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ي بيئتكقم 

�ا �ف  بمراقبة البكت�ي
 

ي 
 ك��ــهةمشكلة  من مدينة ني��ورك تعاين

كبمدينتنا تح�ن  ي ، نظام �ف ص�ي مش�ت ي شوارع المدينةوهذا �عين
، فإن ال�ث�ي من م�اە األمطار هذە أنه عندما تمطر �ن

ي مزار�ب األمطار 
ي نفس األناب�ب ومن تتدفق �ن

ي تتدفق فيها ثم �ن ي المدينة.  اليت
 م�اە ال�ف الص�ي و م�اە ال�ف الص�ي �ن

ي مص
ي تتدفق �ن ينتقل  ما  عادة، و عندما نقوم بغسل المرحاض واالستحمام وغسل المال�س وأ��� من ذلكارفنا �ي الم�اە اليت

هذە  ، و�ي منشأة يتم فيها تنظ�فمحطة معالجة م�اە ال�ف الص�ي � خل�ط م�اە األمطار وال�ف الص�ي إ� مكان �س
ي المح�ط واألنهار حول مدينة ني��ورك. أن يتم وتصفيتها قبل الم�اە 

ي بعض األح�انل� تف��غها �ن
عندما تهطل األمطار  أي ن �ن

الم�اە الزائدة.  ، ال �ستطيع أناب�ب ال�ف الص�ي المؤد�ة إ� محطات معالجة م�اە ال�ف الص�ي است�عاب كل هذەبغزارة
ِبــــ س� �ُ ، األمر الذي تنظ�فها  أن يتم األنهار دون باتجاەار الزائدة وم�اە ال�ف الص�ي م�اە األمط جري، تذلكعندما �حدث ف

كال�ف الص�ي مجاري  انف�ض ي أنه إذا قمت بغسل مرحاض  هذا  ). CSO( ةالمش�ت ي يوم ممطر �عين
ي منطقة م�دان �ن

�ن
ة إ� نهر ه، فقد تتدفق م�التا�مز  ي نهر ههناك �ذا كان و ن. اسوداە المرحاض هذە مبا�ش

ي ادسو شخص ما �جدف بقارب �ن
ن �ن

وق عند أي ق من ذلك اليوم وقت الح ي مث�ً  الشمس �ش
 ، أل�س كذلك؟جدا� م�اە المرحاض. مقرف نفس ، ف��ما كان �جدف �ن
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ي أنهارنا ومح�طاتنا. هذا ينطبق �شكل خاص ع� األشخاص الذين �ستخدمون �الطبعو 
، ال أحد ي��د م�اە ال�ف الص�ي �ن

ي مدينة ني��ورك لركوب القوارب 
ي قد �لمسونها فيها األ�شممارسة وص�د األسماك و الممرات المائ�ة �ن ذلك و  ،طة األخرى اليت

�ا ألن م�اە ال�ف تحتوي ع�  ي النهر معرفة  �مكن أن تص�ب الناس بالمرض. بكت�ي
ي��د الناس الذي �قضون وقتهم عادًة �ن

من أجل نة عند التواجد هناك. و ما إذا كانت م�اە النهر تحتوي ع� م�اە ال�ف الص�ي وذلك ألنهم ي��دون إتخاذ قرارات آم
ي القوارب  مراقبةتتبع أو  ي الم�اە، تكاثفت جهود كل من را�يب

�ا الموجودة بم�اە ال�ف �ن ميت وأين وك�ف تتجمع البكت�ي
 . للمواطنبرنامج اختبار جودة الم�اە والعلماء من أجل إ�شاء 

ي كل ص�ف
 من  70، �قوم ما �قرب من �ن

�
 متطوعا

�
 مواطنا

�
ئ عالما المحل�ة والمجموعات المجتمع�ة بجمع عينات  المرا�ن

ئ لم�اە عند إطالق القوارب أسبوع�ة من ا ي جميع أنحاء مدينة ني��ورك. �قوم المتطوعون ب�حضار عينا من المواين
ت الم�اە �ن

ي م�اە ال�فالخاصة بهم إ� المخت�ب 
�ا الموجودة �ن ا عن البكت�ي .  ، ح�ث �قوم العلماء باختبار الم�اە بحث� العلماء �قوم  الص�ي

نت حيت �عرف الناس ميت تكون م�اە ال�ف البن�ش  ي ينتائجهم ع� اإلن�ت ي المناطق اليت
أو �صطادون  ركبون قوار�ــهمص�ي �ن

 فيها  السمك
ُ
ي النهر �مكن أن . ت

�ا �ن تتغ�ي �شكل كب�ي بناًء ظهر نتائج برنامج اختبار جودة الم�اە للمواطن أن مست��ات البكت�ي
ة ، فسع� الطق ة كب�ي ظهر العينات المأخوذة بعد عاصفة مط�ي

ُ
�ا ت ي تم مست��ات عال�ة من البكت�ي ظهر العينات اليت

ُ
، بينما ت

ة من الطقس المشمس أن الماء آمن للتفاعل معه. �ساعد هذە المعلومات  ئ جمعها بعد ف�ت المجتمع�ة والمنظمات  المواين
 . �اەمالعند التعامل مع األخرى ع� اتخاذ قرارات آمنة 

ي بيئتك؟
�ا الموجودة �ن ا عن البكت�ي  هل �ساءلت يوم�

تك  ي كل مكان: ع� ��ش
�ا موجودة �ن ي جسمك وقد تتفاجأ عندما تعلم أن البكت�ي

ي المح�ط وع� األثاث و �ن
ي كل أي  –ع� النباتات و �ن

�ن
ي 

ي إصابتك بالمرض عندما تفكر �ن
ا �جب أن �خ�فك. ع� الرغم من أنك قد تفكر �ن �ا، إال أن وجود مكان! ل�ن هذا ل�س شيئ� البكت�ي
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�ا غ�ي ضارة و�مكن  ع� سب�ل المثال، ُ�صنع ال��ادي ب�ضافة أنواع معينة من فع�  الناس.  لبعض أنواعها مساعدةمعظم أنواع البكت�ي
�ا إ� ي الواقع ناتج عن الحل�ب. البكت�ي

ي تحول ح�ث أن ال��ادي �ن �ا اليت ن إ� ز�ادي. ر�ما تكون قد سمعت أن  ه منأ�شطة تلك البكت�ي لنب
كائنات ح�ة دق�قة و�شطة"  "والمقصود بــــ  و�شطة.  دق�قة ح�ة كائناتال��ادي مف�د لصحتك، وخاصة ال��ادي الذي �حتوي ع�  

�ا الح�ة!  ي ال��اديا ح�ث أن ن�عالبكت�ي
�ا الموجودة �ن ي أمعائك و�ساعدك ع� هضم  ن�ع من نفس �عد  لبكت�ي

ي تع�ش �ن �ا اليت البكت�ي
�ا المف�دة لجسمك. ت نك��ادي، فإ، أي أنه عند أ�لك للالطعام �ا  ،بالطبعو ض�ف الم��د من البكت�ي �ا  ،�مكن لبعض البكت�ي مثل بكت�ي

، أن تص�ب الناس بالمرض. من أجل  ن ي يبحث عنها العلماء كجزء من برنامج اختبار جودة الم�اە للمواطنني الناس  إبعاد ال�ف الص�ي اليت
�ا و�بالغ األشخاص الذين �ستخدمون الممرات المائ�ة لركوب القوارب وص�د ع ن اإلصابة بالمرض، �قوم العلماء بمراقبة البكت�ي

ي الماء.  تواجد  عند  األسماك
�ا �ن  هذە البكت�ي

ي البيئة
�ا �ن ي بيئتك؟؟ ك�ف يراقب العلماء البكت�ي

�ا �ن  هل �مكنك مراقبة البكت�ي

ي كل مكان، ع
�ا �ن �ا �ي كاف� الرغم من وجود البكت�ي ا، ال �مكنك عادًة رؤ�تها بدون مجهر. البكت�ي ة جد� ا ألنها صغ�ي ئنات وح�دة الخل�ة نظر�

�ا حوا�ي �بلغ متوسط ، و (كائنات ح�ة)  اإل�سان والعد�د منها أصغر من ذلك!  ةشعر وعرضها كعرض  1/100 خل�ة البكت�ي

�ا  ا، ال �مكننا البحث عن بكت�ي ة جد� �ا صغ�ي ا ألن البكت�ي ي �درس بها استخدام أب واحدة رد�ةفنظر� عيننا فقط. تتمثل إحدى الطرق اليت
ي تن

�ا دون استخدام المجهر �ن ي بيئة تتكاثر فيها مئات المراتالعلماء البكت�ي
�ا �ن �ا ، فتتشكل م�ة البكت�ي وُتد� مجموعات من آالف البكت�ي

�ة. و  المستعمرات بــــ ن الب�ش  تكون مرئ�ة للعني

�ا ع� التكاثر ��عة، � �ا.  نمو بيئة تتمتع بظروف ج�دة ل لخلق العلماء س�لمساعدة البكت�ي ي كث�ي من األح�ان، �قوم العلماء والبكت�ي
�ن

ي طبق 
�ا �ن يبزراعة البكت�ي �ا. ُتظهر الصور أدناە �حتوي ع� ال و�خلط معها طعام أجارع� مادة شبيهة بالهالم �س�  مخ�ب بكت�ي

�ةطباق األ  �ا تنمو فيها  المخ�ب  . مع أو بدون بكت�ي

 

ء بجل األجار.                 طبق مخ�ب   ي م�ي

 

يطبق  �ا. كل نقطة ع� األ  �حتوي ع� جل مخ�ب جار تنمو عل�ه البكت�ي
�ا. تمثل جار جل األ   مستعمرة آلالف البكت�ي

                                 

ي كوب كب ك�ك 
ي تج��تنا، سنعمل ع� خلق بيئة �ن

�ا وتتكاثر ف�ه. سب�ن �ا  تقوم أنت بمراقبةح�ث تنمو البكت�ي عن ط��ق جمع  البكت�ي
�ا  ي أ�واب ال�ب ك�ك. ستعلمنا هذە التج��ة ك�ف �قوم العلماء من عينات البكت�ي

�د�ك باستخدام قطعة قطن وزراعة تلك العينات �ن
ي �درسونها.  ي البيئة اليت

�ا موجودة �ن �ا وتنميتها لمعرفة ما إذا كانت البكت�ي  بأخذ عينات من البكت�ي

 مالحظة عن الجراث�م

�ا. الجراث�م �ي كلمة �ستخدم لوصف العد�د من ال�ائنات الح�ة أو  جرثومةر�ما سمعت أن الناس �ستخدمون كلمة  لوصف البكت�ي
وسات والفط��ات واألول�ات. عادة ما يتجنب العلماء استخدام  عواملال �ا والف�ي ي ذلك البكت�ي

، بما �ن ي �مكن أن تجعل الناس مر�ن اليت
ة مختلفةكلمة جرثومة ألنها قد ت ي أش�اء كث�ي . عين

�
�ا �ي خال�ا ح�ة، بينما ، األمر الذي قد �جعل األمر مشوشا ع� سب�ل المثال، البكت�ي

ي الخال�ا الح�ة وال �مكن زراعتها ع� 
وسات إ� النمو �ن ا ل�ست ع� ق�د الح�اة! تحتاج الف�ي وسات تقن�� كما تفعل أي   ،جار األ الف�ي

�ا.   البكت�ي

ك ف�ه جميع الجراث�م:  ء واحد �ش�ت ي
ا بالماء والصابونإذا غأنه هناك �ش ا!  ،سلت �د�ك ج�د� فسيتم غسل أي ن�ع من الجراث�م تق��ب�

 here : هنا عن أنواع الجراث�م المختلفة  �مكنك قراءة الم��د 

https://kidshealth.org/en/kids/germs.html
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 -التج��ة: 
اف ال�بارتحذير: هذە   .التج��ة تتطلب إ�ش

 . الماء المغ�ي  مع أن يتعامل شخص بالغ�جب  -
�ا الب - �ا المرض يئ�ة ل�ست ضارة باألشخاص األصحاء ع� الرغم من أن معظم البكت�ي ، فمن المرجح أن �سبب البكت�ي

ي هذە التج��ة). �جب أال تفتح ك�س الساندو�تش بعد االنتهاء من 
كز (ما نقوم به �ن الجزء األول من عندما ت�ت

 التج��ة. 
 -المستلزمات: 

ة مسحوق مرق اللحم البقري أو مكعب مرق اللحم البقري المسحوق 1  •  ملعقة صغ�ي
�ا  مرقة الدجاج أو الخضار (قد ال توفر ال�ث�ي البدائل:  ي و  ،من العنا� الغذائ�ة للبكت�ي لذلك قد �كون هناك نمو بكت�ي

  أقل من مخزون اللحم البقري)
ن ملعقة  1 • ة مسحوق ج�التني  صغ�ي

) جار األ مسحوق البد�ل:  ي
 (خ�ار نبايت

ة سكر (ال �ستخدم بدائل السكر) 1  •  ملعقة صغ�ي
 كوب ماء مغ�ي   1  •
  ىر أخخلط أداة ملعقة أو  •
 أ�واب كب ك�ك من القصدير (�جب أن تكون األ�واب من رقائق معدن�ة حيت ال �مر السائل الساخن من خاللها) 3 •

 البدائل: 
o  ا ن من رقائق األلومنيومقل�ل العمق اصنع ك���  بطبقتني
o  ا واشطفه بالماء المغ�ي  نظف علبة التونة أو برطمان طعام األطفال ج�د�
o  ةأطباق اطلب� ي �ستخدم لمرة واحدة من تلك مخ�ب  اليت

ي حالة اس •
 ، ل�ن مو� بها)تخدام أ�واب ال�ب ك�ك أو القصدير صين�ة ال�ب ك�ك (اخت�ار�ة �ن

 قطن�ةأعواد  3 •
 أ��اس شطائر شفافة قابلة إلعادة اإلغالق 3 •
 

 -الط��قة: 
 : القسم األول

ي �د�ك لثان�ة ع� األقل قبل أن تبدأ. هذا للتأ�د من  20اغسل �د�ك لمدة  .1
�ا الموجودة �ن ن تقوم بتل��ث أن البكت�ي

 تج��تك. 
ي صين�ة ال�ب ك�ك أو ع� طبق أو  .2

ن بح�ث �مكن ضع أ�واب ال�ب ك�ك المصنوعة من القصدير �ن صين�ة الخ�ب
 تح��ك األ�واب �سهولة بمجرد امتالئها بالسائل. 

ي وعاء مقاوم للحرارة أو كوب ق�اس.  .3
ن والسكر �ن  صب مسحوق مرق اللحم البقري ومسحوق الج�التني

 أضف الماء المغ�ي إ� الوعاء واخلط حيت تذوب جميع المكونات.  .4
ي أ�واب ال .5

 .⅓ الثلث ت�ئ األ�واب بمقدار �ب ك�ك حيت تمصب الخل�ط الساخن ببطء �ن
ي أ�واب ال�ب ك�ك حيت  .6

د �ن ن دع الخل�ط ي�ب    �صبح الج�التني
�
. س�حدث هذا �شكل أ�ع إذا وضعت متماسكا

ا قبل الق�ام بالخطوة التال�ة.  ا تمام� ن صلب� ي الثالجة. �جب أن �كون الج�التني
                                  األ�واب �ن

ي الثالجة طوال الل�ل  الخطوة ەستغرق هذ�مالحظة: قد 
ن �ن ما �صل إ� بضع ساعات. �مكنك ترك أ�واب الج�التني

 . ي اليوم التا�ي
 ومتابعة التج��ة �ن

�ا ع� االلتصاق به.  .7 ن لتجعلها رطبة. هذا سوف �ساعد البكت�ي  ضع قطعة قطن تحت الصنبور لمدة ثانيتني
 دك وأصابعك. قطعة قطن مبللة ع� راحة �قم بفرك غسل �د�ك أوً�، قبل  .8
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ن الصلبة بنمط متع�ج. حاول تجنب ك� سطح  قطعة المبللةافرك ال .9 برفق ع� سطح أحد أ�واب الج�التني
 . ن  الج�التني

ة وأغلقه.  .10  ضع ال�وب داخل ك�س شط�ي
ي جميع أنحاء �د�ك من  20اغسل �د�ك لمدة  .11

. تأ�د من فرك الصابون �ن ئ ثان�ة ع� األقل بالصابون والماء الدا�ن
ن أصابعك. بعد تجف�ف �د�كاألمام وال ء قبل الق�ام بالخطوة التال�ة. خلف و�ني ي

 ، حاول أال تلمس أي �ش
ن  .12 .  10و  9بلل قطعة قطن جد�دة وافرك بها راحة �دك وأصابعك. كرر الخطوتني ي

ن الثاين  باستخدام كوب الج�التني
ن الثا .13 ة ع� كوب الج�التني .  الحكم بمثابةلث. س�كون هذا ال�وب بلل قطعة قطن ثالثة وافركها مبا�ش ي التج��يب

 . العينة الحكم مع العينات األخرى الخاصة بك قوم بمقارنةسوف ت
ي النمو  .14

�ا �ن ا. �جب أن تبدأ البكت�ي ئ ح�ث �مكنهم البقاء لمدة أسب�ع تق��ب� ي مكان دا�ن
ضع كل األ�واب محكمة الغلق �ن

 أ�ام.  7إ�  3خالل 

ي منازلنا مالحظة: إن 
ي تع�ش �ن �ا اليت ي درجات حرار درجات الحرارة الدافئة تفضل معظم البكت�ي

ة ، لذا ف�ي تنمو ��عة أ��ب �ن
ن  اوح بني  فهرنها�ت. درجة  98و  70ت�ت

 : ي
 القسم الثاين

: ال تفتح أ��اس الشطائر عند مراقبة العينات! **  ** تذك�ي
ن   .1 ي األ��اس عليها  ارسم نتائجك. احتفظ بها مغلق: عنوانتحت ع� صفحة كل يوم ارسم ما تراە ع� الج�التني

�ن
 من أجل السالمة. 

�ا لمدة بمجرد �سج�ل نمو  .2 ي سلة المهمالت، أ�ام ع� األقل 3البكت�ي
، مع الحرص ع� التأ�د قم بر�ي األ�واب �ن

 من أنها ال تزال مغلقة. 
 

 ما الذي حدث؟

ا بح�ث ال �مكن رؤ�تها بدون مجهر.  ة جد� ي بيئتك صغ�ي
�ا الموجودة ع� �د�ك و�ن قمت بالتقاط عندما فعادة ما تكون البكت�ي

�ا من �د�ك البكت �ا  عينات �عووضعها �ي ن الذي �حتوي ع� غذاء البكت�ي ها ع� الج�التني (مسحوق مرق اللحم القطن و��ش
�ا قامت ، البقري والسكر) �ا �مجرد وجود آالف البكت�ي و  الطعام وتضاعفت عدة مرات خالل األ�ام القل�لة التال�ة. بأ�ل البكت�ي
ي بقعة واحدة 

ن فقط �ن اها بعين�ك. ع� الج�التني ي ل�ت
ة بما �ك�ن �ا) كب�ي  ، كانت المستعمرة (مجموعة البكت�ي

�ا ر�ما الحظت مستعمرات  �ا. إذا ذات ألوان وأشكال وأحجام مختلفة. �مكن أن تكون هبكت�ي ذە أنواع مختلفة من البكت�ي
ي معملب�جراء هكنت 

ي كل مستعمرة. ذە التج��ة �ن
�ا بالضبط �ن  ، ف�مكنك إجراء الم��د من التجارب لمعرفة ن�ع البكت�ي

ا  � �ا ال  من وجود ال تقلق كث�ي ي كل مكان وأن معظم أنواع البكت�ي
�ا موجودة �ن �ا ع� �د�ك. تذكر أن البكت�ي  ال�ث�ي من البكت�ي

ي الحفاظ ع� صحة الناس! 
�ا �ن ة من البكت�ي . �ساعد أنواع كث�ي �ا  هناك ل�ن تجعل الناس مر�ن ا معينة من البكت�ي ، مثل أنواع�

ي مراح�ضنا 
ي تع�ش �ن �ا اليت ا بالماء البكت�ي ا غسل �د�ك ج�د� ، �مكن أن تص�ب الناس بالمرض. لهذا السبب من المهم جد�

ئ والصابون بعد استخدام الحمام  وقبل تناول الطعام.  الدا�ن

�ي مثلأقوم بك�ف  ن ي م�ن
�ا �ن ي المجاري المائ�ة بمدينة ني��ورك؟ ما يتممراقبة البكت�ي

�ا �ن  مراقبة البكت�ي

ي م�اە ال�ف الص�ي (نفس الن�ع  من خالليبحث العلماء 
�ا الموجودة �ن ن عن البكت�ي برنامج اختبار جودة الم�اە للمواطنني

ي مرحاضك) عند اختبار عينات الم�اە. 
ي قد تجدها �ن �ا اليت  مثلما يراقب العلماء و من البكت�ي

�
الم�اە للتأ�د من عدم وجود تماما

�ا ال�ف الص�ي فيها ال� �ا عليها بعد غسلها. إذا ، قمت باختبار �ث�ي من بكت�ي د�ك للتأ�د من عدم وجود ال�ث�ي من البكت�ي
�ا ع� �د�ك بعد غسلها وجدت ال�ث�ي  ك ذلك أنك قد تحتاج إ� العمل ع� أسلوب غسل ال�دينمن البكت�ي  . ، فقد �خ�ب
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ي شبكم من أننا عادة ال �ستطيع رؤ�تها ع� الرغ
ة �ن ا من األدوار ال�ب�ي �ا عدد� ة الح�اة. �مكن أن �كون لها آثار ، تلعب البكت�ي

ي بيئاتنا من خو إ�جاب�ة وسلب�ة ع� صحتنا وصحة البيئة من حولنا. 
�ا �ن ي الحفاظ ع� الل مراقبة البكت�ي

، �مكننا المساعدة �ن
ي تؤثر بها ع� العالم من حولنا.   سالمة الناس ومعرفة الم��د عن الط��قة اليت

 :  -أسئلة للتفك�ي

�ا  .1 ي بيئتك ل�ي تنمو؟ ماذا تحتاج البكت�ي
ي تحتاجها �ن ي بيئتها؟ل�ي تنمو ما �ي بعض األش�اء اليت

 �ن
ي نمت  .2 �ا اليت ي كم�ة البكت�ي

ن هل كان هناك اختالف �ن  حدث هذا باعتقادك؟ ؟ لم2و  1ع� ال���ني
 لماذا من المهم غسل �د�ك ج�دا� بالصابون؟ .3
�ا دائما ضارة بالناس؟ .4  هل البكت�ي

ي مملحق:   ؟ا هو عن� التحكم التج��يب

ي  حكمكأس ال  هل ،3ع� ال�وب  ىماذا توقعت أن تر  .1  ؟التج��يب
ي ال�وب إذ .2

�ا �ن �ا قد وصلت إ� هناك؟3ا نمت البكت�ي  ، فك�ف تعتقد أن البكت�ي
ن اآلخ��ن؟ .3 ي مقارنة ال���ني

ء؟ ك�ف ساعدتك �ن ي
ن بدون أي �ش  لماذا برأ�ك صنعنا كأس ج�التني

ي بيئتك الجزء ارسم نتائجك (مراقبة 
�ا �ف  )2البكت�ي

ي النمو ب
�ا �ن ي الدوائر أدناە. سّجلمجرد أن تبدأ البكت�ي

ن �ن  نتائجك لمدة ثالثة أ�ام متتال�ة ، ارسم ما تراە ع� سطح الج�التني
بتسم�ة العينة (أ�دي غ�ي مغسولة، أ�دي  ، قما. ع� السطور المجاورة لرسوماتكباستخدام إحدى األوراق أدناە يوم�� 

�ا وشكلها وملمسها.  عن�  ، أو ولةمغس  تحكم) وقم بتدو�ن مالحظات حول لون مستعمرات البكت�ي

�ا  اليوم _____ منذ إضافة البكت�ي

 

 
 
 

  


