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 ) الخاصة بجودة الم�اە الزراع�ة BMPsأفضل ممارسات اإلدارة ( 
ي مصارف

 م�اە األمطار  تذكر: فقط األمطار �ف
 
 

ا من عنا� الجودة البيئ�ة، وهو أمر مهم  ا مهم� ا. تعد م�اهنا المتلق�ة اإلقل�م�ة عن�� ا نعتمد عل�ه جم�ع� ا طب�ع�� لصحة   �عت�ب الماء مورد�
ي مقاطعة سان دي�غو �سع مناطق إلدارة  

اإل�سان واالقتصادات المحل�ة والس�احة وغ�ي ذلك من االستخدامات المف�دة. توجد �ف
ات   مستجمعات الم�اە مواجهة للغرب، مع األنهار والجداول وج��ان م�اە األمطار المتدفقة و�� الم�اە المتلق�ة مثل األنهار والبح�ي

جودة الم�اە المتلق�ة باأل�شطة التمه�د�ة داخل مستجمعات الم�اە. عندما �دخل التلوث إ� الم�اە المتلق�ة  والمح�ط الهادئ. ترتبط  
. قد تؤدي   ي

ف أو حجب الضوء أو تثب�ط التمث�ل الضوئئ ر الح�اة المائ�ة �سبب انخفاض مست��ات األ�سجني لدينا، �مكن أن تت�ف
ا إ� ف�ضانات، وقد تتسبب المغذ�ا  ي تكاثر الطحالب الضارة. عادة ما تتولد الملوثات مثل الرواسب واألسمدة  الملوثات أ�ض�

ت الزائدة �ف
ي تلوث مجار�نا المائ�ة إذا لم يتم إدارتها �شكل صحيح. 

 والمب�دات والمخلفات العض��ة عن ط��ق األ�شطة الزراع�ة و�مكن أن �سهم �ف
 

ي سان دي�غو، ومن خ
الل إنفاذ ت��ــــح إقل��ي لنظام ال�ف الص�ي المح�ي المنفصل  إن مجلس مراقبة جودة الم�اە اإلقل��ي �ف

)MS4  يتطلب من مقاطعة سان دي�غو تنف�ذ برنامج تنظ��ي مصمم لمنع الملوثات الناتجة عن عمل�ات الزراعة التجار�ة من ،(
ار بجودة الم�اە اإلقل�م�ة.   دخول ناقالت م�اە األمطار واإل�ف

 
أفضل ممارسات اإلدارة (ف�ما ��ي بعض من  BMPs ار بجودة الم�اە    ) ي �مكن استخدامها لمنع الملوثات من اإل�ف للعمل�ات الزراع�ة اليت

ي منطقتنا. 
BMPs�ف ي تحقق االمتثال لقانون حما�ة مستجمعات الم�اە    �ي أي ن�ع من تداب�ي الحد من التلوث أو مكافحة التلوث اليت

)WPO :  ). �مكنكم االطال  ي
وئف ي ع� الموقع اإلل��ت ات��ب ع ع� إطار العمل االس�ت

www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/dpw/WATERSHED_PROTECTION_PROGRAM/watershedpdf/
WPO.pdf. 

 
ي جميع األوقات و�تم تنف�ذها للحد من تلوث تدفقات م�اە األمطار إ�  BMPs�جب أن تعمل ممارسات 

لحما�ة جودة الم�اە �ف
ا أن تحد ممارسات   ا. �جب أ�ض� ي   BMPsأق� حد ممكن عمل��

�شكل فعال من ت��فات الم�اە غ�ي الناتجة عن م�اە األمطار �ف
 الطقس الجاف، مثل منع ت��ف ج��ان الري. 

 
BMP  ا�ة بك�ف�ة تدفق م�اە األمطار ع�ب مل��اتك وك�ف يؤثر ذلك ع� جودة م�اە المصب. : كن ع� در 1رقم 
ال تتم معالجة م�اە األمطار قبل دخولها م�اهنا المحل�ة. تتدفق م�اە األمطار ع�ب مصارف األمطار والخنادق والقنوات دون   •

 معالجة إ� الجداول والخلجان والشوا�ئ والمح�طات. 
ق�ة، �جب أن تحد من عمل�ات ت��ف المواد الخطرة والقمامة والحطام والرواسب إ� تدفقات م�اە  لحما�ة الم�اە المتل •

ي ستنقل الملوثات بعد ذلك إ� مصارف األمطار أو الشوارع أو الخنادق.   األمطار اليت
ي يوجد  • ا عن مصادر التلوث المحتملة (ع� سب�ل المثال، المناطق اليت بها مكدسات  وّجه تدفق م�اە األمطار بع�د�

 وحطام زرا�ي ومناطق إصالح المركبات). 
 ضع خ��طة لمل�يتك واعرف أين يتم ت��ف م�اە المصارف فيها.  •

http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/dpw/WATERSHED_PROTECTION_PROGRAM/watershedpdf/WPO.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/dpw/WATERSHED_PROTECTION_PROGRAM/watershedpdf/WPO.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/dpw/WATERSHED_PROTECTION_PROGRAM/watershedpdf/WPO.pdf


)AWM-AWQ   2 ) 2021يوليو  

BMP  تا�د من ا�تمال التدر�ب السنوي الخاص بم�اە األمطار. 2رقم : 
ي �مكن أن تؤدي إ� ت��فات محظورة من التلوث أو من م�اە غ�ي   • ف عن األ�شطة اليت ف المسؤولني دّرب جميع الموظفني

خطرة وتنظ�ف  األمطار، ل�كونوا ع� اطالع بت��فات م�اە األمطار وأفضل ممارسات اإلدارة والنقل المناسب للمواد ال
 اال�سكابات. 

ي تتم بالمنشأة، والملوثات أو مخاطر ت��ف   • �جب أن يتناول التدر�ب األ�شطة المتعلقة بالتلوث وتول�د م�اە غ�ي األمطار اليت
أو ممارسات الحد من التلوث المستخدمة لتقل�ل أو القضاء    BMPsم�اە غ�ي األمطار المرتبطة بهذە األ�شطة، وممارسات  

 م�اە غ�ي األمطار والملوثات. ع� ت��ف 
ي مجال م�اە األمطار الذي أ�مله الموظفون. �شجعك ع� استخدام النموذج   •

احتفظ بوثائق التدر�ب السنوي �ف
ي 
 هذە الوث�قة.  نها�ة المرفق �ف

 تتضمن فئات التدر�ب الخاص بم�اە األمطار:  •
 الص�انة الوقائ�ة  •
اف الداخ�ي الج�د  •  اإل�ش
 النفا�ات �شكل مناسب من  التخلص •
 بدائل التخلص من الم�اە غ�ي م�اە األمطار •
 ص�انة و�صالح المعدات / المركبات  •
 االستجابة لال�سكابات واحتوائها واستعادتها  •
 إعادة التدو�ر و�عادة االستخدام وتقل�ل الحجم المستخدم من المواد والم�اە المستهل�ة والنفا�ات  •
 BMPحفظ  •

 

BMP  ها وتعامل معها �شكل ج�د. 3رقم
ّ
 : استخدم المواد وخزن

، بط��قة تمنع تالمسها مع م�اە األمطار المتدفقة، وتفقد هذە   • ي �مكن أن تلوث الج��ان السط�ي قم بتخ��ن المواد اليت
 المناطق �شكل متكرر. 

ي حال هبوب ر�اح  •
 عال�ة.  قم بتغط�ة المخزونات بغطاء أو بقماش مشمع خالل هطول األمطار أو �ف

ا عن األرض.  • ي الموقع تحت الغطاء و�ع�د�
 قم بتخ��ن المواد الخطرة �ف

�ن والديزل.  • ف  قم بتوف�ي احتواء ثانوي لتخ��ن المواد الخطرة مثل الب�ف
 قم بت��ف السوائل من المركبات الخارجة من الخدمة.  •
 ر. ضع ملصقات بأسماء المواد الخطرة ع� الحاو�ات �شكل صحيح وافحصها �شكل متكر  •
ي حالة ج�دة وأنها ال �ّ�ب.  •

 تأ�د من أن الحاو�ات (مثل حاو�ات األسمدة وحاو�ات الوقود) �ف
ي تتصل بمصارف م�اە األمطار.  •  ال تغسل المركبات والمعدات بالقرب من المصارف اليت
جمع المواد ال �ستخدم الخراط�م أو ك�ماو�ات إزالة الشحوم ذات االستخدام الواحد لتنظ�ف المحركات ما لم يتم  •

 ال��م�ائ�ة وم�اە الشطف والتخلص منها �شكل صحيح. 
ي   •

ا. و�ذا كان ال بد من الق�ام بالعمل �ف ي األما�ن المغلقة أو تحت الغطاء كلما كان ذلك ممكن�
قم بأعمال اإلصالح والص�انة �ف

ي استخدام ممارسات اإلدارة األخرى للحد من ت��ف الملوثات. 
 أما�ن مفتوحة، فينب�ف

ي الحفاظ ع� نظافة الممتل�ات الخاصة بك من الحطام والقمامة  مارس ا  •
اف الداخ�ي الج�د وذلك بالمساعدة �ف إل�ش

 والنفا�ات والمواد األخرى ع� منع هذە المواد من التحرك خارج الموقع �سبب م�اە األمطار. 
ها من المواد  • من الموقع وتخلص منها وخاصة من   قم ب�زالة الحطام والقمامة والنفا�ات واألوراق والعشب المقط�ع وغ�ي

 ناقالت م�اە األمطار. 
•  . ي  تفقد ونظف مناطق العمل �شكل روتييف
ود بالوقود وأ�شطة العمل األخرى. خصص مكان أل�شطة   • ف احم مداخل م�اە األمطار أثناء التحم�ل والتف��ــــغ وال�ت

 التحم�ل والتف��ــــغ. 
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BMP  مارس طرق التخلص المناسبة. 4رقم : 
ابق المناطق المخصصة للتخلص من النفا�ات خال�ة من المخلفات السائبة أو المكشوفة لمنع انتشارها بفعل ال��اح أو   •

 المطر أو الحيوانات. 
ا لت�ب مكبات النفا�ات، ف�ي غ�ي   • مناسبة  أغلق مكبات النفا�ات والحاو�ات األخرى عند عدم استخدامها. نظر�

 للنفا�ات السائلة. 
 اجمع وتخلص من سوائل المركبات والمواد ال��م�ائ�ة �شكل صحيح.  •
ا عن ناقالت م�اە األمطار.  •  ضع أوع�ة القمامة بع�د�
ا عن   • �جب تخ��ن النفا�ات لتفادي اختالط األمطار المتدفقة وم�اە األمطار قد يتطلب التخ��ن حفظ النفا�ات بع�د�

 و تخ��نها باالحتواء الثانوي. األرض وتحت الغطاء، أ
ي المجاري المائ�ة أو ناقالت م�اە األمطار.  •

ا من النفا�ات �ف  ال تتخلص أبد�
•  . ي ائب  أغلق مناطق تخ��ن النفا�ات الصلبة أو استخدم الساتر ال�ت
ي التخلص من النفا�ات الخطرة (مثل البطار�ات   •

ومصابيح  تخلص من النفا�ات الخطرة �شكل صحيح. ال ينب�ف
ي سلة المهمالت. 

 الفلورسنت وال��وت المستعملة) �ف
ي تنظ�ف النفا�ات أو إزالتها من المنطقة �شكل   •

ي سد النفا�ات الحيوان�ة أو كبحها لمنعها من الت��ف؛ و�ال ينب�ف
ينب�ف

 . ي  روتييف
 خدام المكنسة ال�ه��ائ�ة. استخدم طرق التنظ�ف الجاف للتعامل مع الركام السائب والمالط والغبار عن ط��ق ال�نس و�است •
�ة واألسمدة السائلة.  •  استخدم طرق التنظ�ف الجاف لال�سكابات السائلة من ال��وت والوقود والمب�دات الح�ش
ي مجاري   •

ي مرفق خدمة أو التخلص منها �ف
�جب جمع م�اە الشطف الناتجة عن تنظ�ف المراح�ض المتنقلة والتخلص منها �ف

 .  ال�ف الص�ي
اب�ة. قد يتم توج�ه م�ا  •  ە الري المجمعة إ� مناطق منبسطة أو استخدامها للتخلص من الغبار ع� الطرق ال�ت

 
 
 

BMP  ي حال حدوث ا�سكاب). 5رقم
 : استخدم طرق التنظ�ف الجاف (العدة �ف

ها من  • المواد �جب االحتفاظ بعدة اال�سكاب المكونة من المكا�س والمواد الماصة ومجرفة الغبار وسلة النفا�ات وغ�ي
ي جميع أما�ن اال�سكابات المحتملة. و�شمل هذە أرصفة التحم�ل ومناطق تخ��ن المب�دات ومناطق إصالح  

ور�ة �ف ال�ف
ود بالوقود ومناطق جمع النفا�ات.  ف  المركبات والمعدات ومواقع ال�ت

 استخدام مواد االمتصاص.  تتضمن طرق التنظ�ف الجاف ال�نس أو المسح أو التنظ�ف بالمكنسة ال�ه��ائ�ة أو مشط األرض أو  •
ي نظام ناقالت   •

إذا كان ال بد من استخدام طرق التنظ�ف الرطب، فاتخذ االحت�اطات الالزمة لمنع ت��ف م�اە الغس�ل �ف
 م�اە األمطار. 

ي ال �مكن احتواؤها بال�امل.  • ف لإلبالغ الفوري عن اال�سكابات اليت  وضع إجراء للموظفني
ي مكان �سهل الوصول له. �مكن أن �شمل هذە المواد مادة ماصة ومعدات  احتفظ بالمواد الالزمة  •

لالستجابة لال�سكاب �ف
ي التنظ�ف. 

 الوقا�ة الشخص�ة مثل القفازات والنظارات ومجرفة ومكنسة وك�س قمامة للمساعدة �ف
ا ع� األقل حيت تكون جميع المواد الالزمة للتنظ�ف الفوري ل • ال�سكاب جاهزة  تأ�د من فحص عدة اال�سكاب سن���

 لالستخدام. 
ف بمكان عدة اال�سكاب وك�ف�ة استخدام عدة االستجابة لال�سكاب الخاصة بك.  •  أخ�ب موظف�ك والمشغلني
ف المحل�ة.  • ف الوال�ة والقوانني ف الفدرال�ة وقوانني ا للقوانني  تخلص من النفا�ات بعد التنظ�ف وفق�
ي أن تبلغ عن اال�سكاب. �جب  •

ي نظام اعرف ميت ينب�ف
ي الم�اە المتلق�ة أو �ف

اإلبالغ عن اال�سكابات أو الت��ات أو الت��فات �ف
ا محتمً� للصحة أو السالمة أو   ف الوال�ة. إذا كان اال�سكاب �مثل تهد�د� ف الفدرال�ة وقوانني ا للقوانني ناقالت م�اە األمطار وفق�

 .0800-846-888الرقم  البيئة، فأبلغ عن اال�سكاب إ� الخط الساخن لم�اە األمطار ع�
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BMP  الحد من التع��ة وفقدان الرواسب. 6رقم : 
�ة السائبة.  •  إزالة أو احتواء ترا�مات ال�ت
 نقل م�اە األمطار حول مناطق التع��ة المحتملة.  •
. ثّبت المناطق المتدرجة باستخدام حصائر من األل�اف أو لفافات األل�اف أو مواد التكس�ة األرض�ة أو  • ي

 رش البذور المائئ
 نصب أسوار الط�ي أو بناء حواجز لمنع ت��ف الرواسب.  •
ي تمنع انحراف الرواسب   • ائح من النباتات واألجهزة اليت استخدام أ��اس الرمل وأناب�ب القش أو حزم القش والنشارة و�ش

 خارج الموقع (ع� سب�ل المثال، عالمات تنبيه�ة). 
ك�ب أحواض تجميع  •  الرواسب لتستقر الرواسب فيها قبل أن تغادر م�اە األمطار المتدفقة مل�يتك. قم ب�ت
ي تنقل م�اە األمطار المتدفقة تحتها من أجل تقل�ل   • بناء طرق زراع�ة مزودة بأحواض تجميع الرواسب والقنوات اليت

 انجراف طرق المزرعة. 
 
 

BMP  إدارة المغذ�ات والمب�دات بعنا�ة. 7رقم : 
ي  اتصل بالمستشار�ن  •

ف �ف ا!) ح�ث �مكنهم العمل معك لتخص�ص أفضل الممارسات الخاصة بتشغ�ل   UCCEالفنيني (مجان�
أعمالك (ع� سب�ل المثال، بناًء ع� ن�ع المحاص�ل والظروف البيئ�ة المحل�ة مثل معدل التبخر وك�ف يؤثر ذلك ع�  

ي تحتاج الستخدامها). انظر قسم الموارد أدناە للحص  .UCCEول ع� معلومات االتصال مع  كم�ة م�اە الري اليت
ف والفوسفور) من خالل المراقبة الروتين�ة الحت�اجات المغذ�ات   • وجني تعّرف ع� وقت استخدام المغذ�ات (مثل الني�ت

�ة (يتوفر مستشارو  لتقد�م المساعدة الفن�ة حيت تتمكن من   UCCEمثل استخدام تحل�ل أ�سجة األوراق أو اختبارات ال�ت
 ت واالستجابة بفعال�ة من خالل إدارة المغذ�ات المحسنة). تفس�ي القراءا 

ي  •
ف �ف ي   UCCEاستخدم اإلدارة المتكاملة لآلفات لتقل�ل كم�ة المب�دات المطل��ة (�مكن للمستشار�ن الفنيني

المساعدة �ف
 تصم�م برنامج متكامل إلدارة اآلفات خاص باحت�اجاتك التشغ�ل�ة). 

ي فهم متطلبات مب�دات اآلفات، ير�ب االتصال   •
ا للقانون. إذا كنت بحاجة إ� مساعدة �ف �جب استخدام المب�دات وفق�

ي 
نامج تنظ�م مب�دات اآلفات �ف :    AWMب�ب  ع�ب

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#:~:text=The%20Pesticide%20Regu 
lation%20program%20ensures,homes%20and%20many%20public%20buildings. 

نامج تنظ�م المب�دات:   8980-694- 858الخط الساخن ل�ب
 
 

PBM  إدارة الم�اە الزراع�ة �شكل صحيح. 8رقم : 
ي لتلب�ة تلك االحت�اجات. �جب إدارة م�اە الري الزائدة �شكل   •

مراقبة احت�اجات المحاص�ل من الم�اە والري فقط بما �ك�ف
ف ال�فاءات   UCCEفعال لتقل�ل ت��فها من الموقع. يتوفر مستشارو  الفنيون لتقي�م ممارسات الري وللعمل معك لتحسني

ي �ساعدك ع� االمتثال لمعاي�ي جودة الم  ي الحفاظ ع� الم�اە وتوف�ي المال. اليت
 �اە، فضً� عن مساعدتك �ف

قم بتقي�م نظام الري الخاص بك لضمان انتظام التوز�ــــع المناسب بح�ث يتل�ت محصولك ال�م�ة المناسبة من م�اە الري،   •
 دون إنتاج ج��ان ري مفرط. 

ق�ة نظام الري الخاص بك ل�شمل معدات توف�ي الم�اە.  •  قم ب�ت
أنظمة الري للمعدات البال�ة أو غ�ي الفعالة؛ وتحقق من وجود ���ب وأصلحه بانتظام؛ وركب مرشحات لمنع ا�سداد تفقد  •

 المعدات؛ وركب منظمات الضغط. 
ي الماء إ� الم�اە الجوف�ة وم�اە األمطار (�جب أن �كون   •

قم بتغط�ة األحواض لمنع انتقال المواد ال��م�ائ�ة القابلة للذو�ان �ف
 ض عزل مناسب عن قاعدة الحوض وخط الم�اە الجوف�ة الموسم�ة المرتفعة). لألحوا 

ف أحواض الري ووسائل نقل م�اە األمطار، وامنع ت��ف فائض أحواض الري أثناء نزول المطر   • قم ب�زالة الوصالت بني
 والري. 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#:%7E:text=The%20Pesticide%20Regu
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#%3A%7E%3Atext%3DThe%20Pesticide%20Regulation%20program%20ensures%2Chomes%20and%20many%20public%20buildings
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BMP  ا. 9رقم  : قلل وأعد التدو�ر عندما �كون ذلك ممكن�
ات�ج�ات • ي تقلل من كم�ة الملوثات المستخدمة أو الناتجة عن �شغ�ل أعمالك.  نفذ اس�ت  الحد من التلوث اليت
ا. �مكن جمع م�اە الري الزائدة واستخدامها ع� الطرق للس�طرة ع� الغبار. يتوفر   • أعد استخدام الم�اە حيثما كان ذلك ممكن�

ي 
دام الم�اە ومعالجتها المختلفة (ع� سب�ل المثال،  لمساعدتك ع� فهم تقن�ات إعادة استخ UCCEالمتخصصون الفنيون �ف

 استخدام ال�لور واألوزون لتعق�م الم�اە إلعادة استخدامها). 
تنف�ذ تداب�ي رصد فعالة للمغذ�ات و�رامج إدارة متكاملة لآلفات، تقلل من كم�ة الملوثات المستخدمة ع� محاص�لك   •

ا للبيئة.  ي قد تتعرض بعد ذلك أ�ض�  واليت
 
 
 
 
 

 الموارد 
 

ي لجامعة كال�فورن�ا (
 / UCCE .( 7711-822-858 .http://cesandiego.ucanr.eduاالمتداد التعاويف

 

.  NRCS .(  760-745-2061خدمة الحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة (
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/technical/cp/ncps/?cid=nrcs143_026849 

 

 MRCD(  .3321-728-760  .www.missionrcd.orgمنطقة الحفاظ ع� موارد المهام (
 

ى.  ي مقاطعة سان دي�غو ال��ب
 www.rcdsandiego.org.  619-562-0096 منطقة حفظ الموارد �ف

 

ي  
 uppersanluisreyrcd.org3704. -742-760  العل��ة.  San Luis Reyمنطقة الحفاظ ع� الموارد �ف

 

ي إدارة AWQبرنامج جودة م�اە الزراعة ( 
 AWM . 858-614-7786 .AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov) �ف

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html 
 

ي إدارة
 AWM . 858-694-8980 برنامج تنظ�م المب�دات �ف

 e%20Pesticide%20Regulation%www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#:~:text=Th
any%20public%20buildings20program%20ensures,homes%20and%20m. 

 

.  6880-505-858المواد الخطرة.  قسمإدارة الصحة البيئ�ة والجودة البيئ�ة لمقاطعة سان دي�غو،  
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/hazmat.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي الباب  
،  7، القسم  6*تم تط��ر هذە الوث�قة من ِقبل إدارة الزراعة واألوزان والمقاي�س لمقاطعة سان دي�غو، و�ش�ي إ� المراجع �ف

. قد ال تكون هذە  )/ iego_county_cahttp://www.amlegal.com/sand(من قانون سان دي�غو لألوامر التنظ�م�ة   8الفصل  
المعلومات شاملة و�نما �قصد بها أن تكون بمثابة دل�ل؛ قد تكون هناك حاجة إ� الم��د من أفضل ممارسات اإلدارة حسب  

 االقتضاء. 

http://cesandiego.ucanr.edu/
http://cesandiego.ucanr.edu/
http://cesandiego.ucanr.edu/
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/technical/cp/ncps/?cid=nrcs143_026849
http://www.missionrcd.org/
http://www.rcdsandiego.org/
http://uppersanluisreyrcd.org/
mailto:AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#%3A%7E%3Atext%3DThe%20Pesticide%20Regulation%20program%20ensures%2Chomes%20and%20many%20public%20buildings
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#%3A%7E%3Atext%3DThe%20Pesticide%20Regulation%20program%20ensures%2Chomes%20and%20many%20public%20buildings
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#%3A%7E%3Atext%3DThe%20Pesticide%20Regulation%20program%20ensures%2Chomes%20and%20many%20public%20buildings
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/pesticides.html#%3A%7E%3Atext%3DThe%20Pesticide%20Regulation%20program%20ensures%2Chomes%20and%20many%20public%20buildings
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/hazmat.html
http://www.amlegal.com/sandiego_county_ca/
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ي ) التابعة لوزارة الزراعة األم��ك�ة NRCSممارسات الحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة ( ف�ما ��ي  قد تكون بمثابة ممارسات  اليت
BMPs  لتشغ�ل أعمالك. يوفر برنامجNRCS   :معلومات مفصلة عن كل ممارسة

www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/technical/cp/ncps/?cid=nrcs143_026849 . 
ي هذە الوث�قة    UCCEو   NRCSيتوفر ممثلون من 

ي وتنف�ذ هذە الممارسات. ير�ب الرج�ع إ� قسم الموارد �ف ي الدعم الفيف
للمساعدة �ف

 لمعلومات االتصال. 
 

1. Conservation Cover (327) 
2. Contour buffer strips (332) 
3. Contour farming (330) 
4. Contour orchard and other perennial crops 

(331) 
5. Cover crop (340) 
6. Critical area planting (342) 
7. Denitrifying bioreactor (605) 
8. Diversion (362) 
9. Field border (386) 
10. Grassed waterway (412) 
11. Irrigation system, surface and subsurface (443) 
12. Irrigation ditch lining (428) 
13. Irrigation water management (449) 
14. Irrigation system, microirrigation (441) 
15. CPS mulching (484) 
16. Residue and tillage management, no till (329) 
17. Nutrient management (590) 
18. Pond sealing or lining – concrete (522) 
19. Pond sealing or lining – geomembrane or 

geosynthetic clay liner (521) 
20. Residue and tillage management, reduced till 

(345) 
21. Riparian forest buffer (391) 
22. Rock wall terrace (555) 
23. On-farm secondary containment facility (319) 
24. Sediment basin (350) 
25. Soil disposal (572) 
26. Stripcropping (585) 
27. Terrace (600) 
28. Tree/shrub establishment (612) 
29. Vegetative barrier (601) 
30. Nutrient management plan – written (104) 
31. Comprehensive nutrient management plan – 

written (102) 
32. Integrated pest management plan – written 

(114) 
33. Soil health management plan – written (116) 
34. Irrigation water management plan = written 

(118) 
35. Drainage water management plan – written 

(130) 
36. Fish and wildlife habitat plan -written (136) 
37. Soil testing (216) 
38. Agrichemical handling facility (309) 
39. Alley cropping (311) 
40. Waste storage facility (313) 

41. Herbaceous weed treatment (315) 
42. Composting facility (317) 
43. Short-term storage of animal waste and 

byproducts (318) 
44. Irrigation canal or lateral (320) 
45. Conservation crop rotation (328) 
46. Roofs and covers (367) 
47.  Pond (378) 
48. Multi-story cropping (379) 
49. Riparian herbaceous cover (390) 
50. Stream habitat improvement and management 

(395) 
51. Grade stabilization structure (410) 
52. Hedgerow planting (422) 
53. Roof runoff structure (558) 
54. Access road (560) 
55. Heavy use area protection (561) 
56. Stream crossing (578) 
57. Streambank and shoreline protection (580) 
58. Open channel (582) 
59. Channel bed stabilization (584) 
60. Structure for water control (587) 
61. Pest management conservation system (595) 
62. Subsurface drain (606) 
63. Salinity and sodic soil management (610) 
64. Underground outlet (620) 
65. Vegetated treatment area (635) 
66. Soil carbon amendment (808) 
67. Stream corridor bank stability improvement 

(E580A) 
68. Stream corridor vegetation improvement 

(E580B) 
69. Improving nutrient uptake efficiency and 

reducing risk of nutrient losses (E590A) 
70. Reduce risks of nutrient loss to surface water by 

utilizing precision agriculture technologies 
(E590B) 

71. Reduce risk of pesticides in surface water by 
utilizing precision pesticide application 
techniques (E595A) 

72. Reduce risk of pesticides in water and air 
by utilizing IPM PAMS techniques (E595B) 

73. Mulching to improve soil health (E484A) 
74. Cover crop to reduce water quality degradation 

by utilizing excess soil nutrients (E340G( 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/technical/cp/ncps/?cid=nrcs143_026849


 برنامج جودة م�اە الزراعة   -إدارة الزراعة واألوزان والمقاي�س  -مقاطعة سان دي�غو 

 سجل التدر�ب الخاص بم�اە االمطار 
 (التدر�ب إلزا�ي �شكل سنوي) 

 هاتف:  اسم المؤسسة التجار�ة:  

 عنوان الشارع:  

�دي: المدينة والرمز    ال�ب

ي   المس� اسم المدرب:  
الوظ��ف

 توقيع المدرب:   للمدرب: 

ي التدر�ب 
ي ستندرج �ف

 الفئات الئت
 �مال). اإل(ضع عالمة عند 

لص�انة الوقائ�ة   �
اف الداخ�ي الج�د  �  اإل�ش
 من م�اە غ�ي م�اە األمطار   النفا�ات �شكل صحيح و�دائل التخلص من التخلص  �
 ص�انة و�صالح المعدات / المركبات  �
االستجابة لال�سكابات واحتواءها واستعادتها   �
 إعادة التدو�ر  �
 BMPالحفاظ ع�  �
غ�ي ذلك: �

 المواد التدر�ب�ة المستخدمة 

 (ير�ب وضع عالمة ع� كل ما ينطبق). 

 الم�اە الزراع�ة ) الخاصة بجودة BMPsوث�قة أفضل ممارسات اإلدارة ( �
ي مصارف م�اە األمطار"AWMالتدر�ب الخاص بم�اە األمطار إلدارة  �

 ، وث�قة "فقط األمطار �ف
ي جامعة  �

.4-1، الفصول  UCCEدورة التعل�م المستمر حول جودة الم�اە الزراع�ة �ف
غ�ي ذلك �

ي مجال معالجة م�اە األمطار ع�  تل�ت المشغلون و/أو الموظفون و/أو العاملون التال�ة أسماؤهم 
ا �ف ي قد تؤثر ع� جودة الم�اە تدر�ب� المسؤولون عن األ�شطة اليت

 النحو المحدد أعالە. 

 تار�ــــخ التدر�ب  مهمة العمل  التوقيع  االسم

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

  .5



 برنامج جودة م�اە الزراعة   -والمقاي�س إدارة الزراعة واألوزان  -مقاطعة سان دي�غو 

 تار�ــــخ التدر�ب  مهمة العمل  التوقيع  االسم

  .6

  .7

  .8

  .9

  .10

  .11

  .12

  .13

  .14

  .15

ي موقع العمل وقدمه بناًء ع� طلب مسؤول إنفاذ مفوض من مقاطعة سان 
 دي�غو. احتفظ �سجل التدر�ب هذا �ف

�د إ�:   عند الطلب، قم ب�رسال سجالت التدر�ب بأي من الطرق التال�ة: التسل�م بال�د أو ع�ب ال�ب
Agricultural Water Quality Program 
Department of Agriculture, Weights and Measures 
County of San Diego 
9325 Hazard Way STE 100 San 
Diego, CA 92123 

 : أرسل ع�ب الفا�س إ�

Attention: Ag Water Quality Program 
858-467-9273

ي إ� المفتش الخاص بك ع�: 
وئف  AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov أرسل ب��د إل��ت


	BMP رقم 1: كن على دراية بكيفية تدفق مياه الأمطار عبر ملكياتك وكيف يؤثر ذلك على جودة مياه المصب.
	BMP رقم 2: تاكد من اكتمال التدريب السنوي الخاص بمياه الأمطار.
	BMP رقم 3: استخدم المواد وخزنّها وتعامل معها بشكل جيد.
	BMP رقم 4: مارس طرق التخلص المناسبة.
	BMP رقم 5: استخدم طرق التنظيف الجاف (العدة في حال حدوث انسكاب).
	BMP رقم 6: الحد من التعرية وفقدان الرواسب.
	BMP رقم 7: إدارة المغذيات والمبيدات بعناية.
	BMP رقم 8: إدارة المياه الزراعية بشكل صحيح.
	BMP رقم 9: قلل وأعد التدوير عندما يكون ذلك ممكنًا.
	الموارد
	سجل التدريب الخاص بمياه الامطار
	الفئات التي ستندرج في التدريب

	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	1/1/1: 
	1/2/1: 
	1/3/1: 
	1/4/1: 
	1/5/1: 
	1/6/1: 
	1/7/1: 
	1/8/1: 
	123: 
	1234: 
	12345: 
	123456: 
	1234567: 
	123a: 
	1234a: 
	12345a: 
	123456a: 
	1234567a: 
	123b: 
	1234b: 
	12345b: 
	123456b: 
	1234567b: 
	123c: 
	1234c: 
	12345c: 
	123456c: 
	1234567c: 
	fill_1_21: 
	fill_3_22: 
	fill_53: 
	fill_74: 
	fill_95: 
	fill_116: 
	fill_137: 
	fill_158: 
	fill_179: 
	fill_1910: 
	fill_1_211: 
	fill_1_222: 
	fill_1_233: 
	fill_1_244: 
	fill_1_255: 
	fill_1_266: 
	fill_1_277: 
	fill_1_288: 
	fill_1_299: 
	fill_1_2100: 
	fill_2_2111: 
	fill_4_2222: 
	fill_6333: 
	fill_8444: 
	fill_10555: 
	fill_12666: 
	fill_14777: 
	fill_16888: 
	fill_18999: 
	fill_2011110: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box210: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off


