
)AWQ(برنامج جودة میاه الزراعة 

الخاصة ) BMPs(أفضل ممارسات اإلدارة 
بالزراعة والموارد 

مقاطعة سان ديیغو
إدارة الزراعة واألوزان والمقايیس

)sandiegocounty.gov(جودة میاه الزراعة 

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 

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


جدول األعمال

عصًرا4-3(العروض التقديمیة(
 خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة)NRCS (- إيزابیل جارسیا)Isabel Garcia  (
 االمتداد التعاوني لجامعة كالیفورنیا)UCCE (- جیري سباينیلي)Gerry 

Spinelli(
 برنامج جودة میاه الزراعة)AWQ (- كیم جرين)Kim Greene(
 منطقة حفظ الموارد في سان ديیغو الكبرى)RCD (- جويل كريمر)Joel 

Kramer(

عصًرا4:30-4(األسئلة واألجوبة(

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



إيزابیل جارسیا 
)Isabel Garcia  (

)NRCS(خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة 

NRCS (usda.gov)|ممارسات الحفاظ على الموارد

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 

خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة

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


)NRCS(خدمة الحفاظ على الموارد الطبیعیة 
)  ISABEL GARCIA(إیزابیل جارسیا 

ESCONDIDO FIELDمھندس مكتب 



:NRCSما ھو برنامج 
:أھداف مھمتنا الستة

جودة عالیة، تربة خصبة
میاه نظیفة ووفیرة
نباتات صحیة ومجتمعات حیوانیة
ھواء نقي
إمداد كافي للطاقة
التعامل مع المزارع ومزارع تربیة الماشیة



:EQIPما ھو برنامج 
)EQIP(برنامج محفزات جودة البیئیة 

خاوف مبادرة طوعیة للحفاظ على الموارد تقدم مساعدات مالیة وفنیة للمنتجین الزراعیین لمعالجة الم
.المتعلقة بالموارد الطبیعیة على األراضي المؤھلة



EQIPمن یمكنھ استخدام برنامج 
 طعام، غذاء، أو ألیاف(منتِج زراعي(
تشمل األراضي المؤھلة أراضي المحاصیل والمشاتل والمراعي والغابات واألراضي

.الزراعیة األخرى



:EQIPما الذي یمكن أن یقدمھ لك برنامج 
اتیة یمكن للمنتجین الحصول على مساعدة مالیة مخصصة للممارسات الھیكلیة واإلنب

:واإلداریة مثل
تحسینات أنظمة الري منخفضة الضغط
أنظمة استعادة میاه الصرف الزراعي
تغطیة التربة بالمھاد
أحواض الرواسب والمیاه
منافذ تحت األرض
إدارة میاه الري
وأكثر بكثیر!



:EQIPعملیة برنامج 
 2021دیسمبر 10الموعد النھائي القادم ھو -2022اشترك للسنة المالیة
 تخطیط الموارد / جرد
أوراق عمل الفرز والترتیب الخاص بالبرنامج
 تطویر خطة الحفاظ على الموارد
 بعد توقیع العقد-تنفیذ المشروع
 بعد االنتھاء من المشروع-التعویض الخاص بالمشروع
 العمر االفتراضي للممارسة-المداومة على الممارسة
 سنة واحدة بعد االنتھاء من آخر ممارسة-انتھاء صالحیة العقد



:NRCSالمعلومات التي ینبغي علیك معرفتھا حول 
NRCSغیر تنظیمیةھي وكالة

 للمنتجین الزراعیینالمالیةوالفنیةنقدم المساعدة

 نحن نقدم المساعدة المالیة فقط من خالل عقود ممارسات الحفاظ على الموارد المعمول بھا. نوفر المنحالنحن.

 متطلبات الممارسات. 3المواصفات و . 2المعاییر . 1: مكونات) 3(لكل واحدة من ممارساتنا ثالثة

الذي سیتم تنفیذ الممارسة علیھعدد الھكتارات أو الحجم أو الطولیتم حساب ھذه األسعار حسب . كل ممارسة لھا سعر الدفع الخاص بھا

 یتم اختیار الطلبات بناًء على درجة التصنیف البیئي. إذا تقدمت بطلبغیر مضمونالتمویل.

ال تشتِر قطع غیار أو تبدأ التركیب قبل التمویل الرسمي.

یمكنك التقدیم عدة مرات حسب رغبتك.

 من توقیع العقدعام واحد في غضون واحدة للحفاظ على الموارد یجب أن تبدأ ممارسة.

 تعتبر األموال المستلمة من خالل برنامجEQIPالخاص بمصلحة الضرائب1099وسیحصل المشاركون على نموذج دخالً خاضعًا للضریبة.



CONSERVATION PRACTICE
ممارسات الحفاظ على الموارد

 Irrigation Ditch Lining (428)

 Irrigation Water Management 
(449)

 Irrigation System, Microirrigation 
(441)

 Sediment Basin (350)

 Tree/Shrub Establishment (612)

 Underground Outlet (620)

 Subsurface Drain (606)

 Structure for Water Control (587)

 Channel Bed Stabilization (584)
 Streambank and Shoreline 

Protection (580)
 Stream Crossing (578)
 Heavy Use Area Protection (561)
 Access Road (560)
 Roof Runoff Structure (558)
 Irrigation Canal or Lateral (320)
 Grade Stabilization Structure (410)
 AND MANY MORE!



ارممارسات اإلدارة لتحویل المیاه إلى مناطق االستقر

Underground Outlet (620)



ممارسات اإلدارة لجمیع الرواسب

Sediment Basin (350) or Water & Sediment Control Basin (638)
م یمكنھ التعامل مع رواسب المیاه الواردة بأمان ث

إخراجھا بطریقة محكومة

یجنبك جریان الرواسب خارج أرضك



ممارسات اإلدارة لتحویل المیاه إلى مصرف مستقر 

Lined Waterway (468)
حقلك للتحكم في التدفقات المركزة ذات السعة العالیة في



ممارسات اإلدارة لترشیح الرواسب 

Filter Strip (393)
 قدًما كاٍف 15إلى 10وجود شریط ترشیح عرضھ

لتنظیف معظم میاه الجریان الزراعي من الرواسب 
على حسب التدفق

 في مستوى أعلى أو أدنى من الحقلضعھ

 استخدم ھذه الممارسة بجوار المجاري المائیة أو
المصارف



ممارسة اإلدارة لتقلیل الجریان من التربة الجرداء

Cover Crop (320)

على طول قیعان األخادید

زراعة الصفوف البدیلةبین المحاصیل المعمرة

والستعادة خصوبة التربة... 



ممارسة اإلدارة لمنع الجریان الناتج عن الري

Irrigation Water Management (449)

طالري بالتنقی

تقییم نظام الري



ممارسة اإلدارة لتقلیل الجریان الناتج عن الري

تغطیة التربة بالمھاد لحمایة السطح الموجود تحت الحاویاتتقسیم المزروعات إلى مجموعات 



ممارسات اإلدارة لمنع المیاه من التدفق فوق الطرق

Structure for Water Control (582)

قنوات المیاه الھابطة تحت األرضمبددات الطاقة الصخریة



ممارسة اإلدارة لصیانة المصارف

Grassed Waterway (412)



ممارسات اإلدارة لتوفیر الصرف المناسب

Structure for Water Control (587)



ممارسات اإلدارة لتحویل المیاه إلى مصرف مستقر

Lined Waterway or Outlet (468)



ھل توجد أسئلة؟
:للمزید من المعلومات

)Isabel Garcia(إیزابیل جارسیا 
isabel.garcia@usda.gov

9872-705-760: المكتب

mailto:isabel.garcia@usda.gov


)جیري(جیراردو 
سباينیلي 

)Gerardo (Gerry) 
Spinelli( دكتوراه ،

)  UCCE(االمتداد التعاوني لجامعة كالیفورنیا 

)ucanr.edu(بحوث وتعلیم زراعة الزھور والمشاتل 

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 

بحوث وتعلیم زراعة الزھور والمشاتل

https://ucanr.edu/sites/floriculturenursery/


2021نوفمبر 16والموارد في (BMPs)محاضرة إلكترونیة حول أفضل ممارسات اإلدارة الزراعیة 

ابة، مستشار االمتداد التعاوني لجامعة كالیفورنیا للمشاتل وزراعة الزھور وزراعة البیئات الخاضعة للرق)Gerry Spinelli(جیري سباينیلي 

إدارة الجريان الناتج عن الري في الزراعة



لديك أسئلة؟

غالون27,154بوصة ھو حجم الماء المساوي لمقدار -ھكتار1

لماذا نقیس المطر بوحدة البوصة؟

العمق= المساحة / الحجم •

غالون 27,154= ھكتار بوصة 1•
غالون325,851= ھكتار قدم 1•

قدم1• 
2

غالون0.62= بوصة 
قدم100• 

2
غالون62= بوصة 

قدم43,560= ھكتار 1
2

ھكتار لیس
!!!بوصة/

بوصة1

غالون27,154=  ھكتار بوصة1

بخري كقاعدة عامة، ُيقّدر النتح الت
بحوالي 

بوصة واحدة من الماء أسبوعیًا

مستوى وعمق المیاه



:  قد تكون الملوثات

عالقة بالرواسب•
الفوسفور1.
)البیريثرويدات(مبیدات اآلفات غیر القابلة للذوبان 2.

كانھا عادًة ما يكون لمبیدات اآلفات فترة نصف عمر، لذا فإن إبقائھا في م
يساعد في تقلیل التأثیر على الحیاة البرية 

مذابة في الماء•
NO3النترات أم 1. )النیونیكوتینويدات(مبیدات اآلفات القابلة للذوبان في الماء 2.



یمكن للملوثات أن تلّوث

م�اە سطح�ة● 
عمل�ة ��عة-الج��ان 

الم�اە الجوف�ة●
اق عمل�ة بطيئة-االخ�ت



:قد �حدث الج��ان �سبب
م�اە األمطار•

ة، �صعب التحكم ف�ه ي مدة زمن�ة قص�ي
.تدفق كب�ي للغا�ة �ف

.الوقا�ة واإلعداد
ة واألسمدة وال��وت والوقود وما إ� ذلك ف �مكن لم�اە األمطار التقاط الرواسب والرك�ي

عادًة ما تحمل البوصة األو� من ج��ان األمطار معظم الملوثات
ج��ان الري•

.تدفقات مستمرة بطيئة
.�مكن جمع الم�اە ومعالجتها و�عادة استخدامها

س�ب، حقن ال�لور، األوزون، إلخ .برك ال�ت

ھیدروغراف وحدة لمستويات مختلفة لھطول األمطار

ن
ريا

ج
ال

الوقت

بوصة0.5

بوصة1

بوصة2



ك�ف�ة إدارة الج��ان
ي 1.

:تجنب أن تتسبب �ف
ف الري • ...)توح�د التوز�ــــع، الجدولة، الت��بات، تح��الت التنق�ط (تحسني
ف االر�شاح• زراعة المناطق غ�ي المزروعة لتحسني
ُبن�ة ج��ان السطح). األسطح والبطانات الخرسان�ة(جمع ماء الج��ان من األسطح غ�ي المسام�ة •
ي أو غطاء محصول لالر�شاح واستخدام الم�اە وجمع الرواسب والمغذ�ات•

غطاء أر�ف
ي حدوث تآ�ل، وأن �لتقط الرواسب والملوثات2.

:تجنب أن يتسبب الج��ان �ف
القنوات المبطنة•
ا األسطح للت��ف(المنافذ الموجودة تحت األرض • )وأ�ض�
ا الرواسب والمغذ�ات(المجاري المائ�ة المزروعة بالحشا�ش لتجنب التع��ة • )ت��ل أ�ض�
ترت�ب الصفوف لتجنب شدة االنحدار، والتدر�ــــج•
توف�ي غطاء لألرض بالمهاد والح� وحصائر األعشاب•
ر الناتج عن الغوفر والسناجب• منع ال�ف
ا عن المجاري المائ�ة• ة ومب�دات اآلفات والوقود وال��وت وما إ� ذلك بع�د� ف خلط وتخ��ن األسمدة والرك�ي
استخدام وس�لة احتواء ثان��ة و�عداد مجموعات أدوات خاصة باال�سكاب لتنظ�ف اال�سكابات•

ي بركة أو حوض أو خزان3.
:التقاطه �ف

س�ب • )إبطاء �عة الم�اە عن ط��ق ز�ادة مساحة المقطع(حوض ال�ت
س�ب الرواسب) PAM(البو�ي أ���الم�د • ل�ت

أعد استخدامه4.
ف أو المرشحات الرمل�ة البطيئة• معالجته باألشعة فوق البنفسج�ة أو األوزون أو ال�لور أو فوق أ�س�د اله�دروجني
ي الري•

خلطه مع م�اە عذبة جد�دة واستخدامه �ف
ي ري الحدائق أو الس�طرة ع� الغبار•

استخدامه �ف
ف منه بواسطة المفاعالت الحي��ة الخشب�ة• وجني ن�ع الن�ت
ي الماء•

ي والفحم الحيوي لمب�دات اآلفات القابلة للذو�ان �ف مرشحات ال���ون المنشط الحبييب



:المشكالت الشائعة المتعلقة ب�دارة الري
خلط رؤوس المرشات المختلفة



:  المشكالت الشائعة المتعلقة ب�دارة الري
الضغط مرتفع للغا�ة أو منخفض للغا�ة



ما مقدار الضغط؟
نظام التنق�ط

.A رطل ل�ل بوصة م��عة12إ� 8من

.B رطل ل�ل بوصة م��عة30إ� 20من

.C رطل ل�ل بوصة م��عة60إ� 50من
.D رطل ل�ل بوصة م��عة60أع� من

أنظمة المرشات منخفضة الضغط
.A رطل ل�ل بوصة م��عة12إ� 8من
.B رطل ل�ل بوصة م��عة30إ� 20من
.C رطل ل�ل بوصة م��عة60إ� 50من
.D رطل ل�ل بوصة م��عة60أع� من

أنظمة المرشات عال�ة الضغط
.A رطل ل�ل بوصة م��عة12إ� 8من
.B رطل ل�ل بوصة م��عة30إ� 20من
.C رطل ل�ل بوصة م��عة60إ� 50من
.D رطل ل�ل بوصة م��عة60أع� من



EToالنتح التبخري المرجعي 

ما كمیة المیاه التي ينبغي أن أستخدمھا؟
ClMISالمرجعي من محطة ETيمكن لقیمة 

معرفة ذلكأن تساعدك على
https://cimis.water.ca.gov/

المیاه المستخدمة الُمقاسة

مارس15 إبريل1إبريل15 مايو1 مايو15
التاريخ
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s



إدارة النیتروجین

ما ھي آخر مرة قمت فیھا بفحص عامل التخفیف؟: محاقن األسمدة



قم بقیاس الملوحة والنترات في الماء

!!!انتبه للوحدات
ات؟ ف الن�ت وجني ات أم ني�ت الن�ت

NO3- أمNO3-N



ممارسات اإلدارة لجودة المیاه
https://ucanr.edu/sites/floriculturenursery/Water_Quality/



.شكًرا لك
gspinelli@ucdavis.edu

3738 304 530هاتف نقال 

ي إ
وىف �د االل��ت ي ع�ب ال�ب ي ير�ب مراسليت

ذا رغبت �ف
.أن أقوم ب��ارة م�دان�ة

من فضلك خصص بعض 
:الوقت إل�مال هذا االستب�ان

https://rb.gy/5v4cra



كیم جرين 
)Kim Greene(

ة برنامج جود-إدارة الزراعة واألوزان والمقايیس في مقاطعة سان ديیغو 
) AWQ(میاه الزراعة 

:AWQالموقع اإللكتروني لبرنامج 
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html

يب المیاه التي يتم إطالقھا في الشوارع والمزارال تتم معالجة 
لى ومصارف میاه األمطار في مقاطعة سان ديیغو قبل أن تصل إ

.الجداول واألنھار والمحیطات المحلیة في منطقتنا

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 

الزراعة، األوزان والمقايیس



نظرة عامة على 
AWQبرنامج 

التنظیمي مطلوب بموجب تصریح میاه األمطار اإلقلیمي AWQبرنامج 
)www.waterboards.ca.gov/sandiego/water_issues/programs/stormwater/docs/2015-

1118_AmendedOrder_R9-2013-0001_COMPLETE.pdf  .(

حظر تصریف یتم إجراء عملیات التفتیش للتحقق من أن المواقع تستخدم أفضل ممارسات اإلدارة لمنع تلوث میاه األمطار وأن المواقع ت
).  مثل الجریان الناتج عن الري(أي میاه غیر میاه األمطار 

ت اآلفات واألسمدة قد تتضمن عملیات التفتیش السیر في أنحاء الملكیة الزراعیة لمالحظة استخدام المواد الزراعیة وتخزینھا مثل مبیدا
.  والمخلفات الخضراء ومخزونات الرواسب والقمامة ومصادر أخرى محتملة للتلوث مثل مناطق التعریة وتصریف الرواسب

ثال لعملیات یعمل المفتشون مع العملیات إذا تم تحدید الحاجة إلى المزید من أفضل ممارسات اإلدارة، ویقومون بتوثیق التقدم واالمت
.  التفتیش في مرحلة المتابعة

).   على سبیل المثال الموارد الفنیة والمالیة(یوفر المفتشون التثقیف والتوعیة 

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



التدریب السنوي 
على أفضل 

ممارسات اإلدارة 
لمیاه األمطار

التدریب السنوي على أفضل ممارسات اإلدارة لمیاه األمطار 
)  1((a)67.808، القسم )WPO(قانون حمایة مستجمعات المیاه 

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

مراجعة األنشطة المسببة للتلوث المحتمل وأفضل ممارسات اإلدارة المرتبطة بھا 

:                                                                                                                             فئات أفضل ممارسات اإلدارة
)                                                                                                                             على سبیل المثال، تفقد خطوط الري بشكل روتیني(الصیانة الوقائیة .1
)                                                                                                                            على سبیل المثال، وضع حاویات القمامة بعیدًا عن تدفقات میاه األمطار(تدبیر الشؤون الجید . 2
)                                                                                                                            على سبیل المثال، منع الجریان الناتج عن الري(التخلص من النفایات بشكل سلیم . 3
)                                                                                                                             مثل إدارة وإعادة استخدام میاه الري الفائضة(بدائل التخلص من المیاه غیر الناتجة عن األمطار . 4
)                                                                                                                            على سبیل المثال، تصریف السوائل من المركبات الخارجة من الخدمة(المركبات وإصالحھا /صیانة المعدات. 5
)                                                                                                                            على سبیل المثال، امتالك مجموعة أدوات مخصصة لالنسكابات(االستجابة لالنسكابات واحتواءھا واستعادتھا . 6
یل المثال، على سب(إعادة التدویر وإعادة االستخدام وتقلیل الحجم المستخدم من المواد والمیاه المستھلكة والنفایات . 7

)                                                                                                                            استخدام المواد والمدخالت الزراعیة مثل مبیدات اآلفات والمغذیات بحكمة لتقلیل التعرض البیئي
ة بك للتحقق على سبیل المثال، السیر بشكل روتیني في الممتلكات الخاص(المحافظة على أفضل ممارسات اإلدارة . 8

)من أن أفضل ممارسات اإلدارة تعمل بشكل جید وإلجراء اإلصالحات حسب الحاجة

قم بتنزیل مواد التدریب الخاص بمیاه األمطار من على
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



Project Clean 
Water.org

/projectcleanwater.org/contact-us:جھات االتصال الخاصة ببرنامج میاه األمطار حسب الوالیة القضائیة

/projectcleanwater.org/watersheds:خریطة تفاعلیة ومعلومات محددة عن مستجمعات میاه األمطار

/projectcleanwater.org/copermittees/agricultural-resources:موارد زراعیة

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 

مقاطعة سان ديیغو 
مستجمعات میاه األمطار على المحیط

الھادئ



موارد أخرى

/apps.nationalmap.gov/viewer:الوطنیةUSGSخارطة 

UCCE:الموارد الزراعیة المرنة من الناحیة المناخیة والتابعة لجامعة 
https://ucanr.edu/sites/Climate_Resilient_Agriculture/Resources/Funding/

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



أذونات أخرى

دريج والبناء على سبیل المثال، تصاريح الت-االمتثال لقانون خدمات التخطیط والتطوير 
):  2705-694-858(الغطاء النباتي /وإزالة األحراش

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/ce5.html

نى على سبیل المثال، التدريج أو الب-حماية المجاري المائیة في األشغال العامة 
في مجرى مائي 

)858-694-3165  :(
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/land/watercourseenforcement.html

على سبیل المثال، البناء في-السیطرة على الفیضانات في األشغال العامة 
):  5318-495-858(أو السھول الفیضیة /مجاري الفیضانات و

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/flood.html

قم بتخطیط : " NRCSتنويه بشأن ممارسات الحفاظ على الموارد الخاصة بوكالة 
لوائح وتصمیم وبناء ھذه الممارسة لالمتثال لجمیع اللوائح الفیدرالیة و

."  الوالية واللوائح المحلیة

)410على سبیل المثال، بنیة استقرار المستوى، الرمز (
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/technical/cp/ncps/?cid=nrcs143_026849

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



جويل كريمر 
)Joel Kramer(

-) سان ديیغوRCD(منطقة حفظ الموارد في سان ديیغو الكبرى 
)rcdsandiego.org  (

)rcdsandiego.org(منطقة الحفاظ على الموارد 

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



تحسین جودة المیاه 
مع الحفاظ على التربة

2021نوفمبر 16

)Joel Kramer(جویل كریمر 
أخصائي الزراعة اإلقلیمیة



منطقة الحفاظ على الموارد
برنامج الزراعة الكربونیة

التخطیط المساعدة الفنیة التنفیذ یلالمراقبة والتحل



تتضمن األھداف
صحة التربة
االحتفاظ بالمیاه
عزل الكربون
خالمرونة تجاه تغیرات المنا

الممارسات التجدیدیة
یتم تخزین الكربون 
من الغالف الجوي 

في التربة كمادة عضویة

الحراجة الرعویة

استخدام
السماد العضوي

محاصیل التغطیة
الحراجة الزراعیة

ناتج
أعلى

انخفاض
استخدام المیاه

تغطیة 
التربة بالمھاد

التربة الصحیة تحتفظ 
بقدر أكبر من المغذیات 

والمیاه

التربة الصحیة تحسن 
الناتج النباتي وجودة 

الھواء



وضع المھاد
 مصادر محلیة وفیرة، بما في ذلك

المواد المشذبة
تأثیرات مثل:

تقلیل التبخر
الحمایة من اإلجھاد الحراري
تحسین القدرة على االحتفاظ

بالمیاه
مراكمة المواد العضویة



زراعة الحواجز النباتیة على ضفاف
المجاري المائیة

 متقدم ناجح لمنحة إدارةCDFA على
طول أراضي رامونا العشبیة

عالج أمور مثل:
التعریة
تغذیة المیاه الجوفیة
التلقیح
درجة حرارة الھواء
إدارة المغذیات



مشاریع الزراعة الكربونیة الحالیة في منطقة
RCD

عرض لتغطیة المحاصیل 
CDFAمن إدارة 

تربة صحیة
ZFP

منطقة تجریبیة لحدائق مجتمعیة

استعراض الرعي المحدد 
CDFAمن إدارة 

السماد العضوي حوافز
CDFAمن إدارة 

مفتاح الخریطة
مقاطعة سان دییغو

طرق الوالیات األمریكیة السریعة

خلجان

1في مقاطعة سان دییغو الكبرى  RCDمنطقة 

Mission RCD

في أعلى سان لوي ري RCDمنطقة 

في مقاطعة سان دییغو الكبرىRCDمنطقة 
محیط التأثیر



الرعي المحدد في رانشو جامول
1,000ھكتار من المراعي التاریخیة الُمراحة
ي أجرتھا إدارة كالیفورنیا لألسماك والحیاة البریة إلى مرب

للخیول 4Jمزرعة ) (John Austel(الماشیة جون أوستل 
)والماشیة

تم نشر خطة الرعي
 استعراض التربة الصحیة الخاص بإدارةCDFA 2022حتى
اختبار نسبة الكربون والرطوبة في التربة
 مادة عضویة% 3.6-1.1الخط القاعدي ھو
ورش عمل نصف سنویة وتوعیة
أكبر مشروع استعراضي في جنوب كالیفورنیا



ممارسات جدیدة
لبساتین جدیدة

ة بتمویل من إدارة األغذیة والزراعة لوالی
م كالیفورنیا كموقع استعراضي حتى عا

2023

 3زراعة محاصیل التغطیة على مساحة
یح ومكافحة ھكتارات لتثبیت النیتروجین والتلق

التعریة

ماد مواقع التحكم لمحاصیل التغطیة والس
العضوي

 مراقبة الكربون العضوي في التربة
یل ورطوبة التربة والكتلة الحیویة للمحاص

والتكالیف



إدارة األغذیة والزراعة لوالیة : الممول
كالیفورنیا

برنامج حصیلة : المصدرCap-and-Trade

 برنامج“CA Climate Investments”
مكتب الزراعة البیئیة والتجدید: إدارة
تمویالت ھذا العام تجاوزت جمیع األعوام الماضیة: غیر مسبوق
برامج رئیسیة :HSP وSWEEP

فترات تقدیم الطلبات متفاوتة : تحذیر
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/


ح مفتو: برنامج محفزات التربة الصحیة
اآلن

 سعر ثابت لكل ممارسة حسب
المسافة/المساحة

 ملیون دوالر67.5متاح
100,000دوالر كحد أقصى
بونمشاریع تزید صحة التربة مع عزل الكر

 السماد العضوي، المھاد، الحواجز
.النباتیة، الرعي المحدد، إلخ

خطة إدارة الرعي : مطلوب للرعي المحدد
المكتملة

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/IncentivesProgram.html


وح مفت: برنامج الوالیة لكفاءة المیاه وتعزیزھا
اآلن

میزانیة للمواد والعمالة المتعاقدة
 ملیون دوالر43متاح
200,000دوالر كحد أقصى
مضخة، اختبار المضخة، سجالت طاقة لمدة عام واحد: إلزامي
غیر تنافسي لكنھ محكوم بمھلة زمنیة
یمول تحسینات كفاءة استخدام المیاه والطاقة

الضغط، تحسین المضخات، الري بالتنقیط، الجدولة
ال آبار جدیدة، ال توسع، ال وقت خاص بالموظفین: االستثناءات
المستندات

 میزانیة غازات الدفیئة)GHG(حسابات كفاءة استخدام المیاه، مخطط الموقع ،

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/


طلبتجدید تقدیم: برنامج محفزات جودة البیئیة
خدمة الحفاظ على الموارد -وزارة الزراعة األمریكیة : الممول

الطبیعیة
ربة من بین الفوائد جودة الھواء والحفاظ على المیاه وصحة الت

.وبیئات الحیاة البریة، إلخ
تكلفة مدعومة لتنفیذ الممارسة
عملیة تقدیم الطلب التنافسي
فترة تقییم سنویة متسقة
متاح سلفة للمنتجین الذین یعانون من نقص الموارد

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/


Zero Foodprint :مفتوح اآلن
ممول خاص بناًء على مبیعات المطعم
 دوالر إلعداد تربة 25,000ما یصل إلى

صحیة
عملیة تقدیم طلب منسقة
الحد األدنى لإلبالغ
المعزولاتحاد تمویل تنافسي بناًء على الكربون
في كامبومن بین المتلقین في سان دییغو بستان

https://www.zerofoodprint.org/apply


لمعرفة المزید
سّجل في نشرتنا اإلخباریة

rcdsandiego.org/carbonfarming

برنامج الحفاظ على األراضي الزراعیة المستدامة
إعداد الخرائط الزراعیة
توعیة المنتجین
تحلیل السیاسات



نحن ھنا لمساعدتك
وى أخذ عینات التربة لقیاس محت

الكربون العضوي
تقییم الري
 دعم طلب منحة الحفاظ على

الموارد
اظ توجیھات بشأن ممارسات الحف

على الموارد
عیةاختیار نباتات البیئة الطبی
لمنطقة تقطیع مجاني للنباتات في ا

ي الفاصلة بین المباني واألراض
الزراعیة



أسئلة؟
منطقة حفظ الموارد في مقاطعة 

سان دییغو الكبرى

)  Joel Kramer(جویل كریمر 
)Codi Hale(و كودي ھیل 

ag@rcdsandiego.org
(619) 562 -0096



ةأسئلة وأجوب

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 



مع الشكر
)AWM(إدارة الزراعة واألوزان والمقايیس في مقاطعة سان ديیغو 

)   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: البريد االلكتروني للبرامج

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

8414-239-858: الھاتف النقال
7748-614-858: المكتب

.ھذه المحاضرة اإللكترونیة مسجلّة* 


	برنامج جودة مياه الزراعة (AWQ)
	جدول الأعمال
	إيزابيل جارسيا (Isabel Garcia) 
	خدمة الحفاظ على الموارد الطبيعية (NRCS)
	ما هو برنامج NRCS:
	ما هو برنامج EQIP:
	من يمكنه استخدام برنامج EQIP
	ما الذي يمكن أن يقدمه لك برنامج EQIP:
	عملية برنامج EQIP:
	المعلومات التي ينبغي عليك معرفتها حول NRCS:
	CONSERVATION PRACTICE�ممارسات الحفاظ على الموارد
	ممارسات الإدارة لتحويل المياه إلى مناطق الاستقرار
	ممارسات الإدارة لجميع الرواسب
	ممارسات الإدارة لتحويل المياه إلى مصرف مستقر 
	ممارسات الإدارة لترشيح الرواسب 
	ممارسة الإدارة لتقليل الجريان من التربة الجرداء
	ممارسة الإدارة لمنع الجريان الناتج عن الري
	ممارسة الإدارة لتقليل الجريان الناتج عن الري
	ممارسات الإدارة لمنع المياه من التدفق فوق الطرق
	ممارسة الإدارة لصيانة المصارف
	ممارسات الإدارة لتوفير الصرف المناسب
	ممارسات الإدارة لتحويل المياه إلى مصرف مستقر
	هل توجد أسئلة؟
	جيراردو (جيري) سباينيلي (Gerardo (Gerry) Spinelli)، دكتوراه 
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	كيم جرين �(Kim Greene)
	نظرة عامة على برنامج AWQ
	التدريب السنوي على أفضل ممارسات الإدارة لمياه الأمطار��
	�Project Clean Water.org�
	موارد أخرى�
	أذونات أخرى
	جويل كريمر (Joel Kramer)
	تحسين جودة المياه �مع الحفاظ على التربة��16 نوفمبر 2021
	منطقة الحفاظ على الموارد�برنامج الزراعة الكربونية
	Slide Number 48
	وضع المهاد
	زراعة الحواجز النباتية على ضفاف المجاري المائية
	مشاريع الزراعة الكربونية الحالية في منطقة RCD
	الرعي المحدد في رانشو جامول
	ممارسات جديدة�لبساتين جديدة
	الممول: إدارة الأغذية والزراعة لولاية كاليفورنيا
	برنامج محفزات التربة الصحية: مفتوح الآن
	برنامج الولاية لكفاءة المياه وتعزيزها: مفتوح الآن
	برنامج محفزات جودة البيئية: تجديد تقديم طلب
	Zero Foodprint: مفتوح الآن
	لمعرفة المزيد
	نحن هنا لمساعدتك
	أسئلة؟
	أسئلة وأجوبة
	مع الشكر

