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إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
إنتاج المحاصيل السنويةب الخاصة

مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1دة أو أآثر من  وحين تشارك مؤسسة واح

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات وثيقة الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع 
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة . لمعنّية اقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1
المهارات والخبرة العملية في الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي 

وقد . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام
تشمل األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة 

العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة 
 مستويات مختلفة من –ثال ال الحصر  على سبيل الم–ألحد المشروعات 

تدهور البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من 
  .الجدوى المالية والفّنية

Co/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

ironmentalGuidelinesEnv/ntent

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

. مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، 

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

ضيف، الوضع في البلد الُم: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية . الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

 عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

تاج األمر إلى  يح– في ضوء أوضاع المشروع المعني –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
www.ifc.org/ehsguidelines
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أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

 .والبيئة

 التطبيق
الخاصة تشتمل اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 

اج المحاصيل السنوية على معلومات تتعلق باإلنتاج إنتب

التجاري واسع النطاق للمحاصيل السنوية الرئيسية والتي تشمل 

المحاصيل والمحاصيل الجذرية، و، والبقوليات، الحبوب

والمحاصيل الليفية ، والمحاصيل الحاوية للزيوتالدرنية، 

 ومحاصيل العلف في المناطق المعتدلة وشبه، واتاوالخضر

على وصف آامل )أ(ويحتوي الملحق . االستوائية واالستوائية

وقد تم تناول المحاصيل . ألنشطة الصناعة في هذا القطاع

 الزراعية في اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 

المعلومات المتعلقة مع العلم بأن  .المحاصيل الزراعيةالمتعلقة ب

دات بشأن الصحة في اإلرشاتم تقديمها بمعالجة المحاصيل 

. تجهيز األغذية والمشروباتالخاصة ب والسالمة والبيئة 

 :تتضمن هذه الوثيقة األقسام التاليةو

 اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها: 0-1القسم 
 مؤشرات األداء ورصده : 0-2القسم 
 ضافيةاإلمصادر المراجع وثبت ال: 0-3القسم 
 ام ألنشطة الصناعةوصف ع: )أ(الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1-0
 وآيفية التعامل معها

يقدم القسم التالي موجًزا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

المرتبطة بإنتاج المحاصيل السنوية إلى جانب توصيات حول 

وقد قدمت التوجيهات اإلضافية حول . آيفية التعامل معها

السالمة التي قد تكون مشترآة عبر قضايا البيئة والصحة و

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة قطاعات الصناعة في 
 . والسالمة

 البيئة  1-1

قد تشمل القضايا البيئية المرتبطة بإنتاج المحاصيل السنوية ما 

 :يلي

 الضغط على الموارد المائية •

 تحات التربة وفقدان القدرة اإلنتاجية •

 استخدام مبيدات اآلفات •

 وإغناء البيئات المائية بالمغذيات •

 فقدان التنوع الحيوي •

 لمحاصيل والنفايات الصلبة األخرىبقايا ا •

 االنبعاثات إلى الغالف الجوي •

 
 الضغط على الموارد المائية

إنتاج المحاصيل السنوية إلى تعظيم من أجل تهدف إدارة المياه 

رد غلة المحصول مع الحفاظ في الوقت نفسه على آمية الموا

وينبغي إدارة الموارد المائية السطحية أو . المائية وجودتها

الجوفية المستخدمة في الري وفقا ألسس اإلدارة المتكاملة للمياه 

)Integrated Water Management ( مع مراعاة

2:التوصيات التالية

 تحديد آمية ونوعية المياه المطلوبة إلنتاج المحصول؛ •

 الجوفية أو السطحية والتعاون تقييم قدرة الموارد المائية •

مع الجهات الوطنية واإلقليمية المعنية لضمان اشتمال 

المشروع على خطط قائمة أو مستجدة إلدارة المياه 

 ومراقبتها؛

 تيار المحاصيل حسب توافر المياه؛اخ •

، ")حصاد األمطار("تعظيم االستفادة من التهطال المتاح  •

 :إذا آان ذلك مالئما، من خالل
                                                 

2 FAO (2002a). 
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o  من االنسيال السطحي باستخدام طرق مثل الحد

الحراثة الحافظة، والمصاطب، والحواف المرتفعة 

 بامتداد الخط الكفافي لألراضي؛

o  تحويل المياه الموجودة في المستجمع إلى المحاصيل

نفسها من خالل توجيه مياه الفيضان المتدفقة من 

الوديان، وتوجيه االنسيال باستخدام حوائط منخفضة، 

 التدفق باتجاه المحاصيل من الطرق وتحويل

والمسارات لتخزين المياه في التربة والحد من تأثير 

 فترات الجفاف الفاصلة القصيرة؛ 

o  تخزين االنسيال من الفترات المطيرة لالستخدام أثناء

البرك فترات الجفاف القصيرة في الخزانات و

 واألحواض والسدود األرضية؛

 : لى الحفاظ على المياهتطبيق تدابير الري الهادفة إ •

o  بتفادي الري في منتصف النهار التبخُّر الحد من

إذا آان ذلك (واتباع أساليب الري بالتنقيط والتقطير 

 بدال من "تحت الظلة"الرش �، أو استخدام )عمليا

 الرش العلوي؛

o  الحد من عمليات الفقد باالرتشاح في القنوات من

 غلقة؛خالل تبطينها أو استخدام القنوات الم

o  السيطرة على األعشاب في الممرات البينية والحفاظ

 على هذه الممرات جافة؛

o  تجنب الري الزائد أو الناقص للحد من احتمال تملح

 التربة؛

o  الحفاظ على وجود نباتات على حدود القنوات وأنظمة

 التصريف؛

o  االحتفاظ بسجل إلدارة المياه لتدوين التهطال وسقوط

 أوقات وآميات الري  وآذلكالتبخُّرالمطر و

المستخدمة من أجل فهم االتجاهات طويلة المدى في 

 .استخدام المياه

 
  التربة وفقدان القدرة اإلنتاجيةتحات

قد ينتج تدهور التربة عن اإلدارة السيئة، وباألخص االستخدام 

. المبالغ فيه لآلالت وممارسات الزراعة المكثفة على نحو زائد

نتيجة الهطول الغزير لألمطار وقد يزداد تحات التربة 

والعواصف والمنحدرات الشديدة والطويلة، وقد يسهم في 

وينبغي . حدوث الترسيب الالحق في األجسام المائية السطحية

إدارة التربة لمنع فقدان القدرة اإلنتاجية والترسيب في المياه 

وتشمل ممارسات منع فقدان التربة  .السطحية أو الحد من ذلك

3:ما يلي

لتفادي ) INM(اتباع مبادئ اإلدارة المتكاملة للمغذيات  •

 استنزاف المغذيات أو تراآمها؛

استخدام المحاصيل المالئمة أو التي تمت مواءمتها للمناخ  •

 المحلي وظروف التربة؛

في المناطق التي تتسم بمنحدرات شديدة الميل، مراعاة  •

أحزمة الزراعة واتجاه الزرع بالنسبة للخط الكفافي 

 ألرض لتفادي التحات نتيجة التهطال أو الري؛ل

استخدام الحواجز الحجرية، أو الحواجز النباتية عبر  •

المنحدر، أو المصاطب، أو قنوات التصريف والتحويل 

 لمنع التحات بفعل الرياح والمياه؛

استخدام اآلالت المناسبة لتفادي انضغاط التربة نتيجة  •

 المعدات بالغة الثقل؛

                                                 
 يمكن الحصول على مزيد من المعلومات، على سبيل المثال، في 3

 Guideline on Integrated 2000إرشادات الفاو الصادرة سنة 
Soil and Nutrient Management and Conservation for 

Farmer Field Schools

ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/misc27.pdf
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/misc27.pdf
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/misc27.pdf
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لمياه ذات الملوحة العالية في الري لمنع عدم استخدام ا •

  4تملح التربة؛

استخدام الغطاء النباتي أو المحاصيل البينية وأحزمة  •

 الحماية لتقليل التحات بفعل الرياح واألمطار الغزيرة؛

زيادة محتوى المادة العضوية في التربة بإضافة المواد  •

 العضوية مثل بقايا المحاصيل وخالئط التسميد والسماد

الطبيعي لحماية التربة فيزيائيًا من الشمس والمطر 

وينبغي دراسة إمكانية ، والرياح وتغذية الكائنات الحية بها

 نشر اآلفات قبل اللجوء لهذه الممارسة؛

دراسة إضافة الجير إلى التربة لتعويض عمليات  •

التحميض بفعل ترسب الحامض واألسمدة، وللحفاظ على 

 حموضة؛ مستويات ثابتة من درجة ال

تقييم التأثيرات المحتملة للنفايات مثل الروث والحمأة على  •

آالمعادن (التربة والموارد المائية نتيجة لوجود الملوثات 

) الثقيلة والنيتروجين والفسفور والعوامل المسببة للمرض

 .قبل استخدام محسنات التربة

 
 استخدام مبيدات اآلفات 

في ستخدام مبيدات اآلفات  الهدف الرئيسي من إدارة ا يتمثلال

التعامل مع اآلفات في القضاء على آافة الكائنات الحية، وإنما 

واألمراض التي قد تؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل السنوية، 

 عند مستوى أقل من حد  مبيدات اآلفاتوبالتالي يظل استخدام

وينبغي إدارة مبيدات اآلفات لتجنب . اإلضرار اقتصاديًا وبيئيًا

تقالها من الموقع إلى البيئات البرية أو المائية وذلك بتحديد ان

استخدامها آجزء من إستراتيجية اإلدارة المتكاملة لآلفات 

وينبغي مراعاة المراحل  .وخطة موثقة إلدارة مبيدات اآلفات

                                                 
 The Use of Salineالفصل الرابع من , FAO (1992) راجع 4

Waters for Crop Production , للحصول على مناقشة حول
 . غراض الريمالءمة المياه أل

تكاملة لآلفات مع التالية عند وضع وتنفيذ إستراتيجية اإلدارة الم

إدارة اآلفات، المعنية بات البديلة ستراتيجيالاألولوية لإعطاء 

 لآلفات إال آخيار الترآيبيةوعدم استخدام المبيدات الكيميائية 

 . أخير

  مبيدات اآلفاتاستخدامبدائل 

ينبغي دراسة إمكانية استخدام البدائل التالية لمبيدات اآلفات، ما 

 :أمكن

تزويد المسؤولين عن اتخاذ القرار بشأن استعمال مبيدات  •

 بالتدريب على تحديد اآلفات، والتعرف على اآلفات

 اب الضارة، واالستطالع الميداني؛األعش

تدوير المحاصيل للحد من وجود اآلفات واألعشاب في  •

 النظام البيئي للتربة؛

 استخدام أصناف المحاصيل المقاومة لآلفات؛ •

استخدام األساليب الميكانيكية لمكافحة األعشاب الضارة و  •

 حراري لألعشاب الضارة؛القتالع الأو ا/ 

دعم واستخدام الكائنات النافعة مثل الحشرات، والطيور،  •

 في المكافحة البيولوجية والعث، والعوامل الميكروبية،

 لآلفات؛

حماية األعداء الطبيعيين لآلفات من خالل توفير الموئل  •

المالئم، مثل الشجيرات التي تتخذ آأماآن للتعشيش، أو 

 أن يتخذ  البيئة األصلية يمكنأي آساء نباتي آخر من

 آمأوى لمفترسات اآلفات؛

 المناطق وإدارة استخدام الحيوانات في الرعي في تلك •

 الغطاء النباتي؛

استخدام وسائل المكافحة الميكانيكية مثل المصائد،  •

والحواجز، واإلضاءة، والصوت، لقتل اآلفات، أو 

 .ترحيلها، أو طردها
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 استعمال مبيدات اآلفات

لة السماح برش مبيدات اآلفات، يجب على المستخدمين في حا

 : اتخاذ االحتياطات التالية

تدريب األفراد على طريقة رش مبيدات اآلفات وضمان  •

 أو ما يعادلها من تدريب المناسبة حصولهم على الشهادات

  6 5 ;إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة

و مراجعة توجيهات الجهة المصنعة بشأن أقصى جرعة أ •

معالجة موصى بها، إضافة إلى التقارير المنشورة حول 

آيفية استخدام المعدل المخفض لرش مبيدات اآلفات دون 

، ورش )DAAS 2000مثل (حدوث نقص في تأثيره 

 ؛الحد األدنى من الجرعة الفعالة

رش مبيدات اآلفات بناء على معايير مثل المالحظات  •

ت المعالجة، الميدانية، وبيانات الحالة الجوية، ووق

والجرعة، واالحتفاظ بسجل خاص بمبيدات اآلفات لتدوين 

 مثل هذه المعلومات؛

تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف منظمة  •

الصحة العالمية الموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة 

  ب؛1 وأ1الخطر 

تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف منظمة  •

وّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة الصحة العالمية الم

 إذا آان البلد المضيف ال يفرض أية قيود على IIالخطر 

توزيع واستخدام هذه المواد الكيمائية، أو إذا آان من 
                                                 

                                                
 نماذج لبرامج التصديق التي تصنف مبيدات US EPA (2006) وتقدم 5

وتلزم العمال الذين يقومون " مقيدة االستخدام"أو " غير مصنفة"اآلفات إلى 
برش مبيدات اآلفات غير المصنفة بالحصول على التدريب وفقًا لمعيار 

. ت الزراعيةالمعني بمبيدات اآلفا) CFR Part 170 40(حماية العمال 
آما تلزم أيضًا بأن يتم رش المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص 

 .معتمد في رش مبيدات اآلفات أو في وجوده
 يمكن الحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بتصنيف مخاطرة 6

 ). 2005(مبيدات اآلفات في إصدارات منظمة الصحة العالمية 

المحتمل سهولة حصول األفراد على هذه المنتجات على 

الرغم من افتقارهم إلى التدريب السليم والمعدات والمرافق 

خزين هذه المنتجات واستخدامها المالئمة لمناولة وت

 والتخلص منها بالطريقة السليمة؛

تجنب استخدام مبيدات اآلفات المندرجة في المالحق ألف  •

وباء من اتفاقية ستكهولم، إال تحت الظروف والشروط 

المشار إليها في االتفاقية، وآذلك تلك الخاضعة التفاقيات 

 8 7;الحظر واإللغاء التدريجي الدولية

مبيدات اآلفات المصنعة بموجب ترخيص فقط  ماستخدا •

والمسجلة والمعتمدة من قبل الهيئة المناسبة ووفقًا للمدونة 

الدولية لقواعد السلوك في توزيع واستخدام مبيدات اآلفات 

 ;9)الفاو(لمنظمة األغذية والزراعة 

 بيانات مطابقة ةاستخدام مبيدات اآلفات التي تحمل بطاق •

 الدولية فقط، مثل المبادئ التوجيهية للمواصفات والمعايير

المنقحة لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الممارسات الجيدة 

 ؛ 10لوضع البيانات على مبيدات اآلفات

اختيار تقنيات وممارسات استعمال المبيدات التي تهدف  •

إلى تقليل االنجراف أو االنسيال غير المقصود آما هو 

لة لآلفات، وتحت مبين في برنامج المكافحة المتكام

 ظروف محكومة؛ 

 
7 The Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants (2001). 
 2015اإللغاء التدريجي بروميد الميثيل بحلول عام ,  على سبيل المثال8

 . بموجب بروتوآول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون
9 FAO (2002c) 

10 FAO (2002c) 
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صيانة ومعايرة معدات رش مبيدات اآلفات وفقًا لتوصيات  •

استخدام أجهزة الرش المسجلة في بلد ، والجهة المصنعة

 ;11االستخدام

إقامة مناطق أو أشرطة حماية غير معالجة على طول  •

مصادر المياه، واألنهار، والجداول، والبرك، والبحيرات، 

 ؛عدة في حماية الموارد المائيةوالقنوات للمسا

تجنب استخدام مبيدات اآلفات التي وجدت صلة بينها وبين  •

  .تهديدات أو مشكالت بيئية محلية

 مناولة مبيدات اآلفات وتخزينها 

يجب تجنب تلويث التربة، أو المياه الجوفية، أو الموارد المائية 

ط، السطحية بفعل حوادث االنسكاب العرضية أثناء نقل، وخل

وتخزين مبيدات اآلفات باتباع التوصيات المتعلقة بتخزين 

اإلرشادات العامة بشأن ومناولة المواد الخطرة المقدمة في 
 :وتشمل التوصيات اإلضافية ما يلي. البيئة والصحة والسالمة

تخزين مبيدات اآلفات في عبواتها األصلية، في موقع  •

بتهوية مخصص، وجاف، وبارد، وخال من الثلج، ويتمتع 

جيدة، على أن يكون باإلمكان غلقه وتعريفه بشكل مالئم 

من خالل العالمات، مع قصر الوصول إليه على 

يحظر تخزين أية و. 12األشخاص المصرح لهم فقط

يجب تصميم . أغذية لإلنسان أو للحيوان في ذلك المكان

حجرة التخزين بحيث يتوفر بها تدابير الحتواء المواد 

ع في االعتبار عند تحديد موقعها المنسكبة وأن يوض

 احتماالت تلوث التربة والموارد المائية؛ 

                                                 

                                                

 يرجى الرجوع إلى معايير البلد المضيف فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل 11
وتوجد معلومات إضافية . والتصديق لمعدات رش مبيدات اآلفات الجديدة

 ). 2001(حول أنظمة التسجيل والتصديق في الفاو 
12 FAO (2002c) منظمة الزراعة واألغذية 

خلط ونقل مبيدات اآلفات بواسطة أفراد مدربين في أماآن  •

جيدة اإلضاءة والتهوية، وباستخدام حاويات مصممة 

 ؛ومخصصة لهذا الغرض

مثل (ينبغي أال يتم استخدام الحاويات ألي أغراض أخرى  •

 تداول الحاويات الملوثة باعتبارها يجبو). مياه الشرب

جب آما ي. نفايات خطرة، ومعاملتها على هذه الصفة

التخلص من الحاويات الملوثة بمبيدات اآلفات بطريقة 

تتسق مع إرشادات منظمة األغذية والزراعة وتوجيهات 

 13الجهة المصنعة؛

عدم شراء أو تخزين مبيدات آفات بكميات تزيد على  •

ما يدخل "المخزون منها باتباع مبدأ الحاجة، مع تدوير 

 عالوة على 14 .، حتى ال تترك لتتقادم"أوًال، يخرج أوًال

ذلك، يجب تجنب استخدام مبيدات اآلفات المتقادمة تحت 

 ويجب إعداد خطة إدارة 15أي ظرف من الظروف؛

تتضمن تدابير الحتواء جميع المخزونات المتقادمة، 

 إلرشادات منظمة األغذية وتخزينها، وتدميرها نهائيًا، وفقًا

والزراعة وباالتساق مع التزامات البلد بموجب اتفاقيات 

 ؛استكهولم، وروتردام، وبازل

تجميع مياه الشطف المستخدمة في تنظيف المعدات إلعادة  •

في تخفيف مبيدات اآلفات المماثلة إلى (استخدامها 

 ؛ )الترآيزات المستخدمة في رشها، على سبيل المثال

 من تنظيف المالبس الواقية التي يتم ارتداؤها أثناء التأآد •

رش مبيدات اآلفات أو التخلص منها بطريقة مسؤولة من 

 ؛الناحية البيئية

 
 راجع إرشادات منظمة األغذية والزراعة بشأن التخلص من نفايات 13

  .مبيدات اآلفات وحاوياتها
 . لزراعة واألغذيةمنظمة ا FAO (1996) راجع 14
 راجع منشور منظمة األغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات اآلفات 15

 FAO Pesticide Disposal Series No. 3. ورقابة المخزون
(1996) . 
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تطبيق مسافات التراجع عن فوهة بئر اإلمداد بالمياه  •

 ؛الجوفية عند رش مبيدات اآلفات أو تخزينها

االحتفاظ بسجالت يسجل بها استخدام مبيدات اآلفات  •

 .اليتهاوفع

 إغناء البيئات المائية بالمغذيات
 تعظيم 16ينبغي أن تهدف استراتيجيات إدارة المغذيات إلى

غلة المحصول مع الحفاظ في الوقت نفسه على حالة المغذيات 

وهذه االستراتيجيات ينبغي تطبيقها آجزء . في التربة وتحسينها

وث من مقترب خطة متكاملة إلدارة المغذيات يهدف إلى منع تل

مصادر المياه الجوفية وإغناء المياه السطحية بالمغذيات نتيجة 

انسيال ونض مغذيات المحاصيل الزائدة والحد من ذلك 

ويكون احتمال االنسيال . والسيطرة عليه بكافة السبل الممكنة

 مباشرة  نشرهاوالنض أآبر أثناء فترات نشر المغذيات وبعد

، وأثناء األمطار الغزيرة إذا لم تكن المغذيات مدمجة في التربة

 . التي تؤدي إلى انسيال سريع

يجب مراعاة الخطوات التالية عند وضع استراتيجية إدارة و

بما في تقييم الحاجة ، متكاملة إلدارة المغذيات وتطبيقها

الستعمال مغذيات المحاصيل، واتباع خطة أثناء استعمال 

المغذيات مغذيات المحاصيل وفيما بعد االستعمال، ومناولة 

 .وتخزينها

 تقييم الحاجة الستعمال مغذيات المحاصيل 

ينبغي مراعاة ما يلي لتقييم الحاجة إلى مغذيات المحاصيل 

 :والحد من استخدامها

ضبط استعمال المغذيات حسب توصيات استراتيجية  •

اإلدارة المتكاملة للمغذيات، بما في ذلك استخدام أساليب 

                                                                                                 
16 Roy et al. (2006) 

وء للحراثة، وتدوير الحراثة المخفضة أو عدم اللج

المغذيات، وإعداد التربة وبذرها في مسار واحد، ومراعاة 

 مخاطر االستهالك المتزايد لمبيدات اآلفات؛

استخدام طرق تدوير المحصول لتمكين زراعة النباتات  •

 القرنية التي تتمتع بقدرتها على تثبيت النتروجين؛

 فترة استخدام النباتات في تغطية التربة، وباألخص أثناء •

 اإلراحة وفي المناطق الرطبة للحد من فقد المغذيات؛ 

 دمج النفايات العضوية في التربة بدال من حرقها؛ •

تفادي التخصيب الزائد عن طريق تحليل التربة قبل موسم  •

الزرع لتقدير آمية المغذيات اإلضافية المطلوبة إلنتاج 

تقييم الحاجة إلى استعمال مغذيات المحاصيل و. المحصول

 من خالل مالحظات اختبار قطع األراضي؛

 لتحقيق  هامًا حامضية التربة، والتي تمثل عامًالتقدير •

 أقصى امتصاص للفوسفات؛

تزويد مشغلي المزارع بالتدريب الالزم على استراتيجية  •

اإلدارة المتكاملة للمغذيات واتباع المبادئ المنشورة وأدلة 

  17.الممارسة الزراعية

 محاصيلاستعمال مغذيات ال

ينبغي مراعاة فمغذيات المحاصيل، في حالة السماح باستعمال 

 : اإلجراءات التالية الموصى بها للحد من التأثيرات على البيئة

استعمال المواد العضوية، مثل السماد الطبيعي، بدال من  •

 األسمدة الصناعية إلى أقصى حد ممكن؛

يل دمج السماد الطبيعي في التربة أو وضعه بين المحاص •

المزروعة لتحسين استفادة النبات من المغذيات وبالتالي 

تجنب وضع السماد و. الحد من فقد المغذيات والتلوث

الطبيعي السائل أو الصلب بصورة مباشرة على مناطق 
 

 .منظمة الزراعة واألغذية FAO (2000) راجع 17
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مناطق التي الوفي . الرعي أو المحاصيل الصالحة لألآل

، ينبغي التنبه إلى أنه  بصورة آثيفةلمواشياتربية تتم بها 

البا ما تستخدم األراضي الزراعية آمكان للتخلص من غ

السماد الطبيعي وهو ما ينطوي على مخاطرة التخصيب 

 ؛الزائد

في الزراعات البستانية، حيث " الري المسمد"استخدام  •

وهو ما . تضاف آميات صغيرة من السماد إلى مياه الري

 في تطبيقات غالبةيتطلب إدارة مفصلة ويستخدم بصفة 

  باستخدام الدفيئة؛اإلنتاج

تحديد التوقيت المناسب الستعمال مغذيات المحاصيل في  •

ضوء المعلومات المتعلقة بحالة الجو لتفادي، ما أمكن، 

 االستعمال أثناء أو قبيل فترات التهطال؛ 

 استخدام المعدات الفنية المالئمة في نشر السماد الطبيعي؛ •

بال "خرى إنشاء مناطق حماية أو أشرطة أو أية مناطق أ •

بجوار مصادر المياه، واألنهار، والجداول، " معالجة

والبرك، والبحيرات، والقنوات لتعمل بمثابة مرشحات 

 تلتقط االنسيال المحتمل من األراضي؛ 

تطبيق توصيات خطط ووثائق اإلدارة المتكاملة للمغذيات  •

INM وهو ما قد يشمل استخدام سجل لألسمدة بغرض ،

 : اليةتدوين المعلومات الت

o  تواريخ الشراء، وتواريخ االستخدام، وآمية السماد

هكتار، والغرض من االستخدام، /المستخدم لكل حقل

 وحالة الجو أثناء االستعمال؛

o  معدالت استعمال المغذيات حسب مرحلة نمو

 المحصول؛ 

o  الصيانة الدورية لمعدات االستعمال لضمان قدرتها

 .على مناولة الجرعات بفاعلية

 مغذيات المحاصيل وتخزينها مناولة 

التلوث المحتمل للتربة وموارد المياه الجوفية والتحكم في لمنع 

والذي قد يحدث نتيجة حوادث االنسكاب أو السطحية، 

، العرضية أثناء نقل مغذيات المحاصيل وخلطها وتخزينها

ينبغي تخزين مغذيات المحاصيل ومناولتها بما يتفق مع 

اإلرشادات مل مع المواد الخطرة في التوصيات الخاصة بالتعا
 يجبعالوة على ذلك، . العامة بشأن الصحة والسالمة والبيئة

تخزين األسمدة في عبواتها األصلية، داخل موقع مخصص 

يمكن غلقه ووسمه وسمًا صحيحًا بالعالمات المالئمة، وقصر 

 .دخوله على األشخاص المصرح لهم فقط

 التأثيرات على التنوع البيولوجي
في حالة عدم إدارتها على نحو مالئم، قد تؤدي أساليب 

الزراعة التقليدية والحديثة والمكثفة إلى تأثيرات سلبية على 

وقد تشمل التهديدات الرئيسية للنظام البيئي . التنوع البيولوجي

 : والتي يلزم إدارتها على مستوى المزرعة ما يلي

 فقدان الموارد الجينية والتنوع

ن األشخاص المسؤولون عن عمليات إنتاج ينبغي أن يكو

المحاصيل السنوية على وعي بقضايا التنوع البيولوجي على 

، )وهو ما يطلق التنوع البيولوجي الزراعي(مستوى المزرعة 

هذا إلى جانب قضايا التنوع البيولوجي العامة في المنطقة التي 

فظة وينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية للمحا. توجد بها المزرعة

  :على التنوع البيولوجي الزراعي على مستوى المزرعة

 إعادة استخدام بقايا المحصول السابق ضمانما أمكن،  •

وينبغي دراسة إمكانية نشر اآلفات قبل . على سطح التربة

 اللجوء لهذه الممارسة؛

الحد من عمليات إعداد التربة للحفاظ على ترآيب النظام  •

ام أساليب الحراثة المخفضة مثل، تعزيز استخد(البيئي لها 

 ؛)أو عدم الحراثة
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االستعانة بالحدود الحقلية لتوفير ممرات للحياة البرية  •

 حول الحقول المستخدمة في إنتاج المحاصيل السنوية؛ 

توفير مناطق حماية في المساحات الزراعية المجاورة  •

لمناطق الحياة البرية التي تتمتع بأهمية بيئية وبحثية 

 خاصة؛ 

بة صحة التربة بانتظام، على سبيل المثال، من خالل مراق •

تحديد أعداد األنواع التي تمثل مؤشرا حيويا على الكائنات 

الحية التي ترى بالعين المجردة في التربة مثل أعداد دودة 

 األرض؛

استخدام بذور المحاصيل المعتمدة التي ال تحتوي على  •

لومات بذور أنواع دخيلة عدائية والتي تتفق مع المع

 بوة من حيث قطر البذرة وأصنافها؛الموجودة على الع

ضمان الحماية ألعداء اآلفات الطبيعيين من خالل توفير  •

موائل مواتية مثل الوشائع، ومواقع التعشيش، والغطاء 

 النباتي األصلي وذلك إليواء مفترسات اآلفات؛

تعزيز استخدام ممارسات الزراعة العضوية إلى الحد  •

 18.المالئم

 
 اإلجراءات التالية للمحافظة على التنوع الحيوي ويجب مراعاة

  :اإلقليمي

قبل تحويل األراضي إلى إنتاج المحاصيل السنوية، ينبغي  •

مسح منطقة المشروع وذلك من أجل تعيين أنواع الموائل 

الطبيعية والمعدلة وتصنيفها ووصفها والتأآد من قيمتها 

ى اإلقليمي أو من حيث التنوع البيولوجي على المستو

  المحلي؛

                                                 
 IFOAMراجع ,  لمزيد من التوجيهات حول الزراعة العضوية18

(2005). 

ضمان أن أي موئل طبيعي أو معدل سيتم تحويله إلى  •

إنتاج المحاصيل الزراعية ال يحتوي على موئل حرج، بما 

في ذلك الموائل التي تضم أنواع معرضة للخطر أو أنواع 

معرضة للخطر على نحو حرج، أو أن يكون محتويًا على 

   البرية؛مناطق هامة لتكاثر وتغذية وتجمع الحياة

االحتراس من وجود أنواع معرضة للخطر أو أنواع  •

معرضة للخطر على نحو حرج في المناطق المستخدمة 

بالفعل إلنتاج المحاصيل السنوية ومراعاتها أثناء إجراء 

 عمليات اإلدارة؛ 

اتخاذ التدابير التي تكفل الحد األدنى من اإلزعاج للمناطق  •

 . حاصيلالمحيطة أثناء حصاد أو تجميع الم

 
واألنواع الدخيلة  )GMOs(وراثيًا الكائنات الحية المعدلة 

 واآلفات

تشمل الشواغل البيئية فيما يتصل بإدخال المحاصيل المعدلة 

ربما تكون (وراثيا انتقال الجينات المدخلة إلى األنواع األخرى 

، أو التأثير غير المتوقع على )أنواع عشبية ضارة أو عدوانية

. فعة، أو زيادة القدرة على المقاومة لدى اآلفاتالحشرات النا

ويعد احتمال إدخال اآلفات عند إدخال أو تصدير النباتات 

  .والمنتجات النباتية من القضايا ذات األهمية في هذا الخصوص

وينبغي تقييم إدخال المحاصيل المعدلة وراثيا للتأآد من توافقها 

 المضيف بخصوص مع إطار العمل التنظيمي المطبق في البلد

وفي حالة عدم وجود مثل إطار العمل التنظيمي هذا . هذا الشأن

في البلد المضيف، فإنه ينبغي تقييم التأثيرات والمخاطر 

المحتملة لعملية اإلدخال، واالنتباه بشكل خاص إلى احتمال 

تعزيز السلوك العدواني، وتحديد أية تدابير تخفيف 
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دخال اآلفات وفقا للمعايير  وينبغي إدارة احتمال إ19.مالئمة

  20.الدولية في مجال تدابير الصحة النباتية

 لمحاصيل والنفايات الصلبة األخرىبقايا ا
قطاع إنتاج المحاصيل في في  النفاياتيتمثل المقدار األآبر من 

بقايا المحاصيل نفسها، على الرغم من أن النفايات ذات التأثير 

ومبيدات ، يدات اآلفاتاألآبر تتصل في الغالب بحاويات مب

وتشمل تدابير منع . اآلفات المتقادمة ومنتهية الصالحية

 : التأثيرات المحتملة المرتبطة بهذه النفايات والتحكم فيها ما يلي

إعادة تدوير بقايا المحاصيل والمواد العضوية األخرى  •

وينبغي . أو تدمينها/بترك المواد في الحقول أو حرثها و

  اآلفات قبل اللجوء لهذه الممارسة؛دراسة إمكانية نشر

إعادة استخدام بقايا المحاصيل آوقود لتوليد الطاقة  •

الحرارية في مرافق الطاقة الحيوية، وآطبقة سفلية في 

 مرافق التخمير، وآمادة تغذية في معامل التكرير الحيوي؛ 

على سبيل (تنظيف عبوات وحاويات مبيدات اآلفات  •

والتخلص منها ) شطف الثالثيالمثال، باستخدام أسلوب ال

على سبيل المثال، من خالل السحق أو التمزيق أو (

لضمان عدم استخدامها الحقا مع ) اإلعادة إلى المورد

؛ وينبغي استرداد محاليل 21األطعمة أو مياه الشرب

                                                 
يرجى الرجوع إلى التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية التنوع  19

 :الموقع البيولوجي المتاحة على
shtml.default/org.biodiv.www://http . توجد المعايير الدولية

للسالمة البيولوجية المتعلقة بتقييم المخاطرة ضمن بروتوآول قرطاجنة 
)http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx.( 

راجع االتفاقية الدولية لحماية النباتات  20
)jsp.default/En/IPP/int.ippc.www://https ( والمبادئ

ايير الدولية بشأن تدابير الصحة التوجيهية السبع والعشرين المشملة في المع
يمكن آذلك الرجوع إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ). 2006(النباتية 

) SPSاتفاقية (بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 
)

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.
htm( 

21 FAO (2002c) ةمنظمة الزراعة واألغذي. 

الشطف من أجل إعادة استخدامها آعوامل مخففة، أو 

لخطوط تخزينها من أجل التخلص النهائي بما يتفق مع ا

 22التوجيهية للفاو؛

التعامل مع مبيدات اآلفات المنتهية صالحيتها أو غير  •

اإلرشادات المرغوبة آنفايات خطرة بما يتماشى مع 
 والمبادئ التوجيهية العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

للفاو المعنية بالتعامل مع مبيدات اآلفات المنتهية 

  24, 23.صالحيتها أو غير المرغوبة

 
 النبعاثات إلى الغالف الجويا

تقترن االنبعاثات إلى الغالف الجوي في المقام األول بانبعاثات 

النواتج الثانوية الحتراق الوقود مثل ثاني أآسيد الكربون 

)CO2( وثاني أآسيد الكبريت ،)SO2( وأآاسيد النتروجين ،

)NOx( والمادة العضوية ،)PM( والتي تنشأ من تشغيل ،

ة أو من النواتج الثانوية لالحتراق عند التخلص المعدات اآللي

وقد توجد الديوآسينات . من بقايا المحاصيل أو تدميرها

والفيورنات في البقايا في حالة معالجة المحاصيل بمبيدات آفات 

، مثل أآسيد )GHG(وتنتج انبعاثات غازات الدفيئة . مكلورة

 من )NH3(، واألمونيا )CH4(، والميثان )N2O(النيتروز 

استخدام األسمدة أو من ظروف التربة المصاحبة لبعض 

ويتطاير األمونيا وأآسيد النيتروز في . المحاصيل آاألرز

 .ظروف الرياح العالية والحرارة المرتفعة

 : وتتضمن إجراءات المنع والسيطرة الموصى بها ما يلي

                                                 
22 FAO (2002c) منظمة الزراعة واألغذية 
23 FAO (1999) منظمة الزراعة واألغذية . 
 في حالة ما إذا آان التخلص من مبيدات اآلفات يتضمن الشحن إلى 24

خارج البالد، يجب أن يضمن المشروع االمتثال بالتزامات البلد بموجب 
 .اتفاقيات ستكهولم وروتردام وبازل

http://www.biodiv.org/default.shtml
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
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التعامل مع االنبعاثات المترتبة على استخدام معدات  •

ة وفقا للتوصيات المنصوص عليها في المزارع اآللي

 فيما اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 يتعلق بالمصادر المتنقلة والثابتة؛

ما أمكن، استخدام الوقود الحيوي بدال من طاقة الوقود  •

 األحفوري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛

تبني خيارات حرث مخفضة لزيادة قدرة التربة على  •

 زين الكربون؛تخ

ما أمكن، إعطاء األولوية ألساليب التجفيف الشمسي  •

 بالنسبة للمحاصيل التي تحتاج إلى تجفيف؛

خفض انبعاثات المادة الجسيمية بتفادي حرق القش والمواد  •

العضوية األخرى الموجودة في الحقل، واالحتفاظ بالمادة 

 الرياح وفي نتيجةالعضوية لحماية التربة ضد التحات 

 اب أنشطة إعداد التربة؛أعق

تجنب االنبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة  •

)POPs ( والتي قد تترتب على الحرق المفتوح للنفايات

 الزراعية التي سبق معالجتها بمبيدات اآلفات؛ 

الحد من انبعاثات األمونيا وأآسيد النيتروز عن  •

 : 25طريق

o في التربة؛الحد من ترآيزات األمونيا والنترات  

o استعمال مثبطات إزالة النترتة؛ 

o تحسين تهوية التربة؛ 

o  تحسين استيعاب التربة ألسمدة األمونيا واليوريا

والسماد الطبيعي عن طريق استخدام أساليب مثل 

حقن السماد الطبيعي، ووضع األسمدة على عمق 

آاف تحت سطح التربة، واستخدام األسمدة ذات 

                                                 
25 Roy et al. (2006) 

ل األرز المغمورة ونحو الحبيبات الكبيرة في حقو

 .ذلك

 

 الصحة والسالمة المهنية  1-2
تتضمن قضايا الصحة والسالمة المهنية المتعلقة بإنتاج 

 : المحاصيل السنوية ما يلي

 المخاطر البدنية  •

 دخول األماآن المحصورة •

 المخاطر الكيماوية •

 نفجاراالحريق أو المخاطر  •

 
 المخاطر البدنية

 اآلالت والمرآبات

 القطاع حوادث فيما يتصل باستخدام اآلالت يشهد هذا

والمرآبات مثل الجرارات وآالت الحصاد وغيرها من اآلالت 

 يتعرضعالوة على ذلك، فقد . التي تستخدم في المزارع

المشغلون لخطر التأثيرات المقترنة بضوضاء اآلالت العاملة، 

وباألخص في األماآن المحصورة بشكل آبير داخل مباني 

 بدنيا ًاأو بالجهد المبذول في العمل والذي يكون مرهقالمزارع، 

وقد تمت مناقشة التأثيرات  .نتيجة اقترانه بالحرآة الدائمة

المحتملة على السالمة والصحة المهنية نتيجة تشغيل المعدات 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والمرآبات وإصالحها في 
 . والصحة والسالمة

 األماآن المحصورة
خاطر الصحة والسالمة المهنية المرتبطة باألماآن تتضمن م

على سبيل المثال، آبار السماد (المحصورة في المزارع 

الطبيعي، أو الصوامع، أو صناديق الحبوب، أو صهاريج 
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خطر ) المياه، أو المباني غير المزودة بوسائل آافية للتهوية

 .تراآم غاز الميثانل بصورة أساسية يرجعاالختناق الذي 

نبغي وضع قيود على الدخول إلى جميع األماآن المحصورة وي

واإلشراف عليه من قبل أفراد مدربين تدريبًا صحيحًا آما هو 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةمبين في 

 المخاطر الكيماوية

 التعرض لمبيدات اآلفات

 تماثل اآلثار المرتبطة بمبيدات اآلفات على الصحة والسالمة

المهنية تلك اآلثار التي تحدثها المواد الخطرة األخرى، وتتناول 

 طرق منعها اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

وتشمل حاالت التعرض المحتملة لمبيدات اآلفات . ومكافحتها

على سبيل المثال في غرف التخزين أو من (مالمسة الجلد 

. ء اإلعداد واالستعمالواالستنشاق أثنا) الحاويات المسِربة

ويمكن أن يزداد مفعول تلك اآلثار حسب األحوال المناخية، 

ومنها الرياح، والتي يمكن أن تزيد من فرص االنجراف غير 

المقصود، أو درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تعوق من 

وتتضمن . استخدام المشغل لمعدات الحماية الشخصية

 : اج المحاصيل السنوية ما يليالتوصيات المرتبطة تحديدا بإنت

تدريب األفراد على طريقة استخدام مبيدات اآلفات  •

 أو ما 26وضمان حصولهم على الشهادات الالزمة

 يعادلها من تدريب إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة؛ 

                                                 
" غير مصنفة"تصنف الوآالة األمريكية لحماية البيئة مبيدات اآلفات إلى  26
ويجب على جميع العمال الذين يقومون برش مبيدات ". مقيدة االستخدام"أو 

 40(اآلفات غير المصنفة الحصول على تدريب وفقًا لمعيار حماية العمال 
CFR Part 170 (رش ويجب أن ت. الخاص بمبيدات اآلفات الزراعية

المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص معتمد في رش مبيدات اآلفات 
للحصول على المزيد من المعلومات، راجع . أو في وجوده

htm.worker/health/pesticides/gov.epa.www://http  

االلتزام بالفترات الفاصلة بعد المعالجة لتجنب تعرض  •

بقايا توي على تحللمحاصيل التي عند العودة ثانية المشغل 

 مبيدات؛ 

االلتزام بالفترات الفاصلة قبل الحصاد لتجنب تعرض  •

 مبيدات آفات أثناء تحتوي علىالمشغل للمنتجات التي 

  الحصاد؛

 حسب إرشادات(التأآد من اتباع الممارسات الصحية  •

) منظمة األغذية والزراعة وخطة إدارة مبيدات اآلفات

 .بيدات اآلفاتلتجنب تعرض أفراد األسرة لبقايا م

 
 التعرض للغبار العضوي

راس ومناولة وتخزين الحبوب إلى ترآيزات تؤدي أنشطة ِد

 جزيئات الحبوب والفطريات مثلمرتفعة من الغبار العضوي 

آثير من من شأن و. والبكتريا، وآذلك المادة غير العضوية

تنظيف مثل المهام الزراعية أن تعرض العاملين للغبار، 

جففات، وقواديس الحبوب، ودراس وطحن الصوامع، والم

وقد ينتج اْلِتهاُب األْسَناخ السمي الحاد، المعروف . حبوب العلف

أيضًا بمتالزمة التسمم بالغبار العضوي، عن التعرض البسيط 

العابر إلى ترآيزات عالية من الغبار العضوي في البيئات 

 ويحمل بعض الغبار، وباألخص الغبار الناتج عن. الزراعية

العلف الخشن العفن، أو الحبوب، أو الدريس، مستضدات يمكن 

آما يمكن أن يؤدي تنفس  .أن تصيب القناة التنفسية بتهيج حاد

الغبار الناتج عن مواد األعالف العفنة إلى حالة رئوية دائمة 

  ".رئة الُمزاِرع"يطلق عليها بشكل عام 

راعية على تتشابه آثار الغبار المزعج الموجود في البيئات الز

الصحة والسالمة المهنية مع تلك اآلثار التي تحدثها الصناعات 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة األخرى، وتتناول 
عالوة على ذلك، تشمل  . طرق منعها ومكافحتهاوالسالمة

http://www.epa.gov/pesticides/health/worker.htm
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التوصيات المتعلقة بالتحكم في الغبار والتي ترتبط تحديدا 

 :بإنتاج المحاصيل السنوية ما يلي

 

استخدام أجهزة استخالص الهواء في التجهيزات المولدة  •

للغبار، مثل حفر القلب، والمصاعد، والناقالت المفتوحة، 

 والقواديس، والصوامع، والمجففات، والموازين؛

 ؛ باألغطية والمراوحراس تزويد آالت الِد •

والعلف الخشن والدريس (تخزين الحبوب الجافة فقط  •

لخفض نمو الكائنات الحية ) الجافين والمعالجين جيدًا

 . الدقيقة

 

 نفجاراالحريق أو المخاطر 
تعد المصاعد المستخدمة في تخزين الحبوب مصدرا للخطورة 

الحتمال حدوث انفجار نتيجة لوجود الحبوب المسحوقة 

مصادر إشعال غبار تتمثل وقد  .واألجواء القابلة لالنفجار

، أجهزة الترآيزف التعطل الميكانيكي أو تلالمحتملة الحبوب 

وتشمل الطرق الموصى  .بما في ذلك احتجاز محامل البكرات

بها لمنع االنفجارات في مرافق تخزين الحبوب العمل على منع 

تراآم غبار الحبوب من خالل صيانة وإصالح أنظمة التحكم 

  27.في الغبار ومعدات رفع الحبوب

 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها  1-3
اآل المتعلقة بصحة المجتمع وسالمته أثناء قد تتضمن المش

 :إنتاج المحاصيل السنوية، ما يلي

التعرض المحتمل لمبيدات اآلفات عن طريق رذاذ الرش،  •

والتخلص واالستخدام غير السليم لمواد التغليف 

                                                 
مات اإلضافية المقدمة بواسطة الهيئة الوطنية ويمكن االطالع على المعلو 27

  )org.nfpa.www(لمكافحة الحريق في الواليات المتحدة األمريكية 

والحاويات باإلضافة إلى وجود مبيدات اآلفات بنسب 

عد ترآيز من المحتمل أن تكون ضارة في منتجات ما ب

 الحصاد؛ 

التعرض المحتمل لمسببات األمراض والروائح الضارة  •

 المصاحبة الستخدام السماد الطبيعي؛

التعرض المحتمل لالنبعاثات الهوائية الناتجة عن حرق  •

 .نفايات المحاصيل في الخالء

 
وقد تؤثر مبيدات اآلفات على صحة المجتمع بنفس الطرق التي 

وذلك من خالل االتصال الجلدي تؤثر بها في األفراد العاملين، 

أو عن طريق استنشاق المواد الكيميائية أثناء االستعمال وآذلك 

. من خالل التلوث المحتمل لمصادر المياه الصالحة للشرب

ويعتمد مستوى التعرض المحتمل للمجتمع لمبيدات اآلفات في 

البيئة على الظروف المناخية، مثل شدة الرياح وسرعتها، بينما 

تمد التعرض إلى المستويات المتبقية في منتجات ما بعد قد يع

. الحصاد على مدى االلتزام بإرشادات استخدام مبيدات اآلفات

وقد يوجد أيًضا خطر على المجتمع بسبب التعرض لمالمسة 

بقايا المبيدات الموجودة في الحاويات ومواد التعبئة وما إلى 

لسماد الطبيعي، بينما ال تكون الروائح المنبعثة من ا. ذلك

وباألخص أثناء استخدامه، خطرة بصفة عامة، إال أنها قد تمثل 

لنفايات اوقد يؤدي حرق . مصدًرا لعدم الراحة بالنسبة للمجتمع

غير الخاضع للسيطرة إلى العضوية المتبقية من المحاصيل 

 . اإلضرار بجودة الهواء في المجتمعات المحيطة

ما عاتها في هذا الخصوص التي ينبغي مراتتضمن التوصيات و

 :يلي

 تجنب الرش الهوائي لمبيدات اآلفات ما أمكن؛ •

 استخدم المنتجات الحيوية أو اآلمنة، ما أمكن؛ •

www.nfpa.org
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االلتزام بالفترات الزمنية الفاصلة بدون مبيدات قبل  •

الحصاد لتجنب المستويات غير المقبولة من بقايا مبيدات 

 مع متطلبات اآلفات في المنتجات، باإلضافة إلى التوافق

 28حد تحمل مبيدات اآلفات المسموح به؛

عدم تخزين أو نقل مبيدات اآلفات واألسمدة مع األطعمة  •

 ؛)بما في ذلك مياه الشرب(والمشروبات 

األشخاص غير أو الحيوانات وجود من عدم التأآد  •

 المصرح لهم في مناطق حمل أو استخدام مبيدات اآلفات؛

عن األماآن السكنية على تخزين السماد الطبيعي بعيًدا  •

قدر اإلمكان، مع ضرورة استخدام بعض اإلجراءات مثل 

تغطية السماد الطبيعي، لتقليل الرائحة واالنبعاثات 

 الهوائية؛ 

السماد الطبيعي في الحقول إذا آانت الرياح عدم وضع  •

 ؛قادمة في اتجاه األماآن السكنية القريبة

 بيدات اآلفاتالحرص على تنظيف مواد تعبئة وحاويات م •

والتخلص ) استخدام أسلوب الشطف الثالثي أو الضغطب(

لضمان ) السحق أو التقطيع أو اإلرجاع إلى الموردب(منها 

  لألطعمة ومياه الشرب؛ علبعدم استخدامها الحًقا آ

تجنب حرق النفايات العضوية المتبقية من المحاصيل في  •

 عزيزإعادة نفايات المحاصيل إلى الحقول لت، والخالء

وينبغي دراسة فرص استخدام . المحتوى الغذائي للتربة

                                                 
 FAO/WHO:  تتضمن أمثلة متطلبات استخدام مبيدات اآلفات28

(1962–2005) Codex Alimentarious’ Maximum 
Residue Limits in Foods and 40 CRF Part 180 )  قانون

منظمة الصحة العالمية الخاص بالحد /الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة
 ,CRF Part 180 40، و)األقصى لنسب بقاء مبيدات اآلفات في الطعام

Tolerances and Exemptions from Tolerances for 
Pesticide Chemicals in Food)  قانون الواليات المتحدة للوائح

 التحمل واستثناءات التحمل للمواد - 180 الجزء 40فيدرالية رقم ال
، والقانون األخير يتم تطبيقه على المحاصيل المباعة )الكيميائية في الغذاء
 . في الواليات المتحدة

بقايا المحاصيل آوقود لتوليد الطاقة، ما أمكن، بما في ذلك 

 .عملية التدمين لتوليد الغاز الحيوي

 

 مؤشرات األداء ورصده   2-0

 البيئة  2-1

 1يجب اتباع اإلرشادات البيئية التالية الموجودة في الجدول 

دات اآلفات والمغذيات لتجنب أو تقليل أثناء استخدام مبي

الترشيح في المياه الجوفية أو السطحية، واالنسيال إلى المياه 

السطحية، واالنبعاثات الهوائية، وأي فقد آخر خارج نظام إنتاج 

وقد تم عرض توجيهات إضافية حول البارامترات  .المحاصيل

 في تحديد توازن المغذيات في أحد المستخدمةالكمية 

 اإلرشادات المتعلقة فيما توجد. )ب(الملحقمشروعات في ال

تحديد استهالك المياه بأحد المستخدمة في بالبارامترات الكمية 

 .)ج(الملحقالمشروعات في 

 الرصد البيئي
القطاع للتعامل هذا يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة ب

بيرة مع جميع األنشطة التي يتم تحديدها باعتبارها ذات آثار آ

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف غير 

وقد يشمل ذلك بارامترات مثل جودة المياه، بما في . المواتية

ذلك المياه المستخدمة في الري؛ وجودة التربة؛ واستخدام 

 .مبيدات اآلفات ومغذيات المحاصيل من بين بارامترات أخرى

ئي إلى المؤشرات المباشرة ويجب أن تستند أنشطة الرصد البي

وغير المباشرة لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام الموارد 

  .المعمول بها فيما يتعلق بمشروع معين

ينبغي أن يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوفير بيانات و

عمليات يجب أن تجرى و. تمثيلية للبارامتر الجاري رصده
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 إلجراءات الرصد ن وفقًايأفراد مدرببواسطة الرصد 

 معايرتها بعدواالحتفاظ بالسجالت مع استخدام المعدات 

آما ينبغي تحليل بيانات الرصد . وصيانتها على نحو سليم

ومراجعتها على فترات منتظمة ومقارنتها بالمعايير التشغيلية 

وتتوفر . حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات تصحيحية الزمة

يان والتحليل المطبقة إرشادات إضافية حول طرق االستع

اإلرشادات العامة بشأن بالنسبة لالنبعاثات والنفايات السائلة في 
 .البيئة والصحة والسالمة
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 المبادئ التوجيهية الخاصة بجودة المياه والتربة واإلنتاج : 1الجدول 

 القيمة اإلرشادية الوسائط البارامتر

مبيدات اآلفات أو النترات أو 
ية ملوثات الكوليفورم أو أ

 زراعية محتملة أخرى
 مياه الري

يجب أال تتجاوز نسب الترآيزات المقاييس الوطنية لجودة مياه الري أو، 
مثل (في حالة عدم توفرها، اإلرشادات الدولية المتعارف عليها 

 أ) اإلرشادات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول جودة مياه الري

مبيدات اآلفات أو النترات أو 
وليفورم أو أية ملوثات الك

 زراعية محتملة أخرى
 مصادر المياه في الموقع

يجب أال تتجاوز نسب الترآيزات المقاييس الوطنية لجودة مياه الشرب 
مثل (أو، في حالة عدم توفرها، اإلرشادات العالمية المتعارف عليها 

إرشادات منظمة الصحة العالمية حول مياه الري أو الشرب للتجمعات 
 ب) مل وجودها في مواقع آبار المياه الجوفية أو السطحيةالمحت

التربة الموجودة في  توازن المغذيات
 الموقع

يجب أن تظل فوائض المغذيات ثابتة، آما يجب أن يظل فائض 
 جعام /هكتار/ آغم25النيتروجين عند مستوى أقل من 

التربة واإلنتاج الموجود  مبيدات اآلفات
 في الموقع

 دات التحمل المعمول بها أقل من مستوي

 :مالحظات
 :WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater. Volume 2-أ

Wastewater Use in Agriculture 
html.index/en/2gsuweg/wastewater/health_sanitation_water/int.who.www://http

 WHO Guidelines for Drinking Water Quality -ب
/en/dwq/health_sanitation_water/int.who.www://http 
 Agriculture Indicator Fact Sheet, European Environment Agency, Nitrogen surplus from -ج

2001, agricultural land .
indicators /eagricultur/activities_and_Sectors/eu.europa.eea.themes://http

pdf.nutrients/nutrients/
 Roy et al. (2006) Plant nutrition for food security, a guide for integrated nutrientراجع أيضًا 

management. 
 Codex Alimentarius’ Maximum Residue Limits تشمل أمثلة متطلبات حد تحمل مبيدات اآلفات المسموح به قانون د

in Foods)  الصادر عن الفاو، و) بقاء مبيدات اآلفات في الطعامقانون الغذاء بشأن الحد األقصى لنسبUS Code of Federal 
Regulations Title 40, Part 180 — Tolerances and Exemptions from Tolerances for Pesticide 

Chemicals in Food ) حمل للمواد  التواستثناءات التحمل - 180 الجزء 40قانون الواليات المتحدة للوائح الفيدرالية رقم
 .والقانون األخير يتم تطبيقه على المحاصيل المباعة في الواليات المتحدة, )الكيميائية في الغذاء
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http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/
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 الصحة والسالمة المهنية   2-2
 إرشادات الصحة والسالمة المهنية

يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات 

شمل على سبيل المثال، قيمة التعرض المنشورة دوليًا، والتي ت

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(29 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

يكي للصحة والسالمة المهنية من قبل المعهد الوطني األمر

)NIOSH(30 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(31 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 32المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 .أو ما يشابهها من مصادر

 لحوادث والوفياتمعدالت ا
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو 

. أو حتى إلى حدوث وفياتإلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، 

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع في البلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر 
                                                 

 :الموقعين التاليين متاح على 29
 /TLV/org.acgih.www://http  
/store/org.acgih.www://http

npg/niosh/gov.cdc.www://http/: متاح على الموقع التالي 30
: متاح على الموقع التالي 31

do_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http
9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument   

: متاح على الموقع التالي 32
/oel/ds/risks/icepract_good/int.eu.osha.europe://http   

مكتب الواليات المتحدة : على سبيل المثال(المنشورة 

إلحصائيات العمل وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة 

 .33)المتحدة

 المهنيةرصد الصحة والسالمة 
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

 آجزء من برنامج رصد الصحة 34متخصصين معتمدين

وينبغي على المرافق االحتفاظ بسجالت عن  .والسالمة المهنية

 .دث الخطرةالحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوا

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

. اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 

                                                 
 :الموقعين التاليين متاح على 33
 /iif/gov.bls.www://http  

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http
ئيي الصحة الصناعية المعتمدين، أو  المهنيون المعتمدون أخصايشمل قد 34

أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة المعتمدين أو 
 . أصحاب التخصصات المكافئة

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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 وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق
لسنوية في البلدان النامية بتنوع تتسم عملية زراعة المحاصيل ا

ويتراوح تعديل . المحاصيل وأنواع التربة والظروف المناخية

ويعكس استخدام األراضي، . البيئة من تعديل بسيط إلى مكثف

لبارامترات ومستويات اإلنتاج، والتكاليف المقترنة هذه ا

 األراضي المستخدمة في تتباين مساحاتو. وبارامترات أخرى

 . منهامئات الن عدد قليل من الهكتارات إلى اإلنتاج م

. زارعة مساحات أآبرمن اآلالت الحديثة المزارع تمكن و

ويوفر الجرار، وهو معدة رئيسية في إنتاج المحاصيل، القوة 

وتستخدم . الالزمة للقيام بعمليات إنتاج المحصول ومناولته

قوة الجرارات في الغالب لسحب المعدات عبر الحقل بما يوفر ال

لتدوير مكونات المعدات والتي يطلق عليها وحدات نقل الحرآة 

)PTO .( ويكون الجرار الزراعي الحديث مجهز عادة بمحرك

 وحدة حصانية إلى أآثر من 40ديزل بقدرة تتراوح من أقل 

  35.وحدة حصانية لنقل الحرآة 400

 المحصول السنوي، في األساس، عامًافترة زراعة ستمر تو

ويمكن زراعة أآثر . ًا واحدزراعيًا ًالى األقل موسم أو عواحدًا

ومع . من محصول واحد على نفس المساحة في العام الواحد

ذلك، فإن المحصول الواحد يمثل دورة واحدة فقط من اإلنتاج 

بالنسبة للعمل التجاري، والذي يستمر لعدة سنوات مع فترات 

ديدها في عرضية من إراحة األراضي أو التجديد والتي يتم تح

وفي . ضوء مبادئ إدارة المغذيات واالعتبارات االقتصادية

العادة، يعقب عمليات ما بعد الحصاد مباشرة المرحلة التالية 

                                                 
 ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات واألمثلة حول أنظمة الزراعة 35

في المناخ المعدل من موقع المرآز الزراعي التابع للوآالة األمريكية 
ية البيئة والذي يقدم نظرة عامة حول دورة إنتاج المحاصيل وآذلك لحما

راجع . تحليل لآلالت المستخدمة في آل مرحلة
html.index/101ag/agriculture/gov.epa.www://http

 دورة اإلنتاج، وقد تم 1-ويشرح الشكل ألف. من إعداد الحقل

في إنتاج المطبق وصف آل خطوة فيما يلي على النحو 

 .الحبوب

 إعداد التربة
 

لتعامل مع النباتات بهدف اقبل الزرع إلى إعدادها تحتاج التربة 

 معظموفي . الغريبة الموجودة في الطبقة التي تستقبل البذور

أنظمة الزراعة، يتم التعامل مع األعشاب الضارة عن طريق 

ويمكن إجراء الحراثة في . الحراثة واستعمال مبيدات األعشاب

اعة أي وقت بين عملية حصاد محصول العام السابق وزر

تختلف لحراثة هناك ثالث طرق رئيسية لو. المحصول الجديد

آما هو وفقا لمقدار بقايا المحصول المتروآة على السطح، 

وتمثل بقايا المحاصيل . 1-الجدول ألفموضح بإيجاز في 

 إبطاء االنسيال من األراضي تساعد فيعامال مهما ألنها 

 . الزراعية

فات في مكافحة وقد يعتمد المزارعون على مبيدات اآل

مقدار ال يتأثر األعشاب الضارة في آافة أنظمة الحراثة، و

.  المتبعةطريقة الحراثةبما  مبيدات اآلفات المستخدم إلى حد

وتستخدم أنظمة الزراعة العضوية مجموعة طرق الحراثة 

إنما و. نفسها في إعداد التربة لكنها ال تستخدم مبيدات اآلفات

، وقد يتم السماح  أو ميكانيكيًاة يدويًاإزالة األعشاب الضارتتم 

  . بغطاء معين من األعشاب الضارة بواسطة المشغل

 

 

http://www.epa.gov/agriculture/ag101/index.html
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 طرق الحراثة: 1-الجدول ألف

طريقة 
الغطاء من  الوصف الحراثة

 البقايا

 إعداد التربة

 البذر أو الغرس

فالحة (مرحلة النمو 
 )المحصول

 الحصاد

ما بعد 
 الحصاد

 دورة إنتاج المحصول: 1-الشكل ألف

الحراثة 
 التقليدية

حراثة أولية باستخدام 
المحراث القالب قبل 

الغرس، يتبعها حراثة ثانوية 
انيكية بعد وزراعة ميك

 .ظهور المحصول

 >15% 

الحراثة 
 خفضةالُم

الحراثة دون قلب طبقات 
التربة، وتكون عادة 

 باستخدام المحراث اإلزميلي
15% - 

30% 

الحراثة 
 المحافظة

تستخدم (عدم الحراثة 
مبيدات األعشاب في 

التخلص مباشرة من بقايا 
، )محصول الموسم السابق

تتم (الحراثة الشريطية 
لشريط الضيق الذي حراثة ا

، )يشكل صف المحصول
يتم تشكيل (حراثة الحواف 

الحواف التي يزرع عليها 
المحصول أثناء فترة 

الزراعة أو بعد الحصاد 
والحفاظ عليها من عام آلخر 

، حراثة )في نفس المكان
الحراثة آاملة (المهاد 

االتساع التي تقوم بتقليب 
سطح التربة آله لكنها تحتفظ 

قايا على سطح بغالبية الب
 ).األرض

<30% 
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 البذر والغرس
يحدث البذر والغرس نموذجيا بعد الحراثة مباشرة للحد من 

وتتمثل المعدات الرئيسية المستخدمة في البذر في . تحات التربة

المثاقيب والبذارات المسحوبة بالجرارات، والتي تقوم بعمل 

. التربةالشق، وقياس المسافات، وإسقاط البذار ثم تغطيته ب

المحاصيل بقايا طبقة ويمكن لبعض البذارات أن تقوم باختراق 

. وحراثة خطوط صغيرة من التربة في آل صف أثناء الغرس

 األسمدة والمبيدات الحشرية  البذارات إلضافةويمكن تجهيز

 . أثناء الغرس

 فالحة المحصول
 إدارة المغذيات، فالحة المحصولتشمل األنشطة الرئيسية ل

 .ل مع اآلفات، واإلدارة المتكاملة للمياهوالتعام

 إدارة المغذيات

في حالة استعمالها بكميات مناسبة وفي المواقيت الصحيحة، 

تساعد المغذيات، وباألخص النيتروجين والفوسفور 

 ويقصد بإدارة 36.والبوتاسيوم، في تعظيم غلة المحصول

المغذيات استخدامها على نحو رشيد لتحقيق أقصى استفادة 

قتصادية مع مراعاة تكاليف األسمدة وعوائد المحاصيل والحد ا

37.من التأثيرات السلبية على البيئة

ويمكن إضافة مغذيات النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم إلى 

التربة في صورة أسمدة آيماوية، أو سماد طبيعي أو حمأة 

وتشمل األسمدة . صرف باستخدام الفوارش أو الرشاشات

لنيتروجينية األمونيا الغازي المسال، واليوريا،  االكيماوية

حظر وُي. ومحاليل نترات األمونيوم واليوريا، ونترات األمونيوم

استخدام األسمدة النيتروجينية الترآيبية في الزراعة العضوية؛ 

والسماد  األسمدة المعدنيةالتي يمكن استخدامها وتشمل البدائل 
                                                 

36 Roy et al. (2006) 
37 US EPA (2006), Ag 101. 

ة تجمع بين إنتاج المزارع العضوي، ولذلك نجد الطبيعي

 . المحاصيل وتربية المواشي

 إدارة اآلفات

تشمل مبيدات اآلفات مبيدات األعشاب التي تستخدم للتخلص 

من أنواع األعشاب غير المرغوبة، ومبيدات الفطريات للتعامل 

مع األمراض الفطرية، ومبيدات الحشرات للتعامل مع اآلفات 

 عدوي. العث والسوسالحشرية، ومبيدات القمليات للتعامل مع 

استعمال مبيدات اآلفات، بصفة عامة، خيارا مرفوضا في 

وبدال منه، تستخدم الوسائل . عمليات الزراعة العضوية

 لمنع الخسائر غير المقبولة التي تتسبب الفيزيائيةالبيولوجية و

فيها اآلفات، ومن ذلك، على سبيل المثال، إطالق مفترسات 

 . اآلفات والطفيليات

  المياهإدارة

تستخدم المياه أثناء دورة اإلنتاج استنادا إلى احتياجات 

وعند .  مرحلة النموخاللالمحصول والظروف المناخية 

استخدامها للري، قد تضاف المياه بطرق آثيرة، مثل الري 

بما في ذلك إضافة خليط من المياه والسماد يطلق (بالتنقيط 

لمفتوحة، ، والري في القنوات ا")الري المسمد"عليه 

والرشاشات البسيطة، وآالت الري واسعة النطاق والتي تكون 

األشكال األخرى ثابتة أو تتحرك عبر المحصول، وآذلك 

 .المتنوعة من هذه الطرق

 الحصاد
 المحاصيل الحقلية باستخدام اآلالت، فيما قد جمعغالبًا ما يتم 

ة وتستخدم اآلالت المميكن. يتم جني المحاصيل األخرى يدويًا

وتشمل المهام . عادة في حصاد محاصيل الحبوب والبذور

الرئيسية التي تقوم بها الحصادة عمليات القطع والتجميع 
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والتغذية والدراس والفصل والتنظيف ومناولة الحبوب في 

 .الحقل

 أنشطة التخزين والمعالجة بعد الحصاد
تشمل أنشطة تخزين ومعالجة المحاصيل بعد الحصاد إزالة 

، غير المرغوبة من المنتج، مثل العصفة في الحبوباألجزاء 

؛ والفرز؛ والغسيل إلزالة الخضراواتواألوراق الخارجية في 

بقايا التربة والشوائب األخرى التي تؤثر على جودة المنتج؛ 

. والتجفيف، سواء في الحقل أو في مبان المزرعة؛ والتخزين

ي مواقع وقد تتطلب هذه األنشطة استخدام مبيدات اآلفات ف

وتشمل اآلالت . التخزين أو مع المنتج نفسه إلطالة فترة تخزينه

المستخدمة في نقل المنتج المحصولي إلى داخل المخزن 

وخارجه السيور والمثاقيب، وآذا الجرارات ذات الملحقات 

وتتباين مبان التخزين من السقائف والصوامع . المختلفة

 المجهزة بأنظمة للتحكم البسيطة إلى الحاويات الكبيرة والمعقدة

 . في الحرارة والرطوبة ونوعية الهواء
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استهالك المغذيات: )ب(الملحق
ق استخدام نبغي على المزارعين استخدام سجل األسمدة، لتوثي

 أمثلة على متوسط 1-ويقدم الجدول باء. آل مادة من المغذيات

 ويجب. امتصاص المغذيات بواسطة أنواع محددة من النباتات

التعبير عن آميات النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم آمواد 

خالصة، نظرا ألن الوزن الفعلي للمواد الخاصة المستخدمة في 

ومن األهمية أن .  التجارية المختلفةالمنتج يتباين بين المنتجات

. تتم إعادة تدوير المغذيات الموجودة في بقايا المحاصيل

بعض بقايا في مغذيات المحتوى  2-الجدول باءيعرض و

 .المحاصيل
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 أ بقايا المغذيات في محاصيل سنوية محددة: 2-الجدول باء

 )طن/آغم(محتوى المادة المغذية 

المحصول
السنوي

الكمية 
 المنتجة

النيتروجين
N 
 

الفوسفور
P 

البوتاسيوم
K 

مخلفات 
رة الذ

 الشامية

 طن 3
 هكتار/

10 2 12 

قش 
 األرز

 طن 1.5
 هكتار/

4.7 0.7 12 

قش 
 القمح

 طن 1
 هكتار/

3 0.8 14 

 :مالحظة
 FAO (Food and Agriculture Organization أ

of the United Nations). 2000. Guideline and 
reference material on integrated soil and 

nutrient management and conservation for 
farmer field schools. AGL/MISC/27/2000. 
Rome: Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, Land and Plant 
Nutrition Management Division. 

ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/misc27.pdf 

أمثلة على امتصاص المغذيات بواسطة : 1-الجدول باء
 محاصيل سنوية محددة

 ب)آغم 100/آغم(المغذيات في الغلة 
المحصول 
النيتروجين أ السنوي

N 
الفوسفور 

P2O5 
البوتاسيوم 

K2O 
المغنيسيوم

MgO 
-2.30 الحبوب

3.15 
0.94-
1.37 

1.88-
3.62 

0.30-
0.46 

 0.70 5.56 2.11 4.61  اللفت
النباتات 
 البقلية

5.70-
 ج7.80

1.35-
2.04 

3.08-
3.85 

0.53-
0.83 

البطاطس 
وشمندر 
 العلف

0.31 0.10-
0.15 

0.42-
0.79 

0.02-
0.11 

شمندر 
 السكر

0.54 0.20 0.85 0.12 

ذرة 
 السيالج

0.38 0.14 0.70 0.08 

الفصفصة، 
 0.08 0.70 0.16 0.80 البرسيم

خالئط 
العلف 
 األخضر

0.40 0.60 0.05 0.14 

 :مالحظات
 ,Polish Code of Good Agricultural Practiceأ 

Institute of Soil Science and Plant 
Cultivation Pulawy 1999 ISBN-83-88031-

02-3. In cooperation with Danish 
Agricultural Advisory Centre and co-

financed by the Danish EPA. 
  مع آميات مناسبة من المنتجات الثانويةب
النيتروجين المثبت بواسطة الجرثوم الجذري من الغالف ج 

 الجوي
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 استهالك المياه: الملحق ج
 

وضع توصيات بغية تحسين الممارسات ويمكن من خاللها 

د اإلمدالري في ظروف ا مواقيتالمتبعة في الري، وتخطيط 

 الزراعة على المطر حاالت، وتقييم اإلنتاج في المختلفة للمياه

 حاجة المحصول من المياه  حسابيتمو. أو نقص مياه الري

. مدخالت بيانات المناخ والمحصولضوء ومتطلبات الري في 

يمكن  القياسية، والمحاصيلبيانات يشتمل البرنامج على و

دا من خالل قاعدة  بل144البيانات المناخية لعدد الحصول على 

.CLIMWATبيانات 

 ومقارنته مع قيمةالمياه لكل محصول يمكن حساب استهالك 

وفي الممارسة الفعلية، تعتمد الحاجة إلى مياه . قياسية نظرية

الري على أصناف المحاصيل، ونوع التربة، ومعدل البخر، 

وتوفر منظمة األغذية . وممارسات الحفاظ على المياه

مواد إرشادية تتعلق بإدارة المياه وآيفية ) الفاو(والزراعة 

ية  أداة عملCROPWAT38وتعد . حساب الري المناسب

لكمبيوتر الشخصي تقوم بإنجاز العمليات الحسابية القياسية ل

لمعدل البخر وحاجة المحصول من المياه ومتطلبات الري، 

 .على وجه التحديد، تصميم وإدارة خطط الريوتتيح، 

  على1-يشتمل الجدول جيم و39

 الغلة والكفاءة لك، وآذحسب المحصولمتطلبات المياه لأمثلة 

 بعض أجزاء الجدول غير واضحة .النموذجية

                                                 
38 FAO AGL (2002b). 

                                                 
39 FAO AGL (2003). 

 ستهالك المياه بواسطة محاصيل سنوية محددةا: 1-الجدول جيم

المحصول 
 السنوي

 ب حاجة المحصول من المياه
 )مم في فترة النمو اإلجمالية(

 أ الغلة والكفاءة النموذجية

 الفاصوليا
هكتار /طن 2-1.5هكتار طازج و/ طن8-6 الغلة التجارية الجيدة في البيئات المواتية وفي وجود الري تبلغ 500 - 300

 – 80للفاصوليا الطازجة التي تحتوي على ) Ey(تبلغ آفاءة استغالل المياه للغلة المحصودة . ر جافةبذو
 3م/آغم 0.6 - 0.3رطوبة  % 10  وللفاصوليا الجافة التي تحتوي على3م/آغم 2.0 - 1.5رطوبة % 90

 القطن
هكتار منها /أطنان 5-4ما في وجود الري يو 180-160تبلغ اإلنتاجية الجيدة من محصول القطن الذي يستمر  1300 - 700

%  10للقطن الزهر الذي يحتوي على حوالي ) Ey(تكون آفاءة استغالل المياه للغلة المحصودة . نسالة% 35
 .3م/آغم 0.6 - 0.4رطوبة 

تختلف ). رطوبة% 13-10(هكتار / طن9إلى  6تبلغ الغلة التجارية الجيدة من الحصول في وجود الري  800 - 500
 .3م/ آغم1.6 و0.8للحبوب بين ) Ey(آفاءة استغالل المياه للغلة المحصودة 

الذرة 
 الشامية
 /السرغوم
 الدُّْخن

تتراوح آفاءة استغالل المياه للغلة ). رطوبة% 15-12(هكتار / أطنان5-3.5تبلغ الغلة الجيدة في وجود الري  650 - 450
 .3م/ آغم1.0 و0.6للحبوب بين ) Ey(المحصودة 

ل الصويافو
وفي ظروف . تتباين الغلة تباينا واسعا استنادا إلى عوامل توافر المياه واألسمدة والمسافات بين الصفوف 700 - 450

وتغل . هكتار بذرة/ طنا2.5 و1.5الزراعة على األمطار، فإن الغلة الجيدة من فول الصويا تتراوح بين 
تكون آفاءة استغالل المياه للغلة . وجود الريهكتار بذرة في / طنا3.5 و2.5األصناف المحسنة بين 

  .3م/ آغم0.7 - 0.4رطوبة  % 10-6للبذرة التي تحتوي على ) Ey(المحصودة 

عباد 
 الشمس

ُتعطي األصناف العمالقة، والتي تزرع لتغذية الدواجن واالستهالك البشري نظرا النخفاض محتواها من  1000 - 600
وتحتوي بذور األصناف . هكتار في ظروف الزراعة على األمطار/ طنا1.5-0.8 الزيت، غلة بذور في نطاق
وتشتمل . من الزيت وتعطي غلة إجمالية مماثلة لألنواع العمالقة% 35-25القزمية وشبه القزمية على 

وفي  %. 50األصناف الروسية الجديدة التي تتسم بأنها بذورها ذات قشرة قليلة على محتوى زيتي يصل إلى 
وتكون آفاءة استغالل المياه للغلة  .هكتار/ طنا3.5-2.5يتم الحصول عادة على غلة بذرة وجود الري 
 .3م/ آغم0.5 - 0.3رطوبة  % 10-6للبذور التي تحتوي على ) Ey(المحصودة 

 البطاطس
لة وشبه  يوما في المناخات المعتد120تكون الغلة الجيدة في وجود الري للمحصول الذي تستمر فترة زراعته  700 - 500

وتكون آفاءة . هكتار/طنا 25-15هكتار درنات طازجة وفي المناخات االستوائية /طنا 35-25االستوائية 
 .3م/ آغم7 - 4رطوبة  % 75-70للدرنات التي تحتوي على ) Ey(استغالل المياه للغلة المحصودة 

وتكون آفاءة استغالل ). رطوبة% 15-12(هكتار / أطنان6-4لري تبلغ الغلة الجيدة من القمح في وجود ا
 )للغلة المرتفعة (- 650-450 القمح .3م/ آغم1.0 - 0.8للحبوب حوالي ) Ey(المياه للغلة المحصودة 

  :مالحظات
  منظمة الزراعة واألغذية  FAO (2002 a) أ
 منظمة الزراعة واألغذية FAO AGL (1991) ب


