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األهمية المتزايدة للهيدروجين بوصفه ناقال للطاقة في
المستقبل

على الرغم من األهمية
المتنامية لمناقشة مزج
الهيدروجين باعتباره وسيلة
من وسائل إزالة الكربون
من إنتاج الكهرباء ،إال أن
معظم مشاريعه ما تزال
في مراحلها التجريبية

كبيرا في خطاب سياسات الطاقة حول كيفية
دعما عالم ًيا
ً
اكتسب الهيدروجين ً
تحقيق أهداف إزالة انبعاثات الكربون .وبسبب خواص الهيدروجين المتمثلة في
االحتراق النظيف وتعدد استخداماته ،فإنه يتم فحص الهيدروجين بوصفه مصدرا
بديال للوقود من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاعات المختلفة،
بما فيها قطاعات النقل والصناعة والبناء والطاقة .ويعتبر مزج الهيدروجين مع
اقتراحا جذا ًبا للحد من استخدام المواد
الغاز الطبيعي في الشبكات القائمة
ً
الهيدروكربونية وما يترتب على ذلك من انبعاثات كربونية الحقة مصحوبة
بزيادة الطلب على الهيدروجين .وقد قامت العديد من المشاريع النموذجية في
كافة أنحاء العالم بتجربة حقن الهيدروجين في شبكة الغاز ،باستخدام تركيزات
الهيدروجين تصل إلى  .٪ 20إال أن األثر طويل المدى لذلك على مواد خطوط
األنابيب ومعدات االستخدام النهائي ال يزال غير واضح ( .)NREL 2020وبمجرد
أن يتم المزج ،يمكن فصل الهيدروجين عن الغاز الطبيعي عند نقطة التسليم
باستخدام تقنيات االستخراج النهائية ،أو يمكن استخدام مزيج الهيدروجين
والميثان الممزوج في عمليات االحتراق بشكل مباشر .ونتناول في هذا التعليق
الجدوى االقتصادية لهذا االستخدام األخير ،وتحديدا الستخدامها في توربينات
الغاز في قطاع الطاقة الكهربائية.
تقوم شركات المرافق العامة التي تحركها الدوافع البيئية واالجتماعية والحوكمة،
بنحو متزايد بإدخال التقنيات منخفضة الكربون وأنواع الوقود في محافظها من
التحول إلى الهيدروجين بوصفه عنصرا من
أجل الفوز بالعقود ،مما يشير إلى
ّ
عناصر خططها الصفرية الصافية ( .)Jones 2021باإلضافة إلى ذلك ،فقد أصبح
من الصعب الحصول على الموافقات التنظيمية لمحطات الغاز الجديدة في بعض
للتحول عن المواد الهيدروكربونية يكتسب
المناطق ،نظرا ألن الدعم السياسي
ّ
زخما متزايدا (.)Jones 2021
فعلى سبيل المثال  -باعتباره جزءا من مسودة اقتراح االتحاد األوروبي – فإنه
ال ُيسمح لمحطات الغاز بأن تكون جز ًءا من تصنيفاتها المستدامة للتمويل إال
إذا كان لديها "إمكانية استخدام أنواع وقود منخفضة الكربون في المستقبل،
جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل
وال تنبعث منها أكثر من ً 270
كيلوواط في الساعة من الطاقة "(  .)EURACTIV 2021فيما يستجيب
مصنعو توربينات الغاز من خالل تطوير توربينات قادرة على إطالق تركيز أعلى
بكثير من الهيدروجين عما هو ممكن من الناحية التقنية في يومنا هذا .كذلك
تخطط شركة جنرال إلكتريك لتعزيز قدرتها الحالية على استخدام الهيدروجين
بنسبة تتراوح ما بين ( ٪50إلى  )٪100بحلول عام .)EURACTIV 2021( 2030
وقد نجحت شركة ميستوبيشي للطاقة ( )Mitsubishi Powerفي اختبار وقود
ممزوج بالهيدروجين بنسبة  ،٪30ولكنها تهدف إلى تطوير توربينات الغاز التي
تعمل بالهيدروجين بنسبة  ٪100بحلول عام .)Mitsubishi Power 2018( 2025
فضال عن أنها تعمل على تطوير توربينات غازية من فئة ( 40ميغاواط) التي
يمكنها حرق  ٪100من األمونيا بصورة مباشرة لتوليد الطاقة ،والتي يتوقع
الفراغ منها بحلول عام .)Patel 2021( 2025
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هناك العديد من المشاريع األخرى قيد التنفيذ حال ًيا تهدف لدراسة خصائص
احتراق الغاز الممزوج بالهيدروجين لتوليد الطاقة .ويقوم مشروع الطاقة القائمة
بين المناطق الجبلية ( )Intermountain Power Projectفي والية يوتاه
بالواليات المتحدة األمريكية ،بتحويل محطة الفحم الحالية التي تبلغ طاقتها
اإلنتاجية  1,800ميجاواط إلى منشأة توليد ذات دورة مركبة تعتمد على الغاز
بقدرة تبلغ  840ميجاواط ،وينبغي أن يكون لها القدرة على مزج ما يصل إلى
 ٪30من الهيدروجين بحلول عام  ،2025ومن ثم ستنتقل إلى مزج  ٪100من
الهيدروجين بحلول عام  .)IPA 2020( 2045كذلك يخطط مشروع (Palomar
 )Green Hydrogen Systems Projectالذي تنفذه شركة سان دييغو للغاز
والكهرباء ( )San Diego Gas & Electric (SDGEفي كاليفورنيا ،لتجريب
مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة ( .)Mandel 2021كما يدرس
المشروع التجريبي الثاني للشركة المتمثل في مشروع (Borrego Springs
 )Green Hydrogen Projectإمكانية استخدام الهيدروجين لتخزين الطاقة على
المدى الطويل لدعم موثوقية الشبكة .حيث سيقوم ُمحلل كهربائي في موقع
هذا المشروع ،بإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية ،وستحول خلية
الوقود طاقة الهيدروجين إلى كهرباء عندما تحتاجها الشبكة .ورغم أن الرغبة
في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تعد المحرك الرئيس لهذا األمر الستخدام
الهيدروجين للطاقة ،إال أن الجدوى االقتصادية للهيدروجين وقدراته التقنية لم
يتم تحديدها بعد.
تأتي االنبعاثات من العديد من القطاعات ،لكن يظل قطاع
توليد الطاقة المساهم األكبر فيها
على الرغم من النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة في العقد الماضي،
إال أن قطاع الكهرباء ال يزال أكبر مساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم .كما هو مبين في الشكل ( ،)1فإن
قطاعات الطاقة الكهربائية والتدفئة أسهمت بانبعاثات مقدارها  13.5جيجا طن
من ثاني أكسيد الكربون في عام  ،2020أو حوالي  ٪40من االنبعاثات العالمية.
وال يزال قطاع الطاقة يهيمن عليه الوقود األحفوري ،ويشكل ما يقرب من ٪61
من إجمالي توليد الكهرباء ،بينما ال تشكل مصادر الطاقة المتجددة غير المائية
إال  ٪12من هذا اإلجمالي ( .)BP 2021إال أن مساهمة الطاقة المتجددة في
مزيج التوليد شهدت زيادة ملحوظة على مدى العقد الماضي .ومع ذلك ،يظل
الوقود األحفوري المصدر المهيمن للطاقة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،ويرجع هذا
باألساس إلى ارتفاع وتيرة استخدام الغاز الطبيعي والفحم .وقد شهدت كل
هذه المصادر مجتمعة زيادة في وتيرة استهالك اإلنتاج الكهربائي من (90.5
إكساجول) في عام  2009إلى ( 112إكساجول) في عام  ،2019مما أدى بدوره
إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من  7.5جيجا طن في عام  2009إلى
 8.9جيجا طن في عام  .)IEA 2021( 2019وعلى الرغم من الجهود المبذولة
إلزالة الكربون من شبكة الكهرباء على المدى الطويل ،إال أن من المرجح ارتفاع
وتيرة الطلب على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في المستقبل القريب ،مصحوبة
ببدء االنخفاض في األربعينيات من القرن الحالي (.)IEA 2021a
ما مدى واقعية استخدام الهيدروجين من أجل اإلمداد بالكهرباء (الكهربة)؟
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الشكل  .1االنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة في عام ( 2020غيغا طن).

المباني 2.9
الطاقة والتدفئة13.5 ،

الصناعة8.5 ،

النقل7.2 ،

أخرى1.9 ،

المصدر.)IEA 2021a( :

يمكن أن تؤدي عملية إعادة تأهيل محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز
باستخدام تقنية احتجاز الكربون أو عزله ( ،)CCUSأو بناء محطات طاقة غازية
جديدة باستخدام احتجاز الكربون أو عزله أو اإلشعال المشترك للوقود الممزوج
بالهيدروجين ،إلى خفض كثافة انبعاثات أسطول المركبات التي تعمل بالطاقة
الناجمة عن توليد الغاز مع توفير المرونة الالزمة لتشغيل الشبكة بطريقة
نظرا ألن تقنيات احتجاز الكربون أو عزله ال تزال في مرحلة مبكرة من
موثوقةً .
االستغالل التجاري ،فيمكن للحرق المشترك للغاز الممزوج بالهيدروجين أن يوفر
سهال إلزالة الكربون قبل االحتراق على المدى القصير.
بديال
ً
ً
الهيدروجين من أجل اإلمداد بالكهرباء (الكهربة) :هل حان
الوقت؟
مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي من أجل خفض االنبعاثات الكربونية
يحتوي الغاز الطبيعي على أساس الحجم ،على أكثر من ثالثة أضعاف كثافة
طاقة الهيدروجين .وبالتالي ،فإن مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي يقلل من
القيمة الحرارية اإلجمالية لمزيج الوقود ،مما يعني أن توفير المحتوى الحراري
الالزم إلنتاج وحدة من الكهرباء يستلزم حجما أكبر من الغاز الممزوج .عالوة
ونظرا لالختالفات في كثافة الطاقة ،فإن تحقيق خفض بنسبة ٪50
على ذلك،
ً
مزيجا يبلغ نحو ( ٪77بالحجم) من
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيتطلب
ً
الهيدروجين (الشكل  .)2كما سيؤدي استخدام الهيدروجين بنسبة  ٪100كوقود
لتوربينات الغاز إلى إزالة كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالتشغيل
باستخدام الغاز الطبيعي .مما يعني بالتالي أنه إذا تم تسعير الهيدروجين بسعر
أعلى من سعر الغاز الطبيعي ،فإن التكلفة الحدية قصيرة المدى ()SRMC
أيضا (تمت مناقشتها في
لتشغيل محطة توليد الكهرباء ستزداد ً
القسم التالي).
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الشكل  .2العالقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومزيج وقود الهيدروجين والميثان (الحجم.)٪
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المصدر :تقديرات المؤلفين.
مالحظات :بنا ًء على (أ) حجم محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة  400ميجاواط( ،ب)  34200كيلوجول /متر مكعب
و 10809كيلوجول /متر مكعب من القيم الحرارية للغاز الطبيعي والهيدروجين ،على التوالي( ،ج) معامل االنبعاث يبلغ 56.10
كجم من ثاني أكسيد الكربون /جيجا جول (حوالي  53.08كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) للغاز
الطبيعي (.)Gómez et al. 2006

ستعمل التوربينات الغازية العاملة بوقود الهيدروجين بنسبة  ٪100على تقليل
الكفاءة اإلجمالية الدائرية للكهرباء
عادة ما تأتي التوربينات التي تعمل بالغاز الطبيعي في نسختين :توربينات الغاز
ذات الدورة المفتوحة ( ،)OCGTأو توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (.)CCGT
وتتميز توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بتكوين أبسط بكثير من توربينات الغاز
عادة لتلبية أحمال الذروة وتوفر كفاءة كهربائية
ذات الدورة المركبة ،وتستخدم ً
معتدلة .وفي المقابل ،فإن توربينات الغاز ذات الدورة المركبة تعد أفضل بكثير من
حيث كفاءتها وتعتبر الخيار المفضل لتلبية طاقة الحمل األساسي ،إال أن تكلفتها
الرأسمالية أعلى من توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة .ويمكن لكال الخيارين
زيادة إنتاج توليد الطاقة أو خفضه ،مع وجود معدل زيادة إنتاج أعلى في توربينات
الغاز ذات الدورة المفتوحة ،مما يعزز المرونة التشغيلية لمحطة توليد الطاقة
الكهربائية في الشبكة .ومع ذلك ،أصبحت الكفاءة الحرارية العالية لتكنولوجيا
توربينات الغاز ذات الدورة المركبة القوة الدافعة وراء اعتمادها ،حيث وصلت إلى
نطاق يتراوح ما بين ( ،)60 - ٪50ما يمثل تحسنا كبيرا على كفاءة توربينات الغاز
ذات الدورة المفتوحة البسيطة ،التي تبلغ حوالي .)IPIECA 2013( ٪33
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نقوم باستخدام
المواصفات الفريدة
طويلة األجل التي تنفرد
بها كل منطقة ،بحساب
الطلب االفتراضي على
الكهرباء السكنية للفترة
( ،)2018 - 2016مع بقاء
أسعار الكهرباء ثابتة عند
مستويات عام 2015

5

تعتبر الكهربة المباشرة
باستخدام مصادر الطاقة
المتجددة من وجهة نظر
خيارا أفضل بكثير
الكفاءةً ،
إلزالة الكربون من شبكة
الطاقة

كذلك تتيح تطبيقات ( )Power-to-Xاستخدام الطاقة المتجددة إلنتاج ناقالت
الطاقة الغازية مثل الهيدروجين ،التي ُتستخدم بعد ذلك كوقود لتوليد الطاقة
الكهربائية من خالل توربينات الغاز .غير أن من شأن هذه التطبيقات أن تؤدي
إلى خفض الكفاءة العامة الدائرية بسبب المراحل المتعددة لتحويل الطاقة
المتضمنة في هذه العملية .ويوضح الشكل ( )3هذا التأثير ،حيث تنخفض كفاءة
محطة توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة العاملة بالغاز الطبيعي من
معدل ٪52إلى نحو  ،٪40إذا تم استخدام الهيدروجين بنسبة  ٪100كوقود
إلنتاج الطاقة الكهربائية .ويعزى السبب في ذلك إلى المتطلبات الكبيرة
للطاقة من أجل عملية التحليل الكهربائي للمياه إلنتاج الهيدروجين ،كما أن إعادة
استخدام هذا الهيدروجين لتوليد الطاقة يخفض أيضا من الكفاءة الدائرية.

الشكل  .3رسم توضيحي للكفاءة الدائرية للهيدروجين بنسبة  ٪100في تطبيق (.)Power-to-X

المصدر :توضيح المؤلفين
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مزيج الهيدروجين والغاز الطبيعي من أجل إحداث اضطراب في اقتصاديات
إنتاج الكهرباء
يمكن أن يكلف الهيدروجين األخضر المنتج باستخدام موارد متجددة ما يتراوح
اعتمادا على تكاليف توليد الطاقة المتجددة
بين ( 3إلى  )6.5دوالر للكيلوجرام
ً
في األسواق المختلفة ( .)European Commission 2020مما يعني أن أسعار
دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية على أساس
الغاز تتراوح ما بين ( 26و)57
ً
مكافئ الطاقة ،األمر الذي يجعل الهيدروجين األخضر أكثر تكلفة من الغاز
الطبيعي في معظم الواليات القضائية.
وبالتالي ،فإن مزج الهيدروجين بنسبة  ٪20من حيث الحجم في توربينات
الغاز ذات الدورة المركبة بسعر الغاز المفترض  4.5دوالر /مليون وحدة حرارية
بريطانية ،سيؤدي إلى زيادة تكلفة الوقود (على سبيل المثال ،التكاليف الحدية
دوالرا /ميجاواط ساعة (بدون مزج) إلى 63
قصيرة األجل) إلنتاج الكهرباء من 31
ً
دوالرا /ميجاواط ساعة (عند سعر الهيدروجين  3دوالرات /كجم) أو  87دوالر/
ً
ميجاواط ساعة (بسعر الهيدروجين  5دوالرات /كجم) ،حسب ما هو موضح في
الشكل ( .)4وتتراوح هذه زيادة ما بين ( ٪100إلى  )٪175في تكلفة الوقود
إلنتاج الطاقة الكهربائية من أجل خفض االنبعاثات الناجمة عن ذلك بنسبة .٪7
وضوحا بالنسبة للمنتجين الذين يستخدمون
كما سيكون التأثير السلبي أكثر
ً
الغاز الطبيعي ذي السعر المنخفض (مثل  1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية) وذلك بسبب التفاوت الكبير في فروقات األسعار بين الهيدروجين
األخضر والغاز الطبيعي .كما أن من شأن ارتفاع نسبة مزج الهيدروجين أن تؤدي
إلى تفاقم تكلفة اإلمداد بالكهرباء "الكهربة" (الشكل .)5

بالنسبة للكهربة ،يجب أن
يتنافس الهيدروجين مع
الغاز الطبيعي على أساس
قيمة التدفئة

بالمقارنة مع هذا ،ظل متوسط أسعار الكهرباء مقدما للبيع بالجملة في أوروبا
أقل من  60دوالر لكل ميغاواط /ساعة على مدى السنوات الثالث إلى األربع
الماضية (باستثناء األزمة الحالية التي بدأت تتكشف منذ شهر أبريل من عام
 ،2021وأدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار الكهرباء بالجملة) .بينما نجد في
إسبانيا والبرتغال ،أن األسعار قد تضاعفت بمعدل ثالثة أضعاف في األشهر
الستة الماضية لتصل إلى  175يورو /ميغاواط ساعة ( 203دوالرات /ميغاواط
ساعة) في شهر سبتمبر من عام Hernández-Morales and Cienski( 2021
 .)2021; BBC 2021وفي نفس الوقت تقري ًبا ،بلغ متوسط السعر اليومي
للكهرباء بالجملة في المملكة المتحدة مستوى قياسي بلغ  277.30يورو/
ميجاواط ساعة ( 376.8دوالر /ميجاواط ساعة) في المزاد الفوري "Nord Pool
 .)N2EX" (Nord Pool 2021إال أن بإمكان هذه األسعار المرتفعة في أسواق
الكهرباء بالجملة أن تدعم الكهربة القائمة على الهيدروجين .فيما شهدت األسعار
قبل هذا العام ارتفاعات بين الفينة واألخرى متجاوزة  9دوالر /مليون وحدة حرارية
بريطانية بسبب الظروف الصعبة للسوق .كذلك تجاوزت واردات الغاز الطبيعي
المسال إلى آسيا في الفترة الواقعة ما بين ( 2011و )2014مبلغ  14دوالر/
مليون وحدة حرارية بريطانية ( .)Corbeau, Shabaneh, and Six 2016إال أن
ناتجا إلى
االرتفاع الحالي في أسعار الكهرباء بالجملة في كافة أنحاء أوروبا كان ً
حد كبير عن االرتفاع الحاد في أسعار الغاز في الفترة التي سبقت موسم شتاء
ما مدى واقعية استخدام الهيدروجين من أجل اإلمداد بالكهرباء (الكهربة)؟
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 .2022/2021وقد نتج هذا االرتفاع عن أسواق الغاز الصخري في قارتي أوروبا
وآسيا ( ،)Eckert, Twindale, and Crellin 2021مما أدى إلى ارتفاع أسعار
الغاز فيهما متجاوزا سعر  30دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية .إال أن من
المرجح أن يكون اتجاه األسعار هذا مؤق ًتا ،ونتوقع تراجع أسعار الغاز الطبيعي
بالتزامن مع تحسن وتيرة العرض.
وبالتالي ،فإن من غير المحتمل أن يكون استخدام الهيدروجين ألغراض الكهربة
منطق ًيا من الناحية االقتصادية ما لم يتم فرض سعر باهظ للكربون على إنتاج
الكهرباء القائم على الوقود األحفوري .ولكن وعلى المدى الطويل ،عندما ُيتوقع
أن تقل تكلفة الهيدروجين األخضر عن  1دوالر /كجم ،فإن اقتصاديات الكهربة
من خالل الهيدروجين قد تتغير لصالحها ،وبشكل أكبر حتى في الدول التي تصل
فيها أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي  10دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبما أن الدولة تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ،2050
فإنها تخطط لتحويل بعض طاقتها القائمة على الوقود األحفوري إلى الهيدروجين،
وتهدف إلى جعلها قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مقابل الغاز الطبيعي
المسال ( .)METI 2017وقد استوردت اليابان بنجاح في عام  ،2020شحنة
تجريبية من األمونيا الزرقاء من المملكة العربية السعودية ألغراض االستخدام
المباشر في محطات توليد الطاقة.

الشكل  .4تأثير مزج الهيدروجين على التكلفة الحدية قصيرة األجل لألسعار المختلفة للغاز والهيدروجين.
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120

20% H2 @ $5 per kg

الغاز الطبيعي بنسبة٪100

المصدر :تقديرات المؤلفين
مالحظات :بنا ًء على (أ) معدل التدفئة الصافي المفترض  6,550وحدة حرارية بريطانية /كيلوواط ساعة (قيمة حرارية دنيا)،
الذي يقابل صافي كفاءة بنسبة  ٪52في طريقة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة( ،ب) والقيمة الحرارية للغاز الطبيعي البالغة
 34,200كيلوجول /متر مكعب( ،ج) عامل حمل  ٪75لمحطة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة.
ما مدى واقعية استخدام الهيدروجين من أجل اإلمداد بالكهرباء (الكهربة)؟
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الشكل  .5التكلفة الحدية قصيرة األجل ألسعار األمزجة المختلفة للهيدروجين والوقود.
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الغاز الطبيعي بسعر  4.5دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
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 3دوالر /كيلوجرام من الهيدروجين

 5دوالر /كيلوجرام من الهيدروجين

المصدر :تقديرات المؤلفين

الخاتمة
تعتبر الكهربة المباشرة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من وجهة نظر
خيارا أفضل إلزالة الكربون من شبكة الطاقة مقارنة بالهيدروجين.
الكفاءةً ،
ويحتوي الهيدروجين على كثافة طاقة أقل من الغاز ،إال أن اآلثار طويلة المدى
الستخدامه في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية وتطبيقات االستخدام
النهائي ال تزال قيد الدراسة .كما أن الكهربة باستخدام الهيدروجين بنسبة ٪100
لها كفاءة شاملة تبلغ معدل  ٪40أو أقل .وألن الهيدروجين األخضر الممتاز يتفوق
على أنواع الوقود األخرى ،فإن من األفضل استخدامه في القطاعات التي يصعب
مقارنة بتوليد الطاقة .ومع ذلك ،فقد تكون هنالك
خفض مستويات انبعاثاتها
ً
حالة الستخدام الهيدروجين لتغطية أوقات الذروة في األماكن التي تكون فيها
أسعار الغاز مرتفعة ،أو لتوفير خدمات المرونة الالزمة لتشغيل الشبكة بشكل
موثوق .كما يمكن للتكلفة المتغيرة لحرق الهيدروجين من أجل توليد الطاقة
أن تصل إلى التكافؤ مع إنتاج الكهرباء القائم على الغاز الطبيعي عندما تكون
تكلفة الغاز الطبيعي حوالي  10دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية ،وتكون
تكلفة الهيدروجين األخضر حوالي دوالر واحد للكيلوجرام .إال أنه سيكون من
الضروري إجراء المزيد من عمليات التطوير في مجال تخزين الهيدروجين على
نطاق واسع وفعال من حيث التكلفة ،من أجل االستفادة من إمكانات تطبيقات
( )Power-to-Xللهيدروجين بوصفه وقودا لتوليد الطاقة.

ما مدى واقعية استخدام الهيدروجين من أجل اإلمداد بالكهرباء (الكهربة)؟
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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو 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  2022محفوظة 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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