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إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
إنتاج المحاصيل الزراعيةب 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.(1حدة أو أآثر من  وحين تشارك مؤسسة وا

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 . المعنّية قطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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vironmentalGuidelines

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

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

عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة ألحد 
 مستويات مختلفة من تدهور – على سبيل المثال ال الحصر –ات المشروع

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

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 

 ،ُمضيفالوضع في البلد ال: 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

ف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضي

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 

حتاج األمر إلى  ي– 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

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

  .والبيئة

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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 التطبيق
تتضمن هذه الوثيقة معلومات تتصل باإلنتاج التجاري واسع 

النطاق للمحاصيل الزراعية وترآز على المحاصيل الرئيسية 

منها والتي تشمل الموز والحمضيات وقصب السكر والزيتون 

وأشجار زيت النخيل والبن والكاآاو والتي توجد في آل 

وهي ال تتضمن معالجة المواد . المناطق المعتدلة واالستوائية

وقد تم تناول . الخام للحصول على منتجات شبه نهائية ونهائية

اإلرشادات العامة بشأن البيئة إنتاج المحاصيل السنوية في 

ويحتوي .  من أجل المحاصيل السنويةوالصحة والسالمة

. على وصف آامل ألنشطة الصناعة في هذا القطاع)أ(الملحق 

 :وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

  ة وآيفية التعامل معهااآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناع: 1.0القسم 
  مؤشرات األداء ورصده: 2.0القسم 
  ضافيةاإلمصادر المراجع وثبت ال: 3.0القسم 
  وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
 وآيفية التعامل معها

 
يقدم القسم التالي موجًزا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

 المحاصيل الزراعية إلى جانب توصيات حول المرتبطة بإنتاج

وقد قدمت التوجيهات اإلضافية حول . آيفية التعامل معها

قضايا البيئة والصحة والسالمة التي قد تكون مشترآة عبر 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة قطاعات الصناعة في 
 . والسالمة

 البيئة  1.1

 إنتاج المحاصيل تتضمن القضايا البيئية المرتبطة بقطاع

 :الزراعية بصورة أساسية ما يلي

 

 الضغط على الموارد المائية  •

  تحات التربة وفقدان القدرة اإلنتاجية •

 استخدام مبيدات اآلفات •

 وإغناء البيئات المائية بالمغذيات •

 التأثيرات على التنوع البيولوجي •

 بقايا المحاصيل والنفايات الصلبة األخرى  •

  ف الجوياالنبعاثات إلى الغال •

 
 الضغط على الموارد المائية

تهدف إدارة المياه إلنتاج المحاصيل إلى تعظيم اإلنتاج 

المحصولي مع الحفاظ في الوقت نفسه على آمية الموارد 

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؛ •

تقييم قدرة الموارد المائية الجوفية أو السطحية والتعاون  •

مع الجهات الوطنية واإلقليمية المعنية لضمان اشتمال 

مياه المشروع على خطط قائمة أو مستجدة إلدارة ال

 ومراقبتها؛

 اختيار المحاصيل حسب توافر المياه؛  •

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

 :إذا آان ذلك مالئما، من خالل

o  الحد من االنسيال السطحي باستخدام طرق مثل

الحراثة الحافظة، والمصاطب، والحواف المرتفعة 

 بامتداد الخط الكفافي لألراضي؛

o ياه الموجودة في المستجمع إلى المحاصيل تحويل الم

نفسها من خالل تحويل تدفق الفيضان من الوديان، 

وتوجيه االنسيال باستخدام حوائط منخفضة، وتحويل 
                                                 

2 FAO (2002a) منظمة األغذية والزراعة  
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التدفق باتجاه المحاصيل من الطرق والمسارات 

لتخزين المياه في التربة والحد من تأثير فترات 

 الجفاف الفاصلة القصيرة؛ 

o  من الفترات المطيرة لالستخدام أثناء تخزين االنسيال

فترات الجفاف القصيرة في الخزانات والبرك 

 واألحواض والسدود األرضية؛ 

 : تطبيق تدابير الري الهادفة إلى الحفاظ على المياه •

o  الحد من التبخير بتفادي الري في منتصف النهار

إذا آان ذلك (واتباع أساليب الري بالتنقيط والتقطير 

 استخدام الرش تحت الظلة بدال من الرش ، أو)عمليا

 العلوي؛

o  الحد من عمليات الفقد باالرتشاح في القنوات من

 خالل تبطينها أو استخدام القنوات المغلقة؛

o  السيطرة على األعشاب في الممرات بين الصفوف

 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

المطر والتبخير وآذلك أوقات وآميات الري 

المستخدمة من أجل فهم االتجاهات طويلة المدى في 

 .استخدام المياه

 

 تحات التربة وفقدان القدرة اإلنتاجية
ور التربة عن اإلدارة السيئة، وباألخص االستخدام قد ينتج تده

. المبالغ فيه لآلالت وممارسات الزراعة المكثفة على نحو زائد

وقد يزداد تحات التربة نتيجة الهطول الغزير لألمطار 

والعواصف والمنحدرات الشديدة والطويلة، وقد يسهم في 

رة وينبغي إدا. الترسيب الالحق باألجسام المائية السطحية

وتعد الرسابة ملوثا هاما لخواصها . التربة لمنع تكون الرسابة

الفيزيائية، والتفاعالت الكيميائية المحتملة لها واألحمال 

فالرسابة المعلقة تحمل ملوثات مثل مبيدات اآلفات . اإلجمالية

والمغذيات والمعادن النادرة بما يتسبب في مشكالت بجودة 

قة آيمائيا وفيزيائيا وينتج عن ذلك وتتحلل الرسابة المعل. المياه

. مشكالت تتعلق بجودة المياه وتؤثر على االستخدام الفعال

ويحد ترسب الرسابة العالقة من قدرات التخزين وتدفق 

المجاري المائية والبحيرات والمستودعات، بما يؤثر بشدة على 

وتشمل . اإلمدادات المائية ويزيد من احتماالت الفيضان

3: فقدان التربة ما يليممارسات منع

انظر فيما ) (INM(اتباع أسس اإلدارة المتكاملة للمغذيات  •

 لتفادي استنزاف المغذيات أو تراآمها؛) يلي

استخدام المحاصيل المالئمة أو التي تمت مواءمتها للمناخ  •

 المحلي وظروف التربة؛

في المناطق التي تتسم بمنحدرات شديدة الميل، يمكن  •

زراعة واتجاه الزرع بالنسبة للخط مراعاة أحزمة ال

 الكفافي لألرض لتفادي التحات نتيجة التهطال أو الري؛

استخدام الحواجز الحجرية، أو الحواجز النباتية عبر  •

المنحدر، أو المصاطب، أو قنوات التصريف والتحويل 

 لمنع التحات بفعل الرياح والمياه؛

 نتيجة استخدام اآلالت المناسبة لتفادي انضغاط التربة •

 المعدات بالغة الثقل؛

عدم استخدام المياه ذات الملوحة العالية في الري لمنع  •

  4تملح التربة؛

استخدام الغطاء النباتي أو المحاصيل البينية وأحزمة  •

 الحماية لتقليل التحات بفعل الرياح واألمطار الغزيرة؛

                                                 
3 FAO (2002) منظمة األغذية والزراعة  
 The Use of Salineالفصل الرابع من , )FAO) 1992 راجع 4

Waters for Crop Production , للحصول على مناقشة حول
 .مالءمة المياه ألغراض الري
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زيادة محتوى المادة العضوية في التربة بإضافة المواد  •

مثل بقايا المحاصيل وخالئط التسميد والسماد العضوية 

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  •

مدة، وللحفاظ على التحميض بفعل ترسب الحامض واألس

 مستويات ثابتة من درجة الحموضة؛ 

على سبيل المثال، المعادن (تقييم نوعية الحمأة للملوثات  •

 .قبل استخدامها لتحسين التربة) الثقيلة
 

 استخدام مبيدات اآلفات
ليس الهدف الرئيسي من إدارة استخدام مبيدات اآلفات القضاء 

مل مع اآلفات واألمراض على آافة الكائنات الحية، وإنما التعا

التي قد تؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي 

يظل استخدامها عند مستوى أقل من حد اإلضرار اقتصاديًا 

وينبغي إدارة مبيدات اآلفات لتجنب انتقالها من الموقع . وبيئيًا

إلى البيئات البرية أو المائية وذلك بتحديد استخدامها آجزء من 

الموثقة في إدارة ) IPM(اتيجية اإلدارة المتكاملة لآلفات إستر

وينبغي مراعاة المراحل التالية عند  ).PMP(مبيدات اآلفات 

وضع وتنفيذ إستراتيجية اإلدارة المتكاملة لآلفات مع إعطاء 

األولويةٌ لإلستراتيجيات البديلة إلدارة اآلفات، وعدم استخدام 

 . لآلفات إال آخيار أخيرالمبيدات الكيميائية التخليقية 

 بدائل استعمال مبيدات اآلفات

ينبغي دراسة إمكانية استخدام البدائل التالية لمبيدات اآلفات، ما 

 :أمكن

تزويد المسؤولين عن اتخاذ القرار بشأن استعمال مبيدات  •

اآلفات بالتدريب على تحديد اآلفات، والتعرف على 

 األعشاب الضارة، واالستطالع الميداني؛ 

تدوير المحاصيل للحد من وجود اآلفات واألعشاب في  •

 النظام البيئي للتربة؛

 استخدام أصناف المحاصيل المقاومة لآلفات؛ •

انيكية لمكافحة األعشاب الضارة استخدام األساليب الميك •

 أو االقتالع الحراري لألعشاب الضارة؛ /و

دعم واستخدام الكائنات النافعة مثل الحشرات، والطيور،  •

عث، والعوامل الميكروبية، في المكافحة البيولوجية وال

 لآلفات؛ 

حماية األعداء الطبيعيين لآلفات من خالل توفير الموئل  •

المالئم، مثل الشجيرات التي تتخذ آأماآن للتعشيش، أو 

أي آساء نباتي آخر من البيئة األصلية يمكن أن يتخذ 

 آمأوى لمفترسات اآلفات؛ 

رعي في تلك المناطق وإدارة استخدام الحيوانات في ال •

 الغطاء النباتي؛ 

استخدام وسائل المكافحة الميكانيكية مثل المصائد،  •

والحواجز، واإلضاءة، والصوت، لقتل اآلفات، أو 

 .ترحيلها، أو طردها

 
 استعمال مبيدات اآلفات

إذا آان استعمال مبيدات اآلفات مسموحًا به وفقا لخطة إدارة 

 المستخدمين اتخاذ التدابير االحتياطية مبيدات اآلفات، فإن على

 : التالية للحد من التأثيرات المحتملة على البيئة

تدريب األفراد على طريقة رش مبيدات اآلفات وضمان  •

حصولهم على الشهادات المالئمة أو ما يعادلها من تدريب 

  5 ؛إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة

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

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

. المعني بمبيدات اآلفات الزراعية) CFR Part 170 40(حماية العمال 
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صى جرعة أو مراجعة توجيهات الجهة المصنعة بشأن أق •

معالجة موصى بها، إضافة إلى التقارير المنشورة حول 

آيفية استخدام المعدل المخفض الستعمال مبيدات اآلفات 

، )DAAS 2000مثل (دون حدوث نقص في تأثيره 

 ؛ورش الحد األدنى من الجرعة الفعالة

رش مبيدات اآلفات بناء على معايير مثل المالحظات  •

لة الجوية، ووقت المعالجة، الميدانية، وبيانات الحا

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 

  ؛ب1أ و1الخطر 

تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف منظمة  •

ة العالمية الموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة الصح

 إذا آان البلد المضيف ال يفرض أية قيود على IIالخطر 

توزيع واستخدام هذه المواد الكيمائية، أو إذا آان من 

المحتمل سهولة حصول األفراد على هذه المنتجات على 

الرغم من افتقارهم إلى التدريب السليم والمعدات والمرافق 

ئمة لمناولة وتخزين هذه المنتجات واستخدامها المال

 والتخلص منها بالطريقة السليمة؛

تجنب استخدام مبيدات اآلفات المندرجة في المالحق ألف  •

وباء من اتفاقية ستكهولم، إال بموجب الشروط المذآورة 

 6;في االتفاقية

ينبغي أن تستخدم فقط مبيدات اآلفات المصنعة بموجب  •

لمعتمدة من قبل الهيئة المناسبة ووفقًا ترخيص والمسجلة وا

                                                                                

                                                
آما تلزم أيضًا بأن يتم رش المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص 

 .معتمد في رش مبيدات اآلفات أو في وجوده
6 (The Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants 2001)  

للمدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع واستخدام مبيدات 

 ;7)الفاو(اآلفات لمنظمة األغذية والزراعة 

استخدام مبيدات اآلفات التي تحمل بطاقات بيانات مطابقة  •

للمواصفات والمعايير الدولية فقط، مثل المبادئ التوجيهية 

 األغذية والزراعة بشأن الممارسات الجيدة المنقحة لمنظمة

 ؛ 8لوضع البيانات على مبيدات اآلفات

اختيار تقنيات وممارسات استعمال المبيدات التي تهدف  •

إلى تقليل االنجراف أو االنسيال غير المقصود آما هو 

مبين في برنامج المكافحة المتكاملة لآلفات، وتحت 

 ظروف محكومة؛ 

رش مبيدات اآلفات وفقًا لتوصيات صيانة ومعايرة معدات  •

 الجهة المصنعة؛

إقامة مناطق أو أشرطة حماية غير معالجة على طول  •

مصادر المياه، واألنهار، والجداول، والبرك، والبحيرات، 

 والقنوات للمساعدة في حماية الموارد المائية؛ 

تجنب استخدام مبيدات اآلفات التي وجدت صلة بينها وبين  •

  .الت بيئية محليةتهديدات أو مشك

 مناولة مبيدات اآلفات وتخزينها 

لمنع التلويث المحتمل للتربة وموارد المياه الجوفية أو السطحية 

نتيجة حوادث االنسكاب العرضية أثناء نقل مبيدات اآلفات 

وخلطها وتخزينها والحد منه والتحكم فيه، ينبغي تخزين 

ات الخاصة مبيدات اآلفات ومناولتها بما يتفق مع التوصي

اإلرشادات العامة بشأن الصحة بالتعامل مع المواد الخطرة في 
 :وتشمل التوصيات اإلضافية ما يلي. والسالمة والبيئة

تخزين مبيدات اآلفات في عبواتها األصلية، في موقع  •

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

ل مالئم جيدة، على أن يكون باإلمكان غلقه وتعريفه بشك
 

7 (FAO) (2002c) منظمة األغذية والزراعة 
8  (FAO) (2002c) منظمة األغذية والزراعة 



 إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 إنتاج المحاصيل الزراعيةالخاصة ب

      

 
    6           2007 نيسان، /بريلإ 30

 مجموعة البنك الدولي   

من خالل العالمات، مع قصر الوصول إليه على 

يحظر تخزين أية أغذية . 9األشخاص المصرح لهم فقط

يجب تصميم حجرة . لإلنسان أو للحيوان في ذلك المكان

التخزين بحيث يتوفر بها تدابير الحتواء المواد المنسكبة 

وأن يوضع في االعتبار عند تحديد موقعها احتماالت 

  والموارد المائية؛ تلوث التربة

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  •

يجب تداول الحاويات الملوثة باعتبارها ). مياه الشرب

يجب التخلص . ملتها على هذه الصفةنفايات خطرة، ومعا

من الحاويات الملوثة بمبيدات اآلفات بطريقة تتسق مع 

إرشادات منظمة األغذية والزراعة وتوجيهات الجهة 

 10المصنعة؛

عدم شراء أو تخزين مبيدات آفات بكميات تزيد على  •

ما يدخل "الحاجة، مع تدوير المخزون منها باتباع مبدأ 

 عالوة على 11 .تى ال تترك لتتقادم، ح"أوًال، يخرج أوًال

ذلك، يجب تجنب استخدام مبيدات اآلفات المتقادمة تحت 

 ويجب إعداد خطة إدارة 12أي ظرف من الظروف؛

تتضمن تدابير الحتواء جميع المخزونات المتقادمة، 

وتخزينها، وتدميرها نهائيًا، وفقًا إلرشادات منظمة األغذية 

 البلد بموجب اتفاقيات والزراعة وباالتساق مع التزامات

 .استكهولم، وروتردام، وبازل

                                                 

                                                

9 )FAO (2002c منظمة األغذية والزراعة 
 راجع إرشادات منظمة األغذية والزراعة بشأن التخلص من نفايات 10

  .مبيدات اآلفات وحاوياتها
  منظمة األغذية والزراعة FAO (1996) راجع 11
ر منظمة األغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات اآلفات  راجع منشو12

 FAO Pesticide Disposal Series No. 3. ورقابة المخزون
(1996).  

تجميع مياه الشطف المستخدمة في تنظيف المعدات إلعادة  •

في تخفيف مبيدات اآلفات المماثلة إلى (استخدامها 

 ؛ )الترآيزات المستخدمة في رشها، على سبيل المثال

التأآد من تنظيف المالبس الواقية التي يتم ارتداؤها أثناء  •

يدات اآلفات أو التخلص منها بطريقة مسؤولة من رش مب

 الناحية البيئية

تطبيق مسافات التراجع عن فوهة بئر اإلمداد بالمياه  •

 الجوفية عند رش مبيدات اآلفات أو تخزينها 

االحتفاظ بسجالت يسجل بها استخدام مبيدات اآلفات  •

 .وفعاليتها
 

 إغناء البيئات المائية بالمغذيات
 إلى تعظيم 13ستراتيجيات إدارة المغذياتينبغي أن تهدف ا

اإلنتاج المحصولي والحفاظ في الوقت نفسه على حالة 

المغذيات بالتربة وتحسينها دون أن ينتج عن ذلك مشكالت 

وهذه االستراتيجيات ينبغي تطبيقها آجزء . بيئية خارج الموقع

من مقترب خطة متكاملة إلدارة المغذيات يهدف إلى منع تلوث 

لمياه الجوفية وإغناء المياه السطحية بالمغذيات نتيجة مصادر ا

انسيال ونض مغذيات المحاصيل الزائدة والحد من ذلك 

ويكون احتمال االنسيال . والسيطرة عليه بكافة السبل الممكنة

والنض أآبر أثناء فترات نشر المغذيات وبعده مباشرة إذا لم 

ر الغزيرة التي تكن المغذيات مدمجة في التربة، وأثناء األمطا

 . تؤدي إلى انسيال سريع

يجب مراعاة الخطوات التالية عند وضع استراتيجية إدارة 

متكاملة إلدارة المغذيات وتطبيقها بما في تقييم الحاجة 

الستعمال مغذيات المحاصيل، واتباع خطة أثناء استعمال 

مغذيات المحاصيل وفيما بعد االستعمال، ومناولة المغذيات 

 .وتخزينها

 
13 Roy et al. (2006)  
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 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 الحد من استخدام 

ثة مطلقا، أساليب الحراثة المخفضة أو عدم استخدام الحرا

وتدوير 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

رة استخدام النباتات في تغطية التربة، وباألخص أثناء فت •

 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 . المحصول

 الل مالحظات اختبار قطع األراضيمن خ

تقييم حامضية التربة، والتي تمثل عامال هاما لتحقيق  •

 أقصى امتصاص للفوسفات؛

تزويد مشغلي المزارع بالتدريب الالزم على استراتيجية  •

اإلدارة المتكاملة للمغذيات واتباع المبادئ المنشورة وأدلة 

  14.الممارسة الزراعية

 استعمال مغذيات المحاصيل

إذا آان استعمال مغذيات المحاصيل مسموحا به، فإنه ينبغي 

مراعاة اإلجراءات التالية الموصى بها للحد من التأثيرات على 

 : البيئة

                                                 
  منظمة األغذية والزراعة FAO (2000) راجع 14

استعمال المواد العضوية، مثل السماد الطبيعي، بدال من  •

 األسمدة الصناعية إلى أقصى حد ممكن؛

ل دمج السماد الطبيعي في التربة أو وضعه بين المحاصي •

المزروعة لتحسين استفادة النبات من المغذيات وبالتالي 

تجنب وضع السماد . الحد من فقد المغذيات والتلوث

الطبيعي السائل أو الصلب بصورة مباشرة على مناطق 

في المناطق التي . الرعي أو المحاصيل الصالحة لألآل

تشهد تربية آثيفة للمواشي، ينبغي التنبه إلى أنه قد تستخدم 

راضي الزراعية آمكان للتخلص من السماد الطبيعي األ

 .وهو ما ينطوي على مخاطرة بحدوث تخصيب زائد

في الزراعات البستانية، حيث " الري المسمد"استخدام  •

ويتطلب . تضاف آميات صغيرة من السماد إلى مياه الري

ذلك إدارة مفصلة وينبغي أن يكون مقتصرا على المزارع 

 المياه حيث يمكن التحكم في المزودة بأنظمة إلدارة

 .التوقيت وفي حجم تدفق العائد من الري

حدد التوقيت المناسب الستعمال مغذيات المحاصيل في  •

ضوء المعلومات المتعلقة بحالة الجو لتفادي، ما أمكن، 

 االستعمال أثناء فترات التهطال أو بالقرب منها

 طبيعي؛استخدام المعدات الفنية المالئمة في نشر السماد ال •

بال "إنشاء مناطق حماية أو أشرطة أو أية مناطق أخرى  •

بامتداد مصادر المياه، واألنهار، والجداول، " معالجة

والبرك، والبحيرات، والقنوات لتعمل بمثابة مرشحات 

 تلتقط االنسيال المحتمل من األراضي

تطبيق توصيات خطط ووثائق اإلدارة المتكاملة للمغذيات  •

INMشمل استخدام سجل لألسمدة بغرض ، وهو ما قد ي

 : تدوين المعلومات التالية

o  تواريخ الشراء، وتواريخ االستخدام، وآمية السماد

هكتار، والغرض من االستخدام، /المستخدم لكل حقل

 وحالة الجو أثناء االستعمال
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o  معدالت استعمال المغذيات حسب مراحل نمو

 المحصول 

o ل لضمان الجدول الزمني لصيانة معدات االستعما

 قدرتها على مناولة الجرعات بفاعلية
 

 مناولة مغذيات المحاصيل وتخزينها 

لمنع التلوث المحتمل للتربة وموارد المياه الجوفية أو السطحية 

نتيجة حوادث االنسكاب العرضية أثناء نقل مغذيات المحاصيل 

وخلطها وتخزينها والحد منه والتحكم فيه، فإنه ينبغي تخزين 

محاصيل ومناولتها بما يتفق مع التوصيات الخاصة مغذيات ال

اإلرشادات العامة بشأن الصحة بالتعامل مع المواد الخطرة في 
عالوة على ذلك، ينبغي تخزين األسمدة في . والسالمة والبيئة

عبواتها األصلية، داخل موقع مخصص على أن يكون في 

 اإلمكان غلقه ووسمه وسمًا صحيحًا بالعالمات المالئمة،

 .وقصر دخوله على األشخاص المصرح لهم فقط

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

الزراعة التقليدية والحديثة والمكثفة إلى تأثيرات سلبية على 

وقد تشمل التهديدات الرئيسية للنظام البيئي . التنوع البيولوجي

 : ها على مستوى المزرعة ما يليوالتي يلزم إدارت

 فقدان الموارد الجينية والتنوع

ينبغي أن يكون األشخاص المسؤولون عن عمليات إنتاج 

المحاصيل الزراعية على وعي بقضايا التنوع البيولوجي على 

، )وهو ما يطلق التنوع البيولوجي الزراعي(مستوى المزرعة 

مة في المنطقة التي هذا إلى جانب قضايا التنوع البيولوجي العا

وينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية للمحافظة . توجد بها المزرعة

  :على التنوع البيولوجي الزراعي على مستوى المزرعة

ما أمكن، دراسة إعادة استخدام بقايا المحصول السابق  •

وينبغي دراسة إمكانية نشر اآلفات قبل . على سطح التربة

 اللجوء لهذه الممارسة؛

ن عمليات إعداد التربة للحفاظ على ترآيب النظام الحد م •

مثل، تعزيز استخدام أساليب الحراثة المخفضة (البيئي لها 

 ؛)أو عدم الحراثة

االستعانة بالحدود الحقلية لتوفير ممرات للحياة البرية  •

 حول حقول إنتاج المحاصيل؛ 

توفير مناطق حماية في المساحات الزراعية المجاورة  •

ة البرية التي تتمتع بأهمية بيئية وبحثية لمناطق الحيا

 خاصة؛ 

مراقبة صحة التربة بانتظام، على سبيل المثال، من خالل  •

تحديد أعداد األنواع التي تمثل مؤشرا حيويا على الكائنات 

الحية التي ترى بالعين المجردة في التربة مثل أعداد دودة 

  األرض؛

تحتوي على استخدام بذور المحاصيل المعتمدة التي ال  •

بذور أنواع دخيلة عدائية والتي تتفق مع المعلومات 

 الموجودة على العبوة من حيث قطر البذرة وأصنافها؛ 

ضمان الحماية ألعداء اآلفات الطبيعيين من خالل توفير  •

موائل مواتية مثل الوشائع، ومواقع التعشيش، والغطاء 

 النباتي األصلي وذلك إليواء مفترسات اآلفات؛

 استخدام ممارسات الزراعة العضوية إلى الحد تعزيز •

 15.المالئم

 
ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية للمحافظة على التنوع الحيوي 

  :اإلقليمي

قبل تحويل األراضي إلى إنتاج المحاصيل الزراعية،  •

ينبغي مسح منطقة المشروع وذلك من أجل تعيين أنواع 
                                                 

 IFOAMراجع ,  لمزيد من التوجيهات حول الزراعة العضوية15
(2005) 
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 والتأآد من الموئل الطبيعية والمعدلة وتصنيفها ووصفها

قيمتها من حيث التنوع البيولوجي على المستوى اإلقليمي 

  أو الوطني؛

ضمان أن أي موئل طبيعي أو معدل سيتم تحويله إلى  •

إنتاج المحاصيل الزراعية ال يحتوي على موئل حرج، بما 

في ذلك الموئل المعروف بأنه يضم أنواع معرضة للخطر 

أو أن يكون أو أنواع معرضة للخطر على نحو حرج، 

محتويًا على مناطق هامة لتكاثر وتغذية وتجمع الحياة 

  البرية؛

االحتراس من وجود أنواع معرضة للخطر أو أنواع  •

معرضة للخطر على نحو حرج في المناطق المستخدمة 

بالفعل إلنتاج المحاصيل الزراعية ومراعاتها أثناء إجراء 

  عمليات اإلدارة؛

لحد األدنى من اإلزعاج للمناطق اتخاذ التدابير التي تكفل ا •

  .المحيطة أثناء حصاد أو تجميع المحاصيل

 

 )GMOs(الكائنات الحية المعدلة وراثيًا 

تشمل الشواغل البيئية فيما يتصل بإدخال المحاصيل المعدلة 

ربما تكون (وراثيا انتقال الجينات المدخلة إلى األنواع األخرى 

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

. الحشرات النافعة، أو زيادة القدرة على المقاومة لدى اآلفات

وينبغي تقييم إدخال المحاصيل المعدلة وراثيا للتأآد من توافقها 

مع إطار العمل التنظيمي المطبق في البلد المضيف بخصوص 

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

لبلد المضيف، فإنه ينبغي تقييم التأثيرات والمخاطر في ا

المحتملة لعملية اإلدخال، واالنتباه بشكل خاص إلى احتمال 

تعزيز السلوك العدواني، وتحديد أية تدابير تخفيف 

  16.مالئمة

 بقايا المحاصيل والنفايات الصلبة األخرى 
ي بقايا يتمثل المقدار األآبر من البقايا بقطاع اإلنتاج الزراعي ف

المحاصيل نفسها، على الرغم من أن النفايات ذات التأثير 

األآبر تتصل في الغالب بحاويات مبيدات اآلفات ومبيدات 

وتشمل تدابير منع . اآلفات المتقادمة ومنتهية الصالحية

 : التأثيرات المحتملة المرتبطة بهذه النفايات والتحكم فيها ما يلي

والمواد العضوية األخرى إعادة تدوير بقايا المحاصيل  •

وينبغي . بترك المواد في الحقول أو حرثها أو تدمينها

 دراسة إمكانية نشر اآلفات قبل اللجوء لهذه الممارسة؛

إعادة استخدام بقايا المحاصيل آوقود لتوليد الطاقة  •

الحرارية في مرافق الطاقة الحيوية، وآطبقة سفلية في 

 امل التكرير الحيوي؛ مرافق التخمير، وآمادة تغذية في مع

على سبيل (تنظيف عبوات وحاويات مبيدات اآلفات  •

والتخلص منها ) المثال، باستخدام أسلوب الشطف الثالثي

على سبيل المثال، من خالل السحق أو التمزيق أو (

لضمان عدم استخدامها الحقا مع ) اإلعادة إلى المورد

؛ ينبغي استعادة محاليل 17األطعمة أو مياه الشرب

الشطف من أجل إعادة استخدامها آعوامل مخففة، أو 

تخزينها من أجل التخلص النهائي بما يتفق مع الخطوط 

 التوجيهية للفاو المعمول بها في هذا الخصوص؛

التعامل مع مبيدات اآلفات المنتهية صالحيتها أو غير  •

اإلرشادات المرغوبة آنفايات خطرة بما يتماشى مع 
 والمبادئ التوجيهية صحة والسالمةالعامة بشأن البيئة وال

                                                 
كائنات الحية المعدلة محكوما بالمبادئ المحددة  ينبغي أن يكون إدخال ال16

في اتفاقية التنوع البيولوجي والمتاحة على 
shtml.default/org.biodiv.www://http.  
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للفاو المعنية بالتعامل مع مبيدات اآلفات المنتهية 

 19, 18.صالحيتها أو غير المرغوبة

 
 االنبعاثات إلى الغالف الجوي 

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 ،

المعدات اآللية أو من النواتج الثانوية لالحتراق عند التخلص 

وقد توجد الديوآسينات . من بقايا المحاصيل أو تدميرها

بمبيدات آفات والفيورنات في البقايا في حالة معالجة المحاصيل 

، 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

التعامل مع االنبعاثات المترتبة على استخدام معدات  •

المزارع اآللية وفقا للتوصيات المنصوص عليها في 

 فيما اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 يتعلق بالمصادر المتنقلة والثابتة؛

دة قدرة التربة على تبني خيارات حرث مخفضة لزيا •

 تخزين الكربون؛

ما أمكن، استخدام الوقود الحيوي بدال من طاقة الوقود  •

 األحفوري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛

                                                 

                                                

18 FAO (1999) منظمة األغذية والزراعة 
ص من مبيدات اآلفات يتضمن الشحن إلى  في حالة ما إذا آان التخل19

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

ما أمكن، إعطاء األولوية في االستخدام ألساليب التجفيف  •

 الشمسي بالنسبة للمحاصيل التي تحتاج إلى تجفيف؛

فادي حرق القش والمواد خفض انبعاثات المادة الجسيمية بت •

العضوية األخرى الموجودة في الحقل، وباالحتفاظ بالمادة 

العضوية لحماية التربة ضد التحات بفعل الرياح وفي 

 أعقاب أنشطة إعداد التربة؛

تجنب االنبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة  •

)POPs ( والتي قد تترتب على الحرق المفتوح للنفايات

 اعية التي سبق معالجتها بمبيدات اآلفات؛ الزر

الحد من انبعاثات األمونيا وأآسيد النيتروز عن  •

 : 20طريق

o الحد من ترآيزات األمونيا والنترات في التربة؛ 

o استعمال مثبطات إزالة النترتة؛ 

o تحسين تهوية التربة؛ 

o  تحسين استيعاب التربة ألسمدة األمونيا واليوريا

ام أساليب مثل حقن السماد والسماد الطبيعي باستخد

الطبيعي، ووضع األسمدة على عمق آاف تحت 

التربة، واستخدام األسمدة ذات الحبيبات الكبيرة في 

 .حقول األرز المغمورة ونحو ذلك

 الصحة والسالمة المهنية  1.2

تتضمن قضايا الصحة والسالمة المهنية المتعلقة بإنتاج 

 : المحاصيل الزراعية ما يلي

 لبدنية؛ المخاطر ا •

 دخول األماآن المحصورة؛ •

 المخاطر الكيماوية؛  •

 

 
20 Roy et al. (2006) 
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 المخاطر البدنية
 اآلالت والمرآبات

يشهد هذا القطاع حوادث فيما يتصل باستخدام اآلالت 

والمرآبات مثل الجرارات وآالت الحصاد وغيرها من اآلالت 

عالوة على ذلك، فقد يكون . التي تستخدم في المزارع

التأثيرات المقترنة بضوضاء اآلالت المشغلون معرضين لخطر 

العاملة، وباألخص في األماآن المحصورة بشكل آبير داخل 

مباني المزارع، أو بالجهد المبذول في العمل والذي يكون 

وقد تمت مناقشة  .مرهق بدنيا نتيجة اقترانه بالحرآة الدائمة

التأثيرات المحتملة على السالمة والصحة المهنية نتيجة تشغيل 

اإلرشادات العامة بشأن عدات والمرآبات وإصالحها في الم
 . البيئة والصحة والسالمة

 األماآن المحصورة

تتضمن مخاطر الصحة والسالمة المهنية المرتبطة باألماآن 

على سبيل المثال، آبار السماد (المحصورة في المزارع 

الطبيعي، أو الصوامع، أو صناديق الحبوب، أو صهاريج 

خطر ) مباني غير المزودة بوسائل آافية للتهويةالمياه، أو ال

 .االختناق الذي يعود بصورة أساسية إلى تراآم غاز الميثان

وينبغي وضع قيود على الدخول إلى جميع األماآن المحصورة 

وأن يخضع هذا الدخول إلى اإلشراف المعتمد من قبل أفراد 

مة اإلرشادات العامدربين تدريبًا صحيحًا آما هو مبين في 
  .بشأن البيئة والصحة والسالمة

 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 

. واالستنشاق أثناء اإلعداد واالستعمال) 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

 : التوصيات المرتبطة تحديدا بإنتاج المحاصيل الزراعية ما يلي

تدريب األفراد على طريقة استخدام مبيدات اآلفات  •

 أو ما 21وضمان حصولهم على الشهادات الالزمة

 تدريب إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة؛ يعادلها من 

االلتزام بالفترات الفاصلة بعد المعالجة لتجنب تعرض  •

المشغل للمحاصيل التي عليها بقايا مبيدات اآلفات لدى 

 دخوله مرة أخرى؛ 

االلتزام بالفترات الفاصلة قبل الحصاد لتجنب تعرض  •

ء المشغل للمنتجات التي عليها بقايا مبيدات اآلفات أثنا

  الحصاد؛

وفقًا لمنظمة األغذية (التأآد من اتباع الممارسات الصحية  •

لتجنب تعرض ) والزراعة وخطة إدارة مبيدات اآلفات

 .أفراد األسرة لبقايا مبيدات اآلفات

 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها  1.3

قد تتضمن المشاآل المتعلقة بصحة المجتمع وسالمته أثناء 

 :ية، ما يليإنتاج المحاصيل الزراع

                                                 
غير "تصنف الوآالة األمريكية لحماية البيئة مبيدات اآلفات إلى   21

يع العمال الذين يقومون ويجب على جم". مقيدة االستخدام"أو " مصنفة
برش مبيدات اآلفات غير المصنفة الحصول على تدريب وفقًا لمعيار حماية 

ويجب . الخاص بمبيدات اآلفات الزراعية) CFR Part 170 40(العمال 
أن ترش المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص معتمد في رش 

لمعلومات، راجع للحصول على المزيد من ا. مبيدات اآلفات أو في وجوده
htm.worker/health/pesticides/gov.epa.www://http  

http://www.epa.gov/pesticides/health/worker.htm
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التعرض المحتمل لمبيدات اآلفات عن طريق رذاذ الرش،  •

والتخلص واالستخدام غير السليم لمواد التغليف 

والحاويات باإلضافة إلى وجود مبيدات اآلفات بنسب 

ترآيز من المحتمل أن تكون ضارة في منتجات ما بعد 

 الحصاد؛ 

التعرض المحتمل لمسببات األمراض والروائح الضارة  •

 لمصاحبة الستخدام السماد الطبيعي؛ا

التعرض المحتمل لالنبعاثات الهوائية الناتجة عن حرق  •

 .نفايات المحاصيل في الخالء

 
قد تؤثر مبيدات اآلفات على صحة المجتمع بنفس الطرق التي 

تؤثر في األفراد العاملين، وذلك من خالل االتصال الجلدي أو 

. يميائية أثناء االستخدامعن طريق استنشاق مثل هذه المواد الك

ويعتمد مستوى التعرض المحتمل للمجتمع لمبيدات اآلفات في 

البيئة على الظروف المناخية، مثل شدة الرياح وسرعتها، بينما 

قد يعتمد التعرض إلى المستويات المتبقية في منتجات ما بعد 

. الحصاد على مدى االلتزام بإرشادات استخدام مبيدات اآلفات

د أيًضا خطر على المجتمع بسبب التعرض لمالمسة وقد يوج

بقايا المبيدات الموجودة في الحاويات ومواد التعبئة وما إلى 

بينما ال تكون الروائح المنبعثة من السماد الطبيعي، . ذلك

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

دي حرق النفايات وقد يؤ. مصدًرا لعدم الراحة بالنسبة للمجتمع

العضوية المتبقية من المحاصيل في الخالء إلى انبعاثات هوائية 

 . ضارة للمجتمعات المحيطة

 :تتضمن التوصيات المحددة ما يلي

 تجنب الرش الهوائي لمبيدات اآلفات ما أمكن؛ •

 استخدم المنتجات الحيوية أو اآلمنة، ما أمكن؛ •

مبيدات قبل االلتزام بالفترات الزمنية الفاصلة بدون  •

الحصاد لتجنب المستويات غير المقبولة من بقايا مبيدات 

اآلفات في المنتجات، باإلضافة إلى التوافق مع متطلبات 

 22حد تحمل مبيدات اآلفات المسموح به؛

يجب عدم تخزين أو نقل مبيدات اآلفات واألسمدة مع  •

 ؛)بما في ذلك مياه الشرب(األطعمة والمشروبات 

جد الحيوانات واألشخاص غير المصرح تأآد من عدم توا •

لهم في المناطق التي يتم فيها حمل أو استخدام مبيدات 

 اآلفات؛

يجب تخزين السماد الطبيعي بعيًدا عن األماآن السكنية  •

على قدر اإلمكان، مع ضرورة استخدام بعض اإلجراءات 

مثل تغطية السماد الطبيعي، لتقليل الرائحة واالنبعاثات 

 الهوائية؛ 

 تضع السماد الطبيعي في الحقول إذا آانت الرياح قادمة ال •

 .في اتجاه األماآن السكنية القريبة

مثل استخدام أسلوب الشطف الثالثي أو (يجب تنظيف  •

مواد التعبئة الخاصة بمبيدات اآلفات وحاوياتها ) الضغط

مثل السحق أو التقطيع أو اإلرجاع إلى (والتخلص منها 

خدامها الحًقا آحاويات لألطعمة لضمان عدم است) المورد

 ومياه الشرب؛ 

يجب تجنب حرق النفايات العضوية المتبقية من  •

يجب إعادة نفايات المحاصيل إلى . المحاصيل في الخالء

ينبغي دراسة . الحقول لتعزيز المحتوى الغذائي للتربة

فرص استخدام بقايا المحاصيل آوقود لتوليد الطاقة، ما 

 .لية التدمين لتوليد الغاز الحيويأمكن، بما في ذلك عم

                                                 
 FAO/WHO:  تتضمن أمثلة متطلبات استخدام مبيدات اآلفات22

(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 40ية رقم الفيدرال
، والقانون األخير يتم تطبيقه على المحاصيل المباعة )الكيميائية في الغذاء
 . في الواليات المتحدة
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 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة  2.1

 1 يجب اتباع اإلرشادات البيئية التالية الموجودة في الجدول 

أثناء استخدام مبيدات اآلفات والمغذيات لتجنب أو تقليل 

الترشيح في المياه الجوفية أو السطحية، واالنسيال إلى المياه 

ثات الهوائية، وأي فقد آخر خارج نظام إنتاج السطحية، واالنبعا

يمكن العثور على اإلرشادات المتعلقة بالمؤشرات . المحاصيل

الخاصة بالكمية التي يمكن استخدامها لتحديد استهالك 

 .)ب(الملحقفي المشروع 

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

تي يتم تحديدها باعتبارها ذات آثار آبيرة مع جميع األنشطة ال

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف غير 

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات  .المواتية

المباشرة وغير المباشرة لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام 

  .الموارد المعمول بها فيما يتعلق بمشروع معين

ينبغي أن يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوفير بيانات تمثيلية 

وينبغي أن يقوم بعمليات الرصد . للبارامتر الجاري رصده

أفراد مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع 

. استخدام المعدات التي تمت معايرتها وصيانتها على نحو سليم

 ومراجعتها على فترات منتظمة آما ينبغي تحليل بيانات الرصد

ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات 

وتتوفر إرشادات إضافية عن طرق . تصحيحية الزمة

االستعيان والتحليل المطبقة بالنسبة لالنبعاثات والنفايات السائلة 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

 مبادئ التوجيهية الخاصة بجودة المياه والتربة واإلنتاج ال :1الجدول 
 القيمة اإلرشادية الوسائط البارامتر

مبيدات اآلفات أو النيترات أو الكوليفورم أو أية ملوثات 
 مياه الري زراعية محتملة أخرى

يجب أال تتجاوز نسب الترآيزات المقاييس الوطنية لجودة مياه الري أو، في حالة عدم 
مثل اإلرشادات الخاصة بمنظمة الصحة (ها، اإلرشادات الدولية المتعارف عليها توفر

 أ) العالمية حول جودة مياه الري

مبيدات اآلفات أو النيترات أو الكوليفورم أو أية ملوثات 
 مصادر المياه في الموقع زراعية محتملة أخرى

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

حول مياه الري أو الشرب للتجمعات المحتمل وجودها في مواقع آبار المياه الجوفية أو 
 ب) السطحية

 ثابتة، آما يجب أن يظل فائض النيتروجين عند مستوى يجب أن تظل فوائض المغذيات التربة الموجودة في الموقع توازن المغذيات
 جعام /هكتار/ آغم25أقل من 

 دأقل من مستويات التحمل المعمول بها  التربة واإلنتاج الموجود في الموقع مبيدات اآلفات

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

html.index/en/2gsuweg/wastewater/health_sanitation_water/int.who.www://http
 WHO Guidelines for Drinking Water Quality /en/dwq/health_sanitation_water/int.who.www://http ب
. 2001, Nitrogen surplus from agricultural land, European Environment Agency, Agriculture Indicator Fact Sheet c

pdf.nutrients/nutrients/indicators /agriculture/activities_and_Sectors/eu.europa.eea.themes://http
 .Roy et al. (2006) Plant nutrition for food security, a guide for integrated nutrient managementراجع أيًضا 

d Examples of potentially applicable pesticide tolerance requirements include the Food and Agriculture Organization Codex Alimentarius’ 
Maximum Residue Limits in Foods and the US Code of Federal Regulations Title 40, Part 180 — Tolerances and Exemptions from Tolerances 

for Pesticide Chemicals in Food, the latter of which applies to crops sold in the United States. 
 

http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg2/en/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/


 إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 إنتاج المحاصيل الزراعيةالخاصة ب

      

 
    14           2007 نيسان، /بريلإ 30

 مجموعة البنك الدولي   

 الصحة والسالمة المهنية  2.2

 ت الصحة والسالمة المهنيةإرشادا
يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات 

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

ألمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين من قبل المؤتمر ا

)ACGIH(23 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(24 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(25 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 26المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 .أو ما يشابهها من مصادر

 معدالت الحوادث والوفيات
يجب أن تعمل المشروعات على تقليل عدد الحوادث التي 

سواء المستخدمون بشكل مباشر أو عن (يتعرض لها العاملون 

لى حد الصفر، خاصة الحوادث التي من شأنها إ) طريق التعاقد

أن تؤدي إلى ضياع وقت العمل، أو مختلف درجات اإلعاقة، 

ويجب إجراء مقارنة معيارية بين المعدالت . أو حتى الوفيات

السائدة في المرفق وبين أداء المرافق األخرى في هذا القطاع 

ورة في البلدان المتقدمة من خالل الرجوع إلى المصادر المنش

                                                 
 :الموقعين التاليين  متاح على23
 /TLV/org.acgih.www://http 
/store/org.acgih.www://http  

  npg/niosh/gov.cdc.www://http/:  متاح على الموقع التالي24
:  متاح على الموقع التالي25

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

:  متاح على الموقع التالي26
/oel/ds/ksris/practice_good/int.eu.osha.europe://http  

مثل مكتب إحصاءات العمل األمريكي وإدارة الصحة (

  .27)والسالمة بالمملكة المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية

يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

حة  آجزء من برنامج رصد الص28متخصصين معتمدين

وينبغي على المرافق االحتفاظ بسجالت عن  .والسالمة المهنية

 .الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 

 

                                                 
  :الموقعين التاليين  متاح على27
/iif/gov.bls.www://http 

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http  
ة الصناعية المعتمدين، أو  وقد يضم المهنيون المعتمدون أخصائيي الصح28

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
تتألف عملية إنتاج المحاصيل الزراعية من زراعة محاصيل 

ة لتوفير الظروف المثالية لنمو تلك مفيدة وتهيئة البيئ

وتتميز دورة الحياة الزراعية عادًة بأنها أآثر طوًال . المحاصيل

من موسم زراعي واحد، فعلي سبيل المثال، قد تستمر شجرة 

الزيتون في إعطاء إنتاج لمئات من السنين، على الرغم من أن 

بعض المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر ُتزرع لموسم 

وتنتج غالبية المحاصيل الزراعية صناعيًا، على . فقطواحد 

الرغم من أن بعضها يعتمد على النمو الطبيعي، مثل إنتاج 

 .المانجو
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وتندرج المحاصيل الزراعية تحت العديد من التصنيفات 

وتشمل المنتجات الزراعية من . والعائالت النباتية المختلفة

اآاو، فيما تشمل األشجار زيت النخيل والفواآه الحمضية والك

المنتجات الناتجة من الشجيرات البن والشاي، والمنتجات 

الناتجة من الزراعات العشبية الموز، ويصنف قصب السكر 

وتختلف الظروف المثالية المناسبة لنمو . ضمن العائلة العشبية

المحاصيل من محصول آلخر، والتي تتضمن احتياجات النبات 

مايته ضد التهديدات بما في ذلك من المواد المغذية والماء وح

واألمر نفسه ينطبق على استخدام . األمراض والحشرات

المحصول، والذي يتنوع من االستهالك البشري إلى 

 . االستخدامات الصناعية

وتتسم عملية زراعة المحاصيل بنطاق آبير من المحاصيل 

ويتراوح نطاق تعديل البيئة . وأنواع التربة والظروف المناخية

 التغييرات البسيطة إلى التغييرات الكثيفة حسب المحصول من

التربة والمناخ واألمراض واألعشاب (المعني وظروف النمو 

وتعتبر مساحة . ، واإلدارة واألساليب)الضارة والحشرات

األرض المستخدمة للمحاصيل الزراعية وحجم اإلنتاج 

المطلوب من المعامالت ذات الصلة باالعتبارات الموجودة 

أعاله، هذا باإلضافة إلى استخدام األسمدة والمياه ومبيدات 

وتعتبر إدارة هذه المعامالت األخيرة ذات أهمية خاصة . اآلفات

فيما يتصل بحماية البيئة والصحة والسالمة المهنية وصحة 

 .وسالمة المجتمع

 

 الحصاد

النقل من 
 الموقع

 ما بعد الحصاد

 إعداد التربة

 إعداد التربة

 الغرس أو البذر

 مرحلة النمو قبل الجني األول

 دورة إنتاج المحاصيل الزراعية: 1-الشكل ألف

 

 يتم ،1-وآما هو موضح بالرسم التخطيطي في الشكل ألف

تقسيم العمليات الزراعية إلنتاج المحاصيل إلى مراحل إعداد 
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التربة والغرس والنمو، إلى جانب مراحل حصاد متعددة في 

 . الغالب

 إعداد التربة
تضم مرحلة إعداد التربة، تحضير التربة وتحسينها وآذا 

الحدود المحيطة وباألخص للمحاصيل الزراعية ويتضمن ذلك 

 المرغوبة، وتحسين أنظمة اإلمداد بالمياه إزالة النباتات غير

والصرف، وإضافة المغذيات إلى التربة، وضبط مستوى 

الحموضة، وتدابير التخفيف المختلفة للتهديدات المحتملة من 

ويمكن استخدام معدات تسوية . الفيضانات واإلنسيال والتحات

 التربة التي تسحب بالجرارات والجرافات إلزالة الغطاء النباتي

وباإلمكان ترك الغطاء النباتي المقتلع آمهاد يساعد . الموجود

 - 6وعقب التسوية، تمر فترة ما بين . على تحسين جودة التربة

 أسابيع قبل بدء رش األرض بمبيدات األعشاب وبدء بذر 8

 .المحصول أو غرسه

 الغرس أو البذر
ينبغي استخدام األدوات والمعدات المناسبة استنادا إلى نوع 

لمحاصيل الزراعية وظروف التربة لضمان الحصول على ا

محصول وفير مع أقل قدر من التأثيرات السلبية على البيئة 

يمكن إجراء البذر من خالل أداة تسحب بالجرار؛ . المحيطة

فيما تتم عملية الغرس في الغالب يدويا بعمل حفر وإدخال 

 . شتالت المحصول بها

 
 مرحلة النمو والجني األول

مرحلة النمو األولي للمحصول الزراعي، يتم إخالء في 

األرض من النباتات غير المرغوبة، على الرغم من أنه يفضل 

وتتضمن . اإلبقاء على بعض الغطاء للتربة للحماية من التحات

مثل؛ (األنشطة األخرى خالل هذه المرحلة تشكيل المحصول 

تخدام والري واس) قطع الفروع لتكوين األشجار أو الشجيرات

وتطبق بعض . مبيدات اآلفات والمغذيات، إذا لزم األمر

على سبيل . المزارع تقنيات الزراعة البينية لتعظيم الناتج

المثال؛ يمكن أن تتضمن زراعة أشجار الزيتون زراعة 

محاصيل بينية أيًضا مثل الطماطم والبطاطس بين صفوف 

 .األشجار

 الحصاد والنقل وما بعد الحصاد
 المحصول إلى مرحلة النمو المطلوبة، تبدأ بمجرد وصول

وتتضمن عملية الحصاد النقب أو . عملية حصاده بحرص

القطع أو االلتقاط أو أية أساليب أخرى إلزالة المحاصيل من 

وعادة . األرض أو السيقان أو األجمة أو الشجيرات أو األشجار

ما يتم حصاد الفواآه صغيرة الحجم والمحاصيل الغذائية 

يدوًيا، على الرغم من ) على سبيل المثال، الفراولة(ى األخر

وبالنسبة لبعض المحاصيل، مثل قصب . إمكانية حصادها باآللة

السكر، يمكن القيام بعملية حرق قبل الحصاد لتسهيل الوصول 

 . إلى المحصول

وبعد عملية الحصاد، يتم تخزين المحصول الزراعي في 

عه لبعض أنشطة الموقع في بيئة محكومة، ويمكن إخضا

. المعالجة، مثل الغسيل إلزالة بقايا مبيدات اآلفات، والتجفيف

وفيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي يمكن استخدامها آأغذية 

، فيرجح أن تخضع لغسيل مكثف ومعالجة )مثل الزيتون(معلبة 

وتحتاج المحاصيل مثل البن والكاآاو إلى . في مصانع التعليب

. موقع زراعتها قبل نقلها إلى مصنع المعالجةعملية تجفيف في 

يعبأ المحصول الزراعي بعد ذلك باستخدام عدة مواد، تتضمن 

مواد التغليف القماشية، /الكرتون المتموج والورق والبالستيك

. وذلك قبل تحميل المحصول تمهيًدا لنقله إلى مصانع المعالجة

ية الحصاد وتتضمن النواتج الملوثة المحتملة الناتجة عن عمل

وأنشطة ما بعد الحصاد االنبعاثات إلى الهواء من معدات 

الحصاد، وحرق بقايا المحصول، والمياه المستعملة التي يحتمل 

تلوثها بنفايات عضوية ومبيدات اآلفات الناتجة عن غسيل 
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المحصول، والمياه المستعملة والنفايات المتخلفة عن عملية 

  .التعبئة ومواد التغليف التالفة

 إعداد التربة 
تتضمن هذه . ُتجهز المزرعة بعد ذلك لمرحلة الجني التالية

األنشطة قطع فروع النباتات الحالية واستخدام المغذيات 

ومكافحة النباتات واآلفات الضارة، وإذا لزم األمر، يمكن إعادة 

عملية اإلنبات أو التكاثر أو تطعيم الجذور وتشغيل أنظمة الري 

 يصبح المحصول الزراعي هو النبات عندما. مرة أخرى

األساسي، فإنه تاجه يكون آافًيا للحد من نمو األعشاب الضارة 

 .وبالتالي ال يلزم إجراء أية أنشطة لمكافحة األعشاب
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استهالك المياه: )ب(الملحق
يمكن حساب استهالك المياه للمحاصيل الزراعية 

ومقارنتها مع قيمة قياسية نظرية 

في الممارسة الفعلية، تعتمد ). المحصول/المياه(

متطلبات مياه الري على أصناف المحاصيل، ونوع 

. التربة، ومعدل البخر، والقدرة على االحتفاظ بالماء

وتعتمد متطلبات الري أيًضا على المغذيات 

المتوفرة ومدى انتشار األمراض واألعشاب 

منظمة األغذية "ويوجد لدى . واآلفات الضارة

واد إرشادية تتعلق بإدارة المياه  مFAO" والزراعة

ومن . وتوضح آيفية حساب معدل الري المطلوب

أمثلة متطلبات المياه للمحاصيل الفردية ومستويات 

اإلنتاج والكفاءة النموذجية ما يظهر في الجدول باء 

-1. 

 استهالك المياه بواسطة محاصيل زراعية مختارة: 1 - الجدول باء
احتياجات المحصول

 من المحصول
 )1(المياه 

 مستويات اإلنتاج وآفاءة استهالك المياه

  الموز 
 عشب

تتراوح احتياجاته 
 200من المياه بين 

  مم220 -

  )2. (هكتار/ طنا60 و40يتراوح اإلنتاج التجاري الجيد من الموز بين 

 الحمضيات
 شجر

تتراوح احتياجاتها 
 900 من المياه بين

مم في  1200 -
  العام

 طنا في الهكتار 40 إلى 25البرتقال من : الجيد من الحمضيات فييتمثل اإلنتاج 
 30 طنا في الهكتار سنوًيا والليمون من 60 إلى 40سنوًيا، والليمون الهندي من 

 طنا في الهكتار سنوًيا 30 إلى 20 طنا في الهكتار سنوًيا واليوسفي من 45إلى 
)2(  

قصب 
  السكر
 عشب

تتراوح احتياجاته 
 من المياه بين

مم  2500 - 1500
  في العام

يمكن أن تتراوح إنتاجية محصول قصب السكر في األجواء المدارية الرطبة 
 طن في الهكتار، وفي 100 و70حيث تروى المحاصيل من خالل األمطار بين 

 110األجواء المدارية الجافة وشبة المدارية مع االعتماد على الري المنتظم بين 
 بالمائة 12 و10حتوى السكر في المحصول بين ويتراوح م. هكتار/ طنا 150و

  )2(من إجمالي وزن قصب السكر وقت حصاده 

  الزيتون
 شجر

تتراوح احتياجاته 
 600من المياه بين 

  مم في العام 800 -

للشجرة / آجم65 و50يتراوح حجم الناتج التجاري الجيد بنظام الري بين 
ويتراوح محتوى .  أقصىللشجرة الواحدة آحد/ آجم100الواحدة وقد يصل إلى 

  )2( بالمائة 25 و20الزيت في الثمار الطازجة بين 

زيت 
  النخيل
 نخلة

تتراوح احتياجاته 
من المياه بين 

 مم 5000 - 1600
 عام/

 طًنا من 20يمكن لألنواع الحديثة عالية اإلنتاجية أن تعطي إنتاج يفوق 
% 25ة إلى نحو عام، مع وصول نسبة زيت النخيل في السباط/هكتار/السباطات

)3 (  

 

  البن
 شجيرة

تصل احتياجاتها من 
المياه إلى ما بين 

 مم 2500 - 1500
 في العام

هكتار مع وجود أنواع من البن تعطي / آجم100 1يصل متوسط اإلنتاجية إلى 
  )2(هكتار في ظروف النمو الجيدة / آجم400 2إنتاجية تصل إلى 

  الكاآاو
 شجرة

تصل احتياجاته من 
 1500 المياه إلى

   مم 2000 إلى

هكتار مع وجود أنواع من الكاآاو تعطي / آجم346يصل متوسط اإلنتاجية إلى 
  )4(هكتار في ظروف النمو الجيدة / آجم2000إنتاجية تصل إلى 

)1 (FAO AGL (Food and Agricultural Organization of the United Nations, Land and 
Water Division). 1991. Water Harvesting – A Manual for the Design and 

Construction of Water Harvesting. Training Manual No. 3 in “Water Harvesting” 
. FAO. Rome). 91/17/MISC/AGL(htm .00e3160u/e3160u/docrep/org.fao.www://http   
)2 (FAO AGL (Food and Agricultural Organization of the United Nations, Land and 

Water Division). 2002a. Crop Water Information. Crop Water Information. Rome. 
FAO. Website with databases:  
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