د ارسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOبخليج السويس

شركة "ليكيال"

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية
لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام - BOO
بخليج السويس

إعداد

مايو 2019

شركة "ليكيال"

دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية
لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام - BOO
بخليج السويس

0
انفيرونكس

مايو 2019

د ارسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOبخليج السويس

قائمة المحتويات

-1

الملخص التنفيذي

4

-2

المقدمة

5

 1-2أهداف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية

6

وصف المشروع

8

 2-2نطاق الدراسة
-3

 1-3موقع المشروع

8

 2-3وصف مخطط المشروع

10

 1-2-3توربينات الرياح

10

 2-2-3المعدات الكهربائية

11

 3-3أنشطة اإلنشاء

12

 1-3-3األنشطة الرئيسية والجدول الزمني

12

 2-3-3العدد التقريبي للعمالة المطلوبة

13

 3-3-3مدخالت المرافق ألعمال اإلنشاء

 4-3-3االنبعاثات والمخلفات الناتجة عن أنشطة اإلنشاء

-4

6

13
14

 4-3أنشطة التشغيل

14

تقييم التأثيرات البيئة واالجتماعية اإلضافية وإجراءات التخفيف

15

 1-4المنهجي ــة

 1-1-4تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية االقتصادية اإلضافية
المحتملة

 2-1-4تحليل وتقييم التأثي ارت

 3-1-4التأثيرات خارج النطاق
 2-4تقييم التأثيرات

15
15
15
22
22
22

 1-2-4التأثيرات اإليجابية
1

انفيرونكس

مايو 2019

د ارسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOبخليج السويس

 2-2-4التأثيرات السلبية المحتملة

23

 3-2-4تأثيرات المشروع على الجوانب االجتماعية االقتصادية

25

 4-2-4تأثيرات البيئة على المشروع

25

 5-2-4التأثيرات على البيئة البيولوجية

25

قائمة الجداول
الجدول ()1

االستهالك التقريبي للمياه

13

الجدول ()2

معايير تصميم التوربينات ( 2.6ميجا وات)

29

نمذجة مخاطر االصطدام لفصل الربيع 2018

29

الجدول ()4

نمذجة مخاطر االصطدام لفصل الخريف 2018

30

الجدول ()3

قائمة االشكال
الشكل ()1

مخطط المشروع على أساس عدد  96توربين بمعدل طاقة 2.6

5

ميجاوات

الشكل ()2

الموقع ،الطرق المجاورة ،واألنشطة المحيطة

7

الشكل ()3

مسار الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء

8

الشكل ()5

مخطط مشروع شركة "ليكيال" ( 2.6 ×96ميجا وات)

الشكل ()4
الشكل ()6

مكونات توربين الرياح

9

عملية إقامة التوربينات

10
11

المالحق
ملحق ()1

الدراسة التفصيلية لتقييم التأثير البيئى واالجتماعي

ملحق ()2

منهجية نموذج تقييم مخاطر التصادم

2
انفيرونكس

مايو 2019

د ارسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOبخليج السويس

 .1الملخص التنفيذي
قامت شركة "ليكيال" بإعداد دراسة شاملة لتقييم التأثير البيئي واالجتماعي إلنشاء مشروع طاقة رياح
بقدرة  250ميجاوات بخليج السويس والتي تم االعالن عنها في أكتوبر  .2018تطلب من شركة ليكيال
لدراسة بدالء للمقاول العام .يوجد حالياً بديلين بتصميمين مختلفين :يعتمد البديل األول على تصميم
مشابه للذي تم الموافقة عليه سابقاً ( 73 – 70مولد توربينة بقدرة  3,6ميجاوات) ،بينما يعتمد البديل
اآلخر على تصميم مختلف ( 96مولد توربينة بقدرة  2,6ميجاوات) .في إطار هذا السياق ،طلبت

شركة "ليكيال" من المكتب االستشاري "إنفايرونكس" إعداد دراسة تكميلية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية
واالجتماعية تتناول تأثيرات تصميم المشروع للمقترح المضاف ،مع التركيز بصفة خاصة على التأثيرات
المترتبة على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.
شملت الدراسة التكميلية مراجعة اآلثار المحتملة خالل مراحل البناء والتشغيل باإلضافة إلى االجراءات
الالزمة للتخفيف من اآلثار الضارة المحتملة.
خلصت الدراسة إلى أن التغيير في التصميم لن يكون له فرق جوهري فيما يتعلق باآلثار المحددة مسبًقا
للمشروع بما في ذلك اآلثار االجتماعية واالقتصادية (العمالة  ،اآلثار المجتمعية  ،إلخ) ،استخدام

الموارد (المياه) واالنبعاثات الناتجة (النفايات).
باإلضافة إلى ذلك  ،كشف تقييم للتأثيرات المحتملة على الطيور المهاجرة باستخدام نموذج لتقييم

مخاطر التصادم أن تطبيق تصميم التوربينات ذات قدرة  2,6ميجاوات لم يؤد إلى فرق كبير عن
التصميم للتوربينات ذات قدرة  3,6ميجاوات والذي تم د ارسته بالدراسة الشاملة لتقييم التأثير البيئي
واالجتماعي ،على الرغم من استخدام عدد من التوربينات اإلضافية داخل نفس مساحة المشروع.
فيما يتعلق بتأثيرات الحواجز ،أشارت الدراسات الخاصة بمشروع ليكيال إلى أن تأثير تأثيرات الحواجز

واضط ارباتها (بمعزل عن المشاريع المجاورة األخرى) سيكون
ضئيال بسبب النطاق المحدود لمساحة
ً

المشروع ونقص الموائل الحيوية المحلية للتغذية أو راحة الطيور الحوامة وإلى حد ما المسافة بين موقع
المشروع والنقاط الحرجة لمسار الهجرة الرئيسي للطيور الحوامة.
الخالصة ،خالًفا للتوقعات  ،ال يؤدي استخدام  96مولد توربينة بقدرة  2,6ميجاوات إلى أي تغيير

جوهري على االطار العام للمخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع الذي تم الكشف عنه في الدراسة
األصلية الشاملة للتأثير البيئي واالجتماعي والتي شملت تقييم المخاطر الناجمة عن استخدام 73 -70

مولد توربينة بقدرة  3,6ميجاوات.
لذا ستعتمد ليكيال على استخدام  96توربينات بقدرة  2.6ميجاوات للمشروع.
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 .2المقدمة
تهدف الحكومة المصرية إلي توليد  4300ميجاوات من الطاقة المتجددة في غضون

السنوات الثالث القادمة من منشآت طاقة الرياح ومنشآت الطاقة الفوتوفولطية .وكجزء
من هذه الخطط ،تعزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( )NREAعلى إنشاء مجمع

لمحطات طاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ حوالي  2.150ميجاوات بالقرب من مدينة
رأس غارب على البحر األحمر ،بخليج السويس.
في إطار هذا السياق ،تم تأهيل شركة "ليكيال" إلنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 250

وزرة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للعمل بنظام .BOO
ميجا وات من خالل ا

وبناء عليه ،قامت شركة "ليكيال" بإعداد دراسة كاملة لتقييم التأثير البيئي واالجتماعي
تضمنت أنشطة التشاور المجتمعى .كما تضمنت دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي

أيضا الوصف التفصيلي ألنشطة رصد الطيور وتقييم التأثيرات على الطيور المهاجرة،
والتي تعد التأثيرات المحتملة الرئيسية لمشروعات الرياح .وقد حصلت الدراسة على

موافقة جهاز شئون البيئة في أغسطس (.2018ملحق  .)1وقد تم تضمنت دراسة تقييم
التأثير البيئي واالجتماعي وأنشطة تقييم التأثير بما في ذلك نموذج تقييم مخاطر

التصادم (.)CRM

وفى ضوء الرغبة إلضافة مقترح لتصميم بديل يتضمن  96توربينة بمعدل بطاقة 2.6

ميجاوات ،كان من الضروري تنقيح تقييم التأثير المحتمل لتحديد التغير المحتمل في

التأثيرات على المكونات البيئية ،بما في ذلك الطيور المهاجرة ،نتيجة الزيادة المحتملة

لعدد التوربينات.

في إطار هذا السياق ،طلبت شركة "ليكيال" من المكتب االستشاري "إنفايرونكس" إعداد
دراسة تكميلية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية تتناول تأثيرات تصميم المشروع

للمقترح المضاف ،مع التركيز بصفة خاصة على التأثيرات المترتبة على الطيور

المهاجرة.

وفيما يلي يعرض الشكل ( )1مخطط التوربينات المضاف على أساس  96توربينة بقدرة

تبلغ  2.6ميجاوات.
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الشكل ( :)1مخطط المشروع على أساس عدد  96توربين ببقدرة  2.6ميجاوات.

.2.1

أهداف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية

تهدف دراسة تقييم التأثي ارت البيئية واالجتماعية التكميلية إلى تحديد التأثي ارت اإلضافية المحتملة على

البيئة والتي يحتمل أن تنتج عن التصميم المضاف نتيجة زيادة عدد التوربينات.

عالوة على ذلك ،تهدف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية أيضا إلى تلبية متطلبات

جهاز شئون البيئة ومؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالتغيرات المتعلقة بتصميم المشروع.

.2.2

نطاق الدراسة

تركز دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية على تقييم التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع
الناتجة عن تغيير مخطط المشروع والذي يشمل عدد  96مولد توربينة بقدرة  2,6ميجاوات .وستناقش
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هذه الدراسة التغيرات في التأثيرات المحتملة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل ،كما ستناقش اإلجراءات
الالزمة لتخفيف التأثيرات البيئية الضارة المحتملة ،حسب االقتضاء .وتتضمن دراسة تقييم التأثيرات

البيئية واالجتماعية السابقة والتى تم الموافقة عليها والمدرجة في الملحق ( )1تفصيال كامال األوضاع
البيئية واالجتماعية االقتصادية في منطقة المشروع.
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 .3وصف المشروع
 .3.1موقع المشروع
تعتزم شركة ليكيال إنشاء مشروع طاقة الرياح بقدرة  250ميجا وات فيه ،داخل مجمع الرياح شمال
مدينة رأس غارب ،حيث قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتخصيص مساحة قدرها  328كيلو متر
مربع إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح .ويقع موقع المشروع بالصحراء الشرقية علي ساحل البحر
األحمر ،شمال مدينة رأس غارب .ويخدم الموقع طريق رأس غارب /الزعفرانة السريع على بعد  2كم

إلى الشرق حيث يمكن من خالله الوصول إلى الموقع ،وكذلك طريق رأس غارب /المنيا إلى الجنوب.
منطقة المشروع هي منطقة صحراوية وأقرب منطقة سكنية هي مدينة رأس غارب الساحلية ،وتقع علي
مسافة حوالي  28كم شرق الموقع .ويوضح الشكل ( )2الوارد أدناه األنشطة المحيطة بموقع محطة
الرياح.

الشكل ( :)2الموقع ،الطرق المجاورة ،واألنشطة المحيطة
األرضــي الرئيســية داخــل المنطقــة وضـواحيها هــي صــناعة البتــرول ومــا يـرتبط بهــا مــن بنيــة
اســتخدامات ا

تحتية.
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ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإنشاء خطوط نقل هوائية الطاقة الالزمة لربط مزرعة الرياح
التابعة لشركة "ليكيال" بمحطة محوالت رأس غارب ( 220/500كيلو فولت) التابعة للشركة المصرية
لنقل الكهرباء ،كما هو موضح في الشكل ( )3أدناه .ينقسم مسار خطوط نقل الكهرباء الهوائية إلى

قطاعين رئيسيين ،يمتد القطاع األول تقريباً بموازاة طريق رأس غارب /الزعفرانة السريع بطول  15كم
تقريباً ،ويتكون من  42برج تقريباً ،في حين يمتد المسار الثاني بموازاة طريق رأس غارب /المنيا بطول
 15كم تقريباً أيضاً ،ويتكون من  38برج .تقع خطوط نقل الكهرباء فى منطقة صحراوية غير مأهولة،
وبالتالي لن يكون هناك حيازة أراضي .تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لخطوط نقل
الكهرباء بواسطة شركة "ليكيال" نيابة عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويجري حاليا مراجعتها فى

جهاز شئون البيئة.

الشكل ( :)3مسار الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء
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.3.2

وصف مخطط المشروع

يعــرض هــذا الجــزء وصــف لمخطــط المشــروع للمقت ـرح المضــاف وكــذلك خصــائص التوربينــات .فيمــا تــرد
مكونات المشروع التفصيلية األخرى فـي الفصـل ( )3مـن د ارسـة تقيـيم التـأثير البيئـي واالجتمـاعي الـواردة
بالتفصيل في الملحق (.)2
تتكــون محطــة الريــاح مــن عــدد  96توربينــة ريــاح ( ،)WTGsبطاقــة تبلــغ  2.6ميجــاوات لكــل منهـا ،يــتم
وضعها في  10صفوف متوازية وربطها وفقا لتكوين المحطـة .وجـدير بالـذكر أنـه لـن تتطلـب الزيـادة فـي
عدد التوربينات زيادة مساحة األرض الالزمة إلقامة المشروع.

 .3.2.1توربينات الرياح
يتكون مولد توربينات الرياح ( )WTGمن شفرات/أرياش دوارة (أو مراوح) تدور حـول محـور أفقـي علـي
قمة برج .ويتم توصيل البرج بعلبة تروس ومولد كما هو مبين أدناه بالشكل التالي.

الشكل ( :)4مكونات توربين الرياح
يبلغ ارتفاع التوربينة  120متر ،واالرتفاع إلى المحور (ارتفاع المدار)  63متر ،وقطر الدوران 114
متر .ولن يقل الحد لألدنى للمسافة بين توربينات الرياح عن  3.0قطر دوار تقريبا .ولن يقل الحد
األدنى للمسافة بين الصفوف عن  6.3قطر دوار تقريبا.
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لن يزيد االرتفاع إلى المحور (ارتفاع المدار) باإلضافة إلى طول الريشة /الشفرة (قطر الدوارن) عن
 120متر وسيتوافق مع متطلبات القوات المسلحة الخاص بالحد األقصى لالرتفاعات فى هذه
المنطقة..

الشكل ( :)5مخطط مشروع شركة "ليكيال" ( 2.6 ×96ميجا وات)

 .3.2.2المعدات الكهربائية
علــى غـرار للتصــميم والمخطــط األصــلي للمشــروع ،يــتم ربــط مولــدات توربينــات الريــاح معـاً لتشــكل دوائــر

ذات مجمع تتصل بدورها بمحطة محوالت كهربائية جديدة بقدرة  220كيلـو فولـت /متوسـط الجهـد داخـل

ح ــدود الموق ــع .وس ــتقوم الش ــركة المصـ ـرية لنق ــل الكهرب ــاء بإنش ــاء خ ــط نق ــل كهرب ــاء هـ ـوائي بق ــدرة 220
كيلوفولت للتوصيل إلى محطة محوالت كهربائيـة بقـدرة  500كيلوفولـت 200 /كيلوفولـت حيـث يـتم زيـادة
الجهــد بقــدر أكبــر ويــتم نقــل الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة إلــى نظــام النقــل التــابع للشــركة المص ـرية لنقــل

الكهرباء.
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 .3.3أنشطة اإلنشاء
أنشطة اإلنشاء مماثلة لتلك الخاصة للتصميم والمخطط األصلي للمشروع ،باستثناء اختالفين رئيسيين:
 -1عدد التوربينات أكثر ،وبالتالي األساسات ،تركيب األبراج ،وتركيب التوربينات  /الشفرات؛ و
 -2تمتد مرحلة اإلنشاء قليال إلى  24شهر ،مقابل  22شهر للتصميم األصلي.

.انتهاء صب الخرسانة واالستعداد للردم

.األساس – مرحلة تثبيت الصلب

رفع المروحة :يتم تثبيت طرف المروحة عن طريق الرافعة

رفع الموتور

.حتي يتم إخالء الموقع المطلوب

الشكل ( :)6عملية إقامة التوربينات

 .3.3.1األنشطة الرئيسية والجدول الزمني
األنشطة التي سيتم تنفيذها خالل مرحلة اإلنشاء:
-

استخراج  /جلب الركام للمسارات ،وتأسيس وإنشاء المناطق المرصوفة وقاعدة التوربينات؛
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-

إنشاء الطرق المؤدية؛

-

االختبارات الالزمة للتربة والخرسانة؛

-

إنشاء المرافق المكتبية المؤقتة؛

بناء أساسات التوربينات والمصاطب لوضع الروافع ؛

إنشاء صاري األرصاد الجوية ،محطة المحوالت،

-

حفر الخنادق ومد الكابالت بجوار مسارات الموقع؛

-

توصيل لوحة التجميع (مجمع) من خالل الكابالت؛

-

التشغيل التجريبي لمعدات الموقع؛ و

-

إعادة الموقع إلي حالته األصلية.

-

توريد وإقامة توربينات الرياح؛

 .3.3.2العدد التقريبي للعمالة المطلوبة:
يعتمد عدد القوى العاملة المباشرة المطلوبة للمشروع أثناء اإلنشاء على مرحلة العمل ،لكنها ستصل إلـى
حـوالي  350- 300عــامالً فــي ذروة مرحلــة اإلنشــاء ،متضــمنا العمالــة المـاهرة وغيــر المـاهرة .وستشــجع
الشركة المقاولين على توظيف عمال من المجتمعات المحلية.

 .3.3.3مدخالت المرافق ألعمال اإلنشاء
•

المياه

بالنســبة ألعمــال الخرســانة المتعلقــة باألساســات ومحطــة المحـوالت قــد يكــون هنــاك حاجــة إلــي قــدر
أكبر من المياه ،نتيجة زيادة عدد التوربينـات ،مـن المحتمـل وجـود وحـدة خلـط بـالموقع وسـيتم تـوفير
المياه عبر ناقالت للمياه.
يعرض الجدول ( )1االستهالك التقريبي للمياه لكل مولد توربين رياح لمختلف أنشطة اإلنشاء.
الجدول ( :)1االستهالك التقريبي للمياه
الحد األقصى لمتطلبات المياه

النشاط

 50م لكل أساس مولد توربين رياح ،إذ

صب أساسات مولد توربين الرياح

3

يفترض أن حجم األساس حوالي  400م

معالجة أساسات مولد توربين الرياح

3

متر مكعب لكل أساس مولد توربينة رياح /

يوم ،حيث أنه من المفترض أن تكون  10أيام
كافية لمعالجة الخرسانة

تنظيف مكونات مولدات توربينات الرياح قبل إقامتها

 2م 3لكل توربينة
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 .3.3.4االنبعاثات والمخلفات الناتجة عن أنشطة اإلنشاء
قــد ينــتج عــن أنشــطة اإلنشــاء والتشــغيل انبعاثــات غازيــة ،نفايــات ســائلة ،ضوضــاء ،ومخلفــات ص ــلبة.
وتتضــمن د ارسـة تقيــيم التـأثيرات البيئيــة واالجتماعيــة المفصــلة الـواردة فــي الملحــق ( )2مــن هــذا التقريــر.

تفاصيل االنبعاثات والمخلفات المحتملة أثناء اإلنشاء والتشغيل.

 .3.4أنشطة التشغيل
العمالة

خالل مرحلة التشغيل ،من المتوقع أن يكـون عـدد العـاملون الـدائمون فـي الموقـع حـوالي  20عـامالً .فـي
حـين أن العديـد مــن األدوار ســتكون ذات طبيعــة متخصصــة  ،تهــدف ليكــيال إلــى توظيــف عمــال مــؤهلين
بشــكل مناســب مــن المجتمعــات المحليــة كأولوي ـة .حيثمــا أمكــن  ،وســيتم تــوفير التــدريب الــالزم لتمكــين
المشاركة المثالية من المجتمعات المحلية.
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 .4تقييم التأثيرات البيئة واالجتماعية اإلضافية وإجراءات التخفيف
 .4.1المنهجيـــة
يعرض هذا الجزء التأثيرات اإلضافية المحتملة الناتجة عن المخطط والتصميم المكون من  96مولد
توربينة بقدرة  2,6ميجاوات للمشروع على مختلف الجوانب البيئية واالجتماعية ،باإلضافة إلى وصف
إجراءات التخفيف اإلضافية المقترحة ،إذا لزم األمر.
تم إجراء التقييم البيئي من خالل ثالث خطوات رئيسية ،على النحو التالي:
 .1تحديد التأثيرات اإلضافية المحتملة.
 .2تحليل وتقييم التأثيرات اإلضافية من حيث أهميتها.
 .3تحديد /اقتراح إجراءات التخفيف لتقليل التأثيرات اإلضافية الهامة إلى الحد األدنى ،حسب
االقتضاء.

.4.1.1

تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية االقتصادية اإلضافية المحتملة

يعرض الجدول التالى التأثيرات اإلضافية المحتملة للمشروع المقترح الناتجة عن التصميم المقترح

للمشروع والمكون من  96مولد توربينة بقدرة  2,6ميجاوات مقارنة بالتصميم الصلي المكون من -70
 73مولد توربينة بقدرة  3,6ميحاوات.

يعرض الجزء األول من الجدول التعديالت المختلفة في تصميم المشروع وما إذا كانت يتنج عنها

تأثيرات إضافية ،في حين يعرض الجزء الثاني من الجدول طبيعة التأثي ارت المحتملة المتوقعة وأهميتها
وضرورة تعديل إجراءات التخفيف المقترحة سابقاً ،إذا لزم األمر.

.4.1.2

تحليل وتقييم التأثيرات

علــى غ ـرار تقيــيم التــأثيرات فــي د ارســة تقيــيم التــأثيرات البيئيــة واالجتماعيــة األصــلية ،يســتند التقي ـيم علــى
معــايير محــددة مســبقاً ،تشــمل حجــم التــأثيرات ومــدتها ،وإج ـراءات التخفيــف المقــررة ،والمعــايير الرقابيــة،
وحساسية المستقبالت البيئية.
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 -1وصف المشروع
الجوانب
عدد وقدرة التوربينات

نوع التعديل

التأثيرات اإلضافية
المحتملة

−

س ــيتم تركي ــب حـ ـوالي  96ت ــوربين بقـ ـدرة 2.6

−

س ـ ـ ـ ــيكون عـ ـ ـ ـ ــدد صـ ـ ـ ـ ــفوف التوربينـ ـ ـ ـ ــات 10

−

يتراوح عدد العاملين خالل مرحلة اإلنشـاء مـا

−

يبل ـ ــغ عـ ـ ـدد العم ـ ــال خ ـ ــالل مرحل ـ ــة التش ـ ــغيل

الجدول الزمني لإلنشاء

−

 24شهر في مقابل  22شهر

غير ذات أهمية

األساسات

−

عدد األساسات

غير ذات أهمية

ميجا وات.

قــد ينــتج عــن ذك زيــادة فــي عــدد األساســات والــذى يمكــن أن يتســبب فــى تــاثيرات

متوسطة

اضافية على التربة .وكذلك الزيادة في عدد الصفوف من شأنها أن تسفر عن زيـادة
في الطرق المؤدية وبالتالي زيادة في مساحة التربة المضغوطة.

صفوف.

عدد العمال

بين  350-300عامل.

المالحظات

بيد أن الموقع يقـع داخـل نظـام بيئـي سـهلي شاسـع بالصـحراء السـاحلية يتسـم بغيـاب
شبه تام للغطاء النباتي ،وتتواجد الحياة الحيوانية بشكل رئيسي في الوديان فقط.

غير ذات أهمية

مــن غيــر المتوقــع أن تســفر الزيــادة اإلضــافية فــي عــدد العمــال عــن تــأثيرات إيجابيــة
إضافية كبيرة.

حوالي  20عامل.

بالنظر إلى نفس ارتفاع التوربينـة والمحـور فـى التصـميم الجديـد والتصـميم األصـلى،
سيكون قطر الدوران وحجم األساسات مشـابه .وبالتـالي ،لـيس مـن المتوقـع أن يكـون

هناك زيادة في حجم الخرسانة وكمية المياه الالزمة لكل أساس.

ومـع ذلــك ،ســيكون هنــاك حاجـة إلــى كميــة إضــافية مــن المـواد ،بمــا فــي ذلــك الميــاه،

وكذلك ناتج الحفر نتيجة زيادة عدد األساسات.
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 -2تقييم التأثيرات
الجوانب

التأثيرات اإلضافية
المتوقعة

المالحظات

سبب التعديل

التأثيرات اإليجابية
لم يزد عدد فرص العمل خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل زيادة كبيرة مـع زيـادة عـدد

العمالة

ال توجد

أمن الطاقة القومي

ال توجد

ســتكون قــدرة المشــروع هــي نفــس القــدرة ( 250ميجــا وات) ،ينــتج عنهــا نفــس كمي ـة

خفض انبعاثات غازات االحتباس

ال توجد

ال توج ــد انبعاثـ ـات الغ ــازات الدفيئ ــة المرتبطـ ـة بتولي ــد الطاق ــة الكهربائي ــة م ــن طاق ــة

التوربينات .فلن يكون هناك زيادة في عدد فرص العمل سوى زيادة طفيفة ،وألعمـال
اإلنشاء لفترة زمنية طفيفة ،بالتالي ،لن يكون الفارق كبير.

تعتبــر التــأثيرات اإليجابيــة المحتملــة الناتجــة عــن التصــميم المعــدل للمشــروع هــي
نفسها.

الحرارى

الطاقة الكهربائية.
الرياح.

التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة
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الجوانب

التأثيرات اإلضافية
المتوقعة

نوعية الهواء الخارجى

ال توجد

مستويات الضوضاء

ال توجد

التأثير على التربة

ال توجد

استهالك المياه

غير ذات أهمية

المالحظات

سبب التعديل

قد ينـتج عـن أنشـطة اإلنشـاء تـأثيرات ضـئيلة وموضـعية وقصـيرة األجـل علـى نوعيـة

الهواء .ومع ذلك ،لن تؤدي زيادة فترة اإلنشاء إلى  24شهر بدال من  22شهر إلى
زيادة التأثيرات المترتبة على نوعية الهواء.

ال تزال التأثيرات المحتملة الناتجـة عـن التصـميم المعـدل للمشـروع تعتبـر ضـئيلة،

وسيتم تطبيق نفس إج ارءات التخفيف.

مــن غيــر المتوقــع أن ينــتج عــن الضوضــاء التــي تســببها أنش ـطة اإلنشــاء والتشــغيل

تــأثي ارت علــى المنــاطق المجــاورة (الطــرق والمجتمعــات القريبــة) ،إذ أنهــا تقــع علــى
مسافات كبيرة من موقع المشروع.

ال تزال التأثيرات المحتملة الناتجة عن التصميم المعـدل للمشـروع ضـئيلة ،وسـيتم

تطبيق نفس إجراءات التخفيف.

بشكل عام ،من غير المحتمل أن تتسبب أنشطة اإلنشـاء والتشـغيل فـي تلـوث التربـة
بص ــورة تس ــتلزم القي ــام بأنش ــطة تطهي ــر الترب ــة والتنظي ــف ف ــي المس ــتقبل .ق ــد تن ــتج
الت ــأثي ارت المحتمل ــة م ــن إدارة مي ــاه الص ــرف الص ــحى ،تخـ ـزين المـ ـواد والمخلف ــات،

واالنس ــكابات العرض ــية م ــن اتلمع ــدات ،والتسـ ـريبات المحتمل ــة م ــن مول ــدات ال ــديزل
وزيوت التشحيم.

ال تزال التأثيرات المحتملة الناتجـة عـن التصـميم المعـدل للمشـروع تعتبـر ضـئيلة،

وسيتم تطبيق نفس إج ارءات التخفيف.

بمــا أن ارتفــاع التوربينــة والمحــور وقطــر الــدوران هــو نفســه ،فلــيس مــن المتوقــع أن
يكون هناك زيادة في حجم الخرسانة وكمية المياه الالزمة ألساس كـل توربينـة .ومـع

17
انفيرونكس

مايو 2019

مايو 2019

د ارسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التكميلية لمحطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOبخليج السويس

الجوانب

التأثيرات اإلضافية
المتوقعة

المالحظات

سبب التعديل

ذلك ،فإن الزيادة اإلضافية في استهالك المياه الالزم لوضع األساسات ،نتيجة زيادة

عدد التوربينات ،ال تعتبر كبيرة و خاصةعلى مدار فترة اإلنشاءات األطول.
البيئة البيولوجية

نعم

الطيور

نعم

قد تؤدي الزيادة في عدد التوربينات ،وبالتالي عدد يقـع المشـروع داخــل نظـام بيئـي ســهلي شاسـع بالصـحراء الســاحلية يتسـم بغيـاب شـبه

الصفوف من  7إلى  10صفوف ،إلى زيـادة عـدد تام للمياه ،وبالتـالي فـإن الغطـاء النبـاتي بسـيط جـدا ،وتتواجـد الحيـاة الحيوانيـة بشـكل

الطـرق المؤديـة الالزمـة ،وهـو مـا قـد يـنعكس علـى رئيسي في األودية .بالتالي ،فإن الزيادة اإلضافية المحتملة لتـأثيرات الطـرق المؤديـة
زي ــادة مس ــاحة الترب ــة المض ــغوطة الالزم ــة إلقام ــة على فقدان الموائل تعتبر طفيفة.

مثـ ــل تل ـ ــك الطـ ــرق .وه ـ ــذا ق ـ ــد يزيـ ــد م ـ ــن الت ـ ــأثير تعتبر التأثي ارت المحتملـة الناتجـة عـن التصـميم المعـدل للمشـروع ضـئيلة ،وسـيتم
المحتمل على فقدان الموائل.

قد تتضرر الحيوانات المحلية نتيجـة االضـطرابات

تطبيق نفس إجراءات التخفيف.

الناتجـ ـ ــة أثنـ ـ ــاء مرحلـ ـ ــة اإلنشـ ـ ــاء .غيـ ـ ــر أن هـ ـ ــذه
التأثيرات المحتملـة ستقتصـر علـى مسـاحة صـغيرة

إلــى حــد مــا .وبالتــالي ،يمكــن للحيوانــات المحليــة

العث ــور عل ــى موائ ــل بديل ــة أثن ــاء عملي ــة اإلنش ــاء.

عالوة على ذلك ،تقتصر أعمال اإلنشاء على فترة

زمنيــة محــدودة ،ويمكــن للحيوانــات المحليــة إعــادة

االنتشــار بالمنطقــة م ـرة أخــرى بعــد انتهــاء أعمــال
اإلنش ــاء .وم ــع ذل ــك ،يج ــب تف ــادي إقام ــة أنش ــطة

بشرية في وادي الحواشية .

يعتبر تأثير مرحلة التشغيل على الطيور المهاجرة يرد فيما يلي وصف مخاطر االصطدام المحتملة نتيجة التصميم الجديد  ،ويسـتخدم
ذو أهمية محتملة نتيجة مخاطر االصطدام .وقد نموذج تقيـيم مخـاطر االصـطدام ( )CRMلتحديـد عـدد اإلصـابات المحتملـة وسـلوك
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الجوانب

التأثيرات اإلضافية
المتوقعة

المالحظات

سبب التعديل

تفضي الزيادة في عدد التوربينات عن زيادة خطر االبتعاد .باإلضافة إلـى ذلـك ،سـيتم تحديـد إجـراءات تخفيـف إضـافية /بديلـة ،إذا لـزم
األمر /عند الضرورة.

اصطدام الطيور بالتوربينات.

الجوانـ ــب االجتماعيـ ــة االقتصـ ــادية

ال

تـ ـ ــأثير المش ـ ـ ـروع علـ ـ ــى المجتمـ ـ ــع

ال

تأمين الموقع

ال

ال يوجــد تــأثيرات إضــافية محتمل ـة نتيجــة تغيــر التصــميم ،وســيتم تطبيــق نفــس

انعكاس الضوء والظل

ال

ال يوجــد تــأثيرات إضــافية محتملــة نتيجــة تغيــر التصــميم ،وســيتم تطبيــق نفــس

تأثير المشروع على حركة المرور

ال

يعتبر التأثير اإلضافي على حركة المرور نتيجة زيادة عدد التوربينات ،وخاصة مـع

(مكان العمل)

قد تنشأ التأثيرات المحتملـة أثنـاء اإلنشـاء مـن الضوضـاء ،االنـزالق العرضـي للعمـال

ومخــاطر التع ـرض لألتربــة واالنبعاثــات الناتجــة عــن مناولــة الم ـواد .فــي إطــار هــذا

السياق ،يمكن اعتبار التأثيرات المحتملة في بيئة العمل متوسطة.

تعتبر التأثيرات المحتملـة الناتجـة عـن التصـميم المعـدل للمشـروع ضـئيلة ،وسـيتم
تطبيق نفس إجراءات التخفيف.

(تدفق العمال)

ال تعتبر الزيادة المتوقعة فـي عـدد العمـال أثنـاء اإلنشـاء كبيـرة .وبالتـالي ،سـيتم الحـد

مـن الــتأثيرات المحتملـة النــاتج عـن توافـد العمالـة مــن خـالل مدونـة السـلوك المدمجــة
في خطة ادارة العمال ،والتركيز بصفة خاصة على نظام الشكاوى المجتمعي.

تعتبر التأثيرات المحتملـة الناتجـة عـن التصـميم المعـدل للمشـروع ضـئيلة ،وسـيتم
تطبيق نفس إجراءات التخفيف.

إجراءات التخفيف.
إجراءات التخفيف.

شهر بدال من  22شهر ،غير ذات أهمية.
زيادة فترة اإلنشاء إلى  24ا

سيتم تطبيق نفس إجراءات التخفيف.
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الجوانب

التأثيرات اإلضافية
المتوقعة

المالحظات

سبب التعديل

تأثير البيئة على المشروع
تأثير الكائنات السامة

ال

ليس من المتوقع أن يكـون هنـاك تـأثيرات إضـافية نتيجـة التعـديل ،وسـيتم تطبيـق

تأثير السيول

ال

تعتبــر مخــاطر الســيول منخفضــة حيــث أنهــا تنحصــر داخ ـل حــدود ال ـوادي الحاليــة

نفس إجراءات التخفيف.

وسوف يتم تجنب اإلنشاءات داخل الوديان.

ليس من المتوقع حدوث تأثيرات إضافية نتيجة التعديل وسيتم تطبيق نفس تدابير

التخفيف.
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.4.1.3

التأثيرات خارج النطاق

لــن يكــون للتص ـميم المكــون م ـن  96توربينــة تغي ـ ارت علــى الجوانــب الت ــي تــم اســتبعادها خــارج النطــاق
بالنســبة للتصــميم فــى الد ارســة التفصــيلية ف ـى الملحــق ( )2بــل ســتظل كمــا وردت د ارســة تقيــيم التــأثيرات
البيئية واالجتماعية األصلية.
•

التأثيرات على "نوعية المياه السطحية"" ،نوعية المياه الجوفية" و "الحياة المائية".

بما أن هذه الجوانب لن يكون لها أي تفاعالت مع التصميم الموضح فى ملحق ( )2للمشروع ،فلن

يكون هناك تفاعالت مع أي التصميم محل هذه الدراسة.
•

التأثير البصري

عل ــى ال ــرغم م ــن أن المشــروع يتض ــمن زي ــادة ف ــي ع ــدد التوربين ــات ،إال أنــه ال توج ــد مس ــتقبالت أو

مســتوطنات بشــرية بــالقرب مـن منطقــة المشــروع حيــث تقتصــر المســتقبالت المحتملــة علــى الســائقين
المارين على طول الطرق المحيطة ممن اعتادوا رؤية مزارع الرياح الممتـدة علـى طـول الطريـق مـن
الزعفرانة إلى الغردقة .وبالنسبة لهؤالء السائقين ،سـتكون جميـع المشـاريع الحاليـة ذات كثافـة مماثلـة

للمخط ــط المقت ــرح اضـ ـافته للمش ــروع ،إذ تنط ــوي ه ــذه المش ــاريع عل ــى توربين ــات ذات س ــعة مماثل ــة
للتكــوين البــديل .وفــي جميــع الحــاالت ،مــن غيــر المــرجح أن تك ـون تلــك التغيــر الطفيــف بالزيــادة أو
النقصان ملحوظ على الطريق.
•

التأثيرات على معالم التراث األثري والثقافي

ال توجـد أي مـن معـالم التــراث الثقـافي داخـل منطقــة المشـروع ،وفـي حالـة العثــور علـى أي مـن هــذه
المعالم عـن طريـق الصـدفة ،وإن كـان هـذا األمـر غيـر مـرجح ،سـيتم تطبيـق اإلجـراءات المتبعـة فـي

مثل هذه الحالة.

 .4.2تقييم التأثيرات
يصــف هــذا الجــزء إجـراءات التخفيــف للجوانــب المتعلقــة بصــفة رئيســية بتصــميم المشــروع .فيمــا يــرد تقيــيم
درســة تقيــيم
التـأثيرات لجميــع الجوانـب البيئيــة واالجتماعيــة االقتصــادية ذات الصــلة بالتفصــيل فــي تقريــر ا
التأثيرات البيئية واالجتماعية المدرجة في الملحق (.)2

.4.2.1
•

التأثيرات اإليجابية
التوظيف

علـى الـرغم مــن أن عـدد توربينـات الريــاح قـد شـهد زيــادة  ،إال أن عـدد فـرص العمــل خـالل مرحلتــي

اإلنشــاء والتشــغيل ل ـن تشــهد زيــادة كبي ـرة .وتشــير التقــديرات إلــي أن المشــروع خــالل مرحلــة اإلنشــاء
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سـيوفر حـوالي  350-300فرصـة عمـل مباشـرة للمجتمـع المحلـي .وأثنـاء التشـغيل ،مـن المتوقـع أن
يتراوح عدد العمالة الدائمة بالموقع بين  20-15عامل تقريبا.

تعتبر التأثيرات اإليجابية المحتملة نتيجة التصميم المعدل هي نفس التأثيرات الناجمة عـن التصـميم
الموضح فى الدراسة التفصيلية (ملحق .)1
•

أمن الطاقة القومي

بم ــا أن حج ــم الطاق ــة الناتج ــة ع ــن تص ــميم المش ــروع األص ــلي ال تـ ـزال كم ــا ه ــي م ــع زي ــادة ع ــدد
التوربينات ،فإن مساهمة المشروع في أمن الطاقة القومي لن يشهد تغير.

•

خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري

مســاهمة هــذا المشــروع فــي التقليــل مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الح ـراري ،وبــاألخص غــاز ثــاني
أكسيد الكربون ( ،)CO2التي كانت ستصدر لو تم إنتاج نفـس كميـة الطاقـة مـن المحطـات التقليديـة
التي تعمل بأنواع الوقود األحفوري ،ال تزال كما هي موضحة في الملحق (.)2

التأثيرات السلبية المحتملة

.4.2.2

بعد استبعاد التأثيرات غيـر ذات الصـلة خـارج النطـاق وتحديـد التـأثيرات اإليجابيـة ،تـم تقيـيم مـا تبقـى مـن
"التأثيرات السلبية المحتملة" على أساس المعايير التالية:
•
•
•

حجم التأثير.

المدة الزمنية التي تستمر فيها التأثيرات.

تدابير التخفيف :مدى توفرها ،سواء كانت مدرجة ضـمن تصـميم المشـروع أو يـتم اتخاذهـا وتنفيـذها
ضمن إجراءات اإلدارة.

•

االلتزام بالمعايير التنظيمية وفقا لإلطار القانوني والتنظيمي المصري (السـابق وصـفها فـي الفصـل

•

االهتمام واإلدراك على المستوى العام.

الثاني من الدراسة التفصيلية فى ملحق .)2

.4.2.2.1
•

تأثيرات المشروع علي البيئة الطبيعية

نوعية الهواء المحيط
قد ينتج عن أنشطة اإلنشاء تأثير ضئيل وموضـعي وقصـير األجـل علـى نوعيـة الهـواء .وزيـادة فتـرة

إنشاء المشروع إلى  24شهر بدال من  22شهر لن تزيد التأثيرات المترتبة على نوعية الهواء.

ال تـــزال التـــأثيرات المحتملـــة الناتجـــة عـــن التصـــميم المعـــدل للمشـــروع ضـــئيلة ،وســـيتم تطبيـــق نفـــس

إجراءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)2
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•

مستويات الضوضاء المحيطة

م ـن غيــر المتوقــع أن ينــتج عــن الضوضــاء مــن أنشــطة اإلنشــاء والتشــغيل تــأثيرات علــى المنــاطق
المجاورة (الطرق والمجتمعات القريبة) حيث تقع على مسافة أكثر من  25كم من موقع المشروع.

ال تـــزال التـــأثيرات المحتملـــة الناتجـــة عـــن التصـــميم المعـــدل للمشـــروع ضـــئيلة ،وســـيتم تطبيـــق نفـــس
إجراءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)2

•

التربة

علـى الـرغم مـن زيـادة عـدد التوربينـات ،مـن غيـر المحتمـل أن تتسـبب أنشـطة اإلنشـاء والتشـغيل فــي

تلــوث التربــة بصــورة تســتلزم القيــام بأنشــطة تطهيــر وإ ازلــة التربــة فــي المســتقبل .قــد تنــتج التــأثيرات
المحتملة المحتمل من إدارة ميـاه الصـرف البلديـة ،تخـزين المـواد والمخلفـات ،االنسـكابات العرضـية

من الماكينات ،والتسريبات المحتملة من مولدات الديزل وزيوت التشحيم.

ال ت ـزال التــأثيرات المحتملــة الناتجــة عــن التصــميم المعــدل للمشــروع متوســطة ،وســيتم تطبيــق نفــس

إجراءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)2
•

الميـــاه

يقدر استهالك المياه أثناء أنشطة اإلنشاء المختلفة على النحو التالي:
 صب أساس مولد توربينات الرياح 50 :م 3لكل أساس مولد توربينات الرياح. -معالجة أساس مولد توربينات الرياح 10 :م

3

 تنظيف مكونات مولد توربينات الرياح قبل نصبها 2 :م لكل توربين رياح.3

 االستخدامات اآلدمية لحوالى  350فرد  ،بحد أقصى  17.5م/3يوم.استهالك المياه خالل مرحلة التشغيل سيكون بصفة أساسية لالستخدامات اآلدمية ،وإن كان من

المتوقع أن يكون في حدود  1م /3يوم (بافتراض  50لتر/شخص /يوم –  20-15شخص).

بالتـالي ،ف ـ ن تــأثيرات المشــروع علــى اسـتهالك م ـوارد الميــاه الناتجــة عــن التصــميم المكــون مــن 96

توربينة ضئيلة ،وسيتم تطبيق إجراءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)1
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 .4.2.3تأثيرات المشروع على الجوانب االجتماعية االقتصادية
ال توجــد تــأثيرات إضــافية يتوقــع حــدوثها علــى الجوانــب االجتماعيــة واالقتصــادية نتيجــة للتصــميم المكــون
مــن  96توربينــة بطاقــة  2.6ميجــاوات  .التــأثيرات التــي ســبق وصــفها فــي د ارســة تقيــيم التــأثيرات البيئيــة
واالجتماعية األصلية (الملحق  )2وإجراءات التخفيف المقترحة ال تزال سارية.

.4.2.4

تأثيرات البيئة على المشروع

ال توجــد تــأثيرات إضــافية يتوقــع حــدوثها علــى الجوانــب البيئيــة نتيجــة للتصــميم المكــون مــن  96توربينــة
بطاقة  2.6ميجاوات .التأثيرات التي سبق وصفها في دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعيـة األصـلية
(الملحق  )2وإجراءات التخفيف المقترحة ال تزال سارية.

.4.2.5

التأثيرات على البيئة البيولوجية

ستؤدي الزيادة في عدد التوربينات إلى زيادة عدد الطرق المؤدية الالزمة وهو ما قد ينعكس على زيادة
مساحة المنطقة المضغوطة (منطقة متراصة التربة) الالزمة إلقامة مثل تلك الطرق .غير أن زيادة عدد
التوربينات لن يتطلب زيادة مساحة األرض التي سيتم االستحواذ عليها إلقامة المشروع ،كما هو موضح

في دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية المفصلة (الملحق  .)2وهذا قد يزيد من التأثير المحتمل

على فقدان الموائل بسبب زيادة مساحة المنطقة دمك التربة إلقامة الطرق المؤدية.

ومع ذلك ،فإن المساحة التي ستشغلها مزرعة الرياح من الموقع ،بالنظر للمسافة بين التوربينات
والصفوف ،ضئيلة و لن تتجاوز  %3من المنطقة .وزيادة عدد الصفوف ،وبالتالي الطرق المؤدية،

واألساسات ستزيد من المساحة التي ستشغلها مزرعة الرياح ولكنها ستظل تمثل نسبة صغيرة من
الموقع.
عالوة على ذلك ،يقع موقع المشروع داخل نظام بيئي سهلي شاسع بالصحراء الساحلية يتسم بغياب
شبه تام للمياه ،وبالتالي فإن الغطاء النباتي طفيف جدا ،وتتواجد الحياة الحيوانية بشكل رئيسي في

الوديان .بالتالي ،فإن الزيادة اإلضافية المحتملة لتأثيرات الطرق المؤدية على فقدان الموائل تعتبر

طفيفة.

بالتالي ،ف ن تأثيرات المشروع على البيئة البيولوجية الناتجة عن التصميم المعدل طفيفة ،وسيتم
تطبيق إجراءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)1

.4.2.5.1

الحيوانات (باستثناء الطيور)

أهمية مواقع المشروع كموائل للحيوانات محدودة وقد تم رصد معظم األنواع في وادي الحواشية .ال توجد

أي إنشاءات في وادي الحواشية ،وسيتم تجنب أي أنشطة بشرية أخرى به.
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ما يزال من المحتمل أن تتأثر الحيوانات المحلية التأثيرات الناتجة أثناء مرحلة اإلنشاء .ومع ذلك ،فإن
هذه التأثيرات تكون مؤقتة وقصيرة األمد.

بالتالي ،ف ن تأثيرات المشروع على الحيوانات الناتجة عن التصميم المكون من  96توربينة ضئيلة،

وسيتم تطبيق إج ارءات التخفيف المقترحة في الملحق (.)1

.4.2.5.2
•

الطيور

تقييم منطقة المشروع األوسع

قام المركز اإلقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة بتقييم تأثير مرحلة التشغيل على الطيور المهاجرة في
التأثيرت البيئية لـ(منطقة المشروع األوسع) بما فى ذلك التأثيرات التراكمية
ا
الدراسة االستراتيجية لتقييم
على الطيور ( .)Lahmeyer International and Ecoda, 2017وينصب التركيز هنا على

مشروع "ليكيال" بالتحديد ،وبصورة أكثر تحديدا على التأثيرات اإلضافية المحتملة نتيجة بناء على
التصميم المكون من  96توربينة بطاقة  2.6ميجا وات .حيث تتمثل المخاطر الرئيسية المحتملة على

الطيور المهاجرة في حاالت الوفيات الناجمة عن االصطدام مع التوربينات وكذلك تأثيرات الحاجز.
أشارت الدراسة االستراتيجية إلى أنه من الصعب للغاية تقييم مخاطر االصطدام وكذلك سلوك التجنب،

فقد يسفر هذا عن زيادة انفاق الطيور للطاقة كنتيجة لوجود محطة طاقة الرياح المقترحة .بالتالي،

ينبغي اعتبار تقييم التأثير على أنه تنبؤ نوعي للتأثيرات المحتملة اعتمادا على مبدأ التحوط (نهج
الحالة األسوأ) ،و يلزم تحديد التأثيرات الفعلية بإجراء مزيد من الدراسات الميدانية حول تفاعالت
توربينات الرياح مع الطيور (بما فيها رصد بعد االنشاء) فى ساحل البحر األحمر الغربي.
كما اخلصت الدراسة أيضا أن تأثير اصطدام الطيور المهاجرة مع توربينات الرياح داخل منطقة

المشروع أثناء فصل الخريف سيكون أقل من فصل الربيع .من ناحية أخرى ،سجلت أعداد كبيرة جداً

من الطيور الكبيرة المحلقة فى منطقة المشروع خالل فصل الربيع ،تضمنت عدد من األنواع "المهددة"
أو "المعرضة للخطر" بالمنطقة .وبالتالي ،ال يمكن استبعاد معدالت االصطدام التي قد تؤدي إلى
حاالت وفيات إضافية والتي من المحتمل أن تنجم عن تأثيرات كبيرة لبعض األنواع عند تشغيل كل

مزرعة رياح على حدة في منطقة المشروع .بالتالي ،يلزم اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف ومراقبة شاملة
لما بعد البناء لكل مزرعة رياح على حدة للحد من مخاطر االصطدام إلى مستوى مقبول.

استناداً إلى نتائج الدراسة االستراتيجية ،من المستبعد أن تكون تأثيرات حاجز مزرعة رياح واحدة هامة
أثناء الهجرة في فصل الخريف .يعتبر تأثير الحاجز الناتج عن مزرعة رياح واحدة على الطيور المحلقة
المهاجرة في فصل الربيع تأثير متوسط .وعلى الرغم من أنه ال يلزم تطبيق المزيد من إجراءات اإلدارة

والتخفيف باستثناء تطبيق إجراءات أفضل الممارسات وتدابير التخفيف العامة ،فقد تقرر الحقا منع
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إقامة مزارع رياح فى عدد من أجزاء الخطة األصلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الرياح
لتوفير "ممر أمن من الشمال آ الى الجنوب" لهجرة الطيور.

تقييم التأثير التراكمي – استشاري شركة ليكيال )(The Biodiversity Consultancy
وفًقا ألفضل الممارسات المتاحة وتلبي ًة لمتطلبات التنوع البيولوجي للجهات الممولة ،كلفت شركة ليكيال
استشاري التنوع البيولوجي )) (The Biodiversity Consultancy (TBCبإجراء تقييم لآلثار
التراكمية المحتملة على التنوع البيولوجي لمشروع شركة ليكيال المقترح .كان الهدف من الدراسة هو

تقييم تأثير مشروع ليكيال على التنوع البيولوجي في سياق المشروعات الموجودة المعروفة األخرى من
مزارع الرياح في المنطقة  ،وكذلك الخطط المستقبلية لطاقة الرياح في خليج السويس.
ساعد التحليل في تحديد المكونات البيئية ذات األولوية ) (VECsحسب تعريف )، (IFC 2013

وعتبات الوفيات التي يمكن أن تسهل اتباع نهج تخفيفي إلدارة التكيف ألنواع الطيور ذات األولوية.

توصي الدراسة بإجراءات عالية المستوى للتخفيف والرصد والتي يمكن اعتمادها من قبل ليكيال إلدارة

تأثيرات التنوع البيولوجي في منطقة المشروع المحددة .باإلضافة إلى ذلك  ،توصي الدراسة باإلجراءات
التي يمكن أن تقوم بها ليكيال أو تدعمها بالتعاون مع المطورين اآلخرين للمساهمة في التأكيد على أن
إدارة اآلثار التراكمية لمزارع الرياح اآلخرى في المنطقة يتم بشكل مناسب .ليس من المتصور أن يكون

للتصميم المقترح والمكون من  96مولد توربينة بقدرة  2,6ميجاوات تأثير أضافي سواء على مستوى

موقع المشروع أو توصيات التخفيف اإلقليمية األوسع نطاًقا المحددة في تقييم اآلثار التراكمية.
تركز التوصيات على:
-

طرق التخفيف والرصد في الموقع  ،لتقليل مخاطر التصادم إلى أدنى حد ممكن  ،والتحقق من

فعالية طرق التخفيف المقترحة  ،والسماح بتقدير اآلثار المتبقية وتوفير المعلومات لتكييف
المراقبة والتخفيف مع الظروف السائدة

-

الجهود التعاونية مع مشروعات مزرعة الرياح األخرى  ،لتقليل اآلثار التراكمية لجميع
التطورات المقترحة في مزرعة الرياح في المنطقة.

تدابير التخفيف المقترحة في تقييم التأثيرات التراكمية ،باإلضافة إلى تدابير التخفيف التي تمت مناقشته

الحقا في هذا التقرير ستكون مدرجة بشكل شامل في خطة ادارة التنوع البيولوجي للمشروع .ستقوم
ً
خطة ادارة التنوع البيولوجي بتحديد مسئوليات جميع األطراف المشاركة في تحقيق المعايير المطلوبة

وضمان إدارة مخاطر تكيف شاملة للطيور أثناء مراحل البناء والتشغيل .وسوف يحدد بشكل خاص
النهج الذي سيتخذه المشروع لتحقيق نتيجة عدم خسارة صافية للتنوع البيولوجي.
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•

تقييم مخاطر التصادم بموقع المشروع

باإلضافة إلى دراسة تقييم التأثير االستراتيجي التي أجراها المكتب االستشاري " Lahmeyer

 "International and Ecoda (2017),لمزارع الرياح بالمنطقة ككل ،قام المكتب االستشاري

"إنفايرونكس" بتقييم مخاطر االصطدام مع التوربينات بالموقع خالل فصلي الخريف والربيع لمشروع
شركة "ليكيال مصر".
تم استخدام نموذج مخاطر االصطدام ( )CRMالذي خلص إليه مؤتمر اإلرث الوطني االسكتلندي
( ،)SNH 2000, 2010( )SNHوهو يعد نهج قياسي لنموذج مخاطر االصطدام تم اعتماده فى
الدراسات السابقة التي أجريت بمنطقة جبل الزيت .نموذج مخاطر االصطدام هو واحد من النهج
المتعددة التي تهدف إلى تقديم تقدير للعدد المحتمل لحاالت اصطدام الطيور التي من المرجح أن
تحدث فى مزرعة رياح معينة .المصدر الرئيسي للمخاطر الذي تم أخذه في االعتبار هو االصطدام

مع ريش التوربينات المتحركة .ومع ذلك ،وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن اعتبار نتائج نموذج مخاطر
االصطدام هي األداة الوحيدة لتقييم المخاطر ،بل اعتبارها أداة قياس يمكن أن تقدم لمحة عن حجم
المخاطر التي يمكن التنبؤ بها .وستقدم النتائج التجريبية لعمليات الرصد فيما بعد اإلنشاء ومسوحات
الطيور النافقة مزيدا من البيانات الواقعية التي يمكن استخدامها فى إدارة المخاطر بعد إنشاء البنية
التحتية لطاقة الرياح.
الخطوات اللمنهجية لنموذج تقييم مخاطر التصادم معروضة في الملحق (.)2
عادة ما تكون نماذج مخاطر الطيور المختلفة المتاحة ذات طابع أفقي (خطية) وتتعامل مع الطيور

المهاجرة ،تقريباً ،كمقذوفات تعبر المجال الجوي للمحطة فى خطوط مستقيمة .وهذا عادة ال يأخذ في

االعتبار االستجابات السلوكية للطيور وابتعادها عند مواجهة التوربينات فى الميدان .وتشير الدراسات
إلى أن سلوك التفادي لدي الطيور مرتفع جدا ،مما يقلل من احتمالية االصطدام بنسبة تصل إلى

 .%99وللمساعدة فى حساب االستجابات السلوكية وسلوك التفادي ،يطبق نموذج مخاطر االصطدام
اثنين من معدالت التفادي تتراوح بين معدل التجنب بنسبة  ،%95ومعدل التجنب األكثر واقعية بنسبة
.%98
تتضمن الدراسة التفصيلية للتأثيرات البيئية التى تم إعدادها للتصميم األصلى والمرفقة فى الملحق ()1
من هذا التقرير ،نتائج نموذج ( )CRMلفصلي الخريف والربيع للتصميم األصلي للمشروع .تم تكرار
النمذجة لمدة موسمين (ربيع وخريف  )2018للتصميم المقترح مقارن ًة مع التصميم األصلي .ويعرض
الجدول ( )2المواصفات الفنية لتصميم االمشروع المكون من  96توربينة  ،فيما يلي نتائج النمذجة في
الجدولين ( )3و(.)4
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الجدول ( :)2معايير تصميم التوربينات ( 2.6ميجا وات)
نوع

عدد

قطر

أقصى

ارتفاع

المساحة

إجمالي

المسافة

أقصى

ميل

فترة

التوربينات

التوربينات

الدوران

ارتفاع

المساحة

التي

المساحة

بين

عرض

الريشة

الدوران

(م)

(م)

التي يغطيها

يغطيها

التي يغطيها

التوربينات

للريشة

(درجة)

(ثانية)

الدوار (م)

الدوار (م )

الدوار (م )

(م)

(م)

2.6

96

114

120

 120-5م

10207

979872

345

3.984

2

2

6

4.6

ميجاوات

الجدول ( :)3نمذجة مخاطر االصطدام لفصل الربيع 2018
األ نواع

الطيور على ارتفاع
المسح

الحدأة السوداء

148

اللقلق األسود

74

عقاب مسيرة صغرى

13

الصقور الجارحة

9

الكركية

18

العقاب
ُ

3

الرخمة المصرية

4

صقر أسحم

1

الصقور

2

صقر هاريير

1

حوام النحل األوربي

830

العوسق

19

عوسق صغير

3

عقاب سعفاء صغرى

12

الباشق الشامي أو
البيدق

1

حوام طويل الساقين

15

مرزة المستنقعات

11

أبو شودة

1

مرزة باهتة

7

الطيور الجارحة

59

عقاب ص اررة

33

صقر الغروب
الب ِ
اشق األوراسي
َ
عقاب سعفاء صغرى
حوام السهول
َّ

 2.6ميجا وات

1
1
4
1180

المساحة لتي يغطيها الدوار  /نافذة الخطر = 0.2288
معامل االصطدام

معدل خطر ( %95تفادي)

معدل خطر ( %98تفادي)

0,07
0,09
0,07
0,07
0,10
0,07
0,07
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,06
0,07
0,06

0,59
0,37
0,05
0,03
0,10
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
3,30
0,08
0,01
0,05
0,00

0,24
0,15
0,02
0,01
0,04
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
1,32
0,03
0,00
0,02
0,00

0,07
0,07
0,07
0,06
0,07
0,07
0,06
0,06
0,07
0,07

0,06
0,04
0,00
0,03
0,23
0,14
0,00
0,00
0,02
4,49

0,02
0,02
0,00
0,01
0,09
0,06
0,00
0,00
0,01
1,80
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عقاب السهوب

106

البجعة

46

اللقلق األبيض

17599

اإلجمالي

20201

0,07
0,13
0,09

0,18
0,13
36,22
40,39

0,44
0,33
90,56
100,97

الجدول ( :)4نمذجة مخاطر االصطدام لفصل الخريف 2018
األنواع

 2.6ميجا وات

إجمالي الطيور

بحسب النوع على
ارتفاع المسح

المساحة لتي يغطيها الدوار  /نافذة الخطر = 0.2288
معامل

 %95خطر

المخاطر للتوربينة

%98

المخاطر للتوربينة

االصطدام

معدل

الواحدة ( 96توربينة)

خطر معدل

الواحدة ( 96توربينة)

الحدأة السوداء

7

0.07

0.03

0.000

0.0112

0.000

الصقور

2

0.06

0.0070

0.000

0.0028

0.000

صقر هاريير

5

0.07

0.0194

0.000

0.0078

0.000

شويهين

2

0.06

0.0065

0.000

0.0026

1083

0.07

4.3053

0.045

1.7221

0.000
0.018

العوسق

13

0.06

0.0443

0.000

0.0177

0.000

مرزة المستنقعات

29

0.07

0.1163

0.001

0.0465

0.000

أبو شودة

12

0.07

0.0457

0.000

0.0183

0.000

مرزة باهتة

14

0.06

0.0518

0.001

0.0207

0.000

لزيق أو عويسق أحمر

1

0.06

0.0033

0.000

0.0013

0.000

صقر الغروب
الب ِ
اشق األوراسي
َ
البجعة

4

0.06

0.0137

0.000

0.0055

0.000

2

0.07

0.0000

260

0.13

1.8703

0.000
0.019

0.0030

0.000

0.7481

0.008

اللقلق األبيض

10601

0.09

54.5224

0.568

21.8090

0.227

اإلجمالي

12035

61.07

0.636

24.42

0.254

حوام النحل األوربي

بالنسبة لفصل الخريف

تشير نتائج نموذج تقييم مخـاطر التصـادم ( )CRMفـي فصـل الخريـف إلـى أنـه بالنسـبة لسـيناريو تجنـب
الطيـور لالصــطدام بالتوربينــات بنســبة  %95للتصــميم ( 2.6ميجــاوات) تقــدر حــاالت االصــطدام بحـوالي
 61طـ ــائر مـ ــن األن ـ ـواع المختلفـ ــة ،وبالنسـ ــبة لسـ ــيناريو تجنـ ــب االصـ ــطدام بنسـ ــبة  ،%98تقـ ــدر حـ ــاالت
االصطدام بحوالي  24طائر.

بالنسبة لفصل الربيع
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تظه ــر نت ــائج نم ــوذج مخ ــاطر االص ــطدام ف ــي فص ــل الربي ــع نم ــط مماث ــل .ففـ ـي حال ــة س ــيناريو تجن ــب
االصـ ــطدام بنسـ ــبة  %95تقـ ــدر حـ ــاالت االصـ ــطدام بح ـ ـوالي  101طـ ــائر وفـ ــي حالـ ــة سـ ــيناريو تجنـ ــب
االصطدام بنسبة  ،%98تقدر حاالت االصطدام بحوالي  40طائر.
تأثير الحاجز

أشارت الدراسات الخاصة بمشروع "ليكـيال" إلـى أن تـأثيرات االضـطرابات وتـأثير الحـاجز سـتكون ضـئيلة
للغايــة بســبب النطــاق المحــدود لمنطقــة المشــروع ،وعــدم وجــود موائــل حيويــة محليــة لتغذيــة أو تعشــيش

الطيور الحوامة ،وكذلك لبعد موقع الدراسة من المنطقة التي تمثل عنق الزجاجة والمسار الرئيسي لهجرة
الطيور الحوامة.
الخالصة

كما سبق ذكره ال يمكن اعتبار نتـائج نمـوذج مخـاطر االصـطدام هـي األداة الوحيـدة لتقيـيم المخـاطر ،بـل
اعتبارها أداة قياس يمكن أن تقدم لمحة عن حجم المخاطر التي يمكن التنبؤ بـه  .و اتجـدر اإلشـارة إلـى

أن عدد الوفيات الناتجة من نمذجة التصميم المكون من  96توربينـة بطاقـة  2.6ميجـاوات ،ال يأخـد فـي
اعتباره أي اجراءات للتخفيف أو الحماية التي سيتم تنفيذها كجزء أساسي من تشغيل محطة الرياح.

و كما سيتضح أدناه فانه يمكن تشغيل محطة الرياح بقدر ضئيل للغاية من حوادث اصطدام الطيور قد
يتالشى تماما مع حسن ادارة اج ارءات التخفيف خالل مرحلة التشغيل.
توضح النقاط التالية التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان تقليل المخـاطر التـي تتعـرض لهـا الطيـور علـى
مدى عمر المشروع .تم تطوير هذه التدابير مـن مقترحـات التخفيـف المدرجـة فـي الد ارسـة الشـاملة لتقيـيم
التأثير البيئـي واالجتمـاعي .مـن المتوقـع أن يـؤدي تطبيـق هـذه التـدابير إلـى خفـض كبيـر فـي اإلصـابات
التي تم حسابها على أساس عدم اخذ التدابير الالزمة خالل مرحلة التشغيل.
إجراءات التخفيف

اعتبرت دراسة تقييم التأثير االستراتيجي التي أجراها المكتب االستشاري " Lahmeyer International
 ")and Ecoda (2017اإلغالق كإجراء رئيسي للتخفيف .وذلك أنه عنـد إيقـاف التوربينـات أثنـاء فتـرات
ـربا كبيـ ـرة م ــن الطي ــور الحوام ــة المعرض ــة
نش ــاط الهجـ ـرة المرتف ــع و/أو الفتـ ـرات الت ــي يتواج ــد خالله ــا أس ـ ا
لمخـاطر التصــادم ،يمكــن تقليـل مخـاطر اصــطدام الطيــور مـع التوربينــات إلــى أدنـي حــد ممكــن .بالتــالي،
فإن تنفيذ برنامج إيقاف فعال كإجراء رئيسي للتخفيف يمكنه ضـمان تشـغيل مـزارع الريـاح الكبيـرة بمنطقـة

المشروع مع ضمان حماية الطيور المعرضة للخطر.
في هذا الصدد ،تناولت الدراسة االستراتيجية نهجين رئيسيين لبرنامج االيقاف /االغالق؛ وهمـا ،برنـامج
االيقاف /االغالق الثابت و برنامج االيقاف عند الطلب.
برنامج االيقاف /االغالق الثابت
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هذا النهج الحذر والمتحفظ للغاية يقوم بغلق جميع التوربينـات خـالل فتـرات الـذروة مـن الهجـرة لـذا سـوف
يتسبب برنامج اإلغالق الثابت في خسارة كبيرة في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
فــي حالــة تطبيــق برنــامج االيقــاف الثابــت ،يجــب ايقــاف جميــع توربينــات مزرعــة الريــاح أثنــاء فتـرة الهجـرة
الحرجــة فــى فصــل الربيــع (أي مــن  1مــارس إلــى  18مــايو) خــالل النهــار (أي بعــد ســاعة ونصــف مــن

شروق الشمس إلى ساعة ونصف قبل غروب الشمس).
برنامج االيقاف عند الطلب

تشــير البيانــات (بمــا فــي ذلــك البيانــات التــي جمعهــا المكتــب االستشــاري إنفــايرونكس بموقــع ليكــيال علــى
م ــدار  6فص ــول) أن هجـ ـرة الطي ــور ف ــى ص ــورة ذروات مختلف ــة ،وليسـ ـت موزع ــة بالتس ــاوي عب ــر موس ــم

الهجرة .عالوة على ذلك ،خالل األيام التي تشهد الذروة ،ال تعبر الطيور فوق الموقع بشكل منتظم على

مـدار اليــوم ،ولكــن يتركـز العبــور فــي ســاعات محـددة مــن اليــوم ،ومــع الـذروة الموســمية واليوميــة ،يســتبعد
خيــار مخطــط اإلغــالق الثابــت ألنــه يزيــد بشــكل كبيــر مــن الخســائر مــن الطاقــة المتولــدة ب ـدون ضــرورة

يحتمها تقليل خطر اصطدام الطيور.
لــذا يعتبــر برنــامج االيقــاف عنــد الطلــب إج ـ ارء تخفيــف مفيــد وفع ـال للحــد مــن مخــاطر اصــطدام الطي ـور
المحلقة مع توربينات الرياح.
عنـد تطبيـق برنـامج االيقـاف عنـد الطلـب ،يـتم إغـالق التوربينـات المختـارة فـى أوقـات مخـاطر االصــطدام

العاليــة ،عل ــى أس ــاس معــايير أربعــة م ــذكورة الحق ـاً .ويجــب أن ته ــدف معــايير اإلغــالق إل ــى الح ــد م ــن
المخاطر التي تتعرض لها الطيور ،وفى نفس الوقت التقليل من الخسائر فى الطاقة المنتجة.

التطورات األخيرة

يجــري حاليــا تطــوير برنــامج اإليقــاف عنــد الطلــب ليصــبح إج ـراء التخفيــف التشــغيلي الســائد .ويــتم حاليــا
تطبيق هذا النظام في ثالثة م ازرع رياح على األقل في منطقة جبل الزيت جنوب المنـاطق التـي يقـع بهـا
مشــروع ليكــيال والمعــروف عنهــا أنهــا تشــهد كثافــة أكبــر فــى هجـرة الطيــور .و يســتخدم الـرادار فــى احــدى
هــذه الم ـزارع لتعزيــز برنــامج اإلغــالق عنــد الطلــب ،بينمــا تــم االعتمــاد فــي مزرعتــي الريــاح األخــرى علــى
عمليات المراقبة اليشربة بدون رادار.

يـتم تطبيــق هـذا النظــام منـذ ثالثــة مواسـم وحتــى اآلن .تشـير النتــائج إلـى أن برنــامج اإليقـاف عنــد الطلــب
هــو إج ـراء نــاجح وفعــال يــؤدي إلــى انخفــاض كبيــر لعــدد ضــحايا االصــطدام (علــى الــرغم مــن احتمــال
اصطدام عدد قليل من الطيور) فى ظل فترات قصيرة من اإليقاف؛ وبالتالي زيادة الطاقة المتولدة.
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يجري العمل على تحسين نظام تشـغيل برنـامج اإليقـاف عنـد الطلـب بشـكل تـدريجي مـن خـالل المراجعـة
الدورية لإلجراءات وقد شهد األداء تحسن بالفعل 1من موسم آلخر.
المعايير األربعة إليقاف التوربينات:
 -1تواجد األنواع المهددة عالمياً بحسب IUCN

يجــب إيقــاف التوربينــات فــى حالــة رصــد أي مــن األن ـواع المه ـددة بــاالنقراض تحلــق بمنطقــة مزرعــة

الري ــاح ،أو تتج ــه نحوه ــا ،عل ــى ارتف ــاع يش ــكل خط ــورة عالي ــة م ــن حي ــث احتمالي ــة االص ــطدام م ــع
التوربينات (أي داخل المنطقة التي يجتاحها الدوار)
 -2تواجد سرب من الطيور المحلقة الكبيرة يتألف من  10طيور أو أكثر من (األنواع المستهدفة).
يجب إيقاف التوربينات عند رصد سرب مـن الطيـور المحلقـة الكبيـرة يتـألف مـن  10طيـور أو أكثـر
يحلــق بمنطقــة مزرعــة الريــاح ،أو يتجــه إليهــا ،علــى ارتفــاع يشــكل خطــورة عاليــة مـن حيــث احتماليــة
االصطدام مع التوربينات.
 -3خطر االصطدام الوشيك

يجب ايقاف توربين أو أكثر كلما كان هناك خطر كبير وشيك يتمثل فى اصـطدام الطيـور المحلقـة

المهاجرة بإحدى التوربينات (على سبيل المثال ،اقتراب الطائر من التوربينات على مسافة قريبة)
 -4العواصف الرملية

يجب إيقاف التوربينات في حالة تحقق أي من المعيارين سالفي الذكر في غضون الساعتين اللتين

تسبقا هبوب العواصف الرملية.

سيتم تنفيذ نظام إيقاف التشـغيل ( )SODبدايـ ًة مـن مرحلـة التشـغيل .وسيسـتخدم مشـروع "ليكـيال" معـايير
اإلغــالق وفقــا لمســار تطورهــا مــن خــالل الخب ـرةو العملي ـة .وســيتم ضــبط هــذه المعــايير مــن خــالل نهــج
اإلدارة التكيفية الناتج عن المراقبة المستمرة للطيـور الحيـة والنافقـة واالسـتفادة مـن الخبـرة المكتسـبة خـالل
المواسم األولى.

بشــكل عــام ،لــن يختلــف تطبيــق نظــام اإليقــاف عنــد الطلــب مــع المعــايير المــذكورة أع ـاله بنــاء علــى قــدرة
وعدد التوربينات .غير أنه ،إذا لم يتم استخدام الرادار كأداة مساعدة لنظام اإليقاف عنـد الطلـب بمشـروع

ليكــيال ،قــد يكــون الفــرق الوحيــد هـو ضــرورة تحديــد مزيــد مـن نقــاط المراقبــة وعــدد المـراقبين لتغطيــة العــدد

األكبر من التوربينات .ومع ذلك ،سيتحقق التوظيف األمثل بعد اإلنشاء.

 1فمثال حتى تاريخه  2019/4/7وبمرور حوالى  7اسابيع من موسم الربيع ،شهدت مزرعتى الرياح بإجمالى  340ميجاوات التى يقوم

المكتب االستشارى إنفايرونكس بتنفيذ أنشطة اإلغالق عند الطلب بها ،والذى يعتمد كلية على نظم المراقبة البشرية بدون استخدام
رادار ،شهد حوالى  40حالة إغالق بدون حالة اصطدام واحدة
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فــي جميــع األحـوال ،ينبغــي أن يقتــرن تفعيــل برنــامج اإليقــاف عنــد الطلــب بأنش ـطة رصــد /مراقبــة الطيــور
الحيــة والنافقــة لتقيــيم فعاليــة اإليقــاف وصــقل معــاييره ،ممـا يجعلــه أكثــر فعاليــة ،بمــا فــي ذلــك حجــم نافــذة

الخطر ،والتي من المحتمل أن تقـل بدرجـة كبيـرة مـع تـوافر المزيـد مـن البيانـات .تـم االتفـاق بالفعـل علـى

برنــامج الرصــد هــذا مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة وجهــاز شــئون البيئــة ،وســيتم تنفيــذه مــن خــالل
المركز اإلقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة ( )RCREEEلمجمـع مـزارع الريـاح ككـل ،بمـا فـي ذلـك
مشـروع "ليكــيال" ،كجــزء مـن برنــامج الرصــد قيــد التطـوير حاليــا بمعرفــة المركـز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة

وكفاءة الطاقة و ،في حالة الكشف بالرادار ،ليتم التنسيق مع القوات المسلحة.
إجراءات التخفيف األخرى

تتشابه إجراءات التخفيف األخرى مع تلك المقترحة والمعتمدة للتصميم األصلي للمشروع (كما هو
موضح بالتفصيل في دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية المرفقة في الملحق ( .)2وتشمل:
 الحفاظ على عدم جذب الموقع للطيور المهاجرة .ويتحقق ذلك من خالل الحظر التام ألي نوع منالزراعة أو زراعة المناطق الخضراء في الموقع أو حوله ،أو منع القاء القمامة أو المخلفات الصلبة
أو السائلة أو غيرها من النفايات بالموقع أو بالقرب منه.
 الحد من مخاطر خطوط نقل الكهرباء من خالل وضع كابالت الطاقة تحت األرض ،إذا أمكن الرصد بعد االنشاء ،السيما خالل المراحل األولي للتشغيل للتحقق من التنبؤات باستجاباتالطيور ،والتدخل فى حالة نشوب أي من الحاالت الحرجة .وستستخدم هذه المعرفة لصقل أي
إجراء إيقاف التشغيل أو غيره من إجراءات إدارة المخاطر التي يتعين اتخاذها في مثل هذه
الحاالت ،وبالتالي تقليل التكاليف على المدى الطويل .ويجب أن تشتمل جهود الرصد بعد االنشاء
على مسوحات الطيور النافقة المنهجية لتقييم حاالت الوفيات الفعلية الناتجة أثناء التشغيل.
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ملحق ( – )2منهجية نموذج تقييم مخاطر التصادم
الهدف من نموذج تقييم مخاطر التصادم هو التنبؤ بأفضل النتائج المحتملة لعدد وأنواع وفيات الطيور
نتيجة التصادم مع دوار التوربينات الفعالة بمزرعة الرياح ،في حالة عدم اتخاذ تدابير للتخفيف (مثل
إيقاف التشغيل).
يتكون نموذج ) (SNH 2010من مكونين :تقدير عدد الطيور التي تم التنبؤ بها = عدد الطيور التي

تمر عبر دوار التوربينات (المكون  × )1احتمالية إصابة الطيور اثناء مرورها عبر منطقة مسح دوار
التوربينة (المكون .)2

المكون األول :عدد الطيور في منطقة مسح دوار التوربينات
 -1نافذة المخاطر " "Wهي المساحة التي تحتوي على توربينات الرياح وتقع عبر اتجاه الطيران العام
للطيور .تم حسابها من خالل المعادلة التالية:

 = Wطول مجموعة نقل الحركة عن األرض × ارتفاع دوار التوربينة
يتم قياس طول مجموعة نقل الحركة من التصميم المقترح من خالل تطبيق جوجل ايرث.
 -2يتم حساب عدد الطيور ) (nالتي تعبر خالل نافذة المخاطر خالل العام من خالل احصائيات الربيع
والخريف لعامي  2017و .2018
 -3يتم حساب مساحة دوارات التوربينات لمزرعة الرياح ) (Aعن طريق
 = Aعدد الدوارات ) × (Nط نق( 2نصف قطر الدوار)
 -4تم التعبير عن المساحة الكلية للدوارات كنسبة من نافذة المخاطر ) .(A/Wيتم الحصول على عدد
الطيور في منطقة مسح دوار التوربينات عن طريق ضرب عدد الطيور التي تعبر خالل نافذة المخاطر
) × (nالنسبة التي تحتلها مساحة الدوار
المكون األول = )n × (A/W

المكون الثاني :احتمالية مخاطر التصادم
يحدد المكون  2احتمالية الطيور التي تمر عبر منطقة مسح الدوار .يمكن تقسيم مدخالت تقدير
احتمال االصطدام هذا إلى عنصرين  ،أحدهما يتعلق بنوع الطيور (حجمه  ،طول الجناح وسرعة
الهجرة المقدرة) ؛ واآلخر يرتبط بمواصفات التوربينات (طول الدوار  ،سرعة الدوران  ،إلخ) .يأخذ

نموذج االحتمال في االعتبار أن الطائر قد يكون في أي مكان داخل منطقة خطر الدوار.
المدخالت المتعلقة بنوع التوربينة المستخدمة في النموذج:
•

عدد الريش
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•

أقصى عرض لوتر الريشة

•

زاوية الميل

•

قطر الدوار

•

سرعة الدوران معب ار عنها كفترة دوران

المدخالت المتعلقة بأنواع الطيور:
•

طول الطائر

•

امتداد الجناح

•

نمط الطيران

•

سرعة الطائر
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