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  مرشح م�اەبناء 

؛ تلوث البالست�ك؛ الف�ضانات مرشح ؛هودساناە؛ تأث�ي اإل�سان ع� نهر جودة الم� ؛مصب النهر  ؛هودسان: نهر الموض�ع
 . المجمعة لل�ف الص�ي 

 14-8: األعمار

 دق�قة 15-10: التحض�ي  مدة

 دق�قة 25-20: النشاط مدة

 موجز النشاط: 

ي التلوث 
ي ع� �أيت

ي كث�ي من األح�ان �ف
 المجاريأشكال مختلفة ومن مصادر عد�دة. والتلوث الذي ننشئه �مكن أن ينت�ي �ف

ي بيوتنا. 
ي �جب أن يتم تصفيتها قبل أن يتمكن مجتمعنا من استخدامها �ف قوم الطالب بتج��ة مواد �ح�ث  المائ�ة الئت

كيبة الصح�حة من أجل تصف�ة التلوث اال و مختلفة  ل�ة �س�طةالعثور ع� ال�ت ف  . صطنا�ي باستخدام أدوات م�ف

 : األهداف

 . هودسانفهم قضا�ا تلوث الم�اە والمواد البالست�ك�ة وأثرها ع� مصب نهر  •
ي التحسن هودسان نهر  سالمةفهم أن  •

ي ني��وركح�ث آخذة �ف
ف �ف  . �مكننا تقد�م الدعم كمق�مني

 : األهداف

 . ومن ثم عدها سيتعرف الطالب ع� العنا� البالست�ك�ة  •
 . س�حدد الطالب ع� األقل بد�ل بالست��ي واحد   •

 مواد الدراسة: 

 . نة من الم�اە الملوثة الخاصة بك، أو وعاء آخر �حتوي ع� عيكوب، أو دلو، أو إب��ق  - عينة من الوعاء  •
ي �مكن  -الملوثات  • ي من شأنها أن تلوث عينة الم�اە الخاصة بك. �شمل المواد الرائعة الئت الملوثات �ي المواد الئت

ا أو فاصول�ا  ا نبات�� ا أو ز�ت ز�تون أو ز�ت�
�
 مطحون

ً
ا ممزقة من الورق أو ت��ة أو فلف� استخدامها لتل��ث الم�اە قطع�

ا غ�ي مطب�خ  ي  تتم اضافةون أو شاي مثلج. ملون طعام أو عص�ي مل و أمجففة أو أرز�
ا من هذە المواد إ� الماء �ف م��ج�

 ة الخاص بك لعمل العينة الملوثة. وعاء العين
شيح: الحاو�ة وهما  يوجد جزءان رئ�س�ان ل�ل مرشح م�اە - المرشح •  . ووس�لة ال�ت

o شيح الخاصة بك لو�ة ع� وسائ: ستحتوي الحاالحاو�ة ي هذە الحاو�ة ال�ت
، وسوف تصب العينة الملوثة �ف

ء المهم الذي �جب تذكرە حول هذە الحاو�ة  ي
حاو�ة بمرور الماء ع�ب ال سماحها هو حئت �مكن ترش�حها. ال�ش

ي قاع الحاو�ة لهذا عند سكبها 
، و�ال فلن يتم تصف�ة العينة. قد تضطر إ� استخدام المقص لعمل ثقوب �ف

: حاو�ات الغرض. �شمل الحاو�ات المحت ،  تقد�مة، وزجاجاال االخراجملة ما ��ي ي
م�اە بالست�ك�ة، ومصا�ف

ي نباتات
ي الحاو�ة الخاصة بك. وأوايف

ي ثقب الثقوب �ف
 ، وما إ� ذلك. ُير�ب االستعانة �شخص بالغ �ف
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o o شيح �لةوس شيح لة�ش�ي وس�: ال�ت ي ستمر الم�اە من خاللها  ا هإ� المواد الموجودة داخل ال�ت يتم ح�ث ، والئت
ة المختلفة: �مكنك استخدام الرمل، تنظ�فها طوال الط��ق. هناك ال�ث�ي من مواد التصف�ة المحتمل

، والخرز وغ�ي الورق�ة، واللباد ،واإلسفنج، واألرز، والح�، وورق المناد�ل والمناشف الورق�ة، وفالتر القهوة
ء المهم الذي �جب تذكرە هو أن  ي

شيح من خاللالماء ع� المرور قدرة ذلك. ال�ش احرص ع� . وس�لة ال�ت
ا.  ي قد تمتص الماء أو تغ�ي لونه تمام�  تجنب المواد الئت

 
o الماء . 

 

 : خلف�ة

ة دم�  هو نهر دينام��ي هودسان نهر  ي جبال آديرونداكيبدأ عند بح�ي
، و�تدفق إ� ع الغيوم (المصدر) ع� جبل مار�ي �ف

أو منطقة من األرض تتدفق فيها جميع هودسان المح�ط األطل�ي (الفم). هذا النهر هو جزء من مستجمعات الم�اە لنهر 
�انهودسان األمطار والروافد المتصلة إ� أسفل المح�ط. �عت�ب نهر   الرئ��ي لمستجمع الم�اە لدينا.  ال�ش

ي فيها الملح إ� ميناء ني��ورك، من سد تروي هودسان النصف السف�ي من نهر 
، عبارة عن مصب للمد والجزر أو بيئة �لت�ت

ا معتدلة الملوحة. تنتقل الم�اە المالحة من المح�ط األطل�ي إ� النهر ع�ب المد والجزر وتختلط  والم�اە العذبة لتصبح م�اه�
ة " ف الم�اەLake Tear of the Cloudsبالم�اە العذبة من بح�ي العذبة والمالحة �جعل مصبات األنهار  ". هذا الم�ج بني

ي تجمعها. لذلكواحدة من أ��� البيئات البح��ة إنتاج�ة �سبب وفرة الطعام والع هودسان ، فإن مصب نهر نا� الغذائ�ة الئت
وة من ال ا مو هودسان نهر ح�اة النبات�ة والحيوان�ة. �عد هو موطن رائع ل�� ا ال �قدر بثمن بالنسبة للب�ش أ�ض� يوفر لنا  ، ح�ثرد�

ا ترفيه�ة ال نها�ة لها وقناة شحن موثوقة.  ب وفرص�  م�اە ال�ش

فيه�ة والزراع�ة والمحل�ة. تتمتع هودسان ، فقد تعرض نهر ومع ذلك لعقود من التلوث والتدهور من المصادر الصناع�ة وال�ت
ي الفين�ل متعدد ال�لور (

 ف�ي ط��ل �شكل خاص، و�التا�ي ) والمعادن الثق�لة من المصانع بنصف عمر PCBsمركبات ثنايئ
ي م�اهنا والرواسب

ي البقاء �ف
�ن وم�اە الصابورة  س�ي  وال�ائنات الح�ة. أطلقت حركة �ستمر �ف ف ي و القوارب الب�ف أدت ا� الئت

ي ئ�ة سامة وأنواع غاز�ة إ� النهر مواد ك�م�ا ادخال
ادخال ، بينما ساهم الج��ان السط�ي الزرا�ي وم�اە ال�ف الص�ي �ف

ف والفوسفكم�ات  وجني �ا. منذ عام ضارة من الني�ت ا قانون  اصدار مع و ، 1972ور والبكت�ي ، الم�اە النظ�فة المفروض اتحاد��
ي 

�شكل كب�ي ح�ث تم إضفاء الطابع المؤس�ي ع� محطات معالجة ال�ف الص�ي هودسان تحسنت جودة الم�اە �ف
ي الوقت اإلغراق. ومع ذلك أنظمةو�شد�د 

ات  �ي الفع، فإن المراقبة �ف ي مؤ�ش
ة لالهتمام �ف �سلط الضوء ع� التقلبات المث�ي

ي تتحدث عن الطب�عة الدينام�ك�ة للنظام وتأث�ي عوامل اإلجهاد مثل الج��ان السط�ي وتدفقات ال�ف  جودة الم�اە الئت
)الص�ي ا ي

كة (منظمات المجتمع المديف ات جودة الم�اە تعلملمش�ت الطالب ال�ث�ي عن  ، وتغ�ي المناخ والتآ�ل. إن مراقبة مؤ�ش
ي لنهر 

ي وال��م�ايئ
�ايئ ف ك�ب الف�ي ي مر بها هذا النهر ع�ب الزمن. هودسان ال�ت ات الئت  والتغ�ي
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 عمل�ة الدراسة: 

ي المجاري 
ي كث�ي من األح�ان �ف

ي التلوث ع� أشكال مختلفة ومن مصادر عد�دة. والتلوث الذي ننشئه �مكن أن ينت�ي �ف
�أيت

ي �جب أن يتم  ي بيوتنا. ح�ث �قوم الطالب بتج��ة مواد المائ�ة الئت
تصفيتها قبل أن يتمكن مجتمعنا من استخدامها �ف

ل�ة �س�طة.  ف كيبة الصح�حة من أجل تصف�ة التلوث االصطنا�ي باستخدام أدوات م�ف ي العثور ع� ال�ت
 مختلفة �ف

ا ل ي للمجاريتن�ع لنظر� ا ، فإننا لم نتعامل معه داهودسان المائ�ة مثل نهر  البيولو�ب  الناس قام ، . لسنوات عد�دةبتوافقئم�
ي ع� مصب النهر. نهر هدسون. ال��بتل��ث  ت والنفا�ات الحيوان�ة والقمامة والمواد ال��م�ائ�ة كلها ملوثات لها تأث�ي سلئب

. اليوم ، نحاول إزالتها لتقل�ل هذا التأث�ي المائ�ة المجاريعندما تدخل الملوثات إ�  ي من الم�اە  ، سنقوم بعمل عينةالسلئب
ي نهر 

ل�ة تحا�ي بعض الملوثات �ف ف  . هودسانالملوثة باستخدام مواد م�ف

ا لحل هذە المشكلة ، وأجب عن األسئلة اإلرشاد�ة ع� طول الط��ق:   اتبع الخطوات أدناە للم�اە الملوثة وصمم مرشح�

ي نهر  - صنع الم�اە الملوثة  .1
ي �مكن أن نجدها �ف ، المائ�ة المحل�ة األخرى والمجاري هودسانلمحا�اة الملوثات الئت

ا حق�ق�ة من إضافة مكونات مختلفة إل�ه ومن ثم وعاء العينة الخاص بك بالم�اە قم بملء  ي ستمثل أنواع� الئت
ي حالالتلوث. 
  التـأص�صكان لد�ك ت��ة   �ف

ً
ا ما �كون  أو فلفل أسود مطحون، �مكن أن �مثل ذلك تآ�� والذي غالب�

�ة من الحدائق والمروج). �مكن أن عبارة عن مواد طب�ع�ة ت ي النهر (أش�اء مثل ال�ت
تحلل بمرور الوقت وتغسل �ف

ي ز�
ي  ت المحرك الذي ينسكب من القوارب �مثل ز�ت ال��تون أو ال��ت النبايت أو حئت من المركبات ع� الط��ق الئت

ي مجار�نا المائ�ة عندما تمطر. �مكن استخدام الفاصول�ا المجففة أو األر 
ز غ�ي المطب�خ لتمث�ل فضالت تغسل �ف

تل��ن الطعام أو العص�ي الملون أو الشاي  المكونات االخرى مثلالقمامة.  الممزق�مثل الورق  �مكن انالحيوانات. 
 ��م�ائ�ة. المواد ال�مكن ان تمثل المثلج 

ي نهر هدسون؟ د المشكلة�حدت  .2
ئ أن نجد هذە الملوثات المختلفة �ف ك�ف   ، باعتقادك: لماذا تعتقد أنه من السئي

�ة؟  تؤثر ع� الح�اة ال�ب
 
 
 

 
حة  : انظر ط�ح األفكار  .3 شيحإ� قائمة المواد المق�ت ي الصفحة السابقة. احرص  ةالموجود لوس�لة ال�ت

ع� عدم �ف
شيحاستخدام نفس المواد  ي  لوس�لة ال�ت ته الئت ي ستستخدمها 3لم�اهك الملوثة. ما �ي المواد (اخ�ت  اخ�ت ) الئت

 لتصف�ة الملوثات من عينة الم�اە؟ لماذا ا؟

 

 
ت�ب الذي ست: فكالتصم�م  .4 ي ال�ت

شيح �ف�ه وس نسقر �ف ي الحاو�ة الخاصة بك، لة ال�ت
قم بتجميع المواد ثم �ف

 الخاصة بك. 
: صب ببطء عينة الم�اە الملوثة من وعاء العينة الخاص بك من خالل المرشح. تأ�د ر التصم�م الخاص بكاختبا .5

ة.  حاو�ةمن وجود   أو وعاء آخر أسفل المرشح لتجميع الم�اە المفل�ت
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ي إزالة كل ملوث ع� المق�اس أدناە عن طمراجعة التصم�م الخاص بك .6
��ق : قم بتقي�م مدى نجاح المرشح �ف

ء تمت إزالته (كل الملوثا1، ح�ث وضع دائرة حول درجة الرقم ي
= 10ع�ب الفل�ت الخاص بك) و  مرتت = ال �ش

ي م�اهك تلك الملوثاتتمت إزالة ال�ل (لم يتبق أي من 
 ). �ف

 
a( تآ�لال : 

 
i( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b( ز�ت المحرك : 
 
i( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c( المخلفات الحيوان�ة : 
 
i( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d( القمامة : 
 
i( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e( المواد ال��م�ائ�ة : 
 
i( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ي قمت بتدو�رها لتاجم مجم�ع نت�جتك. ما �ي نقاط المرشحات الخاصة بك؟  صل ع�حع األرقام الئت
 / ________50  

 
ن ال .7 ي المشكلةقم ب: تحسني

ي المرشح ، ما مدى جودة عمل �عادة النظر �ف  الخاص بك؟ ما �ي الملوثات الئت
ي كانتكان من األسهل إزالتها؟   األ��� تحد�ا؟ ما �ي الملوثات الئت

 
 
 
 

ا إ� نتائج اختبارك األول: اتصم�مالإعادة  .8 ف األدا ستناد� ات ع� المرشح لمحاولة تحسني ء. ، قم ب�جراء تغي�ي
ف الت طما �ي وسائ ي ستض�فها لتحسني  لماذا ا؟ و صم�م األص�ي الخاص بك؟ التصف�ة الئت

 
 

ا  المرشح: قم بصب الم�اە الملوثة من خالل اختبار التصم�م الخاص بك اعادة .9  . المصمم حديث�
 

المعاد تصم�مه إلزالة كل  المرشح: قم بتقي�م مدى جودة عمل مراجعة نهائ�ة للتصم�م الخاص بك .10
ء (كل 1ن ط��ق وضع دائرة حول درجة الرقم، ح�ث ملوث ع� المق�اس أدناە ع ي

= لم تتم إزالة أي �ش
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ي (لم يت ة كل الملوثاتتمت إزال= 10الخاص بك) و  المرشحلوثات مرت ع�ب الم
بق أي من هذا الملوث �ف

 ). م�اهك
 

a( تآ�لال : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b( ز�ت المحرك : 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c( المخلفات الحيوان�ة : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d( القمامة : 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e( المواد ال��م�ائ�ة : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ي قمت بتدو�رها لت صل ع� مجم�ع نت�جتك. ما �ي نقاط المرشحات الخاصة بك؟ حاجمع األرقام الئت
 / ________50              

 بتصم�مك األص�ي التفك�ي  .11
ً
ي كانت : ما مدى جودة عمل المرشح المعاد تصم�مه مقارنة ؟ ما �ي المواد الئت

ف الفل�ت الخاص بك؟ ما  ي تحسني
ي ال تزال صعبة اإلزالة من الماء؟ �ي أفضل �ف  الملوثات الئت

 ____________________________________________________________________ ____
 ________________________________________________________________________

 ____________________________________________________ ____________________ 
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 أمثلة ع� بناء المرشح: 
 فعل ذلك باستخدام، قد تتمكن من . تذكر همثلة ع� إ�شاء مرشح م�اە وتج��تانظر إ� الصور أدناە لمشاهدة أ

لكجد تتوامواد مختلفة  ف ي م�ف
 ، وال بأس بذلك! كن مبدعا وجرب! �ف

 
)وعاء عينات ملوث �حتوي ع� م  .1 ي

 . لوثات (ورق ، ت��ة ، ز�ت نبايت

 
 

 عينة ملوثة.  .2
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ي الحاو�ة. إذا كنت �ستخدم ح تدفق الماء(تأ�د من  مرشححاو�ة   .3
، فتأ�د من او�ة إخراج قد�مة مثل هذا المثال�ف

ي القاع!) 
 عمل ثقوب �ف

 
 

شيحبتجميع وسقم  .4 ائح من ، استخدام (ع� سب�ل المثال ائل ال�ت  تقمتذكر أن و . لالمناشف الورق�ة والرم�ش
شيح الخا لوسائمن تج��ة أنواع ب  صة بك!)ال�ت
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ي المرشح!   .5
ة!  المرشحتأ�د من وجود وعاء أسفل ثم صب العينة الملوثة �ف  الخاص بك لتجميع الم�اە المفل�ت

 


