2اةنشية 

 137.3 155.0 2003 ملائ ا الق .ة
 

ك ل ختبااااراا اةناسااابة الاااا ميكااان ال بيقهاااا يف كاااً  مااان  1971عاااام  ( احلحبااااث عااادأا يف™IRB-BARTعالنسااابة الختباااار )
لقاااد   م  ظاااة إن عكتريياااا احلدياااد اللعاااب ملورا هامااااً يف انسااادامل أعاااار اةيااااه  احلقااع واةعناااع الاااا هباااا يتباااة نشااااط عكتريياااا احلدياااد 

توثيق الكينيائي الداخع كذلك يف االنسدامل  واةواسري ، ولكن هنالك مع فة قليلة عالع قة الوا.اة م  البكترييا مقارنة عاةع فة وال
 م اجعااااااااااة ال اااااااااانيف ال راعااااااااااة والااااااااااتاكم يف عكترييااااااااااا احلديااااااااااد يف اةياااااااااااه اجلوفيااااااااااةيف م 1978ساااااااااانة أخااااااااااذا ععااااااااااا اة اجاااااااااا  

 Droycon Bioconcept Inc., 2002) )  
، يولوجياةنشا ة الباختبار ال ااع ا احل .(IRB-BART  ،SRB)™است دمت يف هذه الدراسة نوعة من البيئاا هي: و كنا 

 ميثع االختبار احلساس للت اعع البيولاوجي النشاط، االختباار يو.اح النشااط البيولاوجي عان ط ياق م  ظاة احلنشا ة والت ااع ا و 
احلنش ة م الب ة حبدوث الننو مثع الكون ساب ، ل وجاة ، ها م ، الت ااع ا م الب اة عاال  ق الاا فيهاا اةيك وعااا التاداخع ما  

فاااةي ة الو ياادة  احلنشاا ة البيولوجيااة ، هااذه الت اااع ا قااد الأخااذ شااكع الغااري يف احللااوان و إنتاااج غااازاا وال سااباا اختبااار ال اعااع 
عالنساابة إلختبااار ال اعااع احلنشاا ة البيولوجيااة يعلااه خمتل ااة كثاارياً وممكاان جاادي ة عالتقاادحل عاان القنياااا ااجااار هااي احلقيقااة عااأن اةااا  

اةا  يف ط يقة ااجار يأيت م   العينة ، وحتتوا عل  اةيك وعاا الا ما ال ا  يف عيئتها ال بيعية اةست دم يف اإلختبار كً  يأيت من 
 ,.Droycon Bioconcept Inc) ااجااار ولكنهااا  اادملة قلاايً   الساات دم نظااام و يااد ياادعم اةيك وعاااا لتننااو يف االختبااار

2004): 
 ال يوجد خت يا للعينة ولكنها طبيعية  -
 بتة عن التغري لبيئاا خمتل ة عواس ة مي ة اختبار ال اعع احلنش ة البيولوجية العينة الكون مث -
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اةيك وعاااا الااا الكااون نشاا ة والت اعااع ماا  عوامااع اختياريااة الننااو خاا   ال اعااع احلنشاا ة البيولوجيااة قااد العتاارب الاععااة إل  -
   جمنوعة مت   ة من البكترييا )مثع البكترييا اة الب ة عاحلديد(

 النتائج . 3

 مااادةخااا   يف احلختباااار  (IRB-BART  ،SRB)™ لبيئاااااعاسااات دام ااةتا اااع عليهاااا النشااااط اةيكااا و  مااان خااا   نتاااائا 
 ( 1-2واةبينة عاجلداو  ) (Droycon Bioconcept Inc., 2004  ق ا ة النتائا عنا  عل  ) أيام(6 ، 5، 4، 3، 1)اسبو  

 

 عئ  مس د ع  م  عينة  IRB(BART™)و SRB(BART™)است دام عيئاا  .2 جدول

 الميكروب المسبب IRB بيئة الميكروب المسبب SRBبيئة  اليوم

 Seratia, citrobacter, Klebsilla لون أمح  وفقاعاا عسي ة - ال يوجد الغيري احلو 
 Pseudomonas الكون لون أسومل عسيط - ال يوجد الغيري الثالي
 عكترييا هوائية لون عين ورغوة ظهور - ال يوجد الغيري ال اع 

 عكترييا احلديد ال هوائية وجومل العك  - ال يوجد الغيري اخلامس

 عكترييا احلديد ال هوائية وجومل العك  Desulfovibrio الكون  لقة سوملا  الساملس
 

 عئ  مس د عوم ومل م  عينة SRBIRP(™BARTعند است دام عيئاا ). 3ل جدو 

 الميكروب المسبب IRB بيئة الميكروب المسبب SRBبيئة  اليوم

 Seratia, citrobacter, Klebsilla وفقاعاا عسي ة  لون أمح  ؤكسدة للكربيتمعكترييا  ا عسي ة افقاع احلو 
 Pseudomonas الكون لون أسومل عسيط - ال يوجد الغيري  الثالي
 عكترييا ال هوائية لون ورغوة ظهور - ال يوجد الغيري ال اع 

 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري اخلامس
 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري الساملس

 

 1عئ  مس د اةنشية  م  عينةعالنسبة SRB (BART)™عند است دام عيئاا  .4جدول 
 الميكروب المسبب IRB بيئة الميكروب المسبب SRBبيئة  اليوم

 ال هوائيةالسائد  وفقاعاا عسي ة لون أمح  ؤكسدة للكربيتمعكترييا  فقاعاا عسي ة احلو 
 Pseudomonas الكون لون أسومل عسيط - ال يوجد الغيري الثالي
 عكترييا احلديد ال هوائية الكون لون عين عسيط - ال يوجد الغيري ال اع 

 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري اخلامس

 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري الساملس
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 2عئ  اةنشية  م  عينة IRBو SRB(BART)™عند است دام عيئاا   1 جدول

 SRBبيئة  اليوم
الميكروب 
 المسبب

 الميكروب المسبب IRB بيئة

 ,Seratia, citrobacter لون أمح  غلي الك ة - ال يوجد الغيري احلو 

Klebsilla 
 Pseudomonas لون أسومل عدرجة كبرية - لون أسومل  و  الك ة الثالي
 جمنوعة معوية معقدة لون عين ورغوة - يوجد الغيري ال ال اع 

 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري اخلامس

 - يوجد الغيري ال - ال يوجد الغيري  الساملس
 

 عئ  ملائ ا الق .ة م  عينة IRBو SRB(BART)™عند است دام عيئاا . 6 جدول

 الميكروب المسبب IRB بيئة الميكروب المسبب SRBبيئة  اليوم

 عل  الك ة ظهور لون أمح  ؤكسدة للكربيتمعكترييا  فقاعاا عسي ة احلو 

 جمنوعة معوية وا تنا  سياملة
Seratia, citrobacter, 

Klebsilla 
 - اليوجد الغيري - ال يوجد الغيري الثالي
 - اليوجد الغيري - ال يوجد الغيري ال اع 

 - اليوجد الغيري - ال يوجد الغيري اخلامس

 - اليوجد الغيري - ال يوجد الغيري الساملس
 

 مناقشةال. 4

أظها ا النتاائا عاأن العينااا فقاد  ((™IRB- or SRB- BARTام عيئااا االختباار ظامن النتائا اةتا اع عليهاا عاسات دام ن
، ملائاا ا الق .ااة، عالنساابة لبكترييااا احلديااد حتتااوا علاا  عكترييااا معويااة ماان ا تنااع 1 لليااوم احلو  يف كاا  ماان مساا د عاا  ، اةنشااية

، عاااوم ومل، يف 2  عينناااا جناااد أن العينااااا لكااا  مااان اةنشاااية Serratia  ،Citrobacter  ،Klesillaالساااياملة عواسااا ة أصاااناك 
 ن س اليوم حتتوا عل  عكترييا هوائية و الهوائية 

عكترييا معوية  Pseudomonasعالنسبة لليوم الثالي أو.ات النتائا عأن يي  العيناا حتتوا عل  جمنوعاا هوائية الشنع 
الق .ااة، كاناات النتي ااة سااالبة ماان  يااي الننااو  أمااا نتااائا االختبااار لليااوم ال اعاا  جنااد أن كااع اةناااطق حتتااوا علاا  عاسااتثنا  ملائاا ا 

نتائا  جمنوعة متعدملة من البكترييا الهوائية ماعدا ملائ ا الق .ة  يي كانت النتي ة سالبة م  عدم وجومل منو والغري يف لون البيئة 
ة وجومل جمنوعاا معقدة من البكترييا ال هوائية عاستثنا  ملائ ا الق .ة كانت النتي ة سالبة  العيناا يف اليوم اخلامس للنناطق الب

 البكرياا اهلوائياة Citrobactor (  من  يي وجومل2008 )عثنان، من النتائا الساعقة جند أن هنالك ال اعق م  النتائا ك  من
Serratia, pseudomonas لقااد أظهاا ا نتااائا اليااوم الساااملس الشاااعه عااة اةناااطق  يااي كاناات وجااومل جمنوعااة معقاادة ماان  
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حتتوا عل  عكترييا معوية من  2 ن عينة اةنشيةاأعو م ومل وعيننا جند ، 1عكترييا احلديد ال هوائية يف عيناا مس د ع  ، اةنشية 
م  وجومل نتي ة سالبة يف نتائا عيناا ملائ ا   Citrobactor  ،Serratia ، Klebsiela ا تنع السياملة عواس ة أصناك من

 الق .ة 
، ماا  وجااومل عكترييااا مؤكساادة للكربياات 2أو.ااات نتااائا اليااوم احلو  نتي ااة سااالبة يف كاا  ماان مساا د عاا   وكااذلك اةنشااية 

الثالاي وجاومل عكتريياا هوائياة غاري ويف  الاة النتاائا التا اع عليهاا يف الياوم  ، عاوم ومل 1اختيارية يف عيناا ملائ ا الق .ة، اةنشية 
 الغري يف العيناا من اةناطق احلخ ى  وم   لك االرح وجومل منو أو 2  االية التغذية مكونة ماملة ل جة يف العينة اةأخو ة من اةنشية

ماعادا العيناة مان فينا خيص النتائا من اليوم ال اع  إل السااملس كانات ساالبة لعادم وجاومل مناو والغاري يف اللاون يف العينااا للننااطق 
 ، هااذا يت اااعق ماا  النتااائا اةتا ااع عليهااا )عثنااان، Desufovibrioمساا د عاا   ، مث وجااومل عكترييااا الهوائيااة سااائدة عواساا ة 

سااتنتا أن عينااة ملائاا ا الق .ااة ماان أفرااع العيناااا ماان  ياات عاادم  اادوا أا الغااري يف ن ناميكاان (  ماان النتااائا اةدروسااة 2008
  عاستثنا  اليوم االو  العينة
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