
يجب تنفيذ BMPs عندما تتسبب أنشطة البناء وا�نشاءات � تجريف 
ال�بة أو تعريتها وذلك �نع التآكل والتحكم � ال�سيب بحيث � 

يخرج عن نطاق هذه ا�نطقة .من ا�هم تثبيت BMPs الخاصة بالتآكل 
والتحكم � ال�سيب وصيانتها بشكل مناسب حتى تعمل بكفاءة.

وفي� ييل بعض أمثلة BMPs التي تساعد � منع خروج ا�واد 
ا��سبة عن نطاق موقع البناء:

وظيفته: اعرتاض مياه الجريان السطحي، وتقليل رسعة التدفق، 
وإزالة الرواسب من مياه الجريان السطحي.

مكان استخدامه: أسفل منحدر الرتبة املضطربة، وحول املخزونات 
االحتياطية، وعىل طول الجداول والقنوات، واملناطق املرصوفة، 

ومحيط املرشوع.

كيفية التثبيت: يجب محاذاة األكياس يف صفوف دون وجود أي 
فجوات بª األكياس. ©كن استخدامها يف طبقات متداخلة أو صفها 

فوق بعضها عند الرضورة.

تنبيه الصيانة: يجب صيانته واستبداله، نظرًا ألن األكياس املتدهورة 
أو التالفة ©كنها ترصيف الرواسب.

وظيفته: اعرتاض مياه الجريان السطحي، وتقليل رسعة التدفق، 
وإزالة الرواسب من مياه الجريان السطحي.

مكان استخدامه: املناطق املستوية، وأسفل منحدر الرتبة املضطربة، 
وحول املخزونات االحتياطية، وعىل طول الجداول والقنوات، ومحيط 

املرشوع.

كيفية التثبيت: يجب دفن الجزء السفيل من السياج الرتشيحي 
 ªملسافة 12 بوصة عىل األقل ويجب أن تكون املسافة الفاصلة ب

أعمدة االرتكاز أقل من 6 أقدام.

تنبيه الصيانة: يجب صيانته واستبداله نظرًا ألن عمر بنيته 
الرتكيبية محدود.

(يرجى ا�ط¨ع ع¦ صحيفة ا�علومات SC-1 الخاصة ب¥كة Caltrans للمزيد من ا�علومات)

أفضل م®رسات إدارة (BMPS) التآكل وال�سيب

تساعد أفضل م®رسات ا�دارة (BMPs) عىل ح�ية جودة املياه 

لتقليل أو منع مصادر امللوثات عرب مقاطعة سان دييغو، م� يقلل 

يف النهاية من كمية امللوثات يف مياه العواصف.

هل تعلم 
أن املياه يف نظام ترصيف مياه العواصف تتدفق 

مبارشة إىل األنهار والجداول والخلجان واملحيط - 

مع امللوثات التي تحملها؟

(يرجى ا�ط¨ع ع¦ صحيفة ا�علومات SC-5 الخاصة ب¥كة Caltrans للمزيد من ا�علومات)

ساتر من أكياس الح±السياج ال�شيحي للح±



الليفية اللفافة 

(يرجى ا�ط¨ع ع¦ صحيفة ا�علومات TC-1 الخاصة ب¥كة Caltrans للمزيد من ا�علومات)(يرجى ا�ط¨ع ع¦ صحيفة ا�علومات SC-5 الخاصة ب¥كة Caltrans للمزيد من ا�علومات)

ا�ستقر الدخول/الخروج 

النها¶ الغطاء 

وظيفته: الغطاء النهاÃ، مثل الغطاء النباÂ، أو طبقة التخصيب 
العضوية، أو الصخور، أو الحىص ©نع الرتبة املضطربة من التآكل.

مكان استخدامه: تتطلب جميع املشاريع التي تتسبب يف اضطراب 
الرتبة إىل غطاء نهاË Ãجرد االنتهاء من األنشطة اإلنشائية.

نحن هنا للمساعدة
 إذا احتجت إىل مزيد من املعلومات عن BMPs، فÎجى االتصال بخدمات التخطيط والتطوير عىل 

  www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/bldg.html Ðاملوقع اإللكرتو

كيفية التثبيت: يف حالة استخدام غطاء نباÂ، يجب توزيعه 
بالتساوي وتغطية ما ال يقل عن %70 من املنطقة املضطربة. أو 

©كن تغطية املنطقة املضطربة بنسبة Ë 100%واد خاملة مثل طبقة 
التخصيب العضوية أو الصخور أو الحىص.

ا، عىل الرغم من  تنبيه الصيانة: املواد الخاملة منخفضة الصيانة نسبيً
أن الغطاء النباÂ قد يحتاج إىل الري لصيانته بشكل مناسب.

وظيفته: تقليل معدل نقل الطمي واألتربة إىل الطرق العامة بفعل 
املركبات التي تغادر منطقة اإلنشاء.

مكان استخدامه: يف كل مدخل مركبة ومخرج من مخارج منطقة 
اإلنشاء. يجب أن يكون عدد مناطق الدخول/الخروج محدوًدا ويجب 

تدريجها ملنع الجريان السطحي للمياه يف املنطقة.

كيفية التثبيت: يجب وضع طبقة من الحىص بعمق 12 بوصة، مع 
أحجار يرتاوح قطرها بª 3 و6 بوصات، عىل املنطقة. ©كن أيًضا 
استخدام أرفف السÎ املخصصة لتنظيف املركبات، وذلك إلزالة 

االتساخات عن املركبات.

تنبيه الصيانة: يجب تنظيفها حتى تكون فعالة. يجب كنس أي 
رواسب تصل إىل الشارع. 

وظيفته: اعرتاض مياه الجريان السطحي، وتقليل رسعة التدفق، 
وإزالة الرواسب من مياه الجريان السطحي.

مكان استخدامه: أعىل و/أو أسفل منحدر الرتبة املضطربة، وعىل طول 
محيط املرشوع.

كيفية التثبيت: يجب وضع اللفافات بالتوازي مع محيط املنحدر، 
وأن يتم حفرها قليالً، وتثبيتها كل 4 أقدام. يف حالة استخدام لفافات 

متعددة، يجب أن تكون متداخلة.

تنبيه الصيانة: يجب صيانتها واستبدالها عند تدهور حالتها.

في� ييل مثال عىل إحدى BMP التي تساعد عىل 
منع التآكل � موضع ا�نشاء:
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