
TEST THE WATER هو مرشوع يعمل عليه فريق يف 

مركز ح�ية الطبيعة يف الجامعة األمريكية يف ب�وت، 

تحت إرشاف الدكتور نجاة صليبا. وهذا املرشوع يقوم 

عىل نهج تشار� لتشجيع املواطن� عىل فحص مياههم 

بذاتهم.

يتم تزويدك بثالث مجموعات سهلة االستخدام 

والتخلص. ترتبط كل من أدوات االختبار هذه باملصادر 

الثالثة الرئيسية لتلوث املياه يف منطقة الرشق األوسط 

وش�ل إفريقيا ولبنان.

• تش� النرتات والنرتيت إىل إستخدام املواد الكي�وية 
الصناعية يف الزراعة.

• وجود الكلوريد يف املياه يش� إىل ترسب املياه املالحة 
إىل اآلبار الساحلية.

• أما الكلور، فيقتل البكت�يا والف�وسات بشكل فعال. 
يوفر الكلور املتبقي بعض الح�ية ضد إعادة التلوث، 

أما غيابه فيعني إمكانية وجود البكت�يا، لكن تحتاج إىل 

فحص مخربي للتأكد من هذا.

اللتقاط التغ�ات الزمنية، ستقود حملت� يف الشتاء 

والصيف الختبار جودة املياه. خالل كل حملة، ستقوم 

بإجراء ثالث جوالت (سبع دقائق لكل منها) من 

االختبار لكل من املعاي�. إجراء االختبار بسيط ومفصل 

بدقة يف هذا الكتيب.

اختبار النترات/النتريت:

كل ما تحتاجه هو:

• رشيط النرتات/النرتيت من الصندوق الذي قمنا تسليمك إياه
• فنجان قهوة

اختبار الكلور الحر:

كل ما تحتاجه هو:

• الزجاجة الصغ�ة التي قمنا تسليمك اياها
• علبة ال-"دي Ê دي" الخالية من الكلورين

اختبار الكلوريد:

كل ما تحتاجه هو:

• رشيط الكلوريد
• فنجان قهوة

افتح صنبور مياه الرشب واترك املاء يجري ملدة 30 ثانية

إملء فنجان القهوة باملاء

إترك الرشيط يف املاء ملدة ثانيت�

عندما تزيل الرشيط، اتركه أفقيًا ملدة 30 ثانية

قارن مع رمز األلوان

أدخل القيمة يف املربع املخصص 

افتح صنبور مياه الرشب واترك املاء يجري ملدة 30 ثانية

إغسل الزجاجة

إملء الزجاجة

افتح علبة ال-"دي Ê دي" الخالية من الكلورين

أضف املسحوق بحذر وأغلق الزجاجة

حرك بشكل دائري إلذابة املسحوق ملدة 30 ثانية

راقب إذا كان اللون يتحول إىل اللون الزهري

أدخل القيمة يف املربع املخصص

افتح صنبور مياه الرشب واترك املاء يجري ملدة 30 ثانية

إملء فنجان القهوة باملاء

إترك الرشيط يف املاء

قم بإزالة الرشيط عندما يتحول إىل اللون األسود

اقرأ النتيجة عىل الطرف األبيض

 القيمة: 4

أدخل القيمة يف املربع املخصص  
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TEST THE WATER (TTW) is a project led 
by a team at the American University of 
Beirut - Nature Conservation Center 
(AUB-NCC), under the supervision of Dr. 
Najat A. Saliba. It is based on a 
participatory approach to encourage the 
citizens to test their own water. 

You are being provided with three easy 
to use and disposal kits. Each of these 
test kit parameters is associated with the 
three main sources of water 
contamination in the MENA region and 
Lebanon. 

• Nitrates and nitrites are indicative of 
the excessive use of fertilizers in 
agriculture.

• Chlorides are indicative of saltwater 
intrusion in coastal areas.

• Chlorine is a powerful disinfectant 
that, when added to the water, could kill 
most bacteria, viruses, and parasites 
from untreated wastewater discharge. 
The residual chlorine provides some 
protection against re-contamination. Its 
absence means that bacteria may be 
present, but you need a laboratory test to 
confirm it.

To capture temporal variability, you will 
be leading two (winter and summer) 
water quality testing campaigns. During 
each campaign, you will perform three 
rounds (seven minutes each) of testing 
for each parameter. The procedure to 
perform the test is simple and is 
thoroughly detailed in this brochure. 
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Nitrate/Nitrite Test:

All you need is: 
• The Nitrate/Nitrite strip from the box we 
delivered to you 
• A coffee cup 

Free Chlorine Test:

All you need is: 
• The small vial that we delivered to you
• Chlorine Free DPD Packet 

Chloride Test :

All you need is: 
• Chloride Strip
• A coffee cup 

Open the drinking water tap and let the 
water run for 30 seconds

Fill the coffee cup with water 

Once you remove the strip, keep it horizontal 
for 30 seconds 

Compare with color code

Enter the value in the designated box 

Immerse the strip in water for 2 seconds
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Open the drinking water tap and let the 
water run for 30 seconds

Rinse the vial 

Fill the vial 

Open the Chlorine Free DPD Packet 

Carefully add the powder and close the vial 

Swirl to dissolve the powder for 30 seconds 

Observe if the color turns into pink 

Enter the result in the designated box
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Open the drinking water tap and let the 
water run for 30 seconds

Fill the coffee cup with water 

Immerse the strip in water

Remove the strip when the band turns black
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Read the result at the tip of the white line

Enter the value in the designated box 6
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