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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  2021محفوظة 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.
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النقاط الرئيسة
نهج ا مبني ًا على التحسين لتقييم فعالية التكلفة إلستراتيجيات كفاءة الطاقة
تقترح هذه الدراسة ً
المختلفة ( )EEوالطاقة المتجددة ( .)REيمكن لهذه اإلستراتيجيات أن تقلل من استهالك الكهرباء وذروة
الطلب في المباني السكنية السعودية.
يعد نهج التحسين فعال لتحديد وتصميم البرامج المستهدفة على نطاق واسع .يمكن لصناع القرار
أيض ا لخفض
استخدام هذه البرامج ليس فقط لتقليل استهالك الطاقة في المبنى الحالي ،ولكن ً
الطلب العالي على الكهرباء بشكل فعال من حيث التكلفة.
يراعي هذا النهج أنواع المباني المختلفة ،وطرزها والظروف المناخية لتحقيق أكبر فائدة من البرامج
واسعة النطاق التي تمزج بين إستراتيجيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
تعتبر برامج التعديل لكفاءة الطاقة هي األكثر فعالية لخفض ذروة الطلب واستهالك الطاقة السنوي
لإلسكان السعودي.
تعد تكلفة خفض ذروة الطلب أقل بالنسبة للطرز القديمة مقارنة بالطرز الجديدة من أي نوع من
المساكن ألي مدخرات مستهدفة في استخدام الطاقة.
يشير التحسين إلى أن برامج كفاءة الطاقة عالية الفعالية من حيث التكلفة وأكثر مالءمة لخفض ذروة
الطلب داخل اإلسكان السعودي مقارنة بأنظمة الطاقة الكهروضوئية (.)PV
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الموجز
قائم ا على التحسين لتقييم
نهج ا
ً
تصف هذه الورقة ً
المقاييس التي توفر فوائد تكلفة خفض ذروة الطلب
على الكهرباء للمباني السكنية السعودية .يمكن
تصنيف هذه المقاييس على أنها مقاييس كفاءة
الطاقة ( )EEوالطاقة المتجددة ( .)REعلى وجه
نموذج ا للمباني السعودية
التحديدُ ،ت مثل هذه الورقة
ً
نموذج ا أول ًي ا لإلسكان بنا ًء
الحالية باستخدام 56
ً
على األنواع وقِ دم البناء والمواقع .وبذلك نقدم
جديدا لتعديل المباني الحالية .يختار هذا
نهج ا
ً
ً
النهج مجموعات من تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة لتقليل تكلفة ذروة الطلب على الكهرباء
وتحقيق أقصى قدر من التوفير في استخدام
الطاقة .وبالتحديد ،يستخدم التحليل تقنية تحسين
البحث المتسلسل لتحديد المجموعات األكثر
فعالية من حيث التكلفة من مقاييس كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة .وبالتالي يمكن لهذا النهج أن

يحقق أي تكلفة مرغوبة لمستويات خفض ذروة
الطلب مع أقصى إمكانات لتوفير استخدام الطاقة.
نقوم بإجراء تحليل التحسين لجميع النماذج األولية
للمساكن التي نقوم بنمذجتها ولجميع المباني
أيض ا التنفيذ
السكنية السعودية .تق ّي م هذه الورقة ً
واسع النطاق للمجموعة المثلى من حزم كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة لتقييم آثارها على
الحمل الكهربائي السعودي .تعد برامج التعديل
لكفاءة الطاقة هي األكثر فاعلية في خفض ذروة
الطلب واستهالك الطاقة السنوي في اإلسكان
السعودي .وبالتحديد ،يشير التحليل إلى أن تعديل
السكن بمقياس واحد لكفاءة الطاقة يقلل من
دوالرا
ذروة الطلب على الكهرباء بتكلفة تبلغ 779
ً
للكيلوواط ( .)kWوتعد هذه التكلفة أقل بكثير من
القيمة المقدرة البالغة  22,710دوالر لكل كيلوواط
الستخدام أنظمة كهروضوئية على األسطح.
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المقدمة
يمكن استخدام العديد من اإلستراتيجيات لمطابقة
الطلب على الكهرباء بشكل أفضل مع العرض
وتحسين موثوقية الشبكة ومرونتها .وتشمل هذه
اإلستراتيجيات بناء محطات طاقة جديدة ،وإقامة
روابط مع دول أخرى ،وتطوير تقنيات تخزين الطاقة،
وتنفيذ برامج إدارة جانب الطلب (DSM) (2008
 .)Strbacعلى وجه الخصوص ،تشمل برامج إدارة جانب
الطلب على الطاقة التي تستهدف قطاع المباني
إجراءات إلدارة وخفض الطلب على الطاقة .وهي
تهدف إلى تحقيق أهداف محددة ،مثل موازنة العرض
عادة ما
والطلب وتقليل االنبعاثات (.)Warren 2014
ً
تتضمن برامج إدارة الحمل من جانب الطلب المكونات
التالية (:)Eissa 2011
1 .كفاءة الطاقة ( ،)EEأي استخدام طاقة أقل
لتقديم الخدمة ذاتها
2 .استجابة الطلب ( ،)DRأي التأثير على استجابات
المستخدمين من خالل الحوافز أو تغييرات
األسعار
3 .التوليد والتخزين في الموقع لتركيب أنظمة
التوليد المشترك أو تقنيات الطاقة المتجددة
( ،)REمثل األلواح الكهروضوئية ( )PVعلى
األسطح والبطاريات.
بشكل عام ،تؤدي تقنيات كفاءة الطاقة إلى توفير
في استخدام الطاقة على المدى البعيد ،في حين
أن تقنيات استجابة الطلب تهدف إلى خفض الطلب
على الطاقة خالل فترات زمنية قصيرة وقياسية (أي
فترات ذروة الطلب) .ومع ذلك ،قد يكون لتقنيات
وبرامج كفاء الطاقة واستجابة الطلب تأثيرات
متداخلة .في الواقع ،تقلل العديد من تقنيات كفاءة
الطاقة من ذروة الطلب ،وبالتالي يكون لها فوائد
استجابة الطلب ( .)FERC 2019بعض األمثلة هي
التعتيم ألنظمة اإلضاءة ،وأجهزة تنظيم الحرارة
الذكية ،وعناصر التحكم في التهوية عند الطلب
لكمية الهواء النقي وإستراتيجيات البدء األمثل

لمعدات التدفئة والتبريد (;Behboodi et al. 2016
 .)Bradley, Leach, and Torriti 2013وفي المقابل،
يمكن لبعض إجراءات استجابة الطلب فقط أن
تقلل من استخدام الطاقة وبالتالي تحقيق تأثيرات
كفاءة الطاقة .على سبيل المثال ،غال ًب ا ما يؤدي
تقليل اإلضاءة أو تعتيمها خالل فترات الذروة إلى
تقليل إجمالي استهالك الطاقة .ومع ذلك ،غال ًب ا ما
يؤدي توليد الكهرباء في الموقع إلى زيادة استخدام
الطاقة بشكل عام .قد يؤدي استخدام إستراتيجيات
أيض ا إلى
التبريد أو التخزين المسبق لتبريد المباني ً
زيادة استهالك الطاقة.
في الوقت الحالي ،ال يوجد تنسيق في الغالب
بين برامج كفاءة الطاقة واستجابة الطلب ،وتقدم
هذه البرامج مزايا خاصة لكل منهما على حده.
وتشير التقديرات إلى أن  ٪3فقط من هذه البرامج
تجمع بين مزايا كفاءة الطاقة واستجابة الطلب
في الواليات المتحدة .يركز  ٪88من الباقي على
كفاءة الطاقة ،ويركز  ٪9على استجابة الطلب أو
إدارة الحمل ( .)EIA 2019; EPA 2010في الواليات
عادة ما يتم تصميم برامج كفاءة الطاقة
المتحدة،
ً
وإدارتها بواسطة وكاالت حكومية أو كيانات غير
نفعية ،بينما ُت دار برامج استجابة الطلب بواسطة
المرافق.
غال ًب ا ما يتطلب تنفيذ برامج كفاءة الطاقة واستجابة
الطلب نماذج أعمال مختلفة ال يرغب المقاولون ،مثل
شركات خدمات الطاقة ( ،)ESCOsفي الجمع بينها.
على وجه الخصوص ،تحتاج برامج كفاءة الطاقة إلى
مبالغ كبيرة من رأس المال لتنفيذها (أي استثمارات
في المراجل البخارية والمبردات) ،مما يؤدي إلى عقود
طويلة األجل .وتفضل شركات خدمات الطاقة هذا
النوع من العقود .في المقابل ،يمكن استخدام برامج
استجابة الطلب باستثمارات مقدمة منخفضة (أي
عقودا قصيرة
تكاليف تغيير الضوابط) وتتطلب
ً
األجل .ويعد نموذج العمل هذا غير مرغوب فيه عادة
لشركات خدمات الطاقة (.)EPA 2010
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باإلضافة إلى ذلك ،ال تستخدم المباني السكنية
عادة هياكل المعدل الديناميكي،
والتجارية الصغيرة
ً
مثل تسعير وقت االستخدام أو التسعير في
الوقت الفعلي .عادة ما يتم فرض هذه الهياكل
على المباني التجارية الكبيرة .يقدر معظم ّ
ملك
ومشغلي المباني االستثمارات في مشاريع كفاءة
الطاقة ،لكنهم ال يدركون فوائد برامج استجابة
الطلب بشكل مباشر .في الواقعُ ،ي نظر إلى برامج
استجابة الطلب على أنها تقدم مزايا غير مؤكدة
أو تخلق صعوبات لشاغلي المبنى .تعتمد برامج
استجابة الطلب على الحوافز وهياكل النسب التي
قد تتغير بسهولة وتتطلب إستراتيجيات معقدة
للتنفيذ وقد تؤثر على مستويات الراحة الداخلية
لشاغلي المبنى (.)EPA 2010
دعا ( ،Gellings (1996الذي وضع مصطلح "إدارة جانب
الطلب" ألول مرة في الثمانينيات ،بشكل أساسي
إلى البرامج للتأثير على مقادير وأنماط استخدام
الكهرباء .تؤثر هذه التغييرات ،بدورها ،على شكل
الطلب وعامل الحمل لمطابقة توليد الطاقة ألصول
العرض ( .)Gelazanskas and Gamage 2014ومع
ذلك ،فقد تم استخدام برامج إدارة جانب الطلب في
جميع أنحاء العالم ألهداف مختلفة ،ال سيما في
العقد الماضي .يتم استخدامها لتحديث شبكات
الطاقة الكهربائية وجعلها موثوقة وذكية ومرنة.
يمكنها التخفيف من آثار تغير المناخ وزيادة تب ّن ي
موارد الطاقة الموزعة (Alasseri et al. 2017; Bahl et
al. 2017; Bergaentzlé, Clastres, and Khalfallay
2014; Harish and Kumar 2014; Ikpe and Torriti
;2018; Khan 2019; Meyabadi and Deihimi 2017
 .)Ming et al. 2013; Warren 2018يمكن حال ًي ا
استخدام العديد من نماذج األعمال والسياسات
اعتمادا على أصحاب
لتنفيذ برامج إدارة جانب الطلب،
ً
المصلحة المعنيين .قد يشمل أصحاب المصلحة
هؤالء مشغلي النظام ومولدات الكهرباء ومقدمي
موارد الطلب ومستخدمي الكهرباء ،بما في ذلك
مالك المباني أو المشغلين (.)Behrangrad 2015
ّ

على الرغم من أن كفاءة الطاقة ال توفر طاقة قابلة
للتعديل لمشغلي النظام ،إال أنه يمكن اعتبارها
موردا للسعة بواسطة مزودي موارد الطلب .يوفر
ً
تقليل حمل المبنى قدرة توليد مجانية بشكل
فعال .وبالتالي ،يمكن لكفاءة الطاقة التنافس
مع خيارات توليد الطاقة األخرى في أسواق سعة
الطاقة من خالل إجراءات المناقصات التنافسية بنا ًء
على تكلفة خفض الطلب .وغال ًب ا ما تسمى هذه
التكاليف "."Lovins 1990; PJM n.d "negawatts
خفضت برامج كفاءة الطاقة في الواليات المتحدة
من استخدام الكهرباء بأكثر من  28تيراواط في
السنة وذروة الطلب بمقدار  8.3جيجاواط ( )GWفي
عام  .2018وقد حقق القطاع السكني معظم هذه
الوفورات ( .)EIA 2019وقد رصد التقرير أن التكلفة
اإلجمالية لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة لعام ،2018
بما في ذلك دعم العمالء والتكاليف األخرى ،تبلغ
 5.7مليار دوالر ( .)EIA 2019ومن المتوقع أن تنمو
السوق العالمية إلدارة جانب الطلب بشكل كبير في
العقد القادم .تشير التقديرات إلى أنه سيؤدي إلى
ما يصل إلى  63.6مليار دوالر من اإلنفاق حتى عام
.)Navigant 2019( 2028
تم توثيق فوائد برامج كفاءة الطاقة لقطاع البناء
جيدا في الدراسات السابقة .كما أن فوائدها
ً
غير المتعلقة بالطاقة ،بما في ذلك التأثيرات
جيدا
االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،موثقة ً
(;IEA 2019; Krarti, Dubey, and Howarth 2019
 .)Russell et al. 2015; WGBC 2013باإلضافة إلى
ذلك ،فإن مناهج اختيار تقنيات كفاءة الطاقة لتقليل
استهالك الطاقة في المباني بشكل فعال من حيث
التكلفة ،بما في ذلك تصميم وتعديل المباني
لتحقيق الحياد الصفري للطاقة ،تعد مناهج جيدة
من حيث اإلنشاء (;Ferrara, Monetti, and Fabrizio
Krarti 2018; Lu, Wang, and Shan 2015; Wells,
 .)Rismanchi, and Aye 2018ومع ذلك ،تتوفر طرق
تقييم تقرير محدودة لتحديد أفضل برامج كفاءة
الطاقة لتحسين تكاليف خفض ذروة الطلب .قدر
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تحليل حديث في الواليات المتحدة تكاليف خفض
ذروة الطلب المرتبط ببرامج كفاءة الطاقة التي
تم تنفيذها في تسع واليات (.)Frick et al. 2019
وجد أن هذه التكاليف تختلف بشكل كبير بين
البرامج ،حيث تتراوح من  568دوالر للكيلوواط ()kW
في والية أريزونا إلى  2353دوالر للكيلوواط في
ماساتشوستس .ووجد أن متوسط التكلفة في
جميع الواليات التسع يبلغ  1483دوالر لكل كيلوواط.
باإلضافة إلى ذلك ،قدر التحليل متوسط تكاليف
تخفيضات ذروة الطلب الخاصة ببرامج كفاءة الطاقة
للمباني السكنية .تضمنت هذه البرامج تحديثات
اإلضاءة ( 738دوالر لكل كيلوواط) وتعديل التدفئة
دوالرا
H
والتهوية وتكييف الهواء الهواء (2331) (HVAC
ً
لكل كيلوواط).
قائم ا على التحسين لتقليل
نهج ا
ً
تقدم هذه الورقة ً
تكلفة خفض ذروة الطلب مع زيادة توفير الطاقة
السنوي إلى الحد األقصى .يمكن أن يساعد هذا

النهج في اختيار مقاييس كفاءة الطاقة لتعديل
المباني الحالية .نستخدم نهجنا لتحسين أداء
الطاقة في المباني السكنية في المملكة العربية
السعودية (Krarti, Aldubyan, and Williams
أوال
 .)2020وبالتحديد ،يحدد تحليل التحسين ً
مجموعات من مقاييس كفاءة الطاقة المحتملة
التي تقلل من تكلفة خفض ذروة الطلب لجميع
النماذج األولية لإلسكان .بعد ذلك ،يحدد تأثيرات
المحس نة لكفاءة الطاقة على أشكال
هذه التعديالت
ّ
الحمل بالساعة للمباني السكنية السعودية.
وأخيرا ،نقارن تكاليف سيناريوهات التعديل لكفاءة
ً
الطاقة على نطاق واسع بتكاليف برامج الطاقة
الكهروضوئية على األسطح .نبدأ بتقديم لمحة عامة
عن خصائص الطلب على الكهرباء في المملكة
العربية السعودية .تسلط هذه الورقة الضوء على
مستويات وفترات ارتفاع الطلب والمساهمات
الكبيرة للقطاع السكني في االستهالك السنوي
للكهرباء وفي ذروة الطلب.
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تحليل الطلب السعودي على الكهرباء
زاد استهالك الكهرباء على مدى العقد الماضي
في المملكة العربية السعودية في البداية بسبب
النمو الكبير في الطلب المرتبط بإضافة المباني
والصناعات الجديدة .ثم استقر بعد إدخال إصالحات
قليال في
أسعار الطاقة في عام  2016ثم انخفض
ً
عام  .2018يوضح الشكل  1هذه االتجاهات (Saudi
.)Central Bank 2019
أيض ا أن القطاع السكني يستهلك
يوضح الشكل ً 1
معظم الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك ،انخفضت مساهمة هذا القطاع من
 ٪50.4في عام  2015إلى  ٪44.9في عام .2018

وبالفعل ،انخفض استهالك الكهرباء من عام 2015
إلى عام  2018بشكل ملحوظ في القطاع السكني
السعودي أكثر من أي قطاع آخر ،كما يوضح الشكل
 .2على وجه التحديد ،شهد القطاع السكني فقط
انخفاض ا في استهالكه للطاقة بنسبة  ٪10خالل
ً
هذه الفترة .وفي المقابل ،حافظت القطاعات
األخرى على استهالكها للكهرباء أو زاد استهالكها
خالل تلك الفترة .نتج هذا االنخفاض في استخدام
الطاقة السكنية على األرجح من تغيرات سلوكية
بعد إصالحات أسعار الطاقة لعامي  2016و .2018
وارتفع معدل السكن في الواقع من  2015إلى 2018
(.)GaStat 2018

الشكل  .1االستهالك السنوي للكهرباء في المملكة العربية السعودية حسب القطاع من عام  2005حتى .2018
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻜﻨﻲ

ﺗﺠﺎري

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

زراﻋﻲ
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اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  /ﺳﻨﺔ(

300

0
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يوضح الشكل  3أن ذروة الطلب اإلجمالي على
الكهرباء في المملكة العربية السعودية قد انخفض
بعد عام  2015على الرغم من زيادة عدد المشتركين
في الشبكة بشكل ثابت ( .)WERA 2020aمن عام
 2005إلى عام  ،2018بلغت ذروة الطلب 63000

ميجاواط ( )MWكحد أقصى في عام  .2015وانخفض
إلى  60800ميجاواط في عام  2016ثم استقر عند
 62000ميجاواط في عامي  2017و  .2018تحدث
ذروة الطلب على الكهرباء في المملكة العربية
السعودية خالل فصل الصيف ،عندما تكون
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احتياجات تكييف الهواء كبيرةُ .ت ظهر ملفات حمل
الكهرباء لكل ساعة في المملكة العربية السعودية
لعام  2015لمناطق التشغيل الشرقية والغربية
والوسطى والجنوبية التابعة للشركة السعودية
للكهرباء ( )SECهذا النمط بوضوح (.)SEC 2015
وبالتحديد ،حدثت ذروة الطلب في  22يوليو في
المنطقة الغربية ،و  23يوليو في المنطقة الجنوبية

و  29يوليو في المناطق الشرقية والوسطى.
وحدثت الذروة اإلجمالية للطلب على الكهرباء في
المملكة العربية السعودية في  29يوليو الساعة
 3مسا ًء .يوضح الشكل  5منحنى مدة الحمل في
الساعة للمملكة العربية السعودية في عام 2015
ويشير إلى ذروة الطلب البالغة  60118ميجاواط.

الشكل  .2النسبة المئوية للتغير في االستهالك السنوي للكهرباء السعودية حسب القطاع مقارنة بعام .2005
سكني

حكومي

تجاري

صناعي

الزيادة مقارنة بعام 2005

السنة
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الشكل  .3ذروة الطلب السنوي على الكهرباء للشبكة السعودية وعدد المشتركين من  2005إلى .2018
ذروة اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻴﺠﺎواط(
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المصدر.WERA 2020a :

الشكل  .4الطلب على الكهرباء لكل ساعة للمناطق السعودية األربعة في عام .2015
منطقة التشغيل الشرقية

منطقة التشغيل الوسطى

منطقة التشغيل الغربية

منطقة التشغيل الجنوبية
70000
60000

40000
30000

ذروة الطلب (ميجاواط)

50000

20000
10000
0

المصدر.SEC 2015 :

الساعة
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الشكل  .5التوزيع التكراري التراكمي لكل ساعة للطلب على الكهرباء حسب المنطقة وللمملكة العربية السعودية
في عام .2015
الشركة السعودية للكهرباء

منطقة التشغيل الجنوبية

منطقة التشغيل الوسطى

منطقة التشغيل الغربية

منطقة التشغيل الشرقية
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60000

40000
30000
20000

ذروة الطلب (ميجاواط)

50000

10000
0

الساعة
المصدر.SEC 2015 :

يلخص الجدول  1خصائص الحمل الرئيسية للمناطق
السعودية األربعة والنظام الكهربائي الكلي في عام
 .2015وتختلف الذروة في الطلب ومتوسط الحمل
بوضوح في جميع المناطق .تحدث الذروة في الطلب
لكل منطقة لعدد محدود فقط من الساعات ،وتتراوح
عوامل الحمل من  0.58إلى  .0.72االختالفات بين
ذروة الطلب ومتوسط الحمل كبيرة بشكل خاص في
المناطق الوسطى والغربية ،مما يؤدي إلى عوامل
حمل منخفضة.
توفر عوامل الحمل المنخفض الموضحة في الجدول
فرص ا لبرامج إدارة جانب الطلب .على وجه التحديد،
ً 1
يمكن لمقاييس إدارة جانب الطلب واضحة األهداف
التي يتم تطبيقها لمدة  63ساعة فقط في السنة

أن تقلل ذروة الطلب بنسبة  .٪5ويمكن أن تؤدي
إجراءات إدارة جانب الطلب األكثر شدة التي تغطي
 367ساعة في العام إلى خفض ذروة الطلب بنسبة
 ،٪10مما يؤدي إلى ذروة جديدة أقل من 54000
ميجاواط .وتعد المناطق الوسطى والغربية أفضل
المواقع لبرامج إدارة جانب الطلب .كما يوضح الجدول
 ،1فإن هذه المناطق لديها أدنى عوامل الحمل وأعلى
معدالت ذروة الطلب إلى الحمل األساسي .يعتبر
الطلب في المنطقة الجنوبية منخفض إلى حد ما
على الكهرباء بسبب قلة عدد السكان واختالف
المناخ .بعض المواقع (مثل أبها) تتطلب تدفئة
كبيرة ،بينما بعض المناطق األخرى (مثل جيزان)
تحتاج فقط إلى التكييف.
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الجدول  .1الخصائص الرئيسة لملفات حمل الكهرباء لعام  2015للمملكة العربية السعودية.
المقياس

الشرقية

الوسطى

الغربية

الجنوبية

اإلجمالي

ذروة الطلب (ميجاواط)

18,578

19,769

17,102

5,046

60,118

متوسط الحمل (ميجاواط)

13,376

11,466

10,603

3,633

39,077

عامل الحمل

0.72

0.58

0.62

0.72

0.65

نسبة ذروة الطلب للحمل األساسي

1.95

3.77

3.82

2.41

2.62

عدد الساعات التي يزيد فيها الحمل عن  ٪95من ذروة الحمل

149

60

60

157

63

عدد الساعات التي يزيد فيها الحمل عن  ٪90من ذروة الحمل

796

281

325

751

367
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الهدف من التحليل في هذه الدراسة هو تقييم
مقاييس كفاءة الطاقة .يجب أن تقلل مقاييس
كال من ذروة الطلب واستهالك
كفاءة الطاقة المثلى ً
الطاقة السنوي في السكن السعودي الحالي.
وبالتحديد ،يستمر تحليل هذه الورقة في ثالث
خطوات:
 .1تحدد النماذج األولية للسكن لتمثيل المباني
السكنية.
 .2يقوم بإجراء تحليل أمثل لتحديد مجموعة من
مقاييس كفاءة الطاقة .يجب أن تقلل هذه
المقاييس من الطلب على الكهرباء بشكل
فعال من حيث التكلفة ،وتعظيم توفير الطاقة
والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المناسبة.
 .3يقوم بتقييم آثار مجموعات كفاءة الطاقة
المثلى على الحمل الكلي للشبكة ،بما في ذلك
ذروة الطلب وعوامل الحمل ،لمختلف المناطق
أيض ا تقييم
السعودية والشبكة بأكملها .يتم ً
تكاليف وفوائد التنفيذ على النطاق الواسع
لمجموعات كفاءة الطاقة المثالية وأنظمة الطاقة
الكهروضوئية على األسطح.

في األقسام الفرعية التالية ،نحدد النهج التحليلي،
بما في ذلك نموذج المباني وتقنية التحسين.

النماذج األولية لإلسكان
كما يصف  Krartiو  Aldubyanو (،Williams (2020
يمكن نمذجة المباني السكنية السعودية الحالية
نموذج ا أول ًي ا للوحدات السكنية .ويتم
باستخدام 54
ً
تحديد هذه النماذج االولية من خالل ثالث خصائص:
النوع ،والطراز ،والموقع .فيما يلي ،نعرض بإيجاز هذه
الخصائص.
 .1يشمل النوع ثالث فئات :الفلل ،والشقق ،ومنازل
تقليدية .يلخص الجدول  2السمات الرئيسة
للنماذج األولية في السكن .ويقدم الشكل
 6تمثيل نماذج الطاقة للنماذج االولية الثالثة
لإلسكان.

الجدول  .2المواصفات الرئيسية للنماذج األولية الثالثة لإلسكان في السعودية.
نموذج البناء

فيال

شقة

منزل تقليدي

عدد الطوابق

2

3

2

إجمالي مساحة األرضية

525 m2

1,260 m2

232 m2

بناء الجدار

20 mm plaster outside + 150 mm concrete hollow block + 20 mm plaster inside

بناء السقف

10 mm built-up roofing + 200 mm concrete roof slab + 13 mm plaster inside

بناء األرضيات

Ceramic title + 100 mm concrete slab on grade

التزجيج
نسبة النافذة إلى الجدار

Single-clear with wood frames
%13

%15

%15
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التسريب

0.8 ACH

0.8 ACH

0.8 ACH

نقطة ضبط التبريد

23°C

24°C

24°C

نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

Split DX

AC Window

AC Window

نسبة كفاءة الطاقة ()EER

7.5

8.5

8.5

فترة اإلشغال

 24ساعة  /يوم

 24ساعة  /يوم

 24ساعة  /يوم

ملحوظة = m2 :متر مربع؛  = mmملليمتر؛  = ACHتغيير الهواء في الساعة؛  = DXتبريد مباشر بالتمدد؛  = C°درجة مئوية.

الشكل  .6تمثيل نماذج الطاقة لـ ( )aفيال )b( ،شقة )c( ،منزل تقليدي.

)(c

)(b

)(a

المصدر :المؤلفون.

 .2يعتمد الطراز على سنة إنشاء الوحدة السكنية
ويشمل البناء الجديد والمساكن المبنية حدي ًث ا
والمباني القديمة .عادة ما يكون عمر البناء
الجديد ( )Nأقل من خمس سنوات ويحتوي على
عزل للجدران والسقف ونوافذ زجاجية مزدوجة .يبلغ
عمر المساكن المبنية حدي ًث ا ( )Rمن  5إلى 10
سنوات وتشمل فقط العزل الحراري في الجدران
والسقف .وإنشاء المباني القديمة ( )Oمنذ أكثر
من  10سنوات ،وال تحتوي على عزل حراري ولها
نوافذ من الزجاج المفرد.

وصف مقاييس كفاءة الطاقة
كال من األنظمة
يأخذ تحليل االمثلية في االعتبار ً
الكهروضوئية لألسطح ومجموعة من مقاييس
كفاءة الطاقة التي أثبتت جدواها .نقوم بتقييم
قدراتها لتقليل كل من ذروة الطلب واستخدام
الطاقة .يوضح الجدول  3مقاييس كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة المحددة التي تم تقييمها في
هذه الدراسة.

 .3يأخذ الموقع في االعتبار كال من الظروف
المناخية والمناطق اإلدارية للشركة السعودية
للكهرباء .تم النظر في ستة مواقع في هذه
الدراسة :جدة ،الرياض ،الظهران ،أبها ،جازان،
تبوك.
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الجدول  .3تقييم مقاييس كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للنماذج األولية للمباني السكنية السعودية.
فئة التعديل

المواصفات

المقاييس

الجدران الخارجية

اضافة عازل للجدار

)RSI-1.5 polystyrene (50 mm
)RSI-3.0 polystyrene (100 mm

أسقف

اضافة عزل للسقف

)RSI-1.5 polystyrene (50 mm
)RSI-3.0 polystyrene (100 mm

نوافذ

استبدال زجاج النوافذ

Double clear (6/6/6mm, U: 3.163 W/m²·°C),
)Double low-e (6/12/6mm, U: 1.658 W/m²·°C

االسقف البارزة

اضافة تظليل فوق النوافذ

0.5 m overhang
1.0 m overhang

اضاءة

استخدام الثنائيات الباعثة للضوء وتحسين التشغيل

50% reduction
70% reduction

تسرب الهواء

تقليل تسرب الهواء

50% reduction
75% reduction

األجهزة

مستوى استهالك الكهرباء

Class 3: 30% reduction
Class 1: 65% reduction

مكيف هواء

نسبة كفاءة الطاقة

10.0
12.0

سقف جيد

استخدم طالءات عاكسة للغاية على األسطح

SR = 0.6

سقف كهروضوئي

يعتمد الحجم على مساحة السطح المتاحة

Rated efficiency= 14.8%

مالحظة :يتم التعبير عن قيم العزل  Rفي ) R (hr.ft2.oF/Btuو )RSI (m2.oC/W

تم تقدير التكاليف الرأسمالية لتنفيذ مقاييس
كفاءة الطاقة المدرجة في الجدول  3من مصادر
مختلفة (Alaidroos and Krarti 2015; Krarti
 .)2015; Krarti, Dubey, and Howarth 2017يتم
توضيح التكاليف الرأسمالية للنماذج االولية الثالثة

لإلسكان الموضحة في الشكل  4في الجدول .4
وهي مبنية على األبعاد الهندسية لكل نموذج أولي
لإلسكان ومقياس كفاءة الطاقة وهي مستقلة عن
الموقع.
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الجدول  .4تكاليف التنفيذ (بالدوالر) لمختلف مقاييس كفاءة الطاقة للنماذج االولية الثالثة لإلسكان.
مقياس كفاءة الطاقة

منزل تقليدي

فيال

شقة

R-8 walls

4,369

6,737

12,498

R-18 walls

8,429

12,996

24,111

R-8 roof

1,853

4194

6,711

R-18 roof

3707

8388

13,421

Double-clear

8,542

11,449

24,435

Double-low-e

12,913

17,307

36,937

Overhang-0.5

2,706

3,627

7,740

Overhang-1.0

5,412

7,254

15,481

Infilt-50%

511

809

1,940

Infilt-70%

767

1,213

2,911

Light-50%

248

393

942

Light-70%

321

508

1,220

Equip-30%

2,096

3,493

4,191

Equip-65%

2,574

4,290

5,148

AC-EER-10

3,564

5940

7,128

AC-EER-12

3,795

6,325

7,590

Cool-roof

2,320

5,250

8,400

*Roof-PV
(سعة قصوى)

18,000

39,000

63,000

المصدر :المؤلفون.
(*) مالحظة :يفترض أن تكون تكلفة النظام الكهروضوئي  3000دوالر لكل كيلوواط .تبلغ القدرات القصوى 6
كيلوواط للمنزل التقليدي 13 ،كيلوواط للفيال 21 ،كيلوواط للشقة .تعتمد هذه القيم على مساحات األسطح
المتاحة = Infilt .تسرب؛  = equipالمعدات.
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تحليل األمثلية
سابق ا ،يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة
كما ذكر
ً
في تحديد أفضل مجموعة من مقاييس كفاءة
الطاقة التي سيتم تنفيذها للوحدات السكنية.
والهدف من ذلك هو تقليل ذروة الطلب على الكهرباء
واستهالكها السنوي للطاقة .ونقوم بإجراء تحليل
االمثلية لتحديد كيفية تحقيق هذا الهدف .الهدف
هو تقليل تكلفة خفض الطلب على الكهرباء،Cd ،
من التطبيق ألي مقياس لكفاءة الطاقة.
)(1

',

!!&

",$ ('!!,$

حيث ان

)(1

'& 𝐶𝐶! = min
"## %

 CEEهي تكلفة تنفيذ مجموعة من مقاييس
كفاءة الطاقة.

 EEE,iهو الطلب على الكهرباء في الساعة  iبعد
تنفيذ مقاييس كفاءة الطاقة.
يتم تحديد تكلفة التنفيذ لكل مقياس لكفاءة
الطاقة .وبالتالي ،فإن دالة تكلفة االمثلية في
المعادلة ( )1تعني بشكل فعال أن الهدف الرئيسي
هو زيادة خفض الطلب إلى الحد األقصى .يوضح
الشكل  7الخفض المقدر للطلب في الساعة
( )Eb,i - EEE,iبين ملف الحمل األساسي وملف حمل
الوحدة السكنية المعدل .ينتج ملف الحمل المعدل
من تنفيذ مجموعة من مقاييس كفاءة الطاقة أو
!!&
',
المتجددة𝐶𝐶.واألهم من ذلك ،يتطلب تقدير
الطاقة'& ! = min
"## %
",$ ('!!,$
الحد األقصى لخفض الطلب ملفات الحمل لكل
ساعة للوحدات السكنية األساسية والمعدلة.
بالنسبة للوحدات السكنية السعودية ،يحدث الحد
األقصى لخفض الطلب بشكل عام عندما يكون
حمل تكييف الهواء في أعلى مستوياته.

 Eb,iهو الطلب األساسي على الكهرباء في
الساعة .i

الشكل  .7الحد األقصى التقديري لخفض الطلب في ملفات الحمل األساسية والمعدلة.

ّ

المصدر :المؤلفون.
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طريقة االمثلية المستخدمة في هذه الدراسة هي
تقنية البحث التسلسلي .تم استخدام هذه التقنية
في مجموعة واسعة من تطبيقات كفاءة الطاقة
(;Christensen, Barker, and Horowitz 2004
Krarti and Deneuville 2015; Griego, Krarti,
and Hernandez-Guerrero 2015; Ihm and Krarti
2012; Krarti 2012; Tuhus-Dubrow and Krarti
 .)2009الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد
أفضل مقاييس كفاءة الطاقة لخفض الطلب على
أيض ا
الكهرباء بأقل تكلفة .ومع ذلك ،من المهم ً
التأكد من أن التغيير في استهالك الطاقة ال يؤثر
على الحرارة الداخلية المناسبة .وبالتحديد ،نهدف إلى
تقليل تكلفة خفض الطلب المحددة في المعادلة ()1
وفق ا
وزيادة توفير الطاقة السنوي إلى الحد األقصى ً
للمعادلة (:)2
)(2

أوال ،يتم تقييم
األمثل من خالل إجراء تكراريً .
جميع مقاييس كفاءة الطاقة بشكل فردي لتحديد
تكاليف خفض الطلب (أي  )Cdوتوفير الطاقة (أي
 .)ΔEمقياس كفاءة الطاقة الذي يوفر أقل قيمة لـ Cd
مع أقصى توفير للطاقة هو المقياس صاحب أقل Cd
نسبة إلى  .ΔEثم بعد ذلك تصبح الوحدة السكنية
المعدلة باستخدام مقياس كفاءة الطاقة هذا هي
األساس الجديد .ويتم بعد ذلك تحديد أفضل مقياس
لكفاءة الطاقة باستخدام نفس اإلجراء حتى يتم
استنفاد جميع مقاييس كفاءة الطاقة.

بمجرد تحديد المسار األمثل ،يمكن تحديد مجموعة
من مقاييس كفاءة الطاقة التي توفر أقل تكلفة
لخفض الطلب بنا ًء على هدف كفاءة الطاقة
المطلوب .ويوضح الشكل  8هذه العملية .يعد
مؤشرا على انخفاض
االنخفاض في استهالك الطاقة
ً
)∆𝐸𝐸 = max'∑#(𝐸𝐸!,# − 𝐸𝐸$$,# ),. (2
∆𝐸𝐸 = max'∑#(𝐸𝐸!,# − 𝐸𝐸$$,# ),.
الكهرباء ،خاصة بالنسبة للمباني
ذروة الطلب على
السعودية ذات الحمل العالي من تكييف الهواء.
وبالتالي ،فإن االمثلية لها هدفان .وتعد تقنية البحث ومع ذلك ،فإن تقييم التأثير الكامل للمجموعة
المتسلسل مناسبة لمشكلة االمثلية متعددة
االمثل من مقاييس كفاءة الطاقة على ذروة الطلب
األهداف .حيث تتيح تحديد المسار األمثل بفعالية
يتطلب معرفة الحمل المعدل لكل وحدة سكنية .تتم
وجهود حسابية منخفضة ،كما يوضح مخطط باريتو
مناقشة هذه العملية في قسم النتائج.
( )Paretoفي الشكل  .8تحدد هذه التقنية المسار

الشكل  .8تقنية البحث التسلسلي لتحديد مسار باريتو األمثل.
التكلفة وفورات كل طلب (دوالر للكيلوواط)

وفورات الطاقة ()٪

المصدر :المؤلفون.
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مناقشة نتائج التحليل
يقدم هذا القسم بعض نتائج التحليل التمثيلي
لتقديم رؤى حول فوائد مقاييس كفاءة الطاقة ،بما
في ذلك أنظمة الطاقة الكهروضوئية على األسطح.
نأخذ في االعتبار االنخفاض في كل من ذروة الطلب
على الكهرباء واستهالك الطاقة ألنواع المساكن
المختلفة والظروف المناخية.

تأثير مقاييس كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة على الوحدات السكنية الفردية
مؤخرا على إطار
وافقت المملكة العربية السعودية
ً
تنظيمي ألنظمة توزيع الطاقة الشمسية على
نطاق صغير لتوصيلها بشبكة الطاقة (WERA
 .)2020bعلى الرغم من أن هذا اإلطار لم يتم تفعيله
بعد ،إال أنه يسمح بإدخال مفهوم القياس الصافي
باستخدام آلية صافي الفوترة .يمكن لهذه اآللية
اعتماد الكهرباء المولدة من الخاليا الكهروضوئية
المصدرة إلى الشبكة بأسعار محددة .على سبيل
المثال ،يتم احتساب  0.07ريال لكل كيلوواط في
الساعة ( )kWhللمنازل ( 0.0187دوالر لكل كيلوواط
في الساعة) ألي كهرباء زائدة تولدها أنظمة الطاقة
الكهروضوئية على األسطح .وبالتالي ،يعد االختيار
الصحيح للنظام الكهروضوئي مهم لتحسين
فعاليته من حيث التكلفة.

يوضح الشكل  9تأثير نظام األلواح الكهروضوئية
على األسطح بالنسبة لعزل الجدار والسقف على
الحمل التقليدي لمنزل في الرياض .نأخذ في االعتبار
ويوم ا صيف ًي ا (الشكل
يوم ا شتو ًي ا (الشكل )]a[ 9
ً
ً
 .)]b[ 9كما يوضح الشكل  ،)a( 9تتجاوز الكهرباء
المولدة من النظام الكهروضوئي بشكل طفيف
صباح ا حتى الساعة
احتياجات المنزل من الساعة 11
ً
 3مسا ًء في أحد أيام الشتاء .لم تتغير ذروة الطلب
صباح ا بسبب متطلبات التدفئة .ومع
في الساعة 7
ً
ذلك ،فإن تطبيق العزل الحراري في الجدران والسقف
يقلل بشكل كبير من الطلب على التدفئة.
أيض ا ذروة الطلب التي تحدث في
وبالتالي ،تنخفض ً
الصباح بسبب احتياجات تدفئة األماكن.
خالل فصل الصيف ،تساعد الكهرباء التي ينتجها
النظام الكهروضوئي على تقليل الطلب خالل النهار
صباح ا إلى  5مسا ًء) .كما أنه يقلل الطلب في
(من 9
ً
وقت متأخر من بعد الظهر ،حيث تحدث ذروة الطلب
حوالي الساعة  6-7مسا ًء .وعلى العكس من ذلك،
فإن تحسينات الغالف الحراري تقلل بشكل كبير
من الطلب على الكهرباء كل ساعة .ال يقلل خفض
احتياجات تبريد المساحات من ذروة الطلب فحسب،
أيض ا ً
اتساق ا مما يفعله
حمل كهربائ ًي ا أكثر
ً
بل يوفر ً
نظام الطاقة الكهروضوئية.

الشكل  .9الحمل الكهربائي مع إضافة نظام كهروضوئي على السطح وتحسين غالف المبنى لمنزل تقليدي في الرياض في
( )aيوم شتوي و ( )bيوم صيفي.
الحمل الكهربائي خالل يوم في الصيف – منزل تقليدي  -الرياض
االساس

األساس  +الطاقة الكهروضوئية ( 6كيلوواط)

إنتاج الطاقة الكهروضوئية ( 6-كيلوواط)

الحمل الكهربائي خالل يوم في الشتاء  -منزل تقليدي  -الرياض
االساس

األساس  +الغالف العازل

إنتاج الطاقة الكهروضوئية ( 6-كيلوواط)

األساس  +الطاقة الكهروضوئية ( 6كيلوواط)

األساس  +الغالف العازل

الطلب على الكهرباء  /توليد الطاقة الكهروضوئية (كيلوواط)

الطلب على الكهرباء  /توليد الطاقة الكهروضوئية (كيلوواط)

المصدر :المؤلفون.

الساعة

الساعة

)(b

)(a
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يلخص الجدول  5المميزات الرئيسية للحمل
الكهربائي لكل ساعة لخيارات التصميم الثالثة
لمنزل تقليدي .ال تقلل إضافة العزل الحراري من
استخدام الطاقة والذروة في الطلب فحسب ،بل
أيض ا إلى تحسين عامل الحمل بشكل طفيف.
تؤدي ً
اتساق ا .ويزيد
وبالتالي ،ينتج عنه حمل كهربائي أكثر
ً

عدد الساعات التي يتجاوز فيها الحمل  ٪90من ذروة
الطلب من  105ساعات إلى  141ساعة .بالمقابل،
يقلل تكامل النظام الكهروضوئي على السطح من
ذروة الطلب وعامل الحمل .وينخفض عدد الساعات
التي يكون فيها الحمل أعلى من  ٪90من ذروة
الطلب إلى  77فقط.

الجدول  .5آثار مقياس كفاءة الطاقة ونظام كهروضوئي على السطح على خصائص الحمل الكهربائي لمنزل في الرياض.
المقياس

االساس

نظام كهروضوئي متكامل على السطح

غالف المبنى العازل

متوسط الحمل (كيلوواط)

4.97

3.84

3.13

عامل الحمل

0.37

0.31

0.38

ذروة الطلب (كيلوواط)

13.47

12.43

8.25

عدد الساعات التي يزيد فيها الحمل عن  ٪95من الذروة

26

15

24

عدد الساعات التي يزيد فيها الحمل عن  ٪ 90من الذروة

105

77

141

المصدر :المؤلفون.

يقارن الشكل  10منحنيات مدة الحمل (أي منحنيات
التردد التراكمي) لمنزل تقليدي أساسي في الرياض.
نأخذ في االعتبار تكامل نظام كهروضوئي على
األسطح والتعديل بعزل الجدران والسقف .من الواضح

أن إضافة العزل الحراري إلى غالف المبنى له تأثير
مقارنة بالنظام
أكبر على منحنى حمل المنزل
ً
الكهروضوئي.
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الشكل  .10منحنيات مدة الحمل للمنازل التقليدية االساسية المتكاملة بأنظمة كهروضوئية ومعزولة في الرياض.
ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺰل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
اﻻﺳﺎس

اﻷﺳﺎس  +اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ) 6ﻛﻴﻠﻮواط(

اﻷﺳﺎس  +اﻟﻐﻼف اﻟﻌﺎزل
16
14

10
8
6
4
2
9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻛﻴﻠﻮواط(

12

0

اﻟﺴﺎﻋﺔ

المصدر :المؤلفون.

المقاييس المثلى لكفاءة الطاقة
يوضح الشكل  11نتائج االمثلية باستخدام تقنية
البحث التسلسلي للنماذج األولية القديمة والجديدة
لمنزل تقليدي في الرياض .نأخذ في االعتبار مجموعة
مقاييس كفاءة الطاقة المدرجة في الجدول  .3ونهدف
إلى تقليل تكلفة خفض الطلب على الكهرباء التي
تحددها المعادلة ( )1وزيادة التوفير السنوي في
استخدام الطاقة الذي توضحه المعادلة ( .)2يوضح
الخط الثابت في الشكل  11الحد األدنى لتكلفة
خفض الطلب كدالة لتوفير الطاقة السنوي .ويتم
التعبير عن هذه التكلفة كنسبة مئوية من الحالة
األساسية.
كما هو متوقع ،مع زيادة توفير الطاقة ،تزداد تكلفة
تقليل الطلب للنموذجين األوليين .يعد تحقيق
التخفيضات في كل من الطلب واستخدام الطاقة
أكثر تكلفة لتحقيقه في الطراز الجديد مقارنة
بالطراز القديم .على سبيل المثال ،يكلف تخفيض

بنسبة  ٪40في االستهالك السنوي للطاقة
لمنزل تقليدي قديم  1000دوالر لكل كيلوواط من
خفض الطلب .يتطلب خفض استخدام الطاقة ذاته
استثمارا قدره  2000دوالر لكل كيلوواط للطراز
ً
الجديد .ومن المثير لالهتمام ،بنا ًء على تكلفة
التركيب البالغة  3000دوالر لكل كيلوواط ،نظام
األسطح الكهروضوئية منافس من حيث التكلفة
فقط مع مقاييس كفاءة الطاقة األخرى في ظروف
صعبة .يجب أن توفر الطاقة المولدة ما ال يقل
عن  ٪70و  ٪50من إجمالي االستهالك للنماذج
القديمة والجديدة ،على التوالي ،للبيوت التقليدية
في الرياض .ومع ذلك ،يوضح الجدول  5أن النظام
الكهروضوئي على األسطح بسعة قصوى تبلغ 6
كيلوواط يقلل من استهالك الطاقة السنوي بنسبة
 ٪22.7فقط .باإلضافة الى ذلك ،ال يؤثر بشكل
كبير على ذروة الطلب .عند هذا المستوى ،تكلف
المجموعة المثلى من مقاييس كفاءة الطاقة أقل
من  1000دوالر لكل كيلوواط ،كما هو موضح في
المسار األمثل للشكل .)a( 11
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نحصل على نتائج مماثلة لمواقع وأنواع أخرى من
المساكن .يوضح الشكل  12نتائج المنازل التقليدية
القديمة والحديثة والجديدة في أبها .يوضح الشكل

 13نتائج جميع النماذج للنماذج األولية من الفلل
والشقق في الرياض.

الشكل  .11نتائج االمثلية للطرازات ( )aالقديمة )b( ،الحديثة و ( )cالجديدة للمنازل التقليدية في الرياض.
اﻟﻤﺴﺎر اﻷﻣﺜﻞ – ﻣﻨﺰل ﺗﻘﻠﻴﺪي ﺣﺪﻳﺚ  -اﻟﺮﻳﺎض
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المصدر :المؤلفون.

فعالية تكلفة تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتقليل ذروة الطلب :دراسة حالة للمباني السكنية في السعودية

22

مناقشة نتائج التحليل
الشكل  .12نتائج االمثلية للطرازات ( )aالقديمة )b( ،الحديثة و ( )cالجديدة للمنازل التقليدية في أبها.
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المصدر :المؤلفون.
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الشكل  .13نتائج االمثلية للطرازات ( )aالقديمة )b( ،الحديثة و ( )cالجديدة من النماذج االولية للفلل والشقق في الرياض.
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المصدر :المؤلفون.

يوضح الجدول  6مقاييس كفاءة الطاقة المختلفة
التي تم تحديدها بالتسلسل في كل تكرار لنهج
االمثلية .نقوم بإجراء التحليل للوحدات السكنية
السعودية بجميع أنواعها وطرزها ومواقعها .يوضح
أوال مقاييس كفاءة الطاقة
الجدول  6أنه يتم اختيار ً
األقل تكلفة مع أكبر إمكانية لتقليل استخدام

الطاقة والطلب عليها .وتشمل هذه المقاييس
إضاءة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل
تسرب الهواء .بالنسبة للطرز القديمة ،يعد
المقياس األكثر فعالية لكفاءة الطاقة إما مكيفات
اعتمادا على الموقع.
هواء أكثر كفاءة أو عزل الجدران
ً
مكلف ا للغاية مع
ويعتبر تركيب النوافذ المزدوجة
ً
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التسلسلية لكل من الطرازات القديمة والحديثة ذات
.النوافذ أحادية الطبقة الزجاجية

، وبالتالي.وجود القليل من إمكانيات توفير الطاقة
يتم تحديده كآخر مقياس من خالل االمثلية

. قائمة المقاييس المحددة بعد كل تكرار من خالل التحسين التسلسلي لجميع الوحدات السكنية السعودية.6 الجدول
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Cool roof

EER_12

Eq65

Infilt70

Light70

ابها

Overhang_05

Cool roof

Eq65

EER12

Light70

Inflt70

تبوك

Overhang_05

Cool roof

Eq65

EER12

Infilt70

Light70

جازان

قديم

الشقق

Window_DG

حديث

جديد

. المؤلفون:المصدر

والطراز والموقع باستخدام نتائج االمثلية في الجدول
 تعتمد حاالت التعديل الثالث، على وجه التحديد.6
، وبالتالي،هذه على عدد مقاييس كفاءة الطاقة
.التكاليف الرأسمالية لتنفيذ برامج التعديل
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تأثير برامج التعديل للطاقة على إجمالي
القطاع السكني
 نأخذ في االعتبار ثالثة،في هذا القسم الفرعي
،سيناريوهات تعديل لكل نوع من أنواع المساكن
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يوضح الجدول  7التكاليف الرأسمالية المطلوبة
لكل برنامج تعديل لإلسكان الحالي حسب النوع
والطراز .كما هو متوقع ،عندما يتم استخدام المزيد
من مقاييس كفاءة الطاقة لكل وحدة سكنية،
تكون التكاليف الرأسمالية لبرامج التعديل أعلى.
وبالتحديد ،زادت التكاليف الرأسمالية من  4.92مليار
دوالر لمقياس واحد لكفاءة الطاقة إلى  30.39مليار
دوالر لخمسة مقاييس لكفاءة الطاقة .بالنسبة
لجميع أنواع السكن وبرامج التعديل ،تكون تكاليف
رأس المال أكبر بالنسبة للطرز القديمة.

 EEM-1هو برنامج التعديل حيث يتم تنفيذ
مقياس واحد فقط لكفاءة الطاقة لكل وحدة
سكنية .هذا المقياس هو اإلجراء األول الذي تم
تحديده بواسطة تحليل االمثلية ،كما هو موضح
في الجدول .6
 EEM-3هو برنامج التعديل الذي يتم فيه تنفيذ
أول ثالثة مقاييس لكفاءة الطاقة المدرجة في
الجدول  6لكل نوع من الوحدة السكنية والطراز
والموقع.
 EEM-5هو سيناريو التعديل حيث يتم تنفيذ
خمسة مقاييس لكفاءة الطاقة لكل نوع من
أنواع السكن .يتم تطبيق المقاييس بالترتيب
الموضح في الجدول  .6يتطلب برنامج التعديل
هذا أعلى تكاليف رأسمالية لالستخدام.

الجدول  .7التكاليف الرأسمالية (معبر ًا عنها بمليار دوالر) المطلوبة لبرامج التعديل المختلفة.
TH

النوع

AP

VL

السكن

النموذج

قديم

حديث

جديد

قديم

حديث

جديد

قديم

حديث

جديد

EEM-1

2.31

0.04

0.01

0.52

0.14

0.04

1.73

0.10

0.03

4.92

EEM-3

3.65

0.34

0.11

5.97

1.29

0.37

3.14

0.75

0.24

15.85

EEM-5

6.85

0.72

0.23

10.94

2.65

0.83

6.06

1.59

0.53

30.39

المصدر :المؤلفون.
ملحوظة = TH :منزل تقليدي؛  = VLفيال؛  = APشقة.

يوضح الشكل  14آثار برامج التعديل الثالثة على
حمل الكهرباء بالساعة للقطاع السكني السعودي.
نأخذ في االعتبار أسبوع في الشتاء (الشكل )]a[ 14
وأسبوع في الصيف (الشكل  .)]b[ 14كما يشير
الشكل  14بوضوح ،ينخفض الحمل الكهربائي مع زيادة
عدد مقاييس التعديل لكفاءة الطاقة خالل الشتاء

والصيف .على وجه التحديد ،يوضح الشكل )a( 14
أن ملفات الكهرباء غير منتظمة خالل فصل الشتاء
في جميع السيناريوهات .ترتبط عدة فترات للذروة
باستخدام التدفئة الكهربائية ،خاصة في الليل ،في
بعض المناطق .في مناطق أخرى ،ترتبط فترة الذروة
بالتبريد خالل ساعات النهار .وفي المقابل ،يكون
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المساكن السعودية خالل العام بأكمله .نعرض
السالسل الزمنية (الشكل  )]a[ 15ومنحنيات مدة
الحمل (الشكل  )]b[ 15لبرامج التعديل الثالثة
المتعلقة بالسيناريو األساسي .وكما هو متوقع،
تقلل هذه البرامج بشكل كبير من ذروة الطلب
واستهالك الطاقة السنوي للسكن في المملكة
العربية السعودية.

توزيع األحمال اليومية خالل فصل الصيف أكثر
انتظام ا كما هو موضح في الشكل  .)b( 14تحدث
ً
فترات الذروة اليومية الصافية عندما يكون الطلب
مرتفع ا خالل ساعات الظهيرة
على تكييف الهواء
ً
المبكرة.
يقارن الشكل  15األحمال الكهربائية للساعة في

الشكل  .14التباين بالساعة في الحمل الكهربائي لإلسكان السعودي خالل ( )aأسبوع شتوي ( 15إلى  22يناير) و ( )bأسبوع
صيفي ( 15إلى  22يوليو).
)(a

ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺷﺘﻮي
اﻻﺳﺎﺳﻲ

EEM-1

EEM-5

EEM-3

20,000
18,000

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

16,000

2,000
500

520

460

480

420

440

ﺳﺎﻋﺔ

400

380

0
360

)(b

ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺻﻴﻔﻲ
اﻻﺳﺎﺳﻲ

EEM-3

EEM-1

EEM-5

40,000

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

35,000

5,000
4,870

المصدر :المؤلفون.

4,850

4,830

4,810

4,790

ﺳﺎﻋﺔ

4,770

4,750

4,730

0
4,710
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الشكل  .15التباين بالساعة في الحمل الكهربائية لإلسكان السعودي لثالث حاالت تعديل مقارنة باألساس باستخدام ()a
السالسل الزمنية و ( )bمنحنيات مدة الحمل.
)(a

اﻻﺳﺎﺳﻲ

EEM-1

EEM-5

EEM-3

40,000
35,000

25,000
20,000
15,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

30,000

10,000
5,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

ﺳﺎﻋﺔ

4,000

3,000

2,000

0

1,000

0

)(b

اﻻﺳﺎﺳﻲ

EEM-3

EEM-1

EEM-5

40,000
35,000

25,000
20,000
15,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

30,000

10,000
5,000

9,000

8,000

7,000

6,000

4,000

5,000

3,000

2,000

1,000

0

0

ﺳﺎﻋﺔ

المصدر :المؤلفون.
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يلخص الجدول  8الخصائص الرئيسية لملفات الحمل
الكهربائي األساسية وبرامج التعديل الثالثة .نفترض
أن هذه البرامج يتم استخدامها لكامل االسكان
السعودي .وكما هو متوقع ،تنخفض ذروة الطلب
ومتوسط االستهالك السنوي حيث يصبح التعديل
أكثر شدة .على سبيل المثال ،يكون االنخفاض
في ذروة الطلب  ٪17.5لبرنامج التعديل باستخدام
مقياس واحد لكفاءة الطاقة .يقوم برنامج التعديل
بخمس مقاييس لكفاءة الطاقة بتقليل من ذروة
الطلب بنسبة  .٪56.3تحقق جميع برامج التعديل
تخفيضات في االستهالك السنوي للكهرباء

بكميات مماثلة من حيث الحجم ،كما يتضح من
عوامل الحمل غير المتغيرة .تضيق الفجوات بين
فترات الطلب في الذروة واالساسية بسبب تنفيذ
برامج التعديل األكثر شدة .وبالتالي ،يستقر
منحنى الحمل ،وهي نتيجة مرغوبة لنظام الشبكة
الكهربائية .باإلضافة الى ذلك ،يشير الجدول  8إلى
أن عدد الساعات التي يكون فيها الحمل أعلى من
 ٪95من ذروة الطلب ينخفض مع التعديل األكثر
شدة .وتقلل هذه النتيجة من الفترة التي يتم فيها
استخدام محطات توليد ذروة الطلب.

الجدول  .8الخصائص الرئيسية لألحمال الكهربائية األساسية وبرامج التعديل الثالثة.
المقياس

االساسي

EEM-1

EEM-3

EEM-5

ذروة الطلب (ميجاواط)

36,628

30,320

21,997

16,002

متوسط الحمل (ميجاواط)

14,910

12,482

9,045

6,613

عامل الحمل

0.41

0.41

0.41

0.41

نسبة ذروة الطلب إلى الحمل األساسي

29.3

28.3

24.6

24.7

عدد الساعات التي يكون فيها الحمل أعلى من  ٪95من الذروة

50

48

48

37

عدد الساعات التي يزيد فيها الحمل عن  ٪90من الذروة

183

190

191

197

تأثير تثبيت اللوح الكهروضوئية على
األسطح على إجمالي القطاع السكني
يوضح الجدول  9قدرات األلواح الكهروضوئية .تستند
هذه التقديرات إلى مساحات األسطح المتاحة
ألنواع وطرازات المباني المختلفة الخاصة باإلسكان
السعودي الحالي .تقدر القدرة الكهروضوئية
اإلجمالية المحتملة والمتاحة لالستخدام على

أسطح المنازل السعودية بـ  20.9جيجاواط .ويقع ما
يقارب  ٪50من هذه القدرة فوق الفلل .بنا ًء على
تكلفة التركيب البالغة  3000دوالر لكل كيلوواط،
تقدر التكاليف الرأسمالية اإلجمالية لألنظمة
الكهروضوئية بـ  62.75مليار دوالر .وهذه التكلفة
هي أكثر من ضعف تكلفة تعديل جميع المساكن
السعودية باستخدام خمسة مقاييس لكفاءة الطاقة
(أي برنامج .)5-EEM
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(معبرا عنها بالميجاواط) لمختلف أنواع المباني السعودية وطرزها ومناطقها.
الجدول  .9القدرات الكهروضوئية على األسطح
ً

المنطقة

منزل تقليدي

شقة

فيال

االجمالي

قديم

حديث

جديد

قديم

حديث

جديد

قديم

حديث

جديد

الوسطى

966

56

18

4219

991

308

971

415

127

8068

الشرق

343

17

6

1277

298

89

836

254

77

3197

الغرب

1941

227

66

1111

463

136

2009

484

153

6588

الجنوب

568

124

44

972

413

150

489

223

81

3064

االجمالي

3817

424

133

7578

2165

682

4305

1375

438

20917

المصدر :المؤلفون.

يتمتع برنامج القياس الصافي الذي تمت الموافقة
مؤخرا الستخدام أنظمة كهروضوئية صغيرة
عليه
ً
بقدرة محدودة تبلغ  1.8جيجاواط على الصعيد
الوطني ( .)WERA 2020bويمثل ذلك حوالي ٪10
من القدرة الكهروضوئية المحتملة على األسطح
المتوفرة من المساكن الحالية .تتمثل الخطة
في زيادة الحد األقصى للتركيبات الكهروضوئية
الصغيرة بعد الطرح األولي للمبادرة .يوضح الشكل
 16حمل الكهرباء في الساعة لإلسكان السعودي
خالل أسبوع الشتاء (الشكل  )]a[ 16وأسبوع الصيف
(الشكل  .)]b[ 16نأخذ في االعتبار مستويات
التب ّن ي الكهروضوئية األساسية ولألسطح
بنسبة  ٪100و  ٪50و  ٪10من إجمالي مساحة
االسطح المتاحة .وكما هو متوقع ،يكون تأثير
وضوح ا
األنظمة الكهروضوئية على األسطح أكثر
ً
على ملفات الحمل الكهربائي مع زيادة مستوى
االختراق .وفي أيام الشتاء والصيف ،تولد األنظمة
الكهروضوئية على األسطح الكهرباء وتقلل من
حمل المساكن فقط في منتصف النهار (أي من

صباح ا حتى الساعة  3مسا ًء) .تتزامن
الساعة 10
ً
هذه الفترات في الغالب مع ساعات انخفاض الطلب
على الطاقة خالل فصل الشتاء ،كما هو موضح في
الشكل  .)a( 16وفي الصيف ،تقلل الطاقة التي
تولدها األنظمة الكهروضوئية على األسطح من
استخدام الطاقة في منتصف النهار تقري ًب ا .ومع
ذلك ،فهي ال تقلل بشكل كبير من ذروة الطلب،
والذي يحدث غال ًب ا في وقت متأخر بعد الظهر ،كما
يوضح الشكل .)b( 16
يوضح الشكل  17تأثيرات األنظمة الكهروضوئية
لألسطح على الحمل الكهربائي في الساعة
للقطاع السكني بأكمله لمستويات التب ّن ي
الكهروضوئية الثالثة .توضح منحنيات مدة الحمل
في الشكل  17بوضوح أنه حتى مع وجود تب ّن ي
بنسبة  ،٪100فإن األنظمة الكهروضوئية ال تقلل
من ذروة الطلب بشكل كبير .وتعد برامج التعديل
التي تمت مناقشتها في القسم  3.4أكثر فعالية.
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الشكل  .16التباين بالساعة في الحمل الكهربائي لإلسكان السعودي لثالثة مستويات التب ّني الكهروضوئي خالل ( )aأسبوع
الشتاء ( 15إلى  22يناير) و ( )bأسبوع الصيف ( 15إلى  22يوليو).
)(a

ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺷﺘﻮي
اﻻﺳﺎﺳﻲ

PV-100%

PV-10%

PV-50%

20,000
18,000

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

16,000

2,000
520

500

480

460

ﺳﺎﻋﺔ

440

420

380

400

0
360

)(b

ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺻﻴﻔﻲ
اﻻﺳﺎﺳﻲ

PV-100%

PV-50%

PV-10%

40,000

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

35,000

5,000
4,864

4,844

4,824

4,804

4,784

ﺳﺎﻋﺔ

4,764

4,744

4,724

0
4,704

المصدر :المؤلفون.
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الشكل  .17منحنى مدة الحمل الكهربائي لإلسكان السعودي في الحالة األساسية وثالثة سيناريوهات للتب ّني الكهروضوئي
على األسطح.
اﻻﺳﺎﺳﻲ

PV-50%

PV-100%

PV-10%

40,000
35,000

25,000
20,000
15,000

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻴﺠﺎواط(

30,000

10,000
5,000
9,000

8,000

7,000
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تظهر النتائج في القسم السابق أن برامج التعديل
بشكل عام لها تأثيرات أكثر أهمية من البرامج
الكهروضوئية على األسطح لجميع مستويات
التب ّن ي .وتنطبق هذه النتيجة على خفض استخدام
الطاقة وخفض الطلب في وقت الذروة .يحلل هذا
القسم فعالية تكلفة برامج كفاءة الطاقة والطاقة
الكهروضوئية لتحديد منافعها االقتصادية بالنظر
إلى التكاليف الرأسمالية المطلوبة الستخدامها.
يفترض هذا التحليل أن تكلفة إنتاج الكهرباء
دوالرا
في المملكة العربية السعودية تبلغ 0.10
ً
للكيلوواط في الساعة (Krarti, Aldubyan, and
Williams 2020; Krarti, Dubey, and Howarth
 .)2017يلخص الشكل  18مؤشرات الطاقة واالقتصاد
للبرامج الستة التي تناولتها هذه الدراسة على النحو
التالي.
النسبة المئوية لوفورات ذروة الطلب مقابل
التوفير السنوي في استخدام الطاقة (الشكل
 :)]a[ 18تتراوح ذروة الطلب والتوفير السنوي
في استخدام الطاقة من برامج التعديل ما بين
 )EEM-1( ٪17.2إلى  .)EEM-5( ٪56.3وتتراوح
وفورات ذروة الطلب المرتبطة بأنظمة الطاقة
الكهروضوئية على األسطح من  ٪0.6فقط
( )PV-10٪إلى .)PV-100٪( ٪7.5
فترة السداد مقابل التوفير السنوي في استخدام
الطاقة (الشكل  :)]b[ 18هناك فترات استرداد في
برامج التعديل تتراوح من  2.3سنوات ()EEM-1
إلى  4.2سنوات ( .)EEM-5في المقابل ،تستغرق
األنظمة الكهروضوئية على األسطح وق ًت ا أطول
بكثير السترداد تكاليف تركيبها .وتتراوح فترات
االسترداد فيها من  16.3سنة ( )PV-10٪إلى 17.7
سنة (.)PV-100٪
تكلفة ذروة الطلب التي تم توفيرها مقابل
تكلفة استخدام الطاقة السنوي الذي تم توفيره
(الشكل  :)]c[ 18تتراوح التكلفة التقديرية
لتقليل االستخدام السنوي للطاقة بوحدة واحدة
من  0.23دوالر أمريكي لكل كيلوواط في الساعة

( )EEM-1إلى  0.43دوالر أمريكي لكل كيلوواط
في الساعة ( )EEM-3لبرامج التعديل .ومع ذلك،
فإنه يقفز إلى  16.3دوالر لكل كيلوواط في
الساعة ( )PV-10٪و  17.7دوالر لكل كيلوواط في
الساعة ( )PV-100٪لألنظمة الكهروضوئية على
األسطح.
تكلفة ذروة الطلب التي تم توفيرها مقابل
التوفير السنوي في استخدام الطاقة (الشكل
 :)]d[ 18تتراوح تكلفة ذروة الطلب التي تم
توفيرها من  780دوالر أمريكي لكل كيلوواط
( )EEM-1إلى  1473دوالر أمريكي لكل كيلوواط
( )EEM-5لبرامج التعديل .وتعد هذه التكاليف
أقل بكثير من تقديرات األنظمة الكهروضوئية
على األسطح ،والتي تبلغ  29,186دوالر لكل
دوالرا لكل كيلوواط
كيلوواط ( )PV-10٪و 22,711
ً
(.)PV-100٪
تكون فترات السداد لكال البرنامجين أطول إذا أخذنا
في االعتبار سعر الكهرباء الذي تدفعه األسر ،وهو
أقل من تكلفة اإلنتاج .ومع ذلك ،يعد هذا االختالف
أقل بعد إصالحات األسعار األخيرة (;WERA 2020a
 .)SEC 2020باإلضافة الى ذلك ،يمكن تحقيق فوائد
تكلفة إضافية لجميع البرامج التي تم تقييمها من
منظور الحكومة السعودية إذا تم احتساب الفوائد
األخرى .تشمل هذه الفوائد الحاجة األقل لبناء
محطات كهرباء مستقبلية وخفض انبعاثات الكربون
(.)Krarti, Dubey, and Howarth 2017
تؤكد النتائج الموضحة في الشكل  18أن برامج
التعديل واسعة النطاق فعالة للغاية بالنسبة
للتركيبات الكهروضوئية على األسطح .يمكن لهذه
البرامج أن تقلل بشكل أكثر فعالية من ذروة الطلب
واستهالك الطاقة السنوي للسكن السعودي
الحالي .توفر برامج التعديل تكاليف رأسمالية أقل
مقارنة بأنظمة الطاقة الكهروضوئية .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكنها توفير تخفيضات في الطلب على
الكهرباء عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها ،أي
خالل الفترات التي يكون فيها االستهالك أعلى.
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يوضح الشكل  19هذه الخاصية ليوم صيفي معتاد.
ُي ظهر الكهرباء لكل ساعة التي تم توفيرها بواسطة
برامج التعديل الثالثة والكهرباء التي يتم توليدها كل
ساعة بواسطة األنظمة الكهروضوئية الثالثة في 15
يوليو .توفر برامج التعديل أكبر قدر من الطاقة خالل
الساعات المتأخرة بعد الظهر (أي من  4مسا ًء إلى 6
مسا ًء) .وفي هذا الوقت ،يكون حمل تكييف الهواء
في المباني السكنية في أعلى مستوياته .تعمل

برامج التعديل بشكل فعال كمولدات توفر الكهرباء
على مدار اليوم ،حيث تتزامن ذروة اإلنتاج مع ذروة
الطلب على السكن .في المقابل ،تنتج األنظمة
الكهروضوئية الكهرباء خالل النهار فقط .ويكون
جدا من اليوم (أي
أعلى إنتاج لها في وقت مبكر ً
ظهرا) لتقديم أي مساعدة كبيرة
حوالي الساعة 1
ً
في تقليل ذروة الطلب.

الشكل  .18تحليل مقارنة لتأثيرات برامج التعديل وتب ّني الطاقة الكهروضوئية على استهالك الطاقة ،وذروة الطلب وفوائد
التكلفة لإلسكان السعودي.
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يقارن الشكل  20األحمال السنوية لكل ساعة للطاقة
التي تم توفيرها وتوليدها بواسطة برامج التعديل
وأنظمة الطاقة الكهروضوئية .من الواضح أن األنظمة
الكهروضوئية ال تولد أي كهرباء لمدة نصف العام

تقري ًب ا .في المقابل ،تعد برامج التعديل قادرة على
تقليل الطلب على الكهرباء خالل جميع ساعات
السنة ،بما في ذلك ساعات ذروة الطلب.
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الشكل  .19األحمال الكهربائية مقارنة بالساعة للطاقة التي تم توفيرها بواسطة برامج التعديل والكهرباء المولدة بواسطة
أنظمة الطاقة الكهروضوئية لإلسكان السعودي في  15يوليو.
ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺻﻴﻔﻲ
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الشكل  .20ملفات مقارنة بالساعة للطاقة التي تم توفيرها بواسطة برامج التعديل والكهرباء المولدة بواسطة أنظمة الطاقة
الكهروضوئية لإلسكان السعودي على مدار عام واحد.
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الموجز واالستنتاجات
تقترح هذه الورقة نهج أمثل جديد باستخدام تقنية
البحث التسلسلي لتحديد مقاييس كفاءة الطاقة
األكثر فاعلية للمباني السكنية .يجب أن تخفض
المقاييس المحددة من ذروة الطلب على الكهرباء
وتقلل االستهالك السنوي للطاقة بأكبر قدر ممكن
من الفعالية من حيث التكلفة .وطبقنا هذا النهج
لتحديد المجموعات المثلى من مقاييس كفاءة
الطاقة لبرامج التعديل واسعة النطاق الخاصة
بالمباني السكنية في المملكة العربية السعودية.
نموذج ا أول ًي ا
وبالتحديد ،أجرينا تحليل امثليه لـ 56
ً
لإلسكان تمثل المباني الحالية .اخذنا في االعتبار
مختلف األنواع واألعمار والمواقع في المملكة العربية
السعودية.
تشير النتائج إلى أن برامج التعديل لكفاءة الطاقة
هي الطريقة األكثر فعالية لتقليل ذروة الطلب.
وتنطبق هذه النتيجة على أي مستوى مرغوب
فيه من االستهالك السنوي للطاقة ولجميع أنواع
الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية.
يوضح نهج االمثلية أن تكلفة تقليل ذروة الطلب أقل
بالنسبة للطرازات القديمة مقارنة بالطرازات الجديدة.
تنطبق هذه النتيجة على أي نوع من أنواع المساكن
وهدف توفير استخدام الطاقة .على سبيل المثال،
يتطلب التخفيض بنسبة  ٪40في االستهالك
السنوي للطاقة لمنزل تقليدي قديم  1000دوالر
لكل كيلوواط من خفض ذروة الطلب .وهناك حاجة
الستثمارات بقيمة  2000دوالر لكل كيلوواط
لتحقيق نفس مستوى كفاءة الطاقة لنموذج المنزل
التقليدي الجديد.

أيض ا بمقارنة استخدام كفاءة الطاقة على
قمنا ً
نطاق واسع والطاقة الكهروضوئية على األسطح.
تظهر االمثلية أن برامج التعديل فعالة للغاية من
حيث التكلفة وأفضل بكثير من أنظمة الطاقة
الكهروضوئية لتقليل ذروة الطلب في المساكن
السعودية .وبالتحديد ،وجد التحليل أن التعديل
للمساكن بقياس واحد فقط لكفاءة الطاقة يقلل
من ذروة الطلب بمقدار  6.3جيجاواط .يعد هذا
االنخفاض أكثر من ضعف تأثير تركيب األنظمة
الكهروضوئية على جميع مناطق األسطح السكنية
المتاحة .باإلضافة الى ذلك ،تكلفة مقياس كفاءة
الطاقة أقل بكثير (أي  4.9مليار دوالر مقابل 62.75
مليار دوالر) .ويكلف خفض ذروة الطلب المرتبط
دوالرا لكل كيلوواط.
ببرنامج التعديل هذا 779
ً
هذه التكلفة أقل بكثير من التقدير الفعلي البالغ
دوالرا لكل كيلوواط لألنظمة الكهروضوئية
22.710
ً
على األسطح بنسبة .٪100
يعد نهج االمثلة الذي تم طرحه في هذه الورقة وسيلة
فعالة لتحديد وتصميم البرامج واسعة النطاق
المستهدفة .يمكن لصناع القرار استخدام هذه
البرامج ليس فقط لتقليل استهالك الطاقة في
أيض ا لخفض ذروة الطلب
المباني الحالية ،ولكن ً
على الكهرباء بشكل فعال من حيث التكلفة.
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نبذة عن المؤلفين
منصف كرارتي
عاما في تصميم واختبار وتقييم تقنيات كفاءة
كان منصف باحث زائر بخبرة تفوق ً 30
الطاقة والطاقة المتجددة المطبقة في المباني ،وهو أستاذ ومنسق في برنامج أنظمة
البناء في كلية العمارة والبيئة بجامعة كولورادو.

محمد الدبيان
محمد باحث في برنامج المناخ والبيئة في كابسارك .تركز بحوثه على كفاءة الطاقة
والطلب على الطاقة وإصالحات األسعار .يقود حال ًيا مشروع نمذجة الطلب على الطاقة
في القطاع السكني الذي يحاكي الطلب على الطاقة ويقدر أثر برامج كفاءة الطاقة على
القطاع السكني في المملكة العربية السعودية .كما أنه جزء من مشروع نمذجة الطلب
على الطاقة في المملكة ويقدر اآلثار االقتصادية إلصالحات أسعار الطاقة.
وهو حاصل على درجة الماجستير في الطاقة المتجددة والنظيفة من جامعة دايتون بوالية
أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية ،ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة بيردو في
مدينة ويست الفاييت بوالية إنديانا في الواليات المتحدة األمريكية.

نبذة عن المشروع
تعد هذه الدراسة جز ًءا من مشروع نمذجة الطلب السكني على الطاقة وكفاءة الطاقة في المملكة العربية
السعودية ،والذي يهدف إلى وضع نماذج دقيقة للمباني السكنية في المملكة بالكامل .تتمثل األهداف
الرئيسية للمشروع في ( )1فهم أفضل للوضع الحالي لقطاع اإلسكان في المملكة من حيث استهالكه للطاقة،
و ( )2تقييم إمكانيات برامج كفاءة الطاقة المختلفة وإدارة االستجابة للطلب لتقليل الطلب على الكهرباء من
منظور كل من األسر والحكومة .وعلى نطاق أوسع ،يهدف المشروع إلى مساعدة كابسارك في إجراء تقييمات
تقنية واقتصادية وبيئية لخيارات إدارة جانب الطلب السكني ،وبالتالي دعم صناع السياسات الذين يسعون إلى
تصميم استراتيجيات طاقة مؤثرة لقطاع اإلسكان في المملكة العربية السعودية.
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