Data Insights
تحقيق رؤية مجموعة العشرين لشبكة
مستقرة خالل تحوالت قطاع الكهرباء
تركي العقيل ،وشاهد حسن

رؤية على األحداث
KS--2020-II24

تحقيق رؤية مجموعة العشرين لشبكة مستقرة خالل تحوالت قطاع الكهرباء

August 17, 2020
1

عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
تحقيق رؤية مجموعة العشرين لشبكة مستقرة خالل تحوالت قطاع الكهرباء

2

المقدمة
تحدث في العديد من مناطق العالم خالل فصلي الصيف والخريف أحداث مناخية مزعجة مثل األعاصير ،وحرائق
وخصوصا الشبكات الكهربائية .وتؤثر
الغابات ،والفيضانات ،والزوابع ،والعواصف الرعدية التي تخل بأنظمة الطاقة،
ً
هذه األحداث على طلب الكهرباء وتعطل إمدادات القطاع؛ إذ يمكن أن يتأثر إنتاج الكهرباء باألعطال التي تحول دون
الحصول على الوقود .وتعتبر السكك الحديدية والعبارات -على وجه الخصوص -األكثر عرضة لالنقطاعات والتأخيرات
المتزايدة أثناء األحوال الجوية السيئة .ويمكن أن تتأثر موارد الطاقة المتجددة كذلك بتغير أنماط هطول األمطار
وارتفاع درجات الحرارة .كما يمكن أن تسقط الرياح القوية خطوط نقل الكهرباء الهوائية ،فتتسبب انقطاعات الكهرباء
في حدوث انقطاعات أوسع
نطاقا 1تشمل عدة مدن أو مناطق أو دول ،مما يؤثر بشكل محتمل على آالف أو ماليين
ً
األشخاص .وفي بعض الحاالت ،قد تضطر شركات الكهرباء إلى فصل الطاقة الكهربائية لمنع مكونات النظام من
التأثر سل ًبا جراء حرائق الغابات أو أحداث طبيعية أخرى.
كبيرا -تقري ًبا -في عدة أماكن حول العالم (الشكل  .)1وقد تسببت
انقطاعا كهربائ ًيا
حدث في عام 2019م عشرون
ً
ً
الظروف المناخية في حدوث  %70من حاالت االنقطاع ،أدى  %50منها إلى حدوث انقطاعات واسعة النطاق ومتوالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن  %80من حاالت االنقطاع الكبرى في عام 2019م حدثت خالل فصلي الصيف والخريف .ويوضح
الشكل ( )2االنقطاعات العشرين حول العالم التي حدثت في عام 2019م مصنفة بحسب الفصل الذي حدثت فيه،
واألسباب الرئيسة ،والتأثير (تأثير االنقطاع على الشبكة المحلية ،أو انتشاره للتأثير على شبكة أو شبكات الدول
والمناطق المجاورة).
الشكل  .1االنقطاعات الكبرى للكهرباء في عام 2019م (بحسب الدول)
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المصدر :جمعت البيانات من مصادر متعددة ومتوفرة للعامة.
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الشكل  .2توزيع االنقطاعات الكبرى للكهرباء بحسب الفصول2019 ،م
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المصدر :جمعت البيانات من مصادر متعددة ومتوفرة للعامة.

تقترح هذه المقالة عدة رؤى لتفعيل مرونة شبكات الكهرباء2؛ بهدف تعزيز الموثوقية والقدرة على تحمل األحداث
المناخية القاسية .وهذه الرؤى تتماشى مع توصيات مجموعة العشرين لضمان استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء،
وتطوير بنية تحتية مرنة للشبكة قادرة على مواكبة التحوالت الكبيرة في قطاع الكهرباء وتحمل التغيرات المناخية.

هدف مجموعة العشرين المتمثل في شبكة كهربائية قادرة على
تحمل االنقطاعات
انقطاعا التي حدثت عام 2019م حول العالم ،نجد أن تسعة عشر منها حدث في دول مجموعة
من بين العشرين
ً
العشرين .ومع انتقال دول مجموعة العشرين إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الكربون ،أصبح القلق يساور
المشرعين ومخططي شبكات الكهرباء حول قدرة األسواق واألطر التنظيمية الحالية على توفير إمدادات كهربائية
موثوقة ومستقرة للشبكات الناشئة .فشبكات الطاقة الكهربائية في دول مجموعة العشرين تواجه أنماط طلب
وحصصا متزايدة من الطاقة المتجددة المتقطعة في طبيعتها ،مما يجعل مرونة العرض والطلب في نظام
متغيرة،
ً
4
3
أمرا محور ًيا
الكهرباء ً
أمرا بالغ األهمية .وتعتبر شبكات الكهرباء الموثوقة والمستقرة القادرة على تحمل االنقطاعات ً
لنجاح تحوالت الطاقة في دول مجموعة العشرين ،ومن ثم فهي تحتاج إلى تدخالت تكنولوجية وتشريعية وتنظيمية
للحصول على الطاقة واستقرار أسواقها.
أدرك وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين -في قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان عام 2019م -أهمية
تحقيق أنظمة كهرباء مستقرة ومرنة ونظيفة وميسورة التكلفة لمستقبل منخفض االنبعاثات ،من خالل تحسين
أسواق الكهرباء ودعم االستثمار .كما تم تأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة والموردين والمسارات ،بما في ذلك
تسهيل أسواق مفتوحة ومرنة وشفافة وتنافسية ومستقرة وموثوقة ،وزيادة كفاءة الطاقة .كما وضحت أهمية
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التقنيات التي يمكن أن تساعد في دمج الطاقة المتجددة المتغيرة في نظام الكهرباء ،بما في ذلك تخزين الطاقة،
والشبكات الذكية ،5والمركبات الكهربائية ،ومحطات توليد الكهرباء المرنة ،وإدارة جانب الطلب .يتطلب دمج حصة
كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة تعزيز استدامة شبكات الكهرباء ،والتأكد من قدرتها على توفير إمدادات مستمرة
وغير منقطعة للطاقة لتلبية الطلب ( .)G20 2019a, 2019bويجب أن تتوافق سياسات الطاقة المتجددة مع
السياسات األخرى ،مثل تلك المتعلقة بتخزين الطاقة والشبكات الذكية التي تعتبر ضرورية لزيادة تعزيز مرونة هيكل
الشبكة.6

الحاجة إلى نموذج جديد
يستخدم مخططو شبكات الكهرباء مقاييس الموثوقية واالستقرارية لتحمل االنقطاعات ،لتقييم استعداد الشبكات
لمواجهة حاالت انقطاع الكهرباء .ويشير مصطلح "الموثوقية" إلى ضمان استمرارية وعدم انقطاع إمدادات الكهرباء
عن المستهلكين بأقل تكلفة ( ،)IEEE 1976بينما يشير مصطلح "القدرة على تحمل االنقطاعات" إلى قدرة
الشبكة على الصمود أمام الحوادث الطبيعية أو التقنية والتعافي منها .وتعد مقاييس الموثوقية الحالية مؤشرات
مهمة لموثوقية أداء الشبكة .ومع ذلك يستبعد نطاقها بشكل عام االنقطاعات الكبيرة المرتبطة بالمناخ ،لذا تعتبر
غير كافية لقياس مدى الحاجة إلى االحتفاظ بقوة االستمرارية ضد القصور الذاتي للنظام 7عند مستوى مقبول
( .)Glover, Sarma, and Overbye 2011وبينما تركز قدرة تحمل االنقطاعات على الحفاظ على كفاية الموارد
وتعزيز اإلمداد ألطراف الشبكة وتعزيز المرونة المحلية ،تكون االنقطاعات الكبيرة ناتجة عن تخصيص الموارد دون
المستوى األمثل ،وعدم وجود قوة استمرارية كافية ضد القصور الذاتي في النظام ،وليس بسبب عدم توفر الموارد
(.)Taft 2018; Balash et al. 2018
أيضا سب ًبا لبعض حاالت انقطاع الكهرباء التي
إن عدم وجود قوة استمرارية كافية ضد القصور الذاتي للنظام يعد ً
حدثت خالل عام 2019م ،والتي قد تعزى إلى التحول نحو التوليد الالمركزي .وقد يؤدي انتشار التوليد الالمركزي
إلى اإلضرار بقوة االستمرارية ضد القصور الذاتي الكبير للنظام الذي توفره عادة محطات الكهرباء المركزية
ونظرا لتبني شبكات الكهرباء لالتجاهات الناشئة التي تجسد هيكل الشبكة الجديد ،بما
(.)Pierpont et al. 2017
ً
في ذلك نشر موارد الطاقة المتوزعة ومصادر الطاقة المتجددة وكهربة العديد من القطاعات ،تعتبر مرونة الشبكة
الكافية مطل ًبا أساس ًيا.
تأتي الحاجة المتزايدة إلى المرونة بشكل أساس من الحصة المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة ،إلى جانب حجم الطلب
المتغير (زيادة استخدام أجهزة التكييف ،والمركبات الكهربائية ،وكهرباء القطاعات الصناعية ،وزيادة السعة ألطراف
الشبكة) .ولتسهيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع ،يجب على جميع قطاعات الشبكة -أي التوليد
والنقل والتوزيع -تعزيز مرونة التوليد التقليدي والربط الكهربائي داخل وخارج الشبكة ،وتقنيات تخزين الطاقة ،وإدارة
جانب الطلب.
ومع تحول قطاعات الكهرباء من التوليد المركزي إلى التوليد المتوزع والمتقطع والمنخفض الكربون ،ال بد لمجموعة
العشرين أن تعزز التعاون بشأن مرونة شبكات الكهرباء .ويحتاج التحول السريع في قطاع الكهرباء إلى نهج نظام
شامل ،يوازن بين أهداف السياسات وعمليات النظام وتكاليف االستثمار .وفيما يلي رؤى لتقديم بعض االعتبارات
الرئيسة لسياسة المرونة وموثوقية شبكة الكهرباء:
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1 .تحتاج الشبكات إلى دمج العديد من الحلول المختلفة للتعامل مع متطلبات المرونة على المدى القصير (أي
المرونة التشغيلية لمواجهة التقلبات التي تحدث في اليوم وفي الساعة أو أقل من ذلك) وعلى المدى الطويل
(أي التخطيط للموارد المرغوب بها ومزيج التكنولوجيا) .كما أنه ال بد من مراعاة الخيارات المركزية والالمركزية
المتعلقة بشروط المرونة.
2 .ســوف يكون التقييم المناســب لموارد /خدمات المرونة وتقديم الحوافز االقتصادية المناســبة لمرونة جانبي
أمرا بالغ األهمية لنجاح عمليات التحول .وســيكون ضمان
العــرض والطلــب مــن خــال أطر تنظيمية عادلة وشــفافة ً
الحياديــة التكنولوجــي فــي تنظيــم قطــاع الكهرباء لكل من جانب العرض (أنواع مختلفــة من الوقود) وجانب الطلب
(تطبيقات إدارة جانب الطلب) أساسـ ًيا لتعزيز مرونة الشــبكة .وسيســاعد ذلك على تحقيق التوازن الصحيح
بيــن التقنيــات التقليديــة والجديــدة دون التحيــز أو الميــل إلى تقنية معينة ،وهذا األمر بالغ األهميــة للمحافظة على
استقرار النظام.
3 .يــدرك وزراء الطاقــة لــدول مجموعة العشــرين أهمية االســتثمار في البنية التحتيــة الجيدة ،والذي يعزز النمو
المســتدام ومرونة أنظمة الطاقة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنفيذ تصميم مناســب للســوق ،يســمح
للتقنيات بإرســال إشــارات أســعار صحيحة إلى أســواق الجملة ليرفع كفاءة الســوق واالبتكار ويشــجع أطر االستثمار
المســتدامة .ويمكن أن يؤدي تحســين تصميم الســوق باســتخدام اآلليات المناســبة إلى زيادة مرونة الشــبكة من
خــال االســتفادة مــن القــدرة الحاليــة للتوليد بصورة مختلفة .كمــا يمكن للوائح التنظيميــة المبتكرة أن تتيح تجميع
موارد الطاقة المتوزعة ،وتســمح باالســتفادة من خدمات المرونة المتوفرة من خاللها.
جدا ،فيمكن لمنطقة تــوازن كبيرة مع مزيج متنوع من
4 .إن موقــع المــوارد التــي تقــدم المرونة للشــبكة مهم ً
وتحديدا على مســتوى شــبكة النقل المحلية .ويمكن أن
موارد الطاقة أن تقلل من متطلبات مرونة الشــبكة،
ً
يســاعد تعزيــز الربــط الكهربائي من خالل شــبكات النقــل والتوزيع المتكاملة وتفعيــل التطبيقات الرقمية في
تضافــر مــوارد المرونــة المحليــة .كما أن تكامل الســوق اإلقليمية يمكن أن يحقق كفــاءة اقتصادية أعلى ،وأم ًنا
وتكامل ً
ً
فعال للطاقة المتجددة؛ إذ يســمح بمشــاركة احتياطيات الســعة في مناطق أكبر
أفضل لإلمدادات،
أيضا في تقليل إجمالــي متطلبات االحتياطي وخفض
ويوفــر المرونــة عنــد الحاجة إليها .يســاعد الربــط الكهربائي ً
تكاليــف النظــام ،مــن خــال موازنة االختالفــات اإلقليمية في أنماط العرض والطلب .يحتاج تحقيق تكامل الســوق
اإلقليمية الفعال إلى تحديد كفاية الموارد ،وإنشــاء مؤسســات إقليمية تتعامل مع الســوق وعمليات النظام
المتعلقــة بالتجــارة عبر الحدود ،والتوفيق بين األســواق واألنظمة المحلية.

الهوامش
 1انقطــاع التيــار الكهربائــي هــو انقطاع قصيــر أو طويل المدى لخدمات الكهرباء في منطقة أو إقليم معين .وتشــير
كلمــة "انقطــاع" إلى االنقطاعات الكبيرة والمتتاليــة للتيار الكهربائي.
 2تعــرف مرونــة الشــبكة بأنهــا قدرة نظام الكهرباء على االســتجابة للتغيرات في تــردد النظام الناتجة عن االختالالت
الســريعة بين العرض والطلب بســبب انقطاعات الطاقة الكهربائية.
 3تعــرف الموثوقيــة بأنهــا احتماليــة عمــل الجهاز دون تعطل خالل فترة زمنية محددة أو عدد من مرات االســتخدام.
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. القــدرة علــى تحمــل االنقطاعــات تتمثل في تقليل حجم أو مدة انقطاعات الشــبكة المؤثرة4
 الشــبكة الذكية عبارة عن شــبكة تســتخدم التقنيات الرقمية لتحســين موثوقيتها وأمانها وكفاءتها (االقتصادية5
.)DOE 2009( مرورا بالنقل والتوزيع وانتها ًء بالمســتهلكين
،والتقنيــة) مــن التوليــد
ً
. ونظرية التحكم على شــبكة الطاقة الكهربائية، ونظرية الشــبكة، هيكل الشــبكة هو تطبيق هيكل النظام6
.يســاعدنا هيكل الشــبكة على فهم العديد من التفاعالت المعقدة الموجودة في الشــبكة الكهربائية
 في حين أن تقلبات. أما إذا تجاوز الطلب العرض فســينخفض تردده، إذا تجــاوز العــرض الطلــب ســيزداد تــردد النظام7
 فإن قوة اســتمرارية النظام ضد القصور الذاتي يمكن أن يعزز،التردد يمكن أن تعرض اســتقرار الشــبكة للخطر
 وقوة االســتمرارية ضد القصور الذاتي هو مصطلح يســتخدم.اســتقرارية النظام من خالل مقاومة تقلبات التردد
 والتي يتم،لوصــف كميــة الطاقــة الحركيــة المخزنة في الكتل الــدوارة لجميع المولدات المتزامنة المتصلة بالشــبكة
.قياســها بوحدة ميجا فولت أمبير
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