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:مقدمة

الرياحمنالكهرباءإنتاجمحطاتمواقعإختيارعندجيداًاإلعتبارفيتؤخذالتيالعواملتتعدد

إلنتاجالدولةوتتجهالبيئيةاألضرارمنالكثيرالعواملهذهمنعاملأيفيالتقصيرويسبب,

الموحدةالكهربائيةالشبكةودعمالطاقةمصادرفيالتنويعبابمنفقطليسالرياحمنالكهرباء

الوقوديسببهاالتياألضرارمنالبيئةحمايةمعجنبإلىجنباًذلككلوإنماتوازنهاعلىوالحفاظ

.أخرىأضراراًالبيئةنكلفاللكيجيداًالمواقعإختيارمنالبدوبالتاليالتقليدي

أربعهمواقعتسعةخاللمنوالشرقىالشمالىالساحلينعلىمصرفىالرياحمزارعوتتركز

ها لةمن نهمحطاتفىممث قةالزيتوجبلالزعفرا لىوالغرد قةاألو يةوالغرد عد,الثان هذهوت

تاجمراكزهىالمحطات الساحلمواقعأما,مصرفىالرياحمنالمولدةللكهرباءالفعلىاالن

واحتياجهااالفتراضىعمرهاإلنتهاءشكلبأىاالنتاجفىتساهموالالخدمةخارجفكلهاالشمالى

.فقطالقائمةالمحطاتعلىالدراسةاقتصرتهناومنوالتجديدلإلحالل

:الموضوعاختيارأسباب

.لمصروالشرقىالشمالىبالساحلينمصرفىالرياحمزارعارتباطأسبابدراسة1-

.المصريةالموحدةالكهربائيةالشبكةدعمفىالرياحمزارعمساهمةكيفيةدراسة2-

:الدراسةاهداف

للعاملللتوصلالعواملهذهبينوالمفاضلةمصرفىالرياحمزارعتوطنعواملدراسة1-

.الرياحمزارعمواقعاختيارفىالرئيسى

الكهربائيةالشبكةمعالربطالىاالنتاجمنبدايةالرياحمنالكهرباءانتاجمنظومةدراسة2-

.الموحدة

:الدراسةمداخل

Energy Systems Analysis Approach:الطاقةنظمتحليلمدخل-1

منيتكونفالنظاممتكاملنظامأنهعلىالطاقةمصادرمنمصدرأىالنظمتحليلمنهجيعالج

مناإلستفادةتموقد.)(خصائصهابينتربطكماوظيفيةعالقاتبينهاتربطالعناصرمنمجموعه
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بربطمروراانتاجهمحطاتمنبدايةالمتجددةللطاقةكمصدرالرياحطاقةدراسةفىالمدخلهذا

.الموحدةالكهربائيةبالشبكةاالنتاجهذا

البريةالرياحمزارعهواألولالموقعحيثمنرئيسييننوعينإليعامةالرياحمزارعتنقسم

مزارعوهوالثانيالنوعأما,On Shoreمصطلحعليهاويطلقالبحريةالشواطئعلىتقاموالتي

Shoreمصطلحعليهاويطلقالشاطئعنبعيداًوالمحيطاتالبحارداخلتقامالتىالبحريةالرياح

Offتعددرغم,تكنولوجيًاومعقدةالتكلفةعاليةأنهاحيثالعالممستوىعلىنادرةالزالتوالتي

.مزاياها

لتى هامنوا عدأهم ناطقعـنالب سكنيةالم يلوبالتـاليال لىباإلضافةالضوضاءتقل فيرإ تو

الرياحسرعةإلىباإلضافةوذلكأخرىمجاالتفيإلستغاللهااألراضيمنالكبيرةالمساحات

.اليابسعلىعنهالماءسطحإلستواءشيءيعوقهاالالتيالعالية

مصرأنإلييرجعوهذاالبريةالرياحمزارعسوىالرياحمزارعمنمصرفىيوجدوال

بداياتمرحلةفيمازالت قةمجالفيال ياجباإلضافة,الرياحطا البحريةالرياحمزارعالحت

األراضىمنمساحاتمصروتمتلك,البريةالرياحمزارعمنتكلفةوأكثرتعقيداًأكثرلتكنولوجيا

.بعدفيماالرياحمزارعمنالنوعلهذاتتجهأنالممكنومن,العاليةالرياحسرعاتذات

التحتيةالبنيةوشبكاتوإتجاههاالرياحسرعةمتوسطفيالرياحمزارعتوطنعواملوتتمثل

مزرعةتشغلهاالتياألراضيمساحاتثم,الموحدةالكهربائيةالشبكةمنالقربالىباإلضافة

وأخيرا,المناسبةالمواقعإختيارفيالمهموتأثيرهاالطيورهجرةومساراتواستخداماتهاالرياح

.الرياحمزارععلىسلبيتأثيرمنلهاوماالترابيةوالعواصفالسيولمخرات

مزرعةتوطنعندولكنمعينموقعفىمجتمعهالعواملهذهكلتحقيقبمكانالصعوبةومن

التىالعواملباقىعلىالتغلبمحاولةمعموقعأفضلإلختيارالعواملهذهبينالمفاضلةيتمالرياح

.موقعكللظروفتبعاآلخرموقعمنتتباين

:التاليالنحوعلىبالدراسةالعواملهذهتناولويمكن

:وإتجاههاالرياحسرعةمتوسط-1
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مزارعتعتمدوبالتاليالرياحمنالكهرباءإنتاجفيالرئيسيالمؤثرالعاملالرياحسرعةتعد

مكعبمعالمولدةالطاقةلتناسبوذلكاألولالمقامفىالرياحسرعةمتوسطعلىتوطنهافىالرياح

.)(الرياحسرعة

كافةتغطىرياحقياسمحطةثالثينعلىواتجاههاالرياحسرعةمتوسطدراسةتعتمدوسوف

طولخطىوبينشماال31ᵒًحتى22ᵒعرضدائرتىبينتمتدحيث,المصريةاألراضيأنحاء

25ᵒ33إلىᵒًشرقا.

جدولويوضح كىالموقع(1)ال هذهالفل ينالمحطاتل شكليوضحكماالثالث التوزيع(2)ال

:المصريةاألراضىعلىلهاالجغرافى

مصرفىالرياحقياسلمحطاتالفلكىالموقع(1)جدول

المحطات
العرضدائرة

(شماالً)

الطولخط

(شرقاً)
المحطات

العرضدائرة

(شماالً)

الطولخط

(شرقاً)

برانىسيدى
36.5ً37َ31

ْ
29.8ً54َ25ْ بولسانت 12.6ً48َ28ْ

23.5ً44َ32

ْ

الحكمةرأس 21.4ً12َ31ْ 0.3ً52َ27ْ غاربرأس 25.7ً20َ28ْ 37.0ً1َ33ْ

الجاللة 43.6ً1َ31ْ 59.7ً10َ28ْ
شمال)الزيتخليج

(غرب
21.5ً54َ27ْ 10.5ً 20َ33ْ

اإلسكندرية

(62318)
55.2ً10َ31ْ 7.2ً57َ29ْ الزيتخليج 23.9ً47َ27ْ

23.3ً28َ33

ْ

بورسعيد 5.8ً10َ31ْ 4.6ً18َ32ْ (تجريبية)الغردقة 59.3ً18َ27ْ 3.5ً42َ33ْ

العريش

(62337)
57.7ً4َ31ْ 41.0ً49َ33ْ الغردقة 5.1ً11َ27ْ 7.9ً48َ33ْ

نويبع 53.2ً58َ28ْ 6.8ً41َ34ْ القصير 44.0ً6َ26ْ
21.5ً15َ34

ْ

نبق 45.2ً7َ28ْ 46.3ً25َ34ْ القصير 56.2ً49َ25ْ 33.0ً25َ34ْ
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القطمية
21.2ً54َ29

ْ
8.4ً46َ31ْ الفرافرة 29.3ً3َ27ْ

20.7ً59َ27

ْ

السويس
27.8ً52َ29

ْ
18.8ً28َ32ْ الخارجة 20.3ً46َ25ْ

40.1ً39َ30

ْ

سدررأس 57.8ً25َ29ْ 25.5ً47َ32ْ الداخلةجنوب 19.0ً37َ24ْ 22.8ً6َ29ْ

شمال)أبودراج

(غرب

15.0ً17َ29

ْ
53.4ً34َ32ْ العويناتشرق 31.2ً27َ22ْ

51.1ً41َ28

ْ

أبودراج
49.4ً16َ29

ْ
3.3ً36َ32ْ أسوان 55.1ً27َ23ْ

30.4ً49َ32

ْ

(7م)الزعفرانة
22.2ً10َ29

ْ
44.9ً37َ32ْ سمبلأبو 49.1ً25َ22ْ

25.7ً33َ31

ْ

الزعفرانة 48.7ً6َ29ْ 38.9ً36َ32ْ بولسانت 12.6ً48َ28ْ
23.5ً44َ32

ْ

معاملالجوية،األرصادهيئةوالمتجددة،الجديدةالطاقةهيئة(2005)مصررياحأطلس:المصدر

.الدانمركيةريزو

Source:Wind ATLAS For Egypt ,2005, New and Renewable Energy

Authority, Egyptian Metrological Authority, Rios National Laboratory,p14. 

الساحلينعلىتركزهاويالحظمصرفىالرياحقياسمحطاتانتشار(1)الجدولمنيتضح

وعام,1987عامالرياحقياساتبهاتنبأتالتىالعاليةالرياحسرعاتحيثوالشرقىالشمالى

2003.

عنالمحطةهذهارتفاعمعقياسمحطةكلفىالرياحسرعةمتوسط(2)الجدولويوضح

:التالىالنحوعلىالمحطةلهذهالممتدةالزمنيةوالفترةالبحرسطحمستوى



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

الدراسةمنطقةمحطاتفىالرياحسرعةمتوسط(2)جدول

المحطة
الفترة

الزمنية

اإلرتفاع

(متراً)

سرعة

الرياح

ثان/متر)

(ية

المحطة الزمنيةالفترة
اإلرتفاع

(متراً)

سرعة

الرياح

(ثانية/متر)

برانىسيدى
1995-20

04
10 6.1 بولسانت

2000-

2005
24.5 8.2

الحكمةرأس
2004-20

05
24.5 6.5 غاربرأس

2000-

2005
24.5 9.8

الجاللة
2004-20

05
24.5 6

الزيتخليج

ش

2000-

2005
24.5 10.3

اإلسكندرية
1995-20

05
9.5 4.3 الزيتخليج

1995-

2005
24.5 10.1

بورسعيد
2004-

2005
24.5 4.7 الغردقة

1992-

2005
24.5 6.7

العريش
1995-20

05
8.5 2.5 مالغردقة

1995-

2005
9 6.6

نويبع
2004-20

05
24.5 5.5 القصير

2001-

2005
10 4.5

نبق
2004-20

05
24.5 6.8 مالقصير

2001-200

5
24.5 5.5

القطمية
2004-20

05
25.5 5.2 الفرافرة

2003-

2005
6 3.3
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السويس
1995-20

05
10 5.3 الخارجة

2004-

2005
24.5 6.5

سدررأس
2000-20

05
24.5 7.4 الداخلةجنوب

2004-

2005
24.5 6.4

شأبودراج
2001-20

05
47.5 8.2

شرق

العوينات

2000-

2003
24.5 6.5

أبودراج
1991-20

05
24.5 8.8 أسوان

1995-200

5
6 4.6

7الزعفرانة
1998-20

05
47.5 9.7 سمبلأبو

2004-

2005
6 4.6

الزعفرانة
1991-20

05
24.5 9 بولسانت

2000-

2005
24.5 8.2

Source: Wind Atlas for Egypt )2005(,op.cit,p14

:يلىما(2)الجدولمنيتضح

نهمحطتىمنكلفىالرياحسرعةمتوسطارتفاع يةاألولىالزعفرا رأسومحطة,والثان

/متر9,9,7,9,8,10,1,10,3الىلتصلشمالالزيتخليج,الزيتخليجومحطتى,غارب

.التوالىعلىثانية

)الرياحسرعةمتوسطبلغبينما,أبودراجمحطةفىثانية/متر8,8الرياحسرعةمتوسطبلغ

.2بولوسانت1بولسانت,شمالأبودراجمنكلفى(ثانية/متر8,2

,برانىسيدى,الحكمةرأس,الجاللة,نبق,سدررأسمحطاتفىالرياحسرعةمتوسطبلغت

7,4,6,8,6,6,5,6,1,6,7العويناتوشرقالداخلةجنوب,الخرجة,2الغردقة,1الغردقة

.التوالىعلىثانية/متر6,6,6,5,6,4,6,5,
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2,5,3,3,4,3,4,5,4,6,4,6,4,7,5,2,5,3الىالرياحسرعةمتوسطانخفضبينما

ية/متر.5,5,5,5, عريشمحطاتفىثان فرافرة,ال سكندرية,ال سوان,القصير,ا ,ابوسمبل,ا

.التوالىعلى2القصيرونويبع,السويس,القطامية,بورسعيد

خاللففىالمدارى،شبهالمناخىاإلقليمفىتقعأنهاحيثمختلفةهوائيةلتياراتمصرتتعرض

المتوسطالبحربمناخمصرتتأثرالربيعنهايةحتىالخريفمنتصفمنيمتدالذىالباردالفصل

منمصرفىالسطحيةالرياحعلىكبيربشكلتؤثروالتىالجويةالمنخفضاتبمروريتميزالذى

نهاال,واالتجاهالسرعهحيث فصلخاللالسائدةالسطحيةالرياحأنعامةبصفةالقوليمكنأ

يةوالشماليةالشماليةالرياحهىالشتاء ماالغرب وهوالخريفونصفالصيففصلخاللبين

خاللالموسمىالسودانومنخفضالصيفخاللالموسمىالهندبمنخفضمصرتتأثرالحارالفصل

معظمفإنعاموبشكلالشرقيةالشماليةالرياحهىالفصلهذاخاللالسائدةالرياحوتكونالخريف

فيهتسودالذىالشتاءفصلعدافيماالشماليةالرياحهىالعامطوالمصرعلىالسائدةالرياح

.الغربيةوالشماليةالغربيةالرياح

:التحتيةالبنيةشبكاتمنالقرب-2

إنتاجمحطاتتوطنفيالمتحكمةالعواملأهممنالتحتيةالبنيةشبكاتمنالقربعامليعد

,المحطاتمواقعإختيارعندالعاملهذاتحقيقمنالمكتسبةالمزاياتتعددحيثالرياحمنالكهرباء

واالنترنتوالتليفوناتالمياهكشبكاتالتحتيهالبنيةشبكاتمنالقربأنفيالمزاياهذهأهموتتمثل

مراحلفيسواءمنهامفرالأساسيةضرورةيعدالرئيسيةالطرقشبكاتإلىباإلضافةوالكهرباء

اإلحتياجاتوتوفيرالمجالهذافيللعاملينمناسبةمجتمعاتإنشاءلسهولةأونفسهاالمحطةتأسيس

.لهموالضروريةاألساسية

الشبكاتمعربطهاخاللمنللمحطةسبقماكافةبتوفيرللمشروعالمنفذةالشركةتقوموبالفعل

بغضتغذيةمحوالتخاللمنوتغذيتهاللمحطةالكهرباءتوفيريتمفمثالالمكانمنالقريبةالقومية

.الأمالكهرباءتنتجالمحطةأنعنالنظر

المتابعةفيضرورةمنلهالماالرياحمحطاتجميعفياالنترنتشبكةتوفيرإلىباإلضافة

.الهيئةمقرمعأوللمتابعةنفسهابالتوربيناتسواءواالتصالوالمراقبة



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

والتشغيلاإلنشاءمراحلخاللالرياحمنالكهرباءإنتاجمحطاتتوطنعندبمكاناألهميةومن

منالكهرباءإنتاجمحطاتتواجهماعادةحيثاإلنشاءمراحلفىوخاصةالطرقتوافرالصيانهأو

.الموقعالىتنقلالتىالضخمةواألحمالالثقيلةالمركباتبسببعديدةمشاكلالرياح

الشماليالساحلفمحطاتبالدولةالرئيسيةالطرقطولعلىإقامتهاتمالتيالمحطاتكلوتقع

علىتقعكلهاالشرقيالساحلمحطاتأنحينفيمطروح/اإلسكندريةالدوليالطريقعلىتقع

للمحطاتالتوطنعواملأهممنالطرقشبكاتمنالقربويعد,الغردقة/السويس/القاهرةطريق

مماالمحطاتلمواقعالوصولإمكانيةولتحقيقللموقعاإلنشاءمستلزماتنقلإمكانيةمنبداية

العمالةفمعظمالتشغيلأثناءالمفاجئةاألعطالواصالحالصيانةبأعمالالقيامإمكانيةعلىيعمل

.بالمجالالعاملينلقلةالمحطاتبينمتنقلة

:الموحدةالكهربائيةالشبكةمنالقرب-3

الكهربائيةالشبكةدعمإلياألساسفىالرياحمنالكهرباءمحطاتمشروعاتإنشاءيهدف

حسبعلىيكونالموحدةالكهربائيةالشبكةمعوالربطالمنعزلةالمناطقلتغذيةباإلضافةالموحدة

التوزيعشبكاتمعربطهيتمالمحطاتمعظمأنوالشائعنفسهالمشروعوتكاليفالمحطةحجم

الشبكةمنتقريباكم15بعدعلىالرياحمزارعتقعأنويجب,النقلشبكاتمعمرتبطوبعضها

.)(الكهرباءنقلتكاليفلتقليلالموحدةالقومية

خاللمننقلهايتمالتىالكهربائيةالطاقةمنكبيرةكميةالرياحمنالكهرباءإنتاجمحطاتوتنتج

تاليبالفعلالموجودةالموحدةالكهربائيةبالشبكةالمرتبطةالنقلوخطوطكابالت التكلفةتقلوبال

فىالتكلفةهذهأنإالالتكلفةترتفعالموحدةالكهربائيةالشبكةعنوالبعدالمسافةزيادةمعأنهحيث

.)(المحققالعائدمعالتكلفةوتختفىواحدةومرةاإلنشاءأثناءتكونللخطوطوصالتإضافة

جميعفيالكهرباءبشبكاتالمتصلةالرياحطاقةمشروعاتمنرئيسيياننموذجانوهناك

أوعشرات)كبيرةقدراتتضموالتيالكبرىالرياحمزارعإقامةهواألولالنموذجالعالمأنحاء

50-1)بينماقدرتهاتتراوحالتيالصغيرةالمشاريعفهوالثانيالنموذجأما(الميجاواتمئات

.)((ميجاوات
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الجديدةالطاقةواستخدامتنميةهيئةبينبالتعاونيقاموالذياألولالنموذجيسودمصرفيو

Boot)البوتكنظامالدولةتفرضهامعينةبقوانينوالمستثمرينالدولةقبلمنكممثلوالمتجددة

*.مصرفيالرياحمنالكهرباءإنتاجمحطاتمعظمفيالسائد(

يةالشبكةمنالقربويتسم ياالموحدةالكهربائ يةأهمهاعديدةإقتصاديةبمزا هذهربطإمكان

علىيعملمماإضافيةمركبةبقدراتالموحدةالشبكةفتدعمالموحدةالكهربائيةبالشبكةالمحطات

القدراتوزيادةالمصادربتنويعتوازنهاعلىالحفاظخاللمنبالدولةالكهربائىالطاقةأمنزيادة

تاليالمركبةالكهربائية فيالمطردةالزيادةمجابهةفيذلكمنويستفادالمولدةالطاقةكميةوبال

.الكهربائيةالطاقةعلىالطلب

قامتحينفيالموحدةالشبكةمنالقريبةالكهروريحيةالمحطاتبربطبالفعلالدولةقامتوقد

تغذيتهايصعبوالتيالنائيةالمناطقبعضإحتياجاتبتوفيرالتجريبيةالصغيرةالمحطاتبعض

إمكانيةوهىأيضاًإقتصاديةميزةمنفصلبشكلالمحطاتهذهقياميصبحوهناالموحدةالشبكةمن

يةاالحتياجاتلتوفيروجدتحيثاستغاللها لتيبرانىسيديمحطةمثلالذات قواتأقامتهاوا ال

بغرضالدولةأقامتهاعديدةأخرىلمحطاتباإلضافةالغربيةالعسكريةالمنطقةإلنارةالمسلحة

لتتعدىأيضاًاألغراضلتنوعباإلضافة,الزينعبدقريةبإنارةتقومالتيالداخلةمحطةمثلاإلنارة

لحفظللصيادينالثلجلصناعةالكهرباءتوفيربهدفأقيمتالغصونأبومحطةفيفمثالًاإلنارة

.األسماك

دخولبمجردالشماليالساحلمحطاتمثلالنائيةالمناطقفيتقامالتيالبسيطةالمحطاتأنإال

التيالكبيرةللمحطاتاآلنالمجالأصبحوبالتاليوتتوقفأهميتهاتفقدالموحدةالكهربائيةالشبكة

أنحاءكافةالموحدةالكهربائيةالشبكةغطتأنبعدوخاصةالموحدةالكهربائيةالشبكةبدعمتقوم

.الدولة

وانالموحدةالكهربائيةالشبكةمعالرياحمنالكهربائىاإلنتاجمحطاتجميعربطتموقد

الغردقةمحطةفمثالاإلنتاجكميةحيثمنالمحطاتتباينمعتتباينالشبكةمعالربطوسائلكانت

معتناسباوذلك(2)الصورةيوضحهصغيرمحولخاللمنالغردقةمدينةشبكةمعترتبطاألولى

لوحةإلىتصلالثانيةالغردقةمحطةفيالشبكةمعالربطوسيلةونجدالمحطةفياإلنتاجكمية

.الغردقةلمدينةالمحليةالشبكةعلىكاملةتوزيع
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ما تاجمحطاتأ نةمحطةمثلالكبيرةاإلن هاالكهروريحيةالزعفرا ينفل جهدتحويلمحطت

لتىالزيتجبلمحطةوأخيرا(3)الصورةتوضحهاأمبيرفولتميجا125سعةف.ك220 ا

فولتميجا125سعةمحولينسوىتركيبيتملمالتنفيذتحتبهاالخاصةالتحويلمحطةمازالت

منهاينتهلموالتىالزيتجبلمحطةمشروعاتكللتخدممصممةالتحويلمحطةألنوذلكأمبير

(.1الزيتجبل)مشروعأولسوى

الطاقةتجميعخاللمنالموحدةالكهربائيةبالشبكةالرياحمنالكهرباءإنتاجمحطةربطويتم

معالربطيتمالتجميعوبعدتوربينةكلمنالناتجةللطاقةتجميعكابلعبرالتوربيناتمنالناتجة

يةالشبكة ينالمسافةعاملعلىللتغلبالجهدرفعتحويلمحطةخاللمنالموحدةالكهربائ ب

.االستهالكومراكزالكهرباءانتاجمحطات

أوبجانبيكونوبهاالخاصالجهدلرفعتحويلمحطةطريقعنتوربينةكلوتتصل

محطةجهديكونأنمصرفىالشائعومنالموحدةالكهربائيةبالشبكةلربطهاوذلكبرجهابداخل

التوربيناتمنمجموعةكلمحوالتربطويتم,فولتكيلو22/فولت690الجهدلرفعالتحويل

خالياإلىومنهامجمعهتحويلمحطةعلىتجميعهايتمثمالبعضبعضهامعكيلوفولت22جهدمن

عنالمجمعةالتوربيناتقدرةتزيدأاليراعىأنيجبوعادةالمحوالتمحطةبمغذياتالربط

يدوذلكالواحدالمغذىعلىميجاوات15 لربطخاليابسعةللتق قطروكذلكالمحوالتبمحطةا

التحويلمحطةمواصفاتفىجوهرىفارقيوجدوالالموحدةالكهربائيةالشبكةتغذيةكابالت

كماالربطسكاكينعددفىإالالخطنهايةتحويلمحطةأوالتوربيناتتحويلمحطةعنالمجمعه

توصيلويتمالزائدالتيارمنالحمايةمثلأخرىحماياتبهايكونالمجمعةالتحويلمحطاتأن

المركزويضمنفسهاالتوربينهفىتحكملوحةخاللمنمركزىومراقبةتحكمبنظامالتوربينات

.)(تحكمغرفةفىموضوعةخاصةبرامجعلىوالمحتويةالحاسباتأجهزةمنعدداً

األرصادمحطاتمنالرياحوإتجاهاتسرعاتبياناتتجميعبوحداتالحاسباتوترتبط

وصفهاالسابقالتوربيناتفىالتحكمبوحداتالحاسباتترتبطكما(4)الصورةفىكمابالموقع

التوربيناتمنمجموعةوكلنحاسيةكابالتأوضوئيةأليافكابالتطريقعنالتحويلومحطات

ويتمجديرواحدةبياناتكدائرةمعامتصلةتكونبحيثواحدبياناتبكابلتوصيلهايتممعامتصلة

مختلفاصدارويمكنوالمستهلكةالمرسلةالكهربائيةالطاقةبياناتعلىالحصولالنظامخاللمن
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البياناتجمعيتمحيثلمشروعأولتوربينةسواءواألعطالاإلنتاجتقاريرمثلالتقاريرأنواع

نةفتراتخاللفىوالصغرىوالعظمىالمتوسطة باً)معي بقاعدةوتخزينها(دقائقعشركلغال

نات يةفترةوخاللوالسنويةوالشهريةاليوميةالتقاريرلعملبيا تلكعلىوإعتماداًمختارةزمن

.)(لألداءالفنيةالمؤشراتأهمإستخراجيتمالتقارير

يعتمدأنهالكهربائيةالطاقةشبكاتمعالرياحطاقةدمجتكاملتحقيقعنداإلعتبارفىويؤخذ

منضرورياشيئايعدبهاوالتنبؤالتغيراتهذهومعرفةدراسةفإنلذلكالمناخيةالتغيراتعلى

وتعتبر,وكفاءةبدقةالمدنيةكهرباءشبكةمعالرياحطاقةمنالمنتجةالكهربيةالطاقةدمجأجل

منكبيربعددالشبكاتهذهوتتأثرمتغيرةباألصلهىالشبكاتفىالرياحمنالكهرباءتدفقات

خاللمنالتغيراتهذهمعتتعامللكىصممتولكنهاالمخططةغيرأوالمخططةسواءالعوامل

توربيناتمناآلالفأوالمئاتلوجودونتيجةواألحمالوالتوزيعالتحكممراكزوتجهيزاتأنظمة

الكهرباءانتاجمحطاتمنالكهربائيةالطاقةانتاجفإنالموحدةالكهربائيةالشبكةمعالمدمجةالرياح

الكبيرةالتوليدمحطاتمعيحدثمثلمافجائياالكهربائيةالتغذيةشبكاتمنتخرجالالرياحمن

.)(الرياححالةوفقوهبوطاًصعوداًمتدرجةتغيراتتحدثولكنهاماعطلحدوثبسبب

ظامعبرويمكن بةالتحكمن مركزىوالمراق يارال نةإخت شغيلهاأووفصلهاتوربي عدعنت ب

إستعراضويتمالمولدةوالطاقةالقدرةومعاملوترددوتيارفولتمثلعنهاالبياناتمختلفوإظهار

نات يةالبيا لتىللتشغيلالتراكم هاتموا هاالخاصةالتحكموحدةفىتخزين قةمثلب المولدةالطا

وغيرهاالحرارةدرجاتوكذلكالتشغيلساعاتوعددالتوربينةتشغيلبدءعندذاتياوالمستهلكة

وحالةمحددةلصفوفأوككلالرياحلمزرعةالعامالمخططإظهارعادةيمكنكما,المتغيراتمن

فقدهناكأوطوارىءأوصياناتلعملمتوقفةأوخطأنتيجةمتوقفةأوتعملكانتسواءالتوربينات

كمالحالتهاموضحاالشاشةعلىالتوربينةلونتغيرغالباًويكونالتحكمغرفةمعالتوصيلفى

الشبكةفىالعطلمكانومعرفةالتوصيلاوالفصلحيثمنالتحويلمحطاتحالةإظهاريمكن

بعدعنتشغيلهاأووفصلهامعينبمغذىمتصلةتوربيناتمجموعةأوتوربينةوإختيارالكهربية

)(.

ألوان4وهناكتوربينهلكللونمعتوربينهلكلإحداثياتمنتتكونالتيالشاشةمتابعةويتم

لسالمةاألخضراللونويشيربالتوقفالتوربينهتنذرواألصفرمتوقفةالتوربينهأنيعنىاألحمر
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نه ماالتوربي يدلالرماديأ نهأنعلىف تممتصلةغيرالتوربي الكمبيوتراتخاللمنالمتابعةفي

النظامتوقفحالةوفىللمتابعةأوللصيانةتحتاجالتيللتوربينهبالذهابللمهندسيناألوامرإلصدار

.للغايةشاقةعمليةتعتبروهىللمتابعةللتوربيناتللذهابالمهندسينيضطر

:األرضمساحة-4

نظــراًالكهروريحيــةالمحطــاتتــوطينفــيالمؤثــرةالعوامــلأحـداألرضمســاحةعامـليعــد

منأكبرمساحةيتطلبممااألرضمنالمساحاتلوحدةبالنسبةالرياحطاقةكثافةإلنخفاض

والمكشوفةالشاسعةالصحراويةالمناطقفىالرياحمزارعتقامأنيفضلولذلكالضخمةالمعدات

)(.

بارفىاألخذعنداألفضلمناألرضاستخداموفى أيضاالنظرالحاليةاإلستخداماتاإلعت

يصعبولكنأخرىبإستخداماتالرياحطاقةوتسمحالمواقعإختيارعندالمستقبليةلإلستخدامات

والمحاصيلالزراعهفىإستخدامهايفضلولكنالرياحتعوقحيثاألشجارزراعةفىإستخدامها

لتى تأثرالا لرعىبالظلت لترويحأووا سياحةا سعةالمساحةمعوخاصةوال لتيالوا ستجذبا

.المزارعين

الومعداتهاالتوربيناتأنمنالرغمعلىكبيرةمساحةالرياحمنالكهرباءانتاجمحطةوتتطلب

إستخداماتإستخدامهاالممكنمنوبالتاليتقريبا%1سوىالمخصصةاألرضمنفعلياتغطى

.)(رأسياتوسعهاأنخاصةأخرى

دونالرياحبتتبعللتوربيناتلتسمحالبعضوبعضهاالتوربيناتبينمسافةتركمنالبدحيث

المجمعةالكابالتأطوالفتزيدالمسافةتزيدأالأيضاالحكمةومناألخرىالتوربيناتعلىتأثير

.)(التكلفةتزيدبالتاليالموحدةالكهربيةالشبكةمعللربطللكهرباء
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وضعفىالبدءقبل%99حوالىإلىإنتاجهاوصولمنوالتأكدتوربينهتركيبالمعتادومن

نه هاالـتيالتوربي سافةوتصلتلي ضلالم لىاألف طرمرات7-5إ نهق محطةوتحتـاج,التوربي

.)(هكتار100لمسافةميجاوات1,5قدرةتوربينه20بهاكهروريحية

توفيرالرياحطاقةفىللمستثمرينالتحفيزيةسياستهافىوالمتجددةالجديدةالطاقةهيئةوتتبع

,مشروعلكلتقامالتىالفنيةالدراساتخاللمنوذلكالريحيةالمحطةإلقامةالمطلوبةاألراضى

.صحراويةمناطقهىالرياحلمشروعاتالمقترحةاألراضىتكونماوغالبا

فىالرياحمنالكهرباءانتاجمحطاتلمساحاتالجغرافىالتوزيعالتالى(3)الجدولويوضح

:التالىالنحوعلىمصر

2016مصرفيالكهروريحيةالمحطاتمواقعلمساحاتالجغرافيالتوزيع(3)جدول

المحطة

2كمالمساحة
المحطة

2كمالمساحة
محافظة:أوالً

البحراألحمر

مرسىمحافظة:ثانياً

مطروح

األولىالغردقة 4 الحكمةرأس 4,5

الثانيةالغردقة 2,5 الجاللة 6

الزعفرانة 156 الرويسات 8,4

1الزيتجبل 36 المثانى 6

محافظةالبحرإجمالي

األحمر
198,5 باجوش 6

مرسىمحافظةإجمالى

مطروح
30,9 الدولةإجمالي 229,4

منشورةغيربيانات,والمتجددةالجديدةالطاقةهيئة-1:المصدر
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األحمرالبحرمحافظةلمحطاتالميدانيةالدراسة-2

(3)الجدولبياناتعلىاعتماداالطالبةعملمن:المصدر

يلىما(3)الجدولمنيتضح:

تاجكمحطاتالمستغلةالمساحةبلغت األحمرالبحرمحافظةفىالرياحمنكهرباءإن

بلفى86,5% لرغمعلىمطروحمرسىلمحافظة%13,4مقا ظةاحتواءمنا مرسىمحاف

.األحمرالبحرلمحافظةفقطأربعةمقابلفىمواقعستةعلىمطروح

18,1و%78,6بحوالىاألولىالزيتوجبلالزعفرانهمحطتىمنكلإستأثرت%

%68وحوالىالتوالىعلىاألحمرالبحرمحافظةفىرياحكمزارعالمستغلةالمساحةإجمالىمن

الرتفاعهذاويرجعالترتيبعلىالدولةفىرياحكمزارعالمستغلةالمساحةاجمالىمن%15,6و

ميجاوات200والزعفرانهفىميجاوات545الىلتصلالمحطاتبهذهالمركبةالكهربائيةالقدرات

.الزيتجبلفى

والمثانىالجاللةمحطاتفىتتساوىالتىالمساحةفىالشمالىالساحلمحطاتتتقارب

مطروحمرسىمحافظةفىرياحكمزارعالمستغلةالمساحةإجمالىمن%19,4بنسبةوبجوش

القـدراتلصـغرنظـراالدولـةفـىريــاحكمــزارعالمسـتغلةالمسـاحةاجمـالىمــن%2,6ونسـبة

.واتكيلو150و125بينتتراوحالتىالمركبةالكهربائية

المستغلةالمساحةإجمالىمن%3-1بينماتترواحالتىالمحطاتباقىنسبةتتضاءل

باين,الدولةفىرياحكمزارع عاالمساحةفىالمحطاتوتت باينتب قدراتلت مةال األرضوقي

الثمنرخيصةفضاءأرضألنهاالكبيرةالمساحاتعلىالزيتوجبلالزعفرانهمحطتىفتستحوذ

الثانىالموقعنقلوتمالمحطةإمتداددونحالمماالثمنغاليةسياحيةمنطقةكالغردقةموقعبعكس

.المدينةخارج

هاتستغلالفالمحطات ناتالمساحةفي لورشالمخازنمنالمحطةتتكونبلفقطللتوربي وا

األمنيةاألكشاكالىباإلضافةالتحكممركزعلىيحتوىالذىاإلدارىوالمبنىالسكنيةوالمبانى

(.5)الصورةمنيتضحكما

نهمحطةتستخدم وستةلإلدارةرئيسيمبنىخاللمنلإلدارةالحقلمنمساحةكالزعفرا

مسجدبهامرفقالزوارلكباروقاعهالصحيللرفعومحطةالمواقعلجميعمجمعهوورشةمخازن
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منلكشكينباإلضافة ينا سبعةباإلضافةللمحوالتومحطت عبسكنيةوحداتل كرةومل قدمل ال

التالفةوالمولداتوالمخارطالكهربيةالمكابسمنالورشةوتتكونخضراءلحديقةباإلضافةللترويح

.المعداتلحملواألوناشالحريقوطفايات

معاإلصطدامتتجنبلكىالمزرعةداخلمعينتوزيعإلىتحتاجالتوربيناتأنالىباإلضافة

مسافاتهناكتكونحتىيليهوالذىبرجكلبينفاصلةمسافاتتتركأنهحيث,البعضبعضها

)(لهاالمجاورةالوحداتبقيةتوقفودونحدةعلىإنتاجوحدةلكلالصيانةألعمالمناسبةفاصلة

.التوربيناتبينوالممراتالطرقإليباإلضافةهذا

:الرياحمزارعفىالتوربيناتتوزيعطريقة-أ

هىتظهرأنيمكنمشكلةأولفإنمامكانفىالبعضبعضهابجانبتوربيناتعدةوضععند

عادمسألة يناألب ناتب لتىالتوربي ينتؤخذأنيجبوا باربع تأثيرلتجنباإلعت بادلال ينالمت ب

.البدايةمنذإقتصادىبشكلالمزرعةتعمللنوإالالتوربينات

:الطيورهجرةمسارات-5

عد هممنالطيورهجرةمساراتدراسةت أنحيثالكهروريحيةالمحطاتتوطنعواملأ

بقتلإماالمتبادلبالسلبذلكويؤثرالمهاجرةالطيورمسارتعترضقدالكهروريحيةالمحطات

إليقافيؤدىمماالتوربيناتهذهحركةبإعاقةوإماالبيئىالتوازنإختاللوبالتالىالمهاجرةالطيور

المولدةالطاقةكميةعلىالسلبىالتأثيروبالتالىوالتنظيفللصيانهوإحتياجهاالتوربيناتتشغيل

.اإلقتصاديةالتكلفةرفعوبالتالى

عنداالعتبارفىاتخاذهاتمالتىاألساسيةالعناصرمنالطيورهجرةدراسةكانتوبالفعل

خليجمنطقةفىالكهرباءلتوليدالرياحمحطاتبمشروعاتالخاصةالبيئيةالجدوىدراساتإعداد

متر20تتعدىالفتوربيناتهاالغردقةمحطةأما,الزيتجبلفىأوالزعفرانةفىسواءالسويس

.والطيورالتوربيناتبينالمتبادلالتأثيرينعدموبالتالى

الوقتفىالدولةعليهاتركزالتىالجغرافيةاألقاليمأناإلقتصاديةالجدوىدراساتأثبتتوقد

شرقمنالمهاجرةالطيورمسارفىتقعالرياحعلىإعتماداالكهرباءتوليدمحطاتلتنفيذالحالى

تسيرإنهاخصوصاوغربهاإفريقياووسطشرقفىالدفيئةالمناطقإلىطريقهافىأوروباووسط
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فاعمتوسطعلى قلالإرت تالىمتر100عني الهجرةهذهمساراتعلىالتعرفمنالبدوبال

)(.الرياحومزارعلمحطاتاألساسيةالبنيةعلىمخاطرهامنالتقليلبهدفوتوقيتها

وسيناءالمتوسطالبحرساحلنحوتتجهالطيورهجرةمساراتأن(4)الشكلمنويظهر

البحربمحاذةيكوناالولاالتجاهوإتجاهاتثالثتتخذاألحمرالبحرساحلوعنداألحمروالبحر

القارةوجنوبوسطنحواإلتجاهالثانىاإلتجاهيأخذحينفى,القارةشرقنحويتجهواألحمر

.القارةغربنحوالثالثاإلتجاهيكونبينمااإلفريقية

نهحيثاألهمهواألولاإلتجاهويعتبر للمحطاتالمناسبةالجغرافيةاألقاليمنطاقفىيقعأ

.الزيتجبلأهمهاجديدةبمحطاتاألقاليمهذهفىبالتوسعحالياالدولةوتقومالكهروريحية

طولعلىالطيرانفىإستمرتقدتكونالطيورأنحيثالطيورإلستقبالمحطةمصرفتعد

مئاتبهايمرالخريففصلخاللوبالفعلالبحرنهايةفىتستريحأنالطبيعىومنالبحرامتداد

قافىأسياغربوشمالأوروباشرقمنالمهاجرةالطيورمناآلالف لىطري ووسطشرقإ

)(.إفريقياوغربوجنوب

تمرحيثالطيورهجرةذروةهوسبتمبرشهروبدايةأغسطسشهربنهايةالشتاءفصلويعتبر

والحواماتالجارحةوالطيوروالهداهدواألبالقالسمانطيورأهمهاومنمتالحقةأسرابهيئةعلى

إلىالعودةرحلةخاللتساعدهاالتىالدافئةالهواءتياراتمستغلةالربيعفصلخاللاألبيضوالقلق

.)(األصليةمواطنها

نهايةوحتىأغسطسشهرمنتصفمنإعتباراالرئيسيةالهجرةموسمفيمثلالخريففصلأما

الشتاءفصلوأماالمهاجرةالطيورأعدادمناآلالفمئاتإلستقبالالرئيسىالموسمأكتوبرشهر

هجرتهاطريقفىأوروبامنالمهاجرةالطيورتصلفبرايرنهايةوحتىديسمبرشهرمنفبداية

البحروغرابالنورسومنهاالفترةهذهخاللتسجيالاألنواعأكثرالمائيةالطيوروتمثلإلفريقيا

.)(

مرةالعودةرحلةفىالطيورتبدأمايونهايةوحتىمارسشهرمنفإعتباراًالعودةرحلةوأما

الطيورمنالعديدتساعدالتىالدافئةالهوائيةالتياراتذلكفىمستغلةاألصلىموطنهاإلىأخرى

)(.الجهدمنالمزيدبذلدونالعودةرحالتفى
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فىتنحرفماعادةالطيوربأنالطيورعلىعديدةلسنواتوالمتابعةالمالحظةأثبتتوقد

وفىالطيوربعضقتلفىالمنشآتتتسببنادرةحاالتفىوفقطالمنشآتعننهاراطيرانهاأثناء

تتعرفألنهاوذلكالهوائيةبالتوربيناتفقطليسأحياناالطيورتصطدمالضبابوفىالحالكةالليالى

)(.الدوارةواألجنحةالدوارالقسمعنالناشىءالهواءجريانتغيرعلى

الطيورهجرةمسارفىكلهاالكهروريحيةاالنتاجمحطاتأنعنالميدانيةالدراسةكشفتوقد

هاإال باينأن تأثيرفىتت قةفمحطةالطيورهجرةمساراتعلىال يةاالوليكالغرد ميزوالثان تت

ارتفاعفيهايصلوالتىالزعفرانهمحطةأماالتوربيناتبهاتتأثرفالفيهاالتوربيناتبإنخفاض

وتمللمتابعهسنواتعشرلمدةالدوليهالمنظماتلمراقبةخضعتفقدتقريبامتر90الىالتوربينات

.بجوارهاوانماالمحطةفىالطيورمرورعدممنالتأكدبعدالمراقبةرفع

ما لتىفهىالزيتجبلمحطةأ جها باالضافةبالفعلالمسارفىلوقوعهاالمشكلةهذهتوا

بقربيتنبأالذىبالرادارالمشكلةعلىالتغلبتموقدمتر105الىتصلالتىالتوربيناتإلرتفاع

وبالتاليالتوقففترةمنالتقليلوبالتاليالمحطةعلىمرورهافترةالتوربيناتفصلفيتمالطيور

.التوقفهذاخاللالمفقودةالطاقةكميةمنالتقليل

ولذلكبعضهاهالكأوموتفىتتسببوقدالطيورهجرةمساراتالرياحتوربيناتتعترض

عامللتحكمقائمةالمشكلةتبقىولكنالطيورهجرةمساراتتجنبالمحطاتمواقعتحديدعندالبد

.الرياحمنالكهرباءانتاجمشروعاتمناإلقتصاديةالجدوىتحديدفىالسرعة

ومداخن,اإلذاعيةوالتليفزيونالراديوفأبراجالطيورتقتلالتىوحدهاالتوربيناتليستولكن

السريعةالطرقوأيضا,الطيورتصعقأنالممكنمنالكهربيةالقوىوخطوط,القوىوحدات

مواقعهاإلختيارفقطفتحتاجالرياحتوربيناتأما,الطيورتدمرالفحمومناجم,والتلوثوالمبانى

.)(باإلنقراضالمهددةالطيورخاصةللطيورالهائلالضررتتجنبلكىبدقة

علىالتغلبحاولتأنهاإالالزيتجبلمحطةفىتتركزالطيورمشكلةأنيتبينسبقومما

عنالناتجالطاقةفىالفقدكميةتقليلوبالتاليالتوربيناتتوقففترةلتقليلالرادارخاللمنالمشكلة

.التوقفهذا

:الترابيةوالعواصفالسيول-6



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

نطاقفىتقعمصرفيالرياحمنالكهرباءإنتاجمحطاتجميعأنالميدانيةالدراسةمنتبين

والممراتالطرقبتدميرقام2014عامشديدلسيلالزعفرانةمحطةتعرضتوقدالسيولمخرات

مماالمتابعةأوللصيانةسواءللتوربيناتالوصوللصعوبةأدىمماالتوربيناتبينللسيرالممهدة

.والرئيسيةالعموميةوالكابالتالرئيسيالطريقوقطعتالطاقةفيكبيرلفقدأدى

كشفإلىالتوربيناتحولالمياهتركزأدىحيثالتوربيناتمنهاتضررتبركالسيلوشكل

والثكناتواألسالكبالكاملالمحوالتمحطةالسيولوغطتالمحوالتحولوحفرتاألساسات

آثارهناكومازالتالمياهشفطبمكنالموقفعلىالسيطرةوتمللعاملينمخصصةكانتالتي

.الحدثهذاعلىسنتينمروررغم(7)الصورةمنيظهركمااآلنحتىالمحطةفيللسيول

ناتبعضأنلدرجةالدواميةالترابيةللعواصفأيضاالمحطةوتتعرض تظهرالتوربي

ويظهرأخرىمرةاألبيضباللونتراهاالعواصفتهدأحتىقليالاالنتظاربعدأنهإالاألسودباللون

علىالسلبىاألثرأماإيجابىواآلخرسلبىأحدهماأثريينالعواصفولهذه(8)الصورةفىهذا

نظافةشركةمعتتعاقدكانتالهيئةأنإالإتساخهاعلىوتعملبالترابتمألهاحيثالتوربينات

وارتفاعالوقتمعولكنواألتربةالعواصفهذهمنللتوربيناتالدوريةالنظافةبعملتقومأجنبية

لهأنوخاصةللتوربيناتالداخلىالتنظيفعلىالتوربيناتتنظيفوانحسرالتعاقدتوقفالتكلفة

تأثير إنعكاستمنعاألتربةهذهأنفيفيتمثلاإليجابىاألثرأماالتوربيناتتشغيلعلىاألكبرال

.اإلنعكاسهذاعنالناتجالبصرىالتأثيرمنفتحدالتوربيناتمنالشمسضوء

النتائجبعضالىالتوصلتمالرياحمنالكهرباءمحطاتتوطنعواملدراسةبعد:الخاتمة

:التالىالنحوعلىوالتوصيات

النتائج:أوالً
فىتتمثلمعينةوظروفإلعتباراتتبعاالمقترحةالعديدةالمواقعبينالمفاضلةيتم1.

.التحتيةوالبنيةاألراضىمساحاتوتوافر،المولدةالرياحطاقةكمية

والتىعديدةبيئيةجدوىودراساتوالتنسيقالتخطيطيسبقهامادائماًالرياحمزارع2.

والمنظرالطيورهجرةومساراتالضوضاءفىممثلةالمحيطةالبيئةعلىالمحطةتأثيرتتضمن

تم,وغيرهالطبيعى يموي بالقراراألمروينتهىالواقعمعالمطابقةخاللمنالدراساتهذهتقي

.عدمهمنالمحطةإنشاءتجاهالمناسب
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ً التوصيات:ثانيا
قياساتإجراءيجبفإنهلذلكالرياحمزارعتوطنعواملأهمتعدالرياحسرعةألننظرا1.

مدىلمعرفةوإتجاههاالرياحسرعةمتوسطدراسةإلمكانيةمعقولةزمنيةلفترةللرياحتفصيلية

.للمواقعاألنسباإلختياريتمودراستهاالبياناتهذهوبتحليلهبوبهاودوامإنتظامها

السيولفعلعنالناتجةالمشكالتعلىللتغلبومعداتهاالتوربيناتتكنولوجياتتطوير2.

.االمكانقدرالطيوروهجرات

طولعلىلإلنتاجالمناسبةالرياحسرعاتمواقعفىكهروريحيةمحطاتانشاءفىالتوسع3.

/متر13الىالرياحسرعاتفيهاتصلالتىغاربرأسمدينةفىممثلةاألحمرالبحرساحل

.ثانية

تفصيليةدراسةبعملوذلكالسيولمخراتمناطقفىكهروريحيةمحطاتانشاءتجنب4.

للمنطقةالطبيعيةالجغرافيةللعوامل

والمراجعالمصادرقائمة

المصادر:أوالً

,السنوىاالحصائىالتقرير,(2015)والمتجددةالجديدةالطاقةهيئة,والطاقةالكهرباءوزارة(1)

.القاهرة

  )2(  Wind Atlas for Egypt )2005(: New and Renewable Energy Authority,

Egyptian Meteorological Authority, RisoNational labority.

ً المراجع:ثانيا

:العربيةالمراجع:أوالً

العلميالمجمعمجلة,مصرفيالكهرباءوتوليدالرياحمزارعجغرافية,(2010),عجوةأحمد(1)

.القاهرة,والثمانونالخامسالعدد,المصري

,المصرىالعلمىمجلةالمجمع,مصرفىالمتجددةالطاقةمستقبل,(2012)عبدهأحمدسعيد(2)

.القاهرة,والثمانونالسابعالعدد

الوطنفىإستخدامهاوآفاقوالبديلةالمتجددةالطاقة,(2009),أحمدعاشورسيد(3)

.نشرداربدون,األولىالطبعة,العربى
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منالكهرباءوالعربيةالعالميةاالنظمةفىالتغييررياح,2012,محمودالدينكرمماجد)1(

.القاهرة,الطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةاالقليمىالمركز,الرياح

:                                                         Refrancesاالجنبيةالمراجع:ثانيًا

)1( Australian government Australian greenhouse ,2004,wind farm siting

issues in Australia ,p.

)2( Eric R Farrell, All about wind energy ,Irish Aviation Ireland- .

)3(  The Energy Center of Wisconsin,2000,WWW.Wind .ecW.org. 

ً :االلكترونيةالمواقع:ثالثا

)1( www.kawn group.com



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد


