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 مقدمة ١

ومن خالل ھذه الدراسة یتم التحقق من االلتزام  .تھدف ھذه الدراسة إلى تقییم أثر الضوضاء لمشروع مزرعة الریاح المقترحة

خذت بعین االعتبار مستویات الضوضاء األساسیة والصوت الذي سینبعث من ھیئة التمویل الدولي، وقد أ/ بإرشادات البنك الدولي

  .التوربینات المقترحة ومصادر الصوت االخرى في المنطقة

 فریق الدراسة ٢

 .فوضت أكوا باور شركة فایف كابیتالز، شركة استشارات بیئیة مستقلة، لتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لمزرعة الریاح المقترحة

ر بالذكر أن فایف كابیتالز شركة استشارات بیئیة یقع مقرھا في دبي ولدیھا خبرة واسعة في مشاریع الطاقة الممولة من قبل الجدی

أعدت فایف  .ھیئة التمویل الدولي/ المؤسسات المالیة الدولیة والتي تتطلب تقییمات بیئیة واجتماعات متوافقة مع معاییر البنك الدولي

  . میجا واط٣٥٠٠٠ التقییم البیئي لمشاریع للطاقة بإجمالي قدرة یتجاوز كابیتالز حتى تاریخھ

 . في نمذجة تأثیرات الضوضاء والومیض.TAXUS Gestión Ambiental, Ecología y Calidad S.Lوقد شاركت مع 

ت نمذجة ألكثر من  لالستشارات البیئیة المتخصصة یقع مقرھا في أسبانیا وقد أجرت عملیات مسح أساسیة ودراساTAXUSشركة 

  . مزرعة ریاح حتى تاریخھ٣٧

  . لدیھا خبرة سابقة للعمل في المغربTAXUSذلك مع العلم بأن كل من فایف كابیتالز و

 المفھوم والتعریف ٣

یعرف اإلزعاج الصوتي بأنھ وجود ضوضاء أو اھتزازات في البیئة تتحول إلى شكل من أشكال اإلزعاج أو األلم أو المخاطر للسكان 

  .نشطتھم أو تسبب تأثیرات كبیرة على البیئة الطبیعیة، بغض النظر عن مصدر اإلزعاجوأ

  :والضوضاء المنبعثة من توربینات مزرعة الریاح تأتي من مصدرین

تنتج الشفرات ضوضاء  .ھذه الضوضاء تحدث نتیجة للتداخل بین الشفرات والریاح .الضوضاء الدینامیكیة الھوائیة ·

ھذه الضوضاء البیضاء یمكن سماعھا بالقرب من التوربینات عند  ".الضوضاء البیضاء" یطلق علیھا منخفضة عالیة الحدة،

 .ویزید ھذا النوع من الضوضاء مع زیادة سرعة الریاح .دورانھا بسرعة منخفضة

لن  .دورانتنبعث الضوضاء المیكانیكیة نتیجة لالحتكاك بین عناصر التوربینات المشتركة في ال .الضوضاء المیكانیكیة ·

ومع الصیانة المالئمة، ستكون الضوضاء المیكانیكیة غیر  .تزید ھذه الضوضاء إذا تمت صیانة تلك العناصر بشكل جید

وبما أن المسافة بین كل التوربینات والمناطق السكنیة لن تقل بأي حال  .مسموعة بالنسبة للشخص الذي یقف تحت التوربینة

ول بأن الضوضاء المیكانیكیة لن تمثل مشكلة حقیقیة بالنسبة للسكان المحلیین أو البیئة م، یمكننا الق٣٠٠من األحوال عن 

 .الطبیعیة

یعتمد ذلك على خصائص أذن  .الوحدة المستخدمة في القیاس الكمي لحجم الصوت ھي الدیسبل، وھي عبارة عن وحدة لوغاریتمیة

 دیسبل في ٣یعني ذلك أنھ مع كل زیادة  .ًة بدال من العالقة الخطیةألن أذن اإلنسان تمیز الصوت في عالقة لوغاریتمی اإلنسان،

  .الصوت الذي یدركھ اإلنسان، یجب مضاعفة طاقة الصوت المنبعث

ًومع األخذ بعین االعتبار أن أذن اإلنسان تدرك األجزاء المختلفة لطیف تردد الضوضاء بطرق مختلفة وتصل أیضا إلى أقصى 

 .ًدات المتوسطة للطیف، یستخدم المقیاس المرجح على نطاق واسع لجعل الترددات الصوتیة أكثر ارتباطامستویات الحساسیة في الترد

   .dB(A)أو ) أ(ھذا المقیاس یطلق علیھ دیسبل 
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  أمثلة على مستویات الضوضاء المختلفة 1 جدول

مستوى 
 الصوت

 المحادثة الھمس حد السمع
حركة المرور 

 دنفي الم
حفل موسیقى 

 الروك
مفاعل على 

 م١٠مسافة 
 150 120 90 60 30 0 )أ(دیسبل 

ًكما تشكل جزءا كبیرا من االنبعاثات الصوتیة  .تنبعث االنبعاثات الصوتیة الصادرة عن التوربینات على كل ترددات الطیف المسموع

ض االنبعاثات المنخفضة التردد الصادرة عنھا حتى ومع ذلك، نجحت أحدث مودیالت التوربینات في خف .على الترددات المنخفضة

  ).٢٠٠٩ كولباي وآخرون(أصبحت غیر مسموعة لإلنسان وبالتالي ال تؤثر على صحة اإلنسان 

 معاییر الضوضاء ٤

اه، ھیئة التمویل الدولي على أن تأثیرات الضوضاء یجب أال تتجاوز المستویات الموضحة في الجدول أدن/ تنص إرشادات البنك الدولي

 دیسبل في أقرب موقع ٣أو في حالة تخطي العتبات الحدیة بالفعل، یجب أال یؤدي المشروع إلى زیادة المستویات األساسیة بأكثر من 

  .مستقبل خارج موقع المشروع

  ھیئة التمویل الدولي/ ًحدود الضوضاء طبقا إلرشادات البنك الدولي 2 جدول

 ؤشرات الضوضاءم
 نوع المستقبل

Ld Ln 

 45 55 سكني، مؤسسي، تعلیمي

 70 70 صناعي، تجاري

ًتنص اإلرشادات أیضا على أنھ ال یجوز إدراج الضوضاء العالیة التداخل، مثل الضوضاء المنبعثة من الطائرات التي تطیر على 

  .ارتفاعات منخفضة والقطارات المارة، عند تحدید مستویات الضوضاء األساسیة

إلضافة إلى ذلك، تعتمد بیانات األحوال الجویة المطبقة في دراسة وقیاس الضوضاء األساسیة على اإلرشادات الفرنسیة لتقییم اآلثار با

  :ًوطبقا لذلك، تطبق القیود التالیة .البیئیة التي تسببھا مزارع الریاح

  ).R1334-33، المادة ١٠٩٩-٢٠٠٦المرسوم رقم (لفرنسي حدود الضوضاء المحددة بموجب القانون ا 3 جدول

 مؤشرات الضوضاء
 نوع المستقبل

Ld Ln 

 3+ 5+ الضوضاء األساسیة، الظروف العادیة

 یمكن إضافة التصحیحات حسب مدة انبعاث الضوضاء

 مستوى الضوضاء المحیطة، بما في تتحدد الزیادة العالمیة في موقع معین من خالل الفرق بین :ینص القانون الفرنسي على ما یلي

ذلك الضوضاء المحددة التي یتم تحلیلھا، ومستوى الضوضاء المتبقیة الناتجة عن كل مصادر الضوضاء العادیة، الخارجیة والداخلیة، 

  .ذات الصلة باإلشغال العادي والتشغیل العادي للمعدات، السیما مع وجود الضوضاء ذات الصلة
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 المنھجیة ٥

 نھج النمذجة ١-٥

ال یشمل ذلك األحداث غیر المتوقعة  .تأخذ النمذجة الصوتیة بعین االعتبار المتغیرات التي تؤثر بشكل كبیر على مستویات الضوضاء

  .ًأو التي تقع لمرة واحدة ألنھ ال یمكن تحدیدھا كمیا

  : الصوتیة ما یليًوطبقا ألفضل الممارسات الدولیة، تشمل المتغیرات التي تم أخذھا بعین االعتبار في المحاكاة

 .االتجاه الرئیسي للریاح وسرعتھا ·

 .متوسط درجة الحرارة والرطوبة ·

 .الطوبوغرافیا ·

 ).التبسیط كتوزیع منتظم(الغطاء النباتي  ·

 ).إلخ...مثل المباني والحوائط والمنحدرات والطرق(العناصر التي یمكن أن تتداخل مع االنتشار الصوتي  ·

كال ھذان العنصران یمكن أن یتداخال بطریقة كبیرة مع مستویات  .لیة أو السكك الحدیدیةالطرق ذات الحركة المروریة العا ·

 .الضوضاء المحلیة

 .األنشطة الصناعیة أو األنشطة األخرى ذات االنبعاثات الصوتیة العالیة ·

یجة النھائیة للنمذجة والنت .أخذت النمذجة الصوتیة بعین االعتبار معامالت انبعاث الصوت من مصادر الصوت وخصائص البیئة

یوضح قیم الضوضاء بالنسبة للمنطقة المحیطة بالمشروع، والتي یتم ) DEM(عبارة عن شبكة یتم إنشاءھا على نموذج ارتفاع رقمي 

   .تصنیفھا حسب مناطق الضوضاء

تأخذ  .الصوتي، وھي عبارة عن برمجیات للتنبؤ )التصمیم المحوسب لتخفیف الضوضاء (Cadna-A®-v4.0استخدمت برمجیات 

ً بعین االعتبار عددا كبیرا من المعاییر الدولیة الموضحة بالتفصیل في المالحق وتلتزم بھا®Cadna-Aبرمجیات  ً.  

 Z وY وX، یتم تعیین موضع كل مصدر للصوت في نظام ثالثي األبعاد یحتوي على المحاور CADNAوعن طریق استخدام 

ًوتأخذ البرمجیات أیضا كل معامل یتداخل  .إدخال ارتفاع معین فوق مستوى سطح األرضویمكن إحالتھ إلى الطوبوغرافیا عن طریق 

تدریع الضوضاء واالنعكاس الصوتي والتخفیف الصوتي األرضي واألحوال الجویة واتجاه الریاح وسرعة  :مع انتشار الصوت

  .الریاح واالنكسار الصوتي وغیرھا

 افتراضات النموذج ٢-٥

  : بالنسبة للمحاكاة الصوتیةوضعت االفتراضات التالیة

) ث/ م١٠أعلى من (التوربینات التي تعمل على أقصى معدل لالنبعاثات الصوتیة  .ضغط الصوت المنبعث من التوربینات ·

 .تعتبر في أسوأ السیناریوھات العكسیة، بالنسبة لكل الحاالت التي شملتھا النمذجة

ومن ھذه النقطة تنتشر  .محور الشفرة/ ات الصوتیة یأتي من مركزومنشأ االنبعاث .كل توربینة تعمل كمصدر صوت للنقطة ·

 .الموجات الصوتیة في كل اتجاه
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كما أن الدراسات  .لم تأخذ النمذجة الصوتیة بعین االعتبار تأثیر الضوضاء المتآزرة بین التوربینات العاملة بشكل متزامن ·

فاعلھا ال تعتبر حاسمة فیما یتعلق بما إذا كانت ھذه الظاھرة المتعلقة بالتأثیرات المتآزرة بین مصادر الصوت القریبة وت

 .ستؤدي إلى زیادة أو تقلیل االنبعاثات الصوتیة

لم تؤخذ االنبعاثات الصوتیة للتوربینات عبر النطاق الكامل لتردد الضوضاء بعین االعتبار، ألن التحلیل الصوتي خلص  ·

 .٣م إلى مستوى شدة مرجح على أ، كما ھو موضح في القس

واالنبعاثات  .لم تؤخذ مصادر الصوت ذات المستوى المنخفض لالنبعاثات الصوتیة بعین االعتبار خالل المحاكاة الصوتیة ·

األمثلة على مصادر الصوت ھذه تشمل المباني العائلیة  .الصوتیة من ھذه المصادر تعتبر غیر قابلة للتنبؤ بھا ومتقطعة

  ).الكالب والحمیر واألبقار وما إلى ذلك(على الطرق والممرات والحیوانات األلیفة الفردیة والمزارع والحركة المروریة 

ال تشمل معامالت األحوال الجویة أحداث مثل االنعكاس الحراري أو األحداث األخرى التي یمكن أن تؤثر على االنتشار  ·

  .الصوتي، وزیادتھ أو تقلیلھ

اتج عن التضاریس والغطاء النباتي، أخذت النمذجة الصوتیة بعین االعتبار وكما ھو الحال بالنسبة لالنعكاس والتخفیف الن ·

 .التضاریس والغطاء النباتي كمنطقة ماصة وبمستوى انعكاس درجة واحدة كحد أقصى

 معامالت النموذج ٣-٥

  .نناقش في ھذا القسم المعامالت المستخدمة في المحاكاة

  خصائص مزرعة الریاح ١-٣-٥

   .وضح في الخرائط المرفقةالموقع المقترح للتوربینات م

م لعمود الدوران ومستوى انبعاثات ٨٠ في المحاكاة، ویتمیز ھذا المودیل بارتفاع Vestas V90 3.0 MWاستخدم مودیل التوربینة 

ث كأسوأ سیناریو عكسي / م٨كما تم أخذ ظروف الریاح التي تزید سرعتھا عن . ث/ م٨على سرعة ریاح ) أ( دیسبل ١٠٧صوتیة 

  .حلة التشغیل، ألن الضوضاء المنبعثة من التوربینة تصل إلى ذروتھا على ھذه السرعة للریاح، كما یتضح من الجدول أدناهخالل مر

   على سرعات الریاح المختلفةV-90انبعاثات الضوضاء من  4 جدول

W10] ث/م[ Wh] أ(دیسبل  ]ث/م( 

6 8,4 104,2 

7 9,8 106,1 

8 11,1 107,0 

9 12,6 107,0 

10 13,9 107,0 

W10 - م١٠ سرعة الریاح على ارتفاع  
Wh –سرعة الریاح على ارتفاع المحور   
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  .تم إدراج بیانات الضوضاء في النموذج مع التمییز بین انبعاثات الصوت حسب نطاق األوكتاف

ھذه الزیادة محددة  .الصوتیة للتوربینات خالل فترة النھارإلى االنبعاثات ) أ( دیسبل ٢باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة زیادة بقیمة 

   :الذي ینص على ما یلي) معاییر التوربینات الصادرة عن اللجنة الكھروتقنیة الدولیة (IEC-61400-14بموجب المعیار الدولي 

  )"Lw(ت العادیة باإلضافة إلى قیمة االنبعاثا) أ( دیسبل ٢) Lwd(یجب زیادة قیمة انبعاثات الضوضاء النھاریة "

  .لالنبعاثات الصوتیة من التوربینات" أ"ًوینص المعیار أیضا على استخدام مرشح من النوع 

  خصائص الریاح ٢-٣-٥

  :البیانات التي تم تقدیمھا موضحة في الجدول والشكل أدناه .قدم التحالف معلومات االتجاه السائد للریاح في المنطقة

  تجاه السائد للریاحاال 5 جدول

 %22,8 شرقیة
 االتجاه السائد للریاح

شرقیة إلى 
 جنوبیة شرقیة

21.1% 

  بوصلة الریاح التراكمیة في موقع المشروع 1 شكل

 

  .االتجاه السائد للریاح ھو االتجاه الشرقي بالنسبة لكال مجموعتي توربینات مزرعة ریاح الخالیدي
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 بوغرافیا واستخدام األرضالطو ٣-٣-٥

َّقدم التحالف البیانات الطوبوغرافیة وقد تم تدقیق  .ًكانت البیانات المتعلقة بطوبوغرافیا منطقة الدراسة مطلوبة أیضا بالنسبة للنموذج

   .ھذه المعلومات من قبل الفنیین من خالل الزیارات المیدانیة إلى الموقع

ھذه القیمة تتحدد حسب خصائص المنطقة، وھي تتسم بالبیئة الریفیة والغطاء النباتي . للصوت للتخفیف األرضي G=1تم تعیین القیمة 

  .ISO 6913ًطبقا للمعیار ) األحراش والمحاصیل والمروج(الماص للضوضاء 

 المستقبالت الحساسة ٤-٣-٥

تقطة باألقمار الصناعیة واعتبرت م حول موقع المشروع باستخدام الصور المل١٠٠٠تم تحدید كل المباني واألبنیة الواقعة في نطاق 

   .مستقبالت حساسة محتملة

أجریت محاكاة صوتیة تمھیدیة لتحدید األبنیة التي یمكن أن تتأثر بضوضاء التوربینة، مع اعتبار ضغط الصوت الذي یتم تلقیھ األقل 

  .على أنھ غیر ذي صلة) أ( دیسبل ٤٠من 

صور الملتقطة باألقمار الصناعیة خالل عملیات فحص الموقع لجمع المعلومات عن تم مسح المستقبالت الحساسة المحددة باستخدام ال

وخالل العمل المیداني في الموقع، عندما كان یتم تحدید  .كل بناء وفحصھ للتحقق مما إذا كان سكني أو تجاري أو صناعي أو مھجور

مھیدیة، یخضع ھذا البناء للمسح ثم یتم إدراجھ في قاعدة أي بناء غیر محدد في السابق في المنطقة المحددة من خالل المحاكاة الت

ذلك مع العلم بأن المستقبالت الحساسة كان یتم تصنیفھا حسب ما إذا كانت تشكل جزءا من  .البیانات الجغرافیة للمستقبالت الحساسة

  .القریة أو منعزلة

ع العلم بأنھ تمت نمذجة األثر على كل مستقبل حساس على ذلك م .والمستقبالت الحساسة المحددة موضحة بالتفصیل في الجدول أدناه

  .م١.٥ارتفاع 
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  المستقبالت الحساسة 6 جدول

UTM WGS84 30N 
 المستقبل

X Y Z 
 التعلیقات )م(االرتفاع 

المسافة من 
أقرب توربینة 

 )م(
RC01 264638.93 3962509.33 317.46 1,5 - 202 

RC02 264905.88 3962535.01 317.95 1,5 - 332 

RC03 264598.5 3962043.24 306.83 1,5 - 199 

RC04 264259.41 3961594.51 281.64 1,5 - 575 

RC05 265147.81 3961338.31 407.55 1,5 - 321 

RC06 266568.59 3961854.05 457.18 1,5 266 غیر مأھول 

RC07 264488.99 3960988.93 342.08 1,5 - 433 

RC08 264934.86 3961012.23 349.43 1,5 - 353 

RC09 265666.88 3961145.32 389.84 1,5 - 478 

RC10 266878.03 3961045.5 633.5 1,5 125 غیر مأھول 

RC11 265977.43 3961015.55 398.42 1,5 - 403 

RC12 266629.73 3960012.1 361.5 1,5 - 612 

RC13 267074.24 3959515.11 382.56 1,5 - 505 

RC14 267088.75 3957334.08 375.82 1,5 - 735 

RC15 267169.4 3957061.12 396.93 1,5 - 739 

RC16 267119.77 3957932.74 336.3 1,5 - 857 

RC17 267367.91 3956270.15 395.26 1,5 - 779 

RC18 267982.08 3956108.86 500.21 1,5 - 418 

RC19 268229.74 3955781.27 487.26 1,5 - 489 

RC20 268963.01 3955490.98 433.5 1,5 - 822 

RC21 269187.92 3956588.35 384.08 1,5 - 789 

RC22 268940.77 3956882.46 378.8 1,5 - 815 

RC23 268319.79 3958822 501.38 1,5 - 241 

RC24 268766.53 3958162.1 414.59 1,5 - 233 

RC25 267888.66 3959051.54 527 1,5 103 غیر مأھول 

RC26 267276.98 3961920.95 353.57 1,5 - 575 

RC27 267588.3 3961337.51 367.34 1,5 - 732 

RC28 264210.52 3961334.4 288.77 1,5 - 556 

RC29 269389.02 3956190.45 392 1,5 - 875 

RC30 265167.42 3962901.57 276.05 1,5 - 707 

 

 لضوضاء األساسیةمستویات ا ٥-٣-٥

قام الفنیون خالل  .من الضروري تحدید حالة الضوضاء األساسیة لتقییم اآلثار التي تحدثھا الضوضاء على مزارع الریاح المقترحة

 CRعملیات فحص الموقع بقیاس مستویات الضوضاء في كل مستقبل باستخدام مقیاس لمستوى الصوت من الفئة األولى، النوع 

811C.  
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وقد تم تسجیل ثالثة قیاسات  . ألسبانیا١٣٦٧/٢٠٠٧نھجیة رصد الضوضاء االشتراطات المتعلقة بالملحق الرابع للمرسوم تم اتباع م

 دقائق بین كل عملیة قیاس واألخرى من العملیات ٣ دقیقة، مع ترك فترة فاصلة ١لمستوى الصوت في كل مستقبل حساس لمدة 

 دقائق من خالل ٥ًكما تم تسجیل قیاسا آخر لمدة  .ل كمستوى مرجح لھذه النتائجوتم حساب مكافئ ضغط الصوت للمستقب .الثالث

  . لتحدید الضوضاء المحلیة وفترات الذروة في ترددھا١:٣مرشح نطاق أوكتاف 

اء مسح باإلضافة إلى ذلك، تم تسجیل إجر. م١.٥ھذا اإلجراء تم تنفیذه في الظروف المثالیة لألحوال الجویة وتم القیاس على ارتفاع 

   .الصوت خالل فترات النھار واللیل

كتوصیة إرشادیة، لتقییم انبعاثات الضوضاء من مزرعة ریاح الخالیدي بشكل مالئم، یمكن أخذ سیناریو تشغیلي لسرعة الریاح بعین 

فاع المستقبل ث على ارت/م٥ولتحقیق ذلك، تم تقدیر كل قیاس أساسي في ظروف سرعة الریاح  .االعتبار خالل النمذجة الصوتیة

ث بناءا على أنماط الریاح في منطقة الدراسة والفاصل / م٥وقد تم اختیار سرعة الریاح  .بغرض توحید قیاس الضوضاء األساسیة

  .الزمني لسرعة الریاح الضروري على ارتفاع المحور، لتشغیل التوربینات على أقصى مستوى لالنبعاثات الصوتیة

 ٥یة عن طریق التحلیل اإلحصائي، باستخدام انحدار خطي، الستقراء قیمھا في ظروف ریاح سرعتھا تم التوصل إلى القیاسات األساس

  .ث/م

  االنحدار الخطي للقیاس األساسي 2 شكل

 

  .توضح المالحق مواصفات مقیاس الضوضاء المستخدم في تسجیل قیاسات مستوى الصوت

 للحصول على قیم الضوضاء بالنسبة لكل Deaf Defier 3ة من خالل مقیاس الضوضاء في برمجیات وقد تم إدخال البیانات المسجل

  .مستقبل حساس

 مصادر الضوضاء االخرى ٦-٣-٥

وخالل العمل  .وفرت عملیات فحص الموقع معلومات عن مصادر الضوضاء األخرى في المنطقة لالستخدام في النمذجة الصوتیة

   .ت عن مصادر الصوت الوثیقة الصلة األخرى، وھي الصناعة والسكك الحدیدیة والطرقالمیداني، سجل الفنیون المعلوما

   .ذلك مع العلم بأنھ لم یتم تحدید أي سكك حدیدیة أو صناعات في منطقة الدراسة
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ن الحركة الجدول التالي یلخص البیانات التي تم جمعھا من قبل الفنیین خالل العمل المیداني فیما یتعلق بالضوضاء الناتجة ع

  .المروریة

  خصائص الحركة المروریة في منطقة المشروع 7 جدول

 )ساعة/كم(متوسط السرعة  المتوسط الیومي للحركة المروریة الطریق

A4 1020 120 

P4613 550 60 

مع األخذ بعین االعتبار الفترة من الیوم أو ھذه النسب للحركة المروریة الیومیة تطبق على البرمجیات وتحول إلى انبعاثات للصوت 

-NMPBنوع الطریق أو نسبة فئات المركبات المختلفة المستخدمة للطریق، بناءا على التحویالت المحددة بواسطة معیار 

Routes’96.  

 سیناریوھات النموذج ٤-٥

  :من الیوم وإدراج المشروع المقترح سیناریوھات محتملة، محددة باالرتباط مع ظروف الریاح والوقت ٤شمل النموذج الصوتي 

 المشروع الوقت من الیوم ظروف الریاح السیناریو

 بدون المشروع ًنھارا الریاح السائدة 1

 مع المشروع ًنھارا الریاح السائدة 2

 بدون المشروع ًلیال الریاح السائدة 3

 مع المشروع ًلیال الریاح السائدة 4

مستقبل من المستقبالت الحساسة المحددة بالنسبة لھذه السیناریوھات بناءا على نمذجة الضوضاء تم تحدید مستویات الضوضاء في كل 

  .وعملیات مسح الظروف األساسیة

 مرحلة المشروع ١-٤-٥

  :یمكن تحدید حالتان حسب مرحلة المشروع

 .البیانات األساسیة التي یتم جمعھا خالل العمل المیداني :مرحلة بدون المشروع ·

ومصادر الصوت من ) الطرق(النمذجة الصوتیة للمشروع، مع أخذ مصادر الصوت المحلیة  :عمرحلة مع المشرو ·

 .بعین االعتبار) التوربینات(المشروع 

 ظروف الریاح ٢-٤-٥

أخذت أسوأ الحاالت العكسیة لالنبعاثات أثناء تشغیل التوربینات بعین االعتبار في السیناریو التشغیلي الذي شمل استخدام اإلدخاالت 

  :ةالتالی

ال تزال التوربینات تعتبر ( .یأخذ السیناریو بعین االعتبار الحد األقصى لالنبعاثات من التوربینات مع تأثیر الریاح السائدة ·

  ).من المصادر المسببة النبعاث أقصى مستویات الضوضاء

 .ث/ م٥ح تم استقراء مستویات الضوضاء في المستقبالت من القیم التي تم الحصول علیھا على سرعة الریا ·
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 الوقت من الیوم ٣-٤-٥

  :ھیئة التمویل الدولي بشأن حدود الضوضاء والوقت من الیوم بعین االعتبار، تم تحدید فترتین/ مع أخذ إرشادات البنك الدولي

   مساءا١٠ً صباحا إلى ٧من  :ًنھارا ·

 ً صباحا٧ مساءا إلى ١٠من  ً:لیال ·

  :جة الصوتیةومع أخذ ذلك بعین االعتبار، تم أخذ مؤشرین خالل النمذ

· Ld –مؤشر الضوضاء ألوقات النھار  

· Ln –مؤشر الضوضاء ألوقات اللیل  
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 النتائج ٦

 مسح الظروف األساسیة ١-٦

  :الجدول التالي یحتوي على نتائج عملیات مسح الظروف األساسیة

  ً األساسیة، نھاراLeqقیم  8 جدول

درجة 
 الحرارة

سرعة 
 )دیسبل أ (Ld الریاح

 المستقبل

M-01 M-03 M-03 3/8 المتوسط 

 الساعة
درجة (

 )ث/م( )مئویة

Ld 
) دیسبل أ(

  ث/ م٥
 التعلیقات

RC01 66,8 53,2 55,7 58,3 58,6 9:22 10 4 60,4 حركة المرور 

RC02 51,3 47,6 54,8 54,2 51,2 16:19 12 4,5 52,1 الریاح 

RC03 50,4 49,8 52,1 51,7 50,8 15:51 12 4,1 52,4 الریاح 

RC04 44,0 45,3 51,5 49,2 46,9 9:45 10 2,3 51,8 حركة المرور 

RC05 50,8 52,1 52,7 54,4 51,9 17:37 8 5 51,9 الریاح 

RC06 47,0 50,2 47,3 48,1 48,2 13:23 11 2 53,5 غیر مأھول 

RC07 48,0 45,8 46,1 48,1 46,6 10:38 11 2,9 50,4 - 

RC08 46,5 41,1 41,5 52,1 43,0 10:10 11 1 50,2 - 

RC09 42,7 36,8 34,7 39,8 38,1 10:25 12 0 47,0 - 

RC10 - - - - 54,2 - - - 54,2 غیر مأھول 

RC11 44,1 37,9 39,4 41,4 40,5 12:50 12 4,3 41,7 الریاح 

RC12 45,3 38,7 40,6 40,5 41,5 12:25 12 4,3 42,8 الریاح 

RC13 45,9 39,4 46,7 42,8 44,0 11:42 12 3,6 46,5 الریاح 

RC14 49,4 49,0 46,3 47,7 48,2 10:53 12 3,3 51,3 - 

RC15 47,9 50,8 51,4 50,7 50,0 11:25 12 3 53,6 - 

RC16 44,1 39,8 40,7 39,4 41,5 11:42 12 3,3 44,6 - 

RC17 45,3 40,6 37,4 40,1 41,1 16:58 9 0,9 48,4 - 

RC18 39,7 37,5 46,7 44,2 41,3 16:10 9 0,9 48,6 - 

RC19 41,4 36,9 53,5 42,8 43,9 14:51 9 0 52,9 - 

RC20 56,9 58,3 59,3 58,4 58,2 14:34 9 4,8 58,5 الریاح 

RC21 50,6 50,0 48,6 49,8 49,7 14:22 11 3,3 52,8 - 

RC22 54,8 52,5 49,4 51,5 52,2 14:07 11 3,1 55,6 - 

RC23 44,5 45,7 56,5 52,8 48,9 9:34 6 4,2 50,3 الریاح 

RC24 47,4 49,5 52,9 51,8 49,9 9:18 6 4 51,7 الریاح 

RC25 - - - - 49,9 - - - 49,9 غیر مأھول 

RC26 46,8 44,3 47,2 52,9 46,1 8:40 7 0,1 54,9 - 

RC27 52,9 42,1 43,9 48,5 46,3 17:51 7 4,3 47,6 الریاح 

RC28 44,6 45,8 51,1 46,6 47,2 15:35 12 0,9 54,5 - 

RC29 49,9 52,4 50,5 53,2 50,9 13:50 11 2,5 55,4 - 

RC30 56,4 55,5 55,4 57,1 55,8 8:45 8 3,2 59,0 الریاح، الناس 
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  ً األساسیة، لیالLeqقیم  9 جدول

درجة 
 الحرارة

سرعة 
 )دیسبل أ (Ln الریاح

 المستقبل

M-
01 

M-
02 

M-
03 

 المتوسط 3/8

 الساعة
درجة (

 )مئویة
 )ث/م(

Ld 
) دیسبل أ(

  ث/ م٥
 التعلیقات

RC01 47,4 48,3 44,6 49,6 46,8 22:50 7 0,3 55,2 حركة المرور 

RC02 40,8 37,0 35,5 40,5 37,8 23:02 7 0 46,7 - 

RC03 46,8 46,3 44,7 45,9 45,9 22:00 6 3,7 48,3 الریاح 

RC04 46,4 40,0 38,1 40,5 41,5 22:38 7 0,3 49,9 - 

RC05 46,1 44,3 50,5 46,6 47,0 22:15 5 4,5 47,9 الریاح 

RC06 - - - - 42,2 - - - 43,5 غیر مأھول 

RC07 41,2 42,5 37,0 39,8 40,2 22:19 7 0,3 48,6 - 

RC08 39,8 37,6 39,5 39 39,0 22:03 7 0,3 47,4 - 

RC09 - - - - 37,3 - - - 45,7 - 

RC10 - - - - 48,9 - - - 48,9 غیر مأھول 

RC11 - - - - 39,6 - - - 47,5 - 

RC12 - - - - 39,0 - - - 46,8 - 

RC13 38,2 40,8 40,8 40,9 39,9 23:54 6 0,6 47,8 - 

RC14 35,9 42,0 42,1 43,6 40,0 0:15 5 0,1 48,8 - 

RC15 41,3 41,2 39,4 42 40,6 0:26 5 0,1 49,4 - 

RC16 - - - - 36,9 - - - 45,7 - 

RC17 - - - - 39,8 - - - 47,1 - 

RC18 - - - - 41,9 - - - 49,2 - 

RC19 39,2 39,2 43,2 40,9 40,5 22:31 8 0,9 47,8 - 

RC20 45,7 42,5 44,3 44,8 44,2 23:15 8 3,6 46,7 الریاح 

RC21 41,8 39,8 40,5 41,2 40,7 23:38 8 3,3 43,7 - 

RC22 40,4 43,4 39,1 40,5 41,0 23:29 8 3,3 44,0 - 

RC23 46,6 47,1 47,4 48,1 47,0 23:53 7 4,6 47,7 الریاح 

RC24 43,1 42,4 43,4 42,6 43,0 0:20 5 3,9 44,9 الریاح 

RC25 - - - - - - - - 46,3 غیر مأھول 

RC26 46,7 45,9 44,1 44,9 45,6 23:13 5 4,6 46,3 الریاح 

RC27 43,4 47,2 44,6 43,7 45,1 23:29 5 4,6 45,8 الریاح 

RC28 45,1 43,8 40,4 44,2 43,1 22:27 7 0,6 51,0 - 

RC29 43,6 42,9 40,5 43,1 42,4 23:51 7 2,6 46,7 - 

RC30 38,2 36,4 35,5 39 36,7 23:13 7 0 45,6 الناس 

 

معظم  .خالل أوقات النھار) أ( دیسبل ٤٢مستویات لضغط الصوت أقل من خالل العمل المیداني، أظھرت بعض المستقبالت الحساسة 

ھذه المستقبالت تم قیاسھا خالل ظروف سكون الریاح وبالتالي كانت خارج الفاصل الزمني لسرعة الریاح الذي یتم تشغیل التوربینات 

 ٤٥، كانت معظمھا تتخطى حدود )ث/ م٥(غیلیة ًوبعد إجراء الحسابات الخاصة بكل المستقبالت طبقا لظروف سرعة الریاح التش .بھ

  .ھیئة التمویل الدولي خالل أوقات اللیل/ دیسبل أ المحددة في إرشادات البنك الدولي
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كما أن بعض المستقبالت األولیة، المحددة من خالل التحلیل األولي، تم إقصاءھا مع ثبوت أنھا غیر مناسبة لالستخدامات السكنیة أو 

   .صخور/ للكونھا مجرد أطال

 نتائج نمذجة الضوضاء ٢-٦

  .یحدد ھذا القسم نتائج عملیات المحاكاة الصوتیة التي أجریت لتقییم أثر مزرعة الریاح المقترحة على المستقبالت الحساسة

 ظروف الریاح السائدة ١-٢-٦

عتبار على الحد األقصى لالنبعاثات بالنسبة لھذا السیناریو، تم أخذ االنبعاثات الصوتیة التي ستصدر عن التوربینات المقترحة بعین اال

   .الصوتیة وتم إدراج الریاح السائدة في النموذج لتقییم تأثیرھا فیما یتعلق بانتشار الصوت

القیم (ومرحلة المشروع ) القیم التي تم الحصول علیھا خالل العمل المیداني كضوضاء أساسیة(النتائج الخاصة بالمرحلة األساسیة 

   .موضحة في الجدول التالي ومبینة في الخرائط المرفقة) ا عن طریق النمذجة الصوتیة لمصادر الصوتالتي تم الحصول علیھ

الضوضاء األساسیة (یمكن الحصول على النتیجة اإلجمالي عن طریق إضافة ھاتین القیمتین، وستمثل ھذه النتیجة السیناریو المتوقع 

ادر الصوت المحلیة مثل الطرق في البیانات األساسیة وفي التنبؤ على حد في ھذا السیناریو یتم إدراج مص ).ضوضاء المشروع+ 

ومع ذلك، یفضل إدراج ضوضاء الطریق في سیناریو ضوضاء المشروع كمصدر  .سواء، ولذلك یمكن المبالغة في تقدیر أثرھا

ق بالنسبة لكل مستقبل بمجرد اكتمال مستقل للضوضاء حتى یمكن التمییز بین الضوضاء المنبعثة من التوربینات والمنبعثة من الطر

ًباإلضافة إلى ذلك، كما ھو موضح سابقا، تم حساب الضوضاء األساسیة وفقا لسیناریو سرعة الریاح  .بناء مزرعة الریاح المقترحة ً

  ).ث/ م٥مضبوطة على (التشغیلیة 
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 .ظروف سكون الریاح ظروف الریاح السائدة .قصى لالنبعاثات الصوتیةالحد األ .مستویات ضغط الصوت في المستقبالت 10 جدول

  فترة النھار واللیل

Lde دیسبل أ(ً نھارا( Ln لیال ً)زیادة )دیسبل أ  
 المستقبل

الظروف 
 األساسیة

مع 
 المجموع المشروع

الظروف 
 األساسیة

مع 
 َلیال ًنھارا المجموع المشروع

RC01 60,4 47,8 60,6 55,2 44 55,5 +0,2 +0,3 

RC02 52,1 47,5 53,4 46,7 45,5 49,2 +1,3 +2,4 

RC03 52,4 48,5 53,9 48,3 45,9 50,2 +1,5 +2,0 

RC04 51,8 43,5 52,4 49,9 41,1 50,4 +0,6 +0,5 

RC05 51,9 47,2 53,1 47,9 45,2 49,7 +1,3 +1,9 

RC06 53,5 48,4 غیر مأھول 46,4 43,5 غیر مأھول - - 

RC07 50,4 42,9 51,1 48,6 40,5 49,3 +0,7 +0,6 

RC08 50,2 38,5 50,5 47,4 36,3 47,7 +0,3 +0,3 

RC09 47,0 41,9 48,2 45,7 39,9 46,7 +1,2 +1,0 

RC10 54,2 55,4 غیر مأھول 53,4 48,9 غیر مأھول - - 

RC11 48,3 43,2 49,5 47,5 41,1 48,4 
 +3,8

+1.2 
+0,9 

RC12 49,4 44,4 50,6 46,8 42,4 48,2 
 +3,9

+1.2 
+1,3 

RC13 46,5 46,6 49,6 47,8 44,6 49,5 +3,0 +1,7 

RC14 51,3 41,7 51,7 48,8 39,7 49,3 +0,5 +0,5 

RC15 53,6 42,5 53,9 49,4 40,5 49,9 +0,3 +0,5 

RC16 44,6 42,2 46,6 45,7 40,2 46,8 +2,0 +1,1 

RC17 48,4 41,4 49,2 47,1 39,4 47,8 +0,8 +0,7 

RC18 48,6 45,7 50,4 49,2 43,7 50,3 +1,8 +1,1 

RC19 52,9 42,2 53,2 47,8 40,2 48,5 +0,4 +0,7 

RC20 58,5 35,3 58,5 46,7 33,3 46,9 +0,0 +0,2 

RC21 52,8 38,5 52,9 43,7 36,5 44,5 +0,2 +0,8 

RC22 55,6 41,3 55,8 44,0 39,3 45,3 +0,2 +1,3 

RC23 50,3 49,2 52,8 47,7 47,2 50,5 +2,5 +2,7 

RC24 51,7 45,9 52,7 44,9 43,9 47,5 +1,0 +2,5 

RC25 49,9 56,3 غیر مأھول 54,3 46,3 غیر مأھول - - 

RC26 54,9 41,3 55,1 46,3 39,3 47,1 +0,2 +0,8 

RC27 47,6 39,7 48,2 45,8 37,7 46,4 +0,7 +0,6 

RC28 54,5 42,2 54,9 51,0 40,3 51,4 +0,4 +0,4 

RC29 55,4 34,6 55,4 46,7 32,6 46,8 +0,0 +0,2 

RC30 59,0 41,1 59,1 45,6 39,1 46,5 +0,1 +0,9 

تشیر النتائج إلى أن معظم المستقبالت مستوى الضوضاء األساسیة الخاص بھا یعتبر أعلى من الحدود المنصوص علیھا في حدود 

لك، في سیناریو سرعة الریاح التشغیلیة، سیتم كتم الضوضاء المنبعثة من ولذ .ھیئة التمویل الدولي، خالل أوقات اللیل/ البنك الدولي

  .ًالتوربینات مبدئیا بفعل الریاح
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 RC20 وRC01) (أ( دیسبل ٥٥مستقبالت ) ٥(خالل أوقات النھار، تتجاوز الضوضاء األساسیة األولیة المنبعثة من خمسة 

زرعة ریاح الخالیدي في زیادة مستوى الضوضاء المنبعثة من وال تتسبب الضوضاء المنبعثة من م ).RC30 وRC29 وRC22و

ھناك مستقبالن  .ھیئة التمویل الدولي/ المنصوص علیھ في إرشادات البنك الدولي) أ( دیسبل ٣+ھذه المستقبالت ألكثر من حد الزیادة 

، لكن ھذان المستقبالن )أ( دیسبل ٥٥تكون الضوضاء المنبعثة من التوربینات بھما أعلى من الحد ) RC25 وRC10(فقط ) ٢(اثنان 

 أعلى 22RCذلك مع العلم بأن مستویات الضوضاء المتوقعة بالنسبة للمستقبل  .غیر مأھولین أو غیر مناسبین لالسخدامات السكنیة

وظ بالنسبة ، وھو المستوى الذي یعتبر غیر ملح)أ( دیسبل ٠.٢+، لكن الزیادة التي تسببھا التوربینات ھي )أ( دیسبل ٥٥من حدود 

 دیسبل ٥+ھیئة التمویل الدولي أو الزیادة البالغة / المحدد بموجب إرشادات البنك الدولي) أ( دیسبل ٣+ألذن اإلنسان وأقل من الحد 

  .ًقیما متوقعة غیر ذات صلة) ٢٢(بینما تظھر بقیة المستقبالت  .المسموح بھا بموجب القانون الفرنسي خالل أوقات النھار) أ(

وجمیعھا ال  ).أ( دیسبل ٤٥ًمستقبال أعلى من ) ٢٧(قات اللیل، كانت مستویات ضغط الصوت األساسي لسبعة وعشرین وخالل أو

وكما ھو الحال خالل أوقات النھار،  .ھیئة التمویل الدولي والقانون الفرنسي/ بما یتسق مع البنك الدولي) أ( دیسبل ٣+تتجاوز الزیادة 

تنبعث من توربینات ) أ( دیسبل ٤٥ضوضاء بمستوى أكبر من ) RC25 وRC10 وRC06(بالت مستق) ٣(تستقبل أكثر من ثالثة 

  .مزرعة الخالیدي وحدھا، لكن ال یوجد أي مستقبل منھا مناسب لالستخدامات السكنیة

ًأخیرا، مع أخذ سیناریو سرعة الریاح التشغیلیة بعین االعتبار، یعتبر كل مستقبل متسقا مع إرشادات البنك الدو ھیئة التمویل / ليً

 ٥٥/٤٥وال یتجاوز أي من المستقبالت الحدود نتیجة للضوضاء المنبعثة من توربینات مزرعة الخالیدي، ألنھا أقل من حدود  .الدولي

   .عن الضوضاء األساسیة) أ( دیسبل ٣+أو ال تتجاوز الزیادة ) أ(دیسبل 

  ).٣( تعتبر مناسبة لالستخدامات السكنیة  ألن المساكن الRC25 وRC10 وRC06یستثنى من ذلك المستقبالت 
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  المرحلة المتوقعة بال ریاح ).Ld(المساھمة الجزئیة للضوضاء خالل أوقات النھار  11 جدول

 المستقبالت

 مصادر الصوت

R
C

01
 R

C
02

 R
C

03
 R

C
04

 R
C

05
 R

C
06

 R
C

07
 R

C
08

 R
C

09
 R

C
10

 R
C

11
 R

C
12

 R
C

13
 R

C
14

 R
C

15
 R

C
16

 R
C

17
 R

C
18

 R
C

19
 R

C
20

 R
C

21
 R

C
22

 R
C

23
 R

C
24

 R
C

25
 R

C
26

 R
C

27
 R

C
28

 R
C

29
 R

C
30

 

K01 43,9 45,1 40,5 32,6 18,7 15,1 26,9 -0,4 -11,8  16                 29,4  34 

K02 33 41,2 45 34,3 19,7 17 28,5 1,1 -2,3  16,8                 30,8  33,5 

K03 24,7 33,9 37,9 35,4 38,2 16,9 33 15,6 28  24,1                 34,6  29,6 

K04 23 31,7 35,9 35,5 43,3 20,4 36,9 27,9 31,3  24,9                 35,7  28,1 

K05 21 28,3 34,5 35,9 41,9 19,6 38,8 34,9 30,8  24,6                 37,3  26,7 

K06 17,7 31,1 24,3 23,9 35,4 30,9 25,7 24,1 31,6 22,1 33,3 22,1              21 4,2 25,4  29,8 

K07 16,1 28,9 20,8 21 30 38,9 23,8 28 19 26,2 16 22              25,7 9,4 22,3  28,5 

K08 14,9 29,7 17,3 20,8 23,1 38,5 12,7 15,4 1 24,4 12,4               23,8 8,5   29,8 

K09 14,1 30,5 14,6 21,9 21,3 36    22,8 9,5               23,7 7,8   31,2 

K10 12,4 30,6 12,4  18,1 33,5  0,1  21,7 7,8               21,3 5,7   32,2 

K11     24,4 45,3  23,5 6,6 35 8,2 19,6              37,8 30,4    

K12 15,8 27,5 25,4 20,7 33,2 34,8 24,8 29,2 38,1 30,6 40,9 25,9              22,3 7,1 16,6  26,5 

K13     26,4 38,4  26,3 29,1 39,9 25,5 27,8 23,4             33,5 25,9    

K14     25,4 33  25,7 30,5 51,9 32,1 30,2 25,4             33,1 32,6    

K15     16,6 19,7   23,5 51,8 24 26,9 21,2             26,7 28,6    

K16     23,7 16,9   28,5 42 29,8 34,2 29,6            22,1 28,1 32,4    

K17      9,1   27,8 36 28,7 36,1 32,1            23,5 26,1 30,6    

K18      11,7   26,8 33,6 27,2 36,9 34,8          19,6  25,5 25 29    

K19      9,9   25,8 30,3 26,1 36,4 36,8          21  27,5 24 27,8    

K20          27,8 24,6 34,4 38,3          23,6  30,9  26,6    

K21          26,2  33,1 39,1   25,2       25,5  34,3  25,4    

K22          24,7  31,6 38,8   26,3       26,2 15,2 38  23,9    

K23          23,4  30,1 37,1   27,3       27,5 11,4 42,6      

ي
ید

خال
 ال

ح
ریا

ة 
رع

مز
 

K24            28,5 34,2 23,1  28,1       31,6 8,5 53,2      
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 المستقبالت

 مصادر الصوت

R
C

01
 R

C
02

 R
C

03
 R

C
04

 R
C

05
 R

C
06

 R
C

07
 R

C
08

 R
C

09
 R

C
10

 R
C

11
 R

C
12

 R
C

13
 R

C
14

 R
C

15
 R

C
16

 R
C

17
 R

C
18

 R
C

19
 R

C
20

 R
C

21
 R

C
22

 R
C

23
 R

C
24

 R
C

25
 R

C
26

 R
C

27
 R

C
28

 R
C

29
 R

C
30

 

K25            27,1 32,1 23,8  28,7       38,7 11,8 51,9      

K26            25,8 30,1 24,1 24,8 28,9       45,4 30 42,7      

K27             28,8 24,8 25,5 29,4      21 44 33,3 38,4      

K28             27,5 25,4 26 29,5      24,2 40,6 37,1 35,1      

K29             26,5 27 26 30,7     22,2 25,6 18,8 27,9 32      

K30              18,7 18,1 23     25,6 29,3 32,5 44,7 21,3      

K31              30,8 28,4 31,6 24,5 24,1   22,6 26,9 14,6 17,3 28,9      

K32             26,1 28,9 27,7 30,7 23,6 22,6   21,5 25,1 15,2 17,4 30,7      

K33              28,9 21,3 31,5 25,5 25,6 17,8  23,1 28,6 13,6 14,4 27,5    18,4  

K34              35 35 33,5 29,6 26,6 22,2  21 25,3 13,7 10,8 26,7      

K35              34 35,1 31,4 31,4 29,1 25,1  23 27,9 11 9,2 25,2    17,6  

K36              31,9 34,9 30 33 33,4 27 18,1 23,8 29,9 9,9 9     18,4  

K37              31,2 33,9 28,6 34,4 36,2 29,4 20,9 24,8 31,1  8,8     19,6  

K38              29,3 31,6 25 34,4 40 33,3 22,6 28,3 33,1  10     22,5  

K39              26,2 29,7 22,9 32,9 40,8 36,5 27,1 32,5 34,1  13     26,6  

K40              24,4 27,5  30,7 38,3 39,1 34 34,3 33,8       32,9  

A4 40,5 20,8 31,1 31,8 2,2  14,9                     25,8  14,9 
 الطرق

P4613 43,5 21,9 41 48,4 24,8  34,6 27,2 15,1  22,9 11,4                40,4  16,6 
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  . سكون الریاحمرحلة المشروع، فترة النھار، ظروف( .مصدر الصوت األعلى بالنسبة لكل مستقبل 12 جدول

 أعلى مصدر للصوت المستقبل

RC01 ١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC02 ١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC03 ٢ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC04  الطریق - P4613 

RC05 ٤ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC06 ١١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC07 ٥ التوربینة –إف خالیدي . ودبلی 
RC08 ٥ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC09 ١٢ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC10 ١٥ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC11 ١٢ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC12 ١٨ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC13 ٢١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC14 ٣٤ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC15 ٣٥ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC16 ٣٤ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC17 ٣٧ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC18 ٣٩ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC19 ٤٠ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC20 ٤٠بینة  التور–إف خالیدي . دبلیو 
RC21 ٣ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC22 ٣٩ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC23 ٢٦ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC24 ٣٠ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC25 ٢٤ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC26 ١١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 
RC27 ١٥ التوربینة –ي إف خالید. دبلیو 

RC28  الطریق - P4613 

RC29 ٤٠ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

RC30 ١ التوربینة –إف خالیدي . دبلیو 

 

، اللذان یتجاوزان RC28 وRC04یقع المستقبالن  .الجدول أعاله یوضح مصادر الصوت ذات المساھمة األعلى بالنسبة لكل مستقبل

 ویشیر النموذج إلى أن حالة التخطي المتوقعة ناتجة عن P4613لتمویل الدولي، بالقرب من الطریق ھیئة ا/ إرشادات البنك الدولي

ولذلك فإن ھذه الزیادة ال ) أ( دیسبل ٣٧.٨ال توفر توربینات مزرعة ریاح الخالیدي أكثر من  .الضوضاء المصاحبة للحركة المروریة

  .ة المروریةتعتبر مھمة بالمقارنة مع الضوضاء الناتجة عن الحرك

 

 المناقشة واالستنتاجات ٧

تشیر ھذه الدراسة إلى أن الضوضاء المنبعثة من توربینات مزرعة ریاح الخالیدي المقترحة لن تؤثر بشكل كبیر على المستقبالت 

   :باإلضافة إلى ذلك، تنتج االستنتاجات التالیة عن عملیات المسح األساسیة وعملیة نمذجة الضوضاء .الحساسة
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مستقبالت خالل أوقات النھار ) ٥(القیاسات األساسیة لمستویات الضوضاء في المستقبالت الحساسة أن خمسة أظھرت  ·

ًمستقبال خالل أوقات اللیل كانت أعلى من حدود الضوضاء طبقا إلرشادات البنك الدولي، وذلك في ) ٢٧(وسبعة وعشرین  ً

 .سیناریو سرعة الریاح التشغیلیة

ھیئة التمویل / لصوتیة، لم تتجاوز أي من المستقبالت الحدود المبینة بموجب إرشادات البنك الدوليبمجرد تنفیذ المحاكاة ا ·

 .أعلى من مستوى الضوضاء األساسیة) أ( دیسبل ٣+أو الزیادة بنسبة ) أ( دیسبل ٥٥/٤٥الدولي، ألنھا لم تتجاوز الحد 

 .تالي فإنھا تستثنى من التحلیلغیر مأھولة وبال) RC25 وRC10 وRC06(مستقبالت ) ٣(ھناك ثالثة 

ًأخیرا فإن مزرعة ریاح الخالیدي المقترحة لن تسبب أي حاالت تخطي لمعاییر الضوضاء في المستقبالت الحساسة في سیناریو 

  .سرعة الریاح التشغیلیة
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  CADNAمعاییر برمجیات  :الملحق األول

  :لتزم بھا بعین االعتبار المعاییر التالیة وت®Cadna-Aتأخذ برمجیات 

، طریقة RLS 90 ،DIN 18005 ،RVS 3.02 Lärmschutz ،NMPB-Routes’96 ،CRTN ،STL-86 :الطرق ·

 .التنبؤ الشمالیة

 NMPB-Routes’96" Nouvelle Methode de Prevision deالبروتوكول الرئیسي المستخدم في برمجیات ھو

Bruit" 2002/49، الموصى بھ بموجب التوجیھ األوروبي/CEًوھو یمثل حالیا  .موذج المعیاري الفرنسي الرسمي والن

   .ً األكثر استخداماTNMأحد 

 .، طریقة التنبؤ الشمالیةVDI 2714/ 2720/ 2571 ،DIN 18005 ،ISO 9613-1/2 ،ÖAL 28 :صناعي ·

، DIN 18005 ،AKUSTIK 04 . التأثیرات اإلیرودینامیكیة– SCHALL 03 ،SCHALL03 :السكك الحدیدیة ·

TRANSRAPID ،ÖAL 30 ،CRN ،RLM2 ،RLM2/ISO ،ÖNORM S5011 ،SEMIBEL طریقة التنبؤ ،

 .الشمالیة

 .AzB ،ECAC-CEAC Doc 29 :حركة المرور الجویة والمطارات ·

 .TAL98 ،ISO 9613 ،CONCAWE :األرصاد الجویة ·

 .BlmSchV ،VDI 3770.18 :المراكز الریاضیة ·

 .٢٠٠٣ إصدار الدراسة لعام- LFU :ساحات انتظار السیارات ·

ً، التھیئة طبقا لتوجیھ المفوضیة األوروبیة رقم TA-Lärm، التھیئة األلمانیة )تلوث الغالف الجوي (Mlus92 :أخرى ·

 ).، سویسراBUWAL(، الطریقة االسكندنافیة بشأن الضوضاء المنبعثة من التوربینات، التقییم االقتصادي 2002/49
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  CR 811Cلضوضاء المواصفات الفنیة لمقیاس ا :الملحق الثاني

 المواصفات الفنیة

    الفئة األولى١٩٧٩ :DIN EN 60651 المعاییر

DIN EN 60804: الفئة األولى١٩٨٥    

DIN EN 61672 - 1: الفئة األولى، المجموعة العاشرة٢٠٠٣   

  الفئة األولى١٩٩٨ :DIN EN 61260 :المرشح

  بوصة١/٢مكثف میكروفون  المیكرفون

 ، الذروة")نبضي ("I، ")بطيء ("S، ")عسری ("F تقدیر الوقت

  )بدون تقییم (Z أو C أو A ١القناة  تقدیر التردد

 )Cالتقییم ( الذروة ٢القناة 

 )Leqبالنسبة لقیاسات  (٣ = Q المعامل الثنائي األقسام

 ، مستوى الفترة الزمنیة القصوىLeq ،LAleq مستویات التقییم

  ضالنطاق العری الفاصل الزمني للقیاس

  ١٤٣ : دیسبل، الذروة١٤٠ ... ٢١ :١الفئة 

  المرشح

  )Z( دیسبل ١٤٠ ... ١٩ :األوكتاف

 )Z( دیسبل ١٤٠ ... ١٤ :األثالث

، LCPeakالتاریخ، الساعة، المدة، النطاق العریض،  :حسب القیاس :البیانات المسجلة
LAF ،LAS ،LAI ،LCF ،LCS ،LCI ،LZF ،LZS ،LZI ،

LAFmax ،LASmax ،LAImax ،LCF max ،LCSmax ،
LCImax ،LZFmax ،LZSmax ،LZImax ،LAFmin ،
LASmin ،LAImin ،LCFmin ،LCSmin ،LCImin ،
LZFmin ،LZSmin ،LZImin ،LAeq ،LCeq ،LZeq ،

LAE ،LCE ،LZE ،LAleq ،LCleq ،LZleq ،LAFTeq  

L0.1 إلى L99.9)  ١للمستوى )  قیم في نفس الوقت٥إمكانیة وجود 
 LAeq ،LCeq ،LZeq :ث

 ٢±( ھرتز ١٦٠٠٠ إلى ٣١ أوكتاف من ١٠نطاقات  :نطاق االوكتاف المرشحات
  LAeq ،LCeq ،LZeq، )دیسبل

، ) دیسبل٢±( ھرتز ١٦٠٠٠ إلى ٢٥ من ١:٣ مرشح ٢٩ :١:٣النطاق 
LAeq ،LCeq ،LZeq 

  :ً میجا بت مسموحا بھا١٦ الذاكرة المتاحة

   عملیة قیاس للنطاق العریض١٣٠٠ - 

  قیاس لنطاق األوكتاف عملیة ٧٧٠ - 

  ١:٣ عملیة قیاس ٣٣٠ - 

  دقیقة١٥ً یوما كل ١٢ ):مثال(النطاق العریض 

  النطاق العریض مستوى الصوت

  )أ( دیسبل ١٨ :١الفئة 

  المرشح

   كیلوھرتز١بمعدل ) Z( دیسبل ١٢ :نطاق األوكتاف

  كیلوھرتز١بمعدل ) Z( دیسبل ٧ :١:٣النطاق 

  :خزین التلقائيالت/ التسجیل التسجیل التلقائي

 ساعة، أو حسب اختیار ١٢، ٨، ١ دقیقة، ٣٠، ١٥، ١٠ن ٥، ١
  المستخدم

  :القیاسات المتكررة
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  )بالنسبة للنطاق العریض فقط( عملیة قیاس ٩٩٩ ... ٢

 ساعة% ٩٥</  درجة مئویة٥٠+  ... ١٠-  المدى األرصادي

 EN 55022: 1998 المعلومات الكھرومغناطیسیة

EN 61000 - 4 - 2: 1995 

EN 61000 - 4 - 3: 2002 

EN 61000 - 4 - 8: 1994 

 


