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مع جميع المهارات وشركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة كوبه للهندسة تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة 

 معقولة والرعاية والعناية وأفضل الممارسات.
 

 توضيح
 
من  المعلومات المقدمةوشركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة بشكل جزيء على  كوبه للهندسةقد اعتمدت شركة ل

 حيث ال يمكن ضمان دقة هذه المعلومات.قبل الشركة المالكة للمشروع 
 

من المهم أن نعترف بأن المعلومات تتضمن أيضا بعض البيانات التطلعية على األثر البيئي لمزرعة الرياح المخطط 
الهامة، وكثير منها خارج سيطرتنا، لها. مثل هذه البيانات تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات وغيرها من العوامل 

والتي يمكن أن تسبب أداء اقتصادي فعلي يختلف مادياً عن النتائج التي نوقشت في البيانات التطلعية، لكنها لن تتدخل 
 أو تغير النتيجة األساسية للتقرير.

 
روج على افتراض أن الوثائق وشركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة والخكوبه للهندسة تم تنفيذ العمل من شركة 

 والمعلومات التي توفرت لنا هي موثوق بها ودقيقة وكاملة من جميع النواحي المادية.
وشركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة أية مسؤولية في حال وجود وثائق أو كوبه للهندسة ال تتحمل شركة 

ليس هناك أية حال من األحوال وبأي غير دقيقة.  أوة غير مكتمل تكان امعلومات مقدمة من طرف ثالث تبين أنه
بهذه  المتعلقة للبياناتعن أي ضرر أو خسارة متكبدة نتيجة  كوبه للهندسةأو شركة الكتاب مسؤولية على أي من 

 الدراسة.
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 قائمة االختصارات

CUBE CUBE Engineering GmbH  كوبه للهندسةشركة 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
GHG Greenhouse Gas الغاز الدفيء 
IBA Important Bird Area منطقة هامة للطيور 

JWPC Jordan Wind Project Company PSC الرياحمشروع ل يةشركة األردنال 
kV Kilovolt كيلو فولت 

MoEnv Ministry of Environment وزارة البيئة 
MW Megawatt ميغا واط 

NEPCO National Electric Power Company شركة الكهرباء الوطنية 
PPA Power Purchase Agreement اتفاقية شراء الطاقة 

REEC Al-Rawabi Environment & Energy Consultancies  شركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة 
RSCN Royal Society for Conservation of Nature  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 
WTG Wind Turbine Generator  توربين الرياحمولد 
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 تمهيد

ترتبط بعض اآلثار البيئية واالجتماعية مع مشروعات الطاقة بشكل عام. لذلك تم إجراء تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
)ESIAتقييم ) لتقييم مستوى اآلثار السلبية للمشروع الجديد (إن وجدت). يقدم هذا الموجز التنفيذي الجوانب الرئيسية ل

 الطفيلة.في الرياح مزرعة يعطي لمحة عامة عن اآلثار البيئية التي أثارتها حيث  البيئي واالجتماعياألثر 
 

 مقدمة
تطوير أول مزرعة رياح واسعة النطاق في األردن في محافظة الطفيلة.  لمشروع الرياح يةشركة األردنال تقترح

ميغاواط. تهدف هذه  117لغ إجمالي القدرة حيث سيب ميغاواط لكل واحد 3توربيناً بقدرة  38سيضم المشروع المقترح 
، هذا من الكهرباء النظيفة، المتجددة والصديقة للبيئة سنوياً جيجا واط ساعة  386حوالي بالمزرعة لتزويد االردن 

 ].1سنوياً [ مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون 223488حوالي مزرعة الرياح وفر وست
 

 
 Vestas V112: 1الشكل 
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يقع المشروع شمال شرق مصنع اسمنت الفارج الرشادية وشرق بلدة غرندل. وقد تم اختيار منطقة المشروع اعتماداً 
على الكثافة المنخفضة للتجمعات السكانية والقرب من البنية التحتية لخطوط نقل الطاقة وتوفر مصدر الرياح المواتية، 

 ئة.باإلضافة إلى األثر المنخفض على الطبيعة والبي
 

(  2015نتهي في الربع الثاني من عام ، وسوف ي2013عام في النصف الثاني من ومن المقرر البدء بإنشاء المشروع 
 عاما، وبعد ذلك سوف يتم االستغناء عنه وإزالة المنشآت. 20. سوف يعمل المشروع لمدة ) شهرا 21تقديريا 

 
 ضمانة التزويد

 الطاقة، فمن المهم النظر في النقاط التالية المرتبطة بتوافر الموارد: ضمانة تزويدعند النظر في 
الجغرافي  موقعهمورد تعتمد على التكاليف توفر وإذا كان المورد نادر، وسعره يزيد بشكل مستمر. وبالتالي  •

 .لجميع المواقعمناسبة ليست كل التقنيات ووالظروف الخارجية. 
 ةإذا كانت المنطقة التي مصدرها غير مستقر عليهاصعب الحصول يوفيرة ال الطاقة يمكن أن تصبح موارد •

 سياسيا. ومثل هذه القيود لها تأثير على السعر.
 

٪)، زيت 58الغاز الطبيعي ( هي: لتوليد الكهرباء في األردنللوقود األحفوري المستخدمة الثالثة الرئيسية  األنواع إن
الكهرباء  للحصول علىمصادر الطاقة المتجددة تشكل فقط حصة ضئيلة ن ٪). إ10( ٪)، والديزل32الوقود الثقيل (

احتياطي الوقود هو حقل الغاز الطبيعي في  فقطو . إن األردن ليس لديه احتياطيات من الوقود األحفوريفي األردن
 ].2منطقة الريشة في شمال شرق البالد [

 
المفيد أن يصبح االعتماد على النفط والغاز بشكل أقل هذه الظروف تشير إلى أنه على المدى الطويل سيكون من 

 وزيادة كميات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
 

 طاقة نظيفة لمستقبل مستدام -الرياح 
عن  مكافحتههو مصدر قلق يجب  بفعل اإلنسان إن غالبية المجتمع العلمي الدولي يوافق على أن من تغير المناخ

غازات الدفيئة. من أجل تلبية الطلب على الطاقة في المستقبل، فإن استخدام مصادر الطاقة الطريق الحد من انبعاثات 
االعتماد على الموارد والبلدان الغنية من المتجددة تصبح ذات أهمية متزايدة. استخدام الطاقة المتجددة يقلل أيضا 

 ة هذه المسألة.سياسات لمعالجاألردن بما فيها الحكومات بالموارد. ولذلك نفذت معظم 
 

ونتيجة لذلك فإن العديد من البلدان الصناعية تعمل على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض استخدام 
 محطات الطاقة التي تعمل على حرق الوقود األحفوري. منشآت الطاقات المتجددة لها مزايا عديدة مثل:

 خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. •
 .مصدر موثوق للطاقة •
 االستقاللية فيما يتعلق بالموارد. •
 تخفيض تكاليف الطاقة على المدى الطويل. •

 
على الرغم من أن تبادل الطاقة بين الدول المختلفة أمر ال مفر منه في النظام اإلقليمي القائم، ولكن تعتبر المزايا 

 المذكورة أعاله مدعاة للتغيير في إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
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لذلك فإن الحكومة األردنية تدعم مشاريع طاقة الرياح لتطوير هذه للطاقة المتجددة.  اً واعداً طاقة الرياح مصدرتعتبر 
ميغا واط  1000و 2015ميغا واط طاقة رياح بحلول عام  600التكنولوجيا في المملكة. خطة األردن هي إدخال 

 ].3[ 2020بحلول عام 
 

 موقع المشروع
قع محمية ضانا جنوب تسمنت الفارج الرشادية. امحافظة الطفيلة شرق بلدة غرندل وشمال مصنع يقع المشروع في 

 اناضمنطقة  تقع ،حدود موقع المشروعو المحمية م بين حدود 5500مسافة حوالي  على غرب منطقة المشروع
مصنع اسمنت ويقع . المشروع موقع من مقربة وعلى الحيوي للمحيط ضانا محمية حول) IBA( للطيور مهمةال

 .لمحميةفي ما بين منطقة المشروع واالفارج الرشادية 
 

 ما بينمنطقة المشروع في تتسم طبيعة منطقة المشروع بالتالل الصخرية وغطاء نباتي ضئيل. يتراوح االرتفاع 
 فوق مستوى سطح البحر. م1600 إلىم 1400

 
التي تدعم و محدودةهناك بعض النشاط الموسمي الرعوي في المنطقة (األغنام والماعز) ويزرع القمح في مناطق 

أو تشغيل  بإنشاء التي من شأنها أن تتأثروفي منطقة المشروع  المنشآتزراعة. ال توجد مساكن دائمة أو غيرها من ال
 السطحي. كذلك ال توجد مصادر مياه متوفرة على المستوى المشروع.

 
كل يحتاج قطع األراضي. من  480دونم وهو ما يعادل نحو  29000لمشروع حوالي لمساحة االحد األقصى يبلغ 

 المتأثرةمساحة األرض الفعلية تعتبر رافعة، والبما في ذلك مربع متر  1250دونم أو نحو  1,25قرابة  توربين
البنية بتأثر مباشرة تاإلجمالية للمشروع. سوف تترك األرض التي ال  لمساحةمن ا اً صغير اً تركيب البنية التحتية جزءب

الحياة النباتية والحيوانية والسماح الستمرار أنماط استخدام األراضي الحالية األصلية مع  اإلى حالته للمشروع التحتية
 في المنطقة. 

 
 مكونات مزرعة الرياح

). ووفقا للتحليل األولي Vestasرياح  الطفيلة هي فيستاس ( ستكون الشركة المصنعة لتوربينات الرياح في مزرعة
توربيناً في  38ميغا واط وسوف يتم تركيب  3بقدرة  V112 Vestasسيكون نوع التوربينات األنسب لهذا الموقع هو 

ارتفاع محور ب على توربيناً 34و  م84ارتفاع ب محور على توربينات 4ستكون لرياح، لالطفيلة. تبعا للظروف المكانية 
 .على التوالي م150و 140  هولتوربينات لأقصى ارتفاع وسيكون ، م94

 
في المنطقة. وقد تم استبعاد المناطق التي ال تكون مناسبة  windflowتم تحديد المواقع باستخدام نموذج التوربينات 

 أو غيرها.الطبوغرافية، الجيولوجية، ، األثرية، لوضع التوربينات بسبب القضايا البيئية
 

بمثابة نقطة مركزية لجمع الكهرباء  ستكونوالتي فرعية المشروع محطة كهرباء سيتطلب وباإلضافة إلى التوربينات 
شركة الكهرباء الوطنية  بخط وصلهاقبل  كيلو فولت 132إلى ) كيلو فولت 33(والتحول من مستوى الجهد المتوسط 

. وسيتم دفن يةعبر كابالت كهربائية تحت أرضالفرعية حطة المشروع توربينات الكهرباء إلى مستنقل ال. المجاور
 تبعا لظروف التربة. متر 1الكابالت على عمق 

 
 -الحسا) يمتد على مسار بين شمال -كيلو فولت) التابع لشركة الكهرباء الوطنية (الرشادية 132خط النقل القائم (

سيعمل على تقليل كمية البنية التحتية الالزمة لربط المشروع جنوب من خالل مركز منطقة المشروع. وهذا الترتيب 
 إلى نظام شركة الكهرباء الوطنية، مع انخفاض مماثل في األثر البيئي.
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الطرق المناسبة للوصول إليه ونقل مولدات توربينات الرياح خالل اإلنشاء والتشغيل. إنشاء سوف يتطلب المشروع 
هذه الطرق سوف  إنشاءأمتار. بعد  5نحو سيكون تراصة والحصى، وعرضها هذه الطرق من التربة المسوف تنشأ 

بالنسبة تحسن  هذا سيتبعهتكون متاحة لالستخدام من قبل السكان المحليين لتلبية االحتياجات الزراعية أو الرعي و
 لسكان المحليين.ل
 

حاجة إلى مساحة محدودة من هناك سيكون لتجميع مكونات التوربينات وتشغيل الرافعة لتركيب هذه التوربينات، 
 وتسويتها ودكها من الصخور والنباتاتتنظيف المنطقة متر مربع). سيتم  1250دونم ( 1,25األرض بما يقارب 

 .لعملمن أجل التوفير قاعدة مستقرة للرافعة 
في منطقة المشروع. ووفقا التفاقية شراء الطاقة ال بد من أن تكون مزرعة الرياح مجهزة بسارية قياس رياح دائمة 

وسيتم استخدام هذا البرج للتحقق من سرعة الرياح في المنطقة، وإعداد نموذج تنبؤ لتوليد مزرعة الرياح لشركة 
 الكهرباء الوطنية في مركز اإلرسال.

 
 التصميم األمثل

ي تم تكييفها بشكل تم اعتبار نتائج المسوحات البيئية لتخطيط مزرعة الرياح في جميع مراحل عملية التطوير، والت
 :تم اتباعها خالل هذه المسوحات المبادئ التاليةوحيثما كان ذلك ممكنا.  المحتملةلتخفيف اآلثار  هامستمر وتحسين

 تجنب الموائل الرئيسية من النباتات والحيوانات. •
 تجنب المناطق األثرية باهتمام. •
 تجنب اآلثار على السكان. •
 العام للمشروع.االمتثال الستراتيجية التصميم  •

 
 األثر البيئي

من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة في وقت مبكر تم تحديد الجوانب الرئيسية التي يتعين النظر فيها وتقييمها 
الذي يتضمن إعداد تقارير  تقييم األثر البيئي واالجتماعيكجزء من إجراءات التخطيط. وتعالج هذه الجوانب في 

، خفقان الظل، نوعية الهواء، جيجالهيدرولوجيا والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا، الض، حيويشاملة عن التنوع ال
، التراث الثقافي، وحركة المرور والنقل، فضال عن القضايا االجتماعية واالقتصادية. الجماليةوالمناظر الطبيعية 

ية، التنبؤات، وتقييم األثر وتدابير عن القياسات، المنهجمسؤولين  المستقلينالخبراء االستشاريين  عدد منهناك  وكان
 .في الفصول التالية لتقييم األثر البيئي واالجتماعيالتخفيف. وتتلخص االستنتاجات الرئيسية 

 
 التنوع الحيوي

مع التركيز بشكل خاص على الطيور من قبل الخبراء في هذا المجال. والحيوانات تمت مراجعة واستعراض النباتات 
  تقييم على أساس المراجعة األدبية والدراسات الميدانية.الوقد تم إجراء 

 ايلولو 2011 األول تشرين بين مالحظة أيام 34 مع واحد أساسي ميداني مسح ،مرتين الميدانية المسوحات إجراء تم
  .2013 ايار 18 في انتهتو شباط 27 من ابتداء ،2013 عام في الربيع لهجرة شامل ورصد ،2012

 وأجريت المصلحة وأصحاب والمقرضين الراعية الجهات بين مكثفة لمناقشات نتيجة هو للهجرة شاملة الرصد هذا
 .الربيع في الهجرة عن مفصلة معلوماتب األساسية البيانات لدعم

 
 تم استخالص االستنتاجات التالية كنتيجة لهذه التقييمات:

 .المهاجرة الطيور الجارحة الموقع غني بالطيور المقيمة و •
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إن الغطاء النباتي في الموقع نادر وال يمكن اعتباره أرضية مالئمة التغذية مثل األودية في المنطقة  •
كذلك ال تقيم . الطيورلنباتات ولفي موقع المشروع ال يوفر حماية جيدة الهامشي المجاورة. الغطاء النباتي 
 مناطق أخرى. في صيد الحيواناتيتم كبير و مدىموقع إلى الحيوانات المفترسة في ال

 .ومع ذلك يستخدم الموقع للهجرةرئيسي. ال المسلكهي المجاورة للموقع المسارات  •
 .الطعام عن والبحث قيتحللل متقطع بشكل الموقع يستخدم المقيم ( Griffon Vulture)النسر البني  •
 من الثدييات التي سجلت، نوع واحد فقط مهدد في األردن. •

 
 والهيدروجيولوجياالجيولوجيا والهيدرولوجيا 
والهيدرولوجيا في مزرعة الرياح في الطفيلة، وتبين أن اآلثار السلبية  الهيدرولوجيا، تم تقييم اآلثار على الجيولوجيا

مع زيادة  هذه اآلثار وخاصة مع تأتيمحدودة إن وجدت ستكون أثناء اإلنشاء أوالتفكيك في نهاية عمر المشروع. قد 
من جهة أخرى فإن صاحب  أعمال الحفر التي تعكر صفو مناطق التربة الطبيعية. أو حركة المركبات في الموقع

 دقل عنأخطر ترسب التربة في األودية سيكون االنجراف وخطر إن  .بشكل مالئميكفل إدارة النفايات المشروع 
 استخدام أنابيب الصرف الصحي.

 
 حالة كونت، قد يتصميمالمنشأة إلى نهاية العمر وفي حال وصول ال ،عاما 20هو  التصميميعمر مزرعة الرياح 

في حال وقفها عن العمل ووقفها عن العمل.  ها، أو قد يتم إغالقطاقة منشأة توليدك تسمح بمواصلة التشغيلتوربينات ال
ار زالة كافة مكونات مزرعة الرياح، وسيتم إعادة تأهيل الموقع لحالته األصلية ولن يترك أي آثسيكون هناك حاجة إل

 .الهيدرولوجياأو  على الجيولوجيا أو الهيدرولوجيا
 

 الضجيج
اعتبر قياس مستويات الضجيج متطلباً ناتجاً عن الحلقة التشاورية، وقد تم عرض هذه البيانات في متن دراسة تقييم 

 من غرندل بلدة في المرجعية جيجالضمستويات  وتحديد لجمعاألثر البيئي واالجتماعي. وقد تم بذل جهود قصوى 
 ال جمعها تم التي البيانات أن وجد ذلك مع وحتى. حلقة التشاوريةال لتقرير وفقافي هذا الموقع  القياسات خالل إجراء

 الضجيج أثيرلت المستقبالت أقرب على الرياح مزرعة من لضجيجل المحتمل التأثير تحديدب يتعلق فيما مناسبة تعتبر
على البيانات المقاسة وقد سبب ذلك ارتفاع ) الزفاف واحتفاالت الميكانيكية التهوية( خارجية مصادر من الناتج

 تقييم إجراء عملية وهذا من شأنه التأثير على الفعلية مقارنة مع مستويات الضجيجنات االبيهذه مستويات الضجيج في 
 االستشاريين قبل من مشترك بشكل تقرر وبالتالي. بها القيام يتعين التي الضجيج الناتج من المشروعألثر  موضوعي

وزارة  قبل من األمر لزم إذا الحقة اتقياس إجراء يتم أن يمكن. التوربينات من جيجالض لنمذجة مبسطة طريقة اتباع
 سرعة مع رتباطاال أيضا تظهرو المرجعية الضجيج مستويات من موثوقية أكثر نتيجة استخالص أجل من ،البيئة

 .الرياح
 

 أثر تقييم لتمكن من إجراءل الكفاية فيه بما منخفضةوتعتبر  ديسيبل (أ) 35 المتوقعة حواليجيج الض مستوياتتبلغ 
 الرياح مزرعة تكون عندما المستقبالت على كبير تأثير يوجد ال أنه ثقة على والحصول جيج بالطريقة المبسطةالض

 .في مرحلة التشغيل
 للتوربينات التشغيلي جيجالضمستوى  تأثيرفإن  المساكن، أقربو الرياح توربينات بين كافية مسافةكون هناك ل نظرا

 .األخرىوالتعليمات العالمية  األنظمة حدودمعظم  من أقل وية األردن حدودال من وأقل منخفضا يزال ال لها المخطط
 

 خفقان الظل
قد يحدث خفقان الظل عند دوران شفرات التوربينات ومرورها خالل أشعة الشمس عندما ينظر إليها من موقع معين. 
هذا يخلق ظل سريع الحركة مع وجود تأثير "وميض أو خفقان"، وهو ما يمكن مالحظته داخل المنازل وغيرها من 
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قد  وجد أن بعض خفقان الظلوبالقرب من الموقع، تمت نمذجة خفقان الظل المحتمل للمستقبالت السكنية  المباني.
تم ، التوربينات  منخفقان الظل لمعايير محلية وبما أنه ال توجد . في غرندل جدا في أقرب المنازل شكل بسيطب يحدث

ية لعقارات السكنال ينبغي أن يكون هذا التعرض بالنسبة ل هالتي تنص على أناعتبار التعليمات األلمانية ذات العالقة 
ولن يتم تجاوز ساعة في السنة.  30تجاوز ما مجموعه يدقيقة يوميا، والتعرض المتواصل ال ينبغي أن  30أطول من 
 .على اي مبنى سكني هذه الحدود

 
خفقان الظل، سيتم نشر لوحات  آثار لحمايتهم منو ،بالقرب من موقع المشروع يقطنونشبه الرحل يتواجد بعض البدو 

 للسكن.األفضل التي يمكن استخدامها إلى المواقع  لتشيرمزرعة الرياح موقع داخل  إرشادية توعوية
 

 نوعية الهواء
تم إجراء قياس الغبار في المنطقة المجاورة لمزرعة رياح الطفيلة لتحليل ما إذا كانت نوعية الهواء ستتأثر سلبا من 

من ناحية أخرى ال  عالية من تراكيز الغبار. المشروع. وخلص هذا القياس أن منطقة المشروع ال تواجه مستويات
 وإيقافأاإلنشاء من المحتمل خالل مرحلة يتسبب تشغيل مزرعة الرياح بإثارة الغبار أو أي من ملوثات الهواء. 

على الطرق الترابية غير  وقيادة المركباتالحفريات  ن تكون بعض األنشطة مثيرة للغبار مثلأ لمشروعاتشغيل 
يمكن أن تكون أيضا مصدرا للغبار عند الهروب من أحمال المركبة في الرياح  الرمال التي باإلضافة إلى . المعبدة
 العاتية.

 
متر. أما  250٪ فى مجال 98متر من مصدرها و  100٪ من الملوثات الهوائية "الغبار" تستقر على بعد 90إن 

بالقرب من مزرعة رياح الطفيلة تبعد ما ال يقل عن  الموجودةالمحتملة  األخرى بالنسبة للمشروع فإن مصادر الغبار
 مع صحراويموقع المشروع  ذلك يعتبرومع  أهمية هذا العنصر ضئيلة. عليه فيمكن اعتبار، والموقعكم عن  1

للحد من تأثير  )تدابير التخفيف (مثل رش مواد تثبيط الغبارهنا ال بد من اتخاذ ، وجافةرياح قوية  احتمالية وجود
 المشروع قدر اإلمكان.

 
 المناظر الطبيعية والجمالية

تم إجراء تقييم للمناظر الطبيعية والجمالية من خالل تحديد المستقبالت، وذلك على حساب وضوح الرؤية ووضع 
ة بموقع ٪ من المناطق المحيط50أكثر من  ونتيجة للتضاريس فإن تصورات لمزرعة الرياح المستقبلية في الطفيلة.

يمكن رؤية  حيث واعتبارها ضئيلة جداً  موقع المشروعبتم تقييم اآلثار على القرى المحيطة وقد . ترىالمشروع لن 
 .على أنها بناء لتوربيناتلن ينظرغالباً لومن وجهة نظر السكان ، جزئيا فقطمولد التوربين 

 
كم تقريباً بالتوربينات. 13الشرق وعلى مسافة لن يتأثر الطريق الصحراوي المار من مزرعة رياح الطفيلة من 

الطريق من توربينات ال رؤية فإنه من النادروعالوة على ذلك  ،شمال / جنوب هو االتجاه الرئيسي لمشاهدة السائقين
فإنها تقع على منحدر موجه من الشرق إلى الغرب وعليه لن  الحيوي لمحيطل كذلك بالنسبة لمحمية ضانا السريع.

 .الحيوي المحيطتكون التوربينات مرئية من محمية 
 

يعتمد وضوح الرؤية من المساكن حول مزرعة الرياح على المسافة. من بلدات كالطفيلة سيكون من النادر رؤية 
كون تسوف ) ل والتجمع السكني لشركة الفارجغرندالتوربينات، في حين من القرى القريبة من مزرعة الرياح (

 .ةمرئيتوربينات الء من اجزأ
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 : منظر مزرعة الرياح من غرندل2الشكل 

 

 
 : منظر مزرعة الرياح من مصنع اسمنت الفارج الرشادية3الشكل 

 
نظر الم علىرات التي سوف تحدث والتغي ،وليس ذا أهمية قليل جداً  لمشروع المقترحامرحلة إنشاء تأثير عتبر ي
. اإلنشاء الكبيرةمركبات لظهور مؤقت و حركة النشاط البشري المتزايد جنبا إلى جنب مع ستكون نتيجة طبيعيال

الغالبية العظمى من التضاريس الموجودة والغطاء  ككل مع بقاءموقع التؤثر على جزء صغير من سوهذه األنشطة 
 .ثرتؤ بدونالنباتي وبنية التربة المرتبطة 

 
 روث الثقافي واآلثارالمو

تعتبر منطقة المشروع غنية في مجال التراث الثقافي والمواقع األثرية وخاصة مناطق التوربينات. ومن أجل منع أي 
تأثيرات سلبية على الهياكل األثرية في الموقع، قام  خبراء آثار بتحليل كل موقع توربين بالنسبة لإلنشاءات القديمة. 

 تاريخية تم تعديل مواقع التوربينات والطرق.وعند العثور على معالم 
 

في مرحلة الحفر ويمكن خالل عمليات لقد تم التخطيط لمزرعة الرياح بحيث ال تتأثر المواقع األثرية والتاريخية، 
لمنع األضرار  اإلنشاءلذا يتعين بذل كل جهد ممكن أثناء عملية ، كشف عن مزيد من البقايا األثريةالالمشروع  إنشاء

 .موجودات أثريةعلى أية 
 

 النقل والمرور
ومن أبرز هذه اآلثار: ، والنقل تأثر المروريأن  الطفيلة من المتوقع خالل مرحلة اإلنشاء أو مرحلة إزالة مزرعة رياح

ذات  المرورأزمة ال تعتبر  .المركباتتغيرات في حركة المرور، والتغيرات في مجال السالمة على الطرق وتأخر ال
، وال تعتبر الزيادة المحتملة خالل قليلة أصالً هي فكبير على حجم حركة المرور القائمة على شبكة الطرق تأثير 
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ستكون فيستاس ومع ذلك  ،الطرق المحليةبفيما يتعلق  اآلثارمن غير الممكن تحديد حجم كذلك كبيرة.  اإلنشاءمرحلة 
)Vestas( هاإذا كان سبب الضرر على الطرق من قبل ،وارعالش اتعن إصالح ةالمسؤول. 
 

ألعمال الصيانة  مقتصرة على المركبات الصغيرة في الموقع أثناء تشغيل مزرعة الرياح ستكون حركة المركبات
لغايات نقل  )Vestasفيستاس (من قبل خبراء نقل  طريقللأجري مسح  وقدويمكن اعتبار أثرها مهمالً. وبشكل قليل 

 ستثنائية.اال ذات األحمال مركباتللفضل األتحديد المسار ل التوربينات إلى الموقع وذلك
 

 البعد االجتماعي واالقتصادي
كشف تقييم البعد االجتماعي واالقتصادي أن السكان الذين يعيشون بالقرب من مزرعة رياح الطفيلة يشكلون دعماً 

على الرغم من بعض الشكوك اإليكولوجية التي أثيرت خالل المشاورات العامة للمشروع ويعتبرونه ميزة للمنطقة، 
ومن المتوقع أن يكون للمشروع آثار إيجابية على االقتصاد المحلي والتوظيف،  بشأن اإلجراءات التخفيفية المقترحة.

وباإلضافة إلى ذلك فإن الشركة المالكة للمشروع  ال سيما خالل مرحلة اإلنشاء ومرحلة تشغيل مزرعة الرياح.
)JWPCاالقتصاد المحلي عن طريق: دعمجراءات ) تخطط إل 

 .الحيوي لمحيطل التعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وتنفيذ مركز التوعية البيئية في محمية ضانا •
 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.بواسطة وذلك الطيور  وخاصة لمزرعة الرياح البيئة المحليةتوثيق  •
الجمعية الملكية لحماية  ليوممث) JWPCالشركة المالكة للمشروع ( بهويعمل الزوار مركز معلومات  •

 للطالب المحليين. تدريسكون بمثابة مركز ي. وهذا يمكن أن الطبيعة
واإلضاءة وأسقف شمسية ذات التبريد و التدفئة التحسينات في المدارس المحلية والبلدية من خالل تركيب •

 وما إلى ذلك، وهذا يتوقف على االحتياجات الخاصة. االتصاالت، ومعدات كفاءة عالية
 

 اآلثار التراكمية
 نمشروعا هناك تنتج اآلثار التراكمية من قبل مجموعة من المشاريع القائمة والمخطط لها والمشروع قيد التقييم.

رياح  مزرعة و الفجيح رياح مزرعة الطفيلة؛ رياح لمزرعة المجاورة المنطقة في لها مخطط الرياح اضافيان لطاقة
 المزارع لهذه التخطيط يجري. مزارعال هذه بشأن للجمهور المتاحة المعلومات من يوجد الكثير ال. (Xenel) زينل

وبالنسبة لمزرعة رياح الطفيلة لم يتم  الطفيلة، رياح مزرعة من التوالي على الشمال والى الجنوب الى ةضافياإل
 تأثير التراكمي فقط على الطيور المهاجرة.التراكمية ذات أهمية. ويرتبط  آثارتحديد أي 

 .المهاجرة للطيور احاجز خلقت ال كي الكفاية فيه بما كبيرة هاتين الرياح مزارع بين المسافة
 أن حيث المناطق نفس استخدام ةلمقيما لطيورل واردا ليس فإنه جدا، كبير ى سكنهامد يبلغ التي ،البنية النسور باستثناء

 .لضئي األنواع لهذه الصطدامل التراكمي خطرال يعتبر وبالتالي. نسبيا صغير مدى سكني لديها األنواع هذه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مزرعة رياح الطفيلة
 الملخص التنفيذي

 المراجع
]1 [Herminghaus, Harald (2012.03.09): Windenergie bei der CO2-Vermeidung in 

, last access: 2012.10.30vergleichen.de-emissionen-http://www.co2Deutschland:  
 
]2  [Loy, Detlef. 2007. Energy-Policy Framework Conditions for Electricity Markets and 

Renewable Energies. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GmbH 

 
]3 [Renewables 2010 Global Status Report, (REN21) RenewableEnergyPolicy Network 

forthe 21st Century 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.co2-emissionen-vergleichen.de/

	قائمة الاختصارات
	تمهيد
	مقدمة
	ضمانة التزويد
	الرياح - طاقة نظيفة لمستقبل مستدام
	موقع المشروع
	مكونات مزرعة الرياح
	التصميم الأمثل
	الأثر البيئي
	التنوع الحيوي
	الجيولوجيا والهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا
	الضجيج
	خفقان الظل
	نوعية الهواء
	المناظر الطبيعية والجمالية
	الموروث الثقافي والآثار
	النقل والمرور
	البعد الاجتماعي والاقتصادي
	الآثار التراكمية
	المراجع

