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Presentation Notes
يقدم هذا العرض معلومات عن تحسين البرنامج المخطط له الذي وضعته إدارة الزراعة والأوزان والمقاييس في مقاطعة سان دييغو، بهدف توسيع نطاق عمليات التفتيش الروتينية على جودة المياه المستخدمة في الزراعة، لتشمل جميع أنشطة الزراعة التجارية داخل المناطق غير المدمجة في منطقة سان دييغو.
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Presentation Notes
يساعد برنامج جودة مياه الزراعة (AWQ) في الحفاظ على جودة المياه الإقليمية، من خلال منع المواد الملوثة التي تنتجها مواقع الزراعة التجارية من الوصول إلى نظام صرف مياه الأمطار في المقاطعة، وذلك امتثالاً لتصريح النظام المنفصل لمصارف مياه الأمطار في البلدية أو MS4. يشمل نطاق عمليات التفتيش الروتينية الحالية في برنامج جودة مياه الزراعة جميع البيوت البلاستيكية والمشاتل، كما نفحص أيضًا أنواع أخرى من أنشطة الزراعة التجارية، استجابة لشكاوى تتعلق بمياه الأمطار أو مشكلات تمت ملاحظتها في التصريف. استجابة لمتطلبات تصريح MS4، وإلى حالات التردي المستمر في جودة المياه ذي الصلة بأنشطة الزراعة التجارية، والتوقعات التي وضعها مجلس المياه، هناك حاجة إلى أن يكون البرنامج التنظيمي لدينا متكيفًا ومستجيبًا للأوضاع الراهنة في جودة المياه، كما أصبح تضمين أنشطة الزراعة التجارية في برنامج جودة مياه الزراعة ملائمًا الآن. تستفيد أيضًا الأنشطة الزراعية من عمليات التفتيش الروتينية من خلال فهم الحد الأدنى للتوقعات المتصلة بجودة المياه، مما يساعد في منع حدوث مشكلات في جودة المياه قبل أن تصل إلى مستوى الشكوى، علاوة على الاستفادة من توفير معلومات عن الموارد التقنية والمالية المتاحة التي تعزز الزراعة المستدامة. إن البرنامج المحسن لجودة مياه الزراعة سيساعد في تحسين جودة المياه الإقليمية من خلال ضمان أن يكون البرنامج التنظيمي لدينا شامل وقوي، والتأكد من امتثال برنامجنا لتصريح MS4، وأيضًا التأكد من أن جميع أنشطة الزراعة التجارية لدينا منظمة وفقًا لمعايير جودة المياه، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق أفضل ممارسات الإدارة. 
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Presentation Notes
تشمل مواقع الزراعة الإضافية التي تم تضمينها في توسيع البرنامج كل من البساتين والكروم والمحاصيل الصفية وأي نشاط آخر ينطبق عليه تعريف RWQCB عن "الزراعة التجارية"، الذي يضم تحت مظلته "جميع المشاريع الزراعية بما فيها المزارع والمشاتل والبساتين التي تنتج المحاصيل أو نباتات الزينة التي تهدف إلى تحقيق ربح". باعتبار إدارة الزراعة والأوزان والمقاييس هي السلطة المختصة بالأنشطة التي ينبغي تنظيمها من أجل تحسين جودة المياه، سعت الإدارة إلى مواءمة النطاق الذي ينظمه برنامج جودة مياه الزراعة لديها، مع تلك المشاريع التي ينطبق عليها هذا التعريف. استخدم برنامج جودة مياه الزراعة التصاريح الخاصة بزراعة القنب الصناعي، والمنتجين العضويين والمعتمدين، واستخدام مبيدات الآفات الزراعية، من أجل تحديد أماكن الزراعة التجارية في المنطقة غير المدمجة. بناءً على هذه البيانات، نحن نتوقع أن هذا التوسع سيضيف حوالي 1,871 موقعًا جديدًا إلى نطاق العمل لدينا.لتوضيح أن مصطلح "الزراعة التجارية" يتوافق مع تعريف RWQCB ويضم كل من مواقع المحاصيل الزراعية المروية ومنتجات الزينة - هذا لا يتضمن أنواع الزراعة الأخرى مثل أنشطة تربية الدواجن أو الماشية، إذ تطبق متطلبات منفصلة للتصاريح على أنشطتها. 
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Presentation Notes
إن إضافة المواقع الجديدة سيرفع النطاق الروتيني لبرنامج جودة مياه الزراعة ليصل إلى إجمالي 2,241 موقعًا خاضعًا للتنظيم. ستساعد هذه الخريطة في تصور النطاق الموسع بحسب مستجمعات المياه.  
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Presentation Notes
تُلزم شروط تصريح MS4 أن يتم ترتيب جميع المواقع الخاضعة للتنظيم، بحسب احتمالية تأثيرها على جودة المياه، وبالتالي توضع استراتيجية للتفتيش بوتيرة أكبر على المواقع ذات الترتيب الأعلى. إن تقسيمات ترتيب المواقع لا تعني تلقائيًا أن المواقع الأعلى في الترتيب تُدار بإهمال أو بطريقة أخرى لتلويث مستقبلات المياه. على العكس، فالترتيب التقييمي أمر ضروري لتحديد ما هي المواقع الأكثر احتمالية للتأثير على جودة المياه في مستجمعات المياه المستهدفة، من بين جميع المناطق الخاضعة للتنظيم في نطاق عملنا. يعد هذا مبدأ جوهريًا في وضع الاستراتيجية وتحسين جودة المياه على المستوى المحلي.يحدد برنامج جودة مياه الزراعة ترتيب المواقع بناءً على مجموعة من المؤشرات، على النحو الموضح في هذه الشريحة، وتتضمن تلك المؤشرات ما إذا كان الموقع يقع في نطاق مستجمع مياه متأثر بعوامل تردي جودة المياه ذات الصلة بالأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى قرب الموقع من النظام المنفصل لمصارف مياه الأمطار في البلدية ومستقبلات المياه مثل الجداول والأنهار والبحيرات، بجانب استخدام مبيدات الآفات في الموقع، والقرب من السهول الفيضية، ووجود مواد خطرة، وأيضًا الطبوغرافية. سيتم التحقق من المواقع الجديدة من خلال إجراء زيارة لكل موقع للتحقق من تحديد الترتيب.تقع الأنشطة الزراعية في برنامج جودة مياه الزراعة في واحد من ثلاثة تقسيمات لترتيب الموقع وهي، مرتفع أو متوسط أو منخفض. تحدد تقسيمات الترتيب هذه مستوى تكرار التفتيش. 
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Presentation Notes
يتمثل الهدف في تفتيش المواقع ذات الترتيب العالي سنويًا على الأقل، ومرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات في المواقع ذات الترتيب المتوسط أو المنخفض.   تساعد هذه الشريحة في تجميع فئات ترتيب الموقع مع مراعاة السمات المختلفة للموقع، مع ملاحظة أن هذه الشريحة هي تقييم عام وأن ترتيب الموقع قد يتغير عبر الوقت بناءً على تغير ظروف الموقع (مثل تغيرات في استخدام مبيدات الآفات وتخزين المواد الخطرة وتاريخ الامتثال) أو تغيرات في الشروط المحلية لجودة المياه. وبالتالي، قد يعلو أو ينخفض ترتيب الموقع بناءً على المؤشرات المختلفة التي تمت مناقشتها في الشريحة السابقة. حسبما نرى في هذه الشريحة، قد يقع الموقع عالي الترتيب في إطار مستجمع مياه متردي الجودة، والذي يقع بالقرب الشديد من وسائل نقل مياه الأمطار. على الجانب الآخر، تقع المواقع ذات الترتيب المنخفض في مستجمع مياه لا يوجد به أسباب لتردي جودة المياه تتصل بالزراعة، ويكون بعيدًا جدًا (أو متصل بأقل قدر) بالمسطحات المائية. إن تاريخ الامتثال المأخوذ من آخر 3 عمليات تفتيش على جودة مياه الزراعة سيكون عاملاً مؤثرًا في تحديد ترتيب الموقع. تتضمن الأمثلة على عدم الامتثال، ملاحظة أن المكان يحتوي على تصريف فعلي لملوثات مثل تصريف الري أو أماكن بها تعرية كبيرة وتصريف للرواسب.  
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Presentation Notes
بناءً على البيانات الأولية، بلغ عدد المواقع الجديدة ذات الترتيب المرتفع 201 موقعًا، وبلغ إجمالي عدد المواقع ذات الترتيب المتوسط والمنخفض 1,670 موقعًا. سيساعد هذا الرسم في توضيح تقسيم النطاق الجديد والنطاق الحالي لمواقع جودة مياه الزراعة مقسمة حسب الترتيب. 
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Presentation Notes
إذًا ماذا يعني هذا على مستوى الزراعة التجارية؟  إن التوسع يعني أن تتوقع جميع مواقع الزراعة التجارية التي تقع في المناطق غير المدمجة في إقليم سان دييغو أن تخضع للتفتيش مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات في حالة المواقع ذات الترتيب المنخفض أو المتوسط، وسنويًا على الأقل في المواقع ذات الترتيب المرتفع. تركز عمليات التفتيش هذه على شروط استخدام أفضل ممارسات الإدارة في الأنشطة الزراعية، من أجل منع جريان الري من دخول مصارف مياه الأمطار ووسائل نقلها، وكذلك من أجل منع المواد الملوثة من دخول مناطق تدفق مياه الأمطار. تتضمن عمليات التفتيش السير في أنحاء الملكية الزراعية لملاحظة استخدام المواد الزراعية وتخزينها مثل مبيدات الآفات والأسمدة ومواد خطرة أخرى مثل الطلاء والزيوت والقمامة وأي مصادر محتملة للتلوث مثل مناطق التعرية وتصريف الرواسب. يعد الجزء المهم في عمليات التفتيش هو التأكد من أن الأنشطة تعقد تدريبًا سنويًا عن مياه الأمطار وأن المفتشين يقدمون أيضًا معلومات للتوعية والتواصل مع موارد الدعم التقنية والمالية المعنية بأفضل ممارسات الإدارة مثل UCCE و MRCD و NRCS. إن قانون حماية مستجمعات المياه (WPO) هو مجموعة اللوائح التي تُستخدم عند إجراء عمليات تفتيش على جودة مياه الزراعة، حيث يتم توثيق حالات عدم الامتثال في تقارير التفتيش، ويكون هدف الأنشطة هو تصحيح حالات عدم الامتثال في غضون 30 يومًا أو قبل حدث سقوط الأمطار التالي (أيهما أقرب). نظرًا لإدراك أن هذه المواقع قد تحتاج إلى وقت إضافي لتصحيح حالات عدم الامتثال بالكامل، نحن نوثق مستوى التقدم الذي يحرزه الموقع والامتثال النهائي خلال عمليات تفتيش المتابعة. يتمحور تركيزنا على المساعدة في تحقيق الامتثال من خلال زيادة الوعي بالمتطلبات وتوفير الموارد المطلوبة للمواقع حتى تصل إلى الامتثال، إذ إننا نرى التفاعل أنه تعاون، ونركز على التثقيف والتوعية، والمزايا التي تعود على النشاط وعلى جودة المياه. مع ذلك ووفقًا لشروط تصريح MS4، تُطبق عملية لإجراءات التنفيذ التصعيدية، التي يؤدي تطبيقها إلى رسائل تحذيرية إدارية وغرامات محتملة على المواقع التي لا تتناول حالات عدم الامتثال. علاوة على ذلك، خلال عمليات التفتيش الروتينية على جودة مياه الزراعة، نحن نقدم معلومات عن نظام الزراعة على إنه برنامج تنظيمي منفصل لكنه إلزامي ومهم لجميع أنشطة الزراعة التجارية في منطقتنا. نحن نرشد الأنشطة إلى الموقع الإلكتروني لمجلس المياه، وإلى مجموعات الأراضي المروية التابعة لجهات خارجية، كما نقدم منشورات تتضمن متطلبات نظام الزراعة. لذا، فمع توسيع عمليات التفتيش الروتينية على جودة مياه الزراعة، فإننا سنتحدث أيضًا مع عدد أكبر من الأنشطة عن متطلبات الانضمام إلى برنامج نظام الزراعة. أود أن أؤكد مرة أخرى هنا على بعض المزايا التي تجنيها الأنشطة الزراعية كنتيجة لاستقبال عمليات التفتيش الدورية على جودة مياه الزراعة، وهي أن الأنشطة ستحصل على مساعدة لتحقيق الامتثال، مما يساعد الأنشطة في فهم الحد الأدنى من التوقعات المتعلقة بجودة المياه، بطريقة تستهدف منع مشكلات جودة المياه قبل أن تتطور لتصبح مسألة امتثال، علاوة على استفادة الأنشطة من التوعية التي تُقدَّم في صورة مجموعة كبيرة من الموارد التقنية والمالية المتاحة، التي تعزز الزراعة المستدامة في منطقتنا. نحن ندرك أيضًا أن الأنشطة الزراعية تخضع لمتطلبات تنظيمية تنظمها مجموعة متنوعة من الوكالات والبرامج، بما فيها عمليات التفتيش على جودة المياه التي يجريها مباشرة مجلس مراقبة جودة المياه الإقليمية، من أجل تحديد الامتثال للقوانين الزراعية. سعيًا إلى تقليل تكرار عمليات التفتيش المحتملة على جودة المياه في الأنشطة المسجلة في نظام الزراعة، نحن نشارك في عمليات التفتيش المنسقة على جودة مياه الزراعة التابعة لمجالس مراقبة جودة المياه الإقليمية، عند الطلب وعندما يكون ذلك ممكنًا، مع الوضع في الاعتبار عدد الموظفين ومهام العمل. 



موارد التمویل

)HSP(برنامج محفزات التربة الصحیة 
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/

)SWEEP(برنامج الوالیة لكفاءة المیاه وتعزیزھا 
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/

)EQIP(برنامج محفزات جودة البيئ�ة 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/

اف ع� حما�ة البيئة  )CSP(برنامج اإل�ش
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/

مقاطعة سان دییغو برنامج كفاءة الري الزراعي 
))خصومات للمسطحات المائیة(Waterscape Rebateبرنامج (

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/

 فعالیة التخلص من مبیدات اآلفات القدیمة
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Presentation Notes
من الأجزاء المهمة في توسعنا هو ربط الأنشطة بموارد محلية توفر دعمًا ماديًا ومحفزات لاستخدام أفضل ممارسات الإدارة. توضح هذه الشريحة قائمة ببعض موارد التمويل الشائعة عن تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الزراعية، بما فيها برنامج التربة الصحية الذي يمول الممارسات الزراعية التي تحسن صحة التربة، والتي تحقق منفعة مشتركة في الحد من التعرية/فقدان الرواسب، وكذلك تحسن جودة جريان مياه الأمطار. هذا بالإضافة إلى برنامج SWEEP الذي يمول الممارسات الزراعية التي تقلل من استهلاك المياه والطاقة، وتحقق فائدة مشتركة من خلال تحسين إدارة المياه في المزارع. أما برنامج EQIP فهو يدعم ماليًا الممارسات الزراعية التي تحسن الموارد الطبيعية بما فيها تحسين جودة المياه الإقليمية وتقليل التعرية/فقدان الرواسب. كما يكافئ برنامج الإشراف على حماية البيئة توجهات الإدارة الزراعية نحو تحسين الإشراف على البيئة، بالإضافة إلى برنامج حماية مستجمعات المياه في مقاطعة سان دييغو الذي يسدد تكلفة برنامج يعوض الأنشطة التي تطبق سمات للمناظر الطبيعية التي تحافظ على المياه.علاوة على ذلك، في نهاية العام ستعقد إدارة الزراعة والأوزان والمقاييس فعالية للتخلص من مبيدات الآفات القديمة، مما سيسمح للأنشطة بالتخلص بطريقة آمنة وبحذر من مبيدات الآفات غير المستخدمة. ستكون هذه الفعالية مجانية للأنشطة، وستساعد في تيسير عملية التخلص الآمن من مبيدات الآفات، وهو ما سيساعد بدوره في تطبيق أفضل ممارسات إدارة جودة مياه الزراعة.

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/


موارد المساعدة 
الفنیة

)  NRCS(خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة 
ومعونة مال�ة ومساعدة هندس�ة وتقن�ة) BMP(تتضمن التخصصات تصم�م لممارسات الحفاظ 

www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/

)  MRCD(خدمة الحفاظ على موارد المھام 
ةتتضمن التخصصات مساعدة تقن�ة وتقي�مات وتوع�ة عن إدارة المحاص�ل والري والعنا� الغذائ�

www.missionrcd.org/agriculture

) UCCE(االمتداد التعاوني لجامعة كالیفورنیا 
تقییمات، تتضمن التخصصات إدارة المیاه والنیتروجین، وإدارة النبات وحمایتھ، وإدارة المزارع، ومساعدة تقنیة، و

وتوعیة
http://cesandiego.ucanr.edu/
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Presentation Notes
تضم العديد من موارد المساعدة التقنية في نفس الوقت موارد مساعدة مالية متاحة للأنشطة الزراعية. مدرج في هذه الشريحة على سبيل المثال موارد عن المساعدة التقنية الشائعة التي نقدمها للأنشطة الزراعية، من أجل المساعدة في تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الملائمة.  

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/
http://www.missionrcd.org/agriculture
http://cesandiego.ucanr.edu/


المحاضرات 
مة اإللكترونیة القاد

ألصحاب الشأن 

:  ستضمنالتوعیة القادمة ألصحاب الشأن

 المحلیةالدعم المالي والتقني معلومات االتصال ببرامج

عرض للموارد المتاحة عبر اإلنترنت:
ProjectCleanWater.orgات لمساعدة المزارعین في تحدید مستجمعات المیاه المختلفة، وجمع معلوم

عن برامج میاه األمطار اإلقلیمیة بحسب االختصاص
USGS National Mapلمساعدة المزارعین في التعرف على سمات الملكیة الزراعیة وخطوط تدفق

)/https://apps.nationalmap.gov/viewer(میاه األمطار 

 میاه األمطارالسنوي على التدریبمتطلبات
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Presentation Notes
استكمالاً للجهود المبذولة لتوعية الأنشطة الزراعية ومساعدتها في تحقيق متطلبات جودة المياه الإقليمية، سيستضيف برنامج جودة مياه الزراعة التابع لإدارة الزراعة والأوزان والمقاييس محاضرات إلكترونية إضافية لأصحاب الشأن العاملين في المجال الزراعي، ستتضمن مشاركة لمعلومات الاتصال ببرامج الدعم المالي والتقني المحلية، بالإضافة إلى عرض للموارد المتاحة عبر الإنترنت مثل الموقع الإلكتروني لمشروع المياه النظيفة (Project Clean Water)، الذي يوفر معلومات عن مستجمعات المياه وبرامج مياه الأمطار بحسب التخصص، وأيضًا خريطة إلكترونية من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، التي يمكن أن تساعد المزارعين في تحديد سمات ملكيتهم الزراعية، بما في ذلك مسار تدفق مياه الأمطار، ونظرة عامة على متطلبات التدريب السنوي على مياه الأمطار.  من المتوقع أن يبدأ تطبيق عملية تعزيز جودة مياه الزراعة قريبًا، بعد تقديم التوعية والمحاضرات الإلكترونية. 

https://apps.nationalmap.gov/viewer/


مع الشكر
)AWM(إدارة الزراعة واألوزان والمقاییس في مقاطعة سان دییغو 

)   AWQ(برنامج جودة میاه الزراعة 
 7786-614-858: ھاتف البرنامج

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html: الصفحة اإللكترونیة للبرنامج
AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov: البرید االلكتروني للبرامج

)Kimberly Greene(كمبرلي جرین : مشرف برنامج جودة میاه الزراعة
Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov

8414-239-858: نقالھاتف 

7748-614-858:مكتبھاتف ال
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Presentation Notes
شكرًا لكم على الاطلاع على المعلومات حول خطة تحسينات برنامج جودة مياه الزراعة. هل هناك أي استفسارات؟ 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
mailto:AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov
mailto:Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov
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