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اللفافات الليفية نع التآكل

تحمي طبقة التخصيب العضوية ال�بة اكشوفة

تتمثل أفضل طريقة �نع الرواسب

من إت�ف ا�نازل وا�نجراف إ
مصارف مياه العواصف � منع

حدوثها باستخدام ما يسمى بأفضل
م�رسات ا�دارة (BMPs). قد

تكون بعض مناطق منزلك أك�
عرضة للتآكل عن غ¢ها. استخدم

رسم "الوقاية من التآكل" للمساعدة
� تحديد ا�ناطق التي يجب البحث

عنها و BMPs التي يجب تثبيتها
�نع التآكل.

أفضل الخطط ا�وضوعة � تنجح دا´ًا. إذا وجدت نفسك � موقف ¯ثل فيه التآكل
والفيضانات مشكلة حاليًا، فاستخدم النصائح ا�وجودة � الصفحة التالية �نع ا�زيد من
ال¿ر مؤقتًا وللتحكم � التآكل أثناء تثبيت الحلول ا«ك� د¯ومة، مثل ا�ناطق النباتية.

منع التآكل والتحكم فيه
¯كن حدوث التآكل � العديد من الظروف، لكنه يؤثر عادة عÁ مالÀ ا�نازل بعد


أحداث مثل ا�طر. ¯كن أن تتسبب الرواسب الناتجة عن تآكل الÅبة التي تدخل إ
أنظمة مصارف مياه العواصف � مشك�ت �جاري ا�ياه حيث تصب � الجداول ا�ائية

وتعيق وصول ضوء الشمس الذي تحتاجه الكائنات العضوية للعيش. يهتم معظم
السكان بالحفاظ عÁ نظافة ا�جاري ا�ائية.

يدعم برنامج ح�ية مستجمعات ا�ياه � مقاطعة سان دييغو السكان � جهودهم �نع التلوث من خ�ل تقديم هذه النصائح
ا�همة لوقاية منزلك من التلف الناتج عن التآكل ومنع دخول الرواسب إ
 نظام مصارف مياه العواصف.

� الواقع، تُظهر الدراسات ا�ستقصائية التي أجريت � أنحاء مقاطعة سان دييغو أن أك� من 50% من السكان
يعتقدون أن تلوث الشواطئ والبح¤ات والجداول يؤثر عليهم وع� عائ�تهم بشكل مبا�.

� يتم ع�ج اياه التي يتم إط�قها � الشوارع وازاريب ومصارف مياه العواصف � مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ§ الجداول
واµنهار احلية وإ§ احيط. يحظر خروج جميع مصادر التلوث، ²ا فيها الرواسب الناتجة عن التآكل من امتلكات الخاصة بك

ودخولها إ§ الشوارع أو مصارف مياه العواصف. يسمح فقط بوجود مياه اµمطار � الشوارع ومصارف مياه العواصف.

مقاطعة سان دييغو

1 الوقاية من التآكلالشكل
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معدل نجاح
الغطاء النبا¹

لة ºُعدال�بة ا

ال�بة اوجودة

اللفافة الليفية (أنبوب القش اضغوط)

انحدر
أعشاب الزينة، والشج¤ات واللفافات الليفية حتى 50% من انحدر

طبقة التخصيب العضوية، والصخور واللحاء حتى 33% من انحدر

جيد جًداجيدمقبولضعيف أو
غ¤ محتمل*

*استÇ اختصاÆ � هندسة اناظر الطبيعية للمساعدة � انحدرات التي تزيد عن %50.

اللفافة الليفية (أنبوب القش اضغوط)

أعشاب الزينة، والشج¤ات واللفافات الليفية حتى 

 من انحدر

أعشاب الزينة، والشج¤ات واللفافات الليفية حتى 

طبقة التخصيب العضوية، والصخور واللحاء حتى 

 من انحدر

طبقة التخصيب
العضوية، أو

اللحاء أو الصخر



APR202204 > > >  شكرًا لك ع� قيامك بدورك � حÉية اجاري اائية. 

مقاطعة سان دييغو منع التآكل والتحكم فيه

watersheds@sdcounty.ca.gov  |  www.sandiegocounty.gov/stormwater

للحصول ع� ازيد من اعلومات

اµكياس الرملية
الغرض: إنشاء مؤقتًا حاجزًا لحجز الÅبة ا�تآكلة وا�ياه بعيًدا عن ا�متلكات

والطرق.

أماكن ا�ستخدام: يتم رصه عÁ ا�بنى، لتوجيه الÅبة ا�تآكلة وا�ياه بعيًدا عن
ا�باÎ، لتوجيه التدفق بÏ ا�باÎ، �نع ا�ياه من م�مسة الÅبة ا�كشوفة.

طريقة ا�ستخدام: يجب محاذاة ا«كياس الرملية � صفوف دون وجود أي
فجوات بÏ ا«كياس (انظر الشكل 2). اضغط عÁ الكيس � مكانه حتى

ينكبس، وضع ا«كياس عÁ هيئة طبقات متداخلة، وأكمل كل طبقة قبل بدء
استخدم أو طبقات 3 
إ الطبقة التالية. رص ا«كياس الرملية عÁ ارتفاع 2

الرملية لÔكياس Öاذج أعÁ. �شاهدة ارتفاع 
إ الحاجة عند الهرمي الرص
.http://youtu.be.Tbr9QIrutZ4 زيارة يرجى مثاليًا، رًصا ا�رصوصة

م�حظة: � ينبغي وضع ا«كياس الرملية عÁ ا�نحدرات أو حول ا«ساسات. انتبه إ
 ا«ماكن التي يتم فيها تحويل مسار التدفقات «نه من غ¢
القانوÎ تحويل مسار التدفقات التي تؤثر سلبًا عÁ ج¢انك. للتعرف عÁ أماكن الحصول عÁ ا«كياس الرملية ا�جانية � منطقتك، يرجى زيارة

.http://www.readysandiego.org/flooding

اللفافات الليفية (أنابيب القش اضغوط)
الغرض: التقليل من Øعة تدفق ا�ياه عÁ إحدى ا�ناطق وا�ساعدة

� حبس الرواسب.

أماكن ا�ستخدام: عÙ أوجه ا�نحدرات، عÁ طول الجزء العلوي
والسفÛ من ا�نحدرات، عÁ طول محيط ا«راÚ ا�تأثرة بالحرائق.

طريقة ا�ستخدام: ينبغي خندقة اللفافات الليفية وتثبيتها � مكانها
بخواب¢ خشبية. انظر الشكل 3.

م�حظة: يجب إص�ح اللفافات الليفية أو استبدالها � حالة انشقاقها
أو Ýزقها. يجب إزالة الرواسب التي تصل نسبتها إ
 4/3 من ارتفاع

اللفافة. ¯كن العثور عÁ اللفافات الليفية � معظم متاجر بيع
مستلزمات ا�نازل الخشبية.

طبقة التخصيب العضوية
الغرض: ح�ية الÅبة ا�كشوفة مؤقتًا من التآكل بفعل ا�طر والرياح.

أماكن ا�ستخدام: عÁ مناطق الÅبة ا�كشوفة، بناًء عÁ ا�نحدر.
انظر الشكل 4 �عرفة التفاصيل.

طريقة ا�ستخدام: يجب وضع القش أو رقائق الخشب � السنتيمÅات
القليلة العلوية من الÅبة. ¯كن أيًضا استخدام طبقة تغطية من رقائق
الخشب بعمق حواÞ 2 بوصة كمنحدر وذلك بناًء عÁ حا�ت الÅبة.

م�حظة: يجب استخدام طبقة التخصيب العضوية مع غ¢ها من الوسائل
مثل اللفافات الليفية لتحقيق أقß استفادة ممكنة.

من ا�هم تثبيت طبقة التخصيب العضوية بالشكل ا�ناسب �نع
انفصالها عن الÅبة، والذي يؤدي إ
 إهدار طبقة التخصيب العضوية وزيادة

معدل تلويث مجاري ا�ياه.

(BMPs) التآكل وال�سيب. للمعلومات الخاصة بأكياس الحÐ وBMPs اµخرى، راجع نÇة أفضل مÉرسات إدارة

1-888-846-0800

تراكب وتداخل
اµكياس بÒ الصفوف

وضع اµكياس الرملية ع� هيئة درج سلم
 مع وضع الطرف الق�ب تحت الكيس

عرض علوي
Õالكيس الرم

عرض جانبي

وضع اµكياس الرملية ع� هيئة درج سلموضع اµكياس الرملية ع� هيئة درج سلموضع اµكياس الرملية ع� هيئة درج سلموضع اµكياس الرملية ع� هيئة درج سلم

عرض جانبيعرض جانبي

الطرف الق�بعرض علويعرض علويعرض علويعرض علوي

خشبية خواب¤ ثبÖت
بوصة � 4/3 4/3
يكون أن بوصة ع�

بينها التباعد
Ðأق بحد بوصات 4

12 بوصة بحد أد×.

اللفافات الليفية
 (أنابيب القش اضغوط)

8 بوصات بحد أد×.
أخدود خندقي بعمق

بوصة 4 -2

انحدر
متفاوت

عرض جانبي

ثبÖت خابوًرا خشبًيا
 كل 4 أقدام

عرض علوي

ال�بة اوجودة

Úتص طبقة التخصيب العضوية
مياه الجريان السطحي

أضف ٢ بوصة من طبقة
التخصيب العضوية ع� السطح

اخلط القش أو رقائق
الخشب ع� مسافة

2 بوصة علوية من ال�بة

اللفافة الليفية ا�ختيارية
(أنبوب القش اضغوط)

2 بناء حاجز اµكياس الرملية أماكن ا�ستخدام:الشكل

3 استخدام اللفافات الليفية (أنابيب القش اضغوط)الشكل

4 طريقة استخدام طبقة التخصيب العضويةالشكل


