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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  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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الملخص
الري على
يعتمد القطاع الزراعي السعودي ألغراض ّ
الديزل الذي يتم توفيره للمزارعين بأسعار تقل كثيرا
عن متوسط السعر العالمي ،مما يعني ضمن ًا
تكبد تكاليف فرص بديلة مرتفعة ،ونقوم في
هذه الدراسة  -بمساعدة نماذج الطاقة الكهربائية
المقترنة بنماذج االقتصاد الكلي  -بتقييم آثار
االقتصاد الكلي المترتبة على التوقف عن استخدام
وقود الديزل وكهربة أنشطة الري في القطاع الزراعي
السعودي .ونتناول ثالثة سيناريوهات لعمليات
الكهربة ،متمثلة في :كهربة كل مزرعة فردية بشبكة
طاقة كهربائية صغيرة متجددة هجينة ومخصصة،
وكهربة مجموعة المزرعة بأكملها عن طريق التوليد
المركزي ،وربط المجموعة بأكملها عبر الربط بشبكة
الكهرباء الوطنية .وتوصلنا -بالمقارنة مع الحالة
األساسية -إلى أن ربط مجموعة المزرعة بشبكة
الكهرباء الوطنية يعد أفضل الخيارات من حيث
الجدوى االقتصادية ولكنه األقل مالءمة للبيئة .فيما
تعد سيناريوهات توليد الطاقة الكهربائية المتجددة

(مقارنة
عن طريق التوليد المركزي أكثر تكلفة
ً
بسيناريو نقل الطاقة) وذلك الرتفاع التكاليف
المتعلقة بالبطاريات والبنية التحتية للغاز .عالوة
على ذلك ،فإن الجدوى المالية لخيار شبكة الطاقة
الكهربائية الصغيرة المتجددة تتوقف على افتراض
تكلفة الفرص البديلة .بينما نجد من منظور
االقتصاد الكلي ،أن )1( :اآلثار المترتبة على توفير
فرص العمل والقيمة المضافة الناجمة عن اإلنفاق
على الديزل من عائدات التصدير رغم أنها تعتبر
إيجابية ،إال أنها ضئيلة للغاية ،مما يعني أنه كلما
زادت الكميات المستبدلة من وقود الديزل ،زادت
بالتالي الفوائد المحققة ،و( )2يعتبر تأثير اإلنفاق
تعزيزا للنمو مقارنة بتأثير اإلنفاق
القطاعي أكثر
ً
الحكومي العام .ويمكن أن يؤدي اتخاذ مثل هذه
التدابير إلى زيادة تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي
مثلما اتضح في برنامج تحقيق االستدامة المالية
(برنامج تحقيق التوازن المالي السابق) الخاص
بالرؤية السعودية .2030
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النقاط الرئيسة
يعتمد القطاع الزراعي السعودي على الديزل في
وف ر للمزارعين بسعر
عمليات ضخ المياه ،وهو ُي َّ
يقل كثيرا عن متوسط السعر العالمي ،مما
يعني ضمن ًا تكبد تكاليف فرص بديلة مرتفعة.
ُق يمت التكاليف واآلثار االقتصادية الكلية
المترتبة على كهربة أنشطة ضخ المياه
باستخدام ثالثة سيناريوهات متمثلة في)1( :
شبكة طاقة كهربائية صغيرة هجينة ومتجددة،
( )2التوليد المركزي للطاقة الكهربائية الذي
يزود المجموعة بأكملها )3( ،ربط المجموعة
بأكملها بشبكة الكهرباء الوطنية.

تبين بمقارنة الحالة األساسية أن ربط مجموعة
المزرعة بشبكة الكهرباء الوطنية يعتبر الخيار
األكثر جدوى من الناحية االقتصادية ،ولكنه
الخيار األقل مالءمة للبيئة .عالوة على ذلك،
فإن الجدوى المالية لخيار الشبكة الكهربائية
الصغيرة المتجددة تتوقف على افتراض تكلفة
الفرص البديلة.
كذلك تعد اآلثار المترتبة على اإلنفاق على
صادرات الديزل من حيث الوظائف والقيمة
المضافة من األمور اإليجابية في هذا الصدد،
ورغم أنها تعد ضئيلة للغاية ،إال أنها تشير إلى
أنه كلما ارتفعت الكميات المستبدلة من وقود
الديزل ،زادت الفوائد المحققة .عالوة على ذلك،
فإن التأثير القطاعي المستهدف لجانب العرض
يعزز النمو بدرجة أكبر مقارنة باإلنفاق الحكومي
العام.

التكلفة ،واالنبعاثات ،واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في القطاع الزراعي السعودي

4

 .1المقدمة
تولي الدول اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي لعدة
أوال وقبل كل شيء،
أسباب ،منها أن هذا القطاع يعد ً
ألي سياسات تتعلق بتوفير
بمثابة العمود الفقري ّ
األمن الغذائي ( ،)Bureau and Swinnen 2018كذلك
أكدت جائحة كوفيد ،19-إلى جانب االنقطاعات التي
أصابت سلسلة اإلمداد العالمية ،الكيفية التي تنظر
بها الحكومات إلى الروابط المشتركة القائمة بين
القطاع الزراعي واألمن الغذائي (Deaton and Deaton
 .)2020ثان ًي ا ،يساهم القطاع الزراعي في التنويع
االقتصادي ،ال سيما في االقتصادات القائمة على
دورا هاما في
النفط ،إضافة إلى أن بإمكانه أن يؤدي ً
إيجاد فرص العمل سواء بنحو مباشر أو غير مباشر
( .)Loizou et al. 2019ثال ًث ا ،تحد الصناعات المتعلقة
بالزراعة بكافة أنشطتها ،من عمليات الهجرة إلى
المناطق الحضرية ( ،)Hatab et al. 2019ذلك أن
ارتفاع معدالت الهجرة من المجتمعات الريفية إلى
المناطق الحضرية يؤدي إلى إجهاد البنية التحتية
الحضرية وتأخير وتيرة التنمية الريفية (Ge et al.
.)2020
كما نجد وفقا للعوامل المذكورة أعاله (من بين
أمور أخرى) ،أن الدول في كافة أنحاء العالم قد أولت
خاص ا بالقطاع الزراعي ،والمملكة العربية
اهتمام ا ً
ً
السعودية ليست استثنا ًء من ذلك .حيث قامت
المملكة على مدى عقود ،بتحفيز الصناعة الزراعية
من خالل استخدامها آلليات مختلفة بما فيها على
سبيل المثال ،القروض من دون فوائد ،وخطط
االئتمان المواتية وأسعار الطاقة المنخفضة .ويعتبر
هذا الدور التيسيري ضرورة ال غنى عنها من جانب
الحكومة والسكان على السواء بالنظر إلى الحد
األدنى من األراضي المتاحة الصالحة للزراعة ،وارتفاع
درجات الحرارة في فصل الصيف ،وانخفاض مستويات
هطول األمطار ( .)Mahmood et al. 2019غير أنه
وعلى الرغم من هذه الظروف البيئية الصعبة ،فإن
وفق ا لمنظمة األغذية
المملكة العربية السعودية ً -
والزراعة التابعة لألمم المتحدة( 1الفاو) – امتلكت
في عام  2019حوالي  500,000هكتار من األراضي

الزراعية ،وتعد المملكة ثاني أكبر دولة منتجة للتمر
في العالم ،حيث يمثل إنتاجها  ٪17من اإلنتاج
العالمي.
كما يشيع في المملكة العربية السعودية على
غرار الدول األخرى ،استخدام أنظمة الري المحوري
( )CPISأو ما يسمي بالري الدائري ،2وتتكون أنظمة
الري المحوري من أنبوب به مرشات على طوله
يتحرك في نمط دائري حول محور مركزي ،ويضخ
الماء إلى األنبوب من خالل نقطة المحور .أما على
الصعيد العالمي ،فتعتبر أنظمة الري المحوري
نظرا لمزاياها
شيوع ا
أكثر أنظمة الري بالرش
ً
ً
العديدة ،بما فيها الكفاءة العالية ،والقدرة على ري
األراضي غير المستوية ،وانخفاض تكاليف تشغيلها
وصيانتها ( ،)Waller and Yitayew 2016ويبلغ الطول
النموذجي ألنبوب أنظمة الري المحوري حوالي 400
متر ،ويروي مساحة مزرعة إجمالية تبلغ حوالي 50
هكتارا.
ً
من جانب آخر ،نجد أن إمدادات المياه بالنسبة للمزارع
التي تستخدم أنظمة الري المحوري في المملكة
تأتي بصفة عامة من طبقات المياه الجوفية ،وتقوم
الدف عات بعد
مضخة توربينية عمودية تستخدم َّ
عملية حفر البئر ،برفع المياه إلى السطح .فيما يوفر
الدوران الميكانيكي للمضخة عن طريق محرك يعمل
أيض ا توصيل المولد الكهربائي
بالديزل .كما يمكن ً
بمحرك الديزل لتوفير الكهرباء للمحركات التي
تحرك عجالت أنظمة الري المحوري .كما نجد إضافة
إلى سعر الديزل المنخفض ،أنه تم استخدام الديزل
من الناحية التاريخية في أنظمة الري المحوري في
المملكة ألن معظم األراضي الزراعية فيها تقع في
أماكن بعيدة عن شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية.
ومع ذلك ،فإن استخدام الديزل ينجم عنه كمية كبيرة
من االنبعاثات ،وينطوي على تكبد تكاليف كبيرة
للفرص البديلة .فضال عن وجود التحديات اللوجستية
والتكاليف الباهظة المرتبطة بالحفاظ على إمدادات
ثابتة من الديزل بالنسبة لهذه المزارع.
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 .1المقدمة
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية دشنت
في عام  ،2015حملة وطنية إلصالح أسعار الطاقة
من أجل ترشيد استهالك الطاقة وتعزيز أوجه الكفاءة
في كافة القطاعات .أما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي
السعودي على وجه الخصوص ،فقد أوضح الباحثان
( )Hasanov and Shannak (2020بشكل تجريبي
أن االستثمار في رأس المال والتقدم التكنولوجي
يؤديان إلى تنمية مستدامة بنحو أفضل مقارنة
باستمرار تبني حوافز الكهرباء .وتصبح البدائل أكثر
تنافسية بالتزامن مع إزالة الحوافز المالية من هذا
القطاع ،بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة .ورغم
أن التقنيات المتجددة قد ال تكون اقتصادية في
السابق ،إال أن بإمكان التطورات التكنولوجية في
صناعة الطاقة المتجددة مقترنة بإصالحات األسعار
المحتملة والتدريجية في القطاع الزراعي أن تجعلها
أكثر جاذبية.
كذلك الحظ كل من ()Hasanov and Shannak (2020
أن الحكومة قد ترغب في االستثمار في البنية
التحتية للطاقة المتجددة ودعمها في هذا القطاع
كخيار سياسي لإلزالة التدريجية لحوافز الكهرباء.
نقوم في هذه الورقة ،بتقييم اآلثار المالية والبيئية
واالقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن
استخدام الديزل في القطاع الزراعي السعودي ،ونركز
بصفة خاصة على المزارع الموجودة في محافظة
طبرجل بالمنطقة الشمالية من المملكة .إذ توجد
في هذه المنطقة اآلالف من حقول المحاصيل
الدائرية التي تعتمد جميعها على المضخات العمودية
العاملة بالديزل ،وأنظمة الري المحوري .وتجيب
هذه الدراسة عن سؤالين بغاية األهمية ،أولهما ،ما
التكاليف المترتبة على كهربة أنشطة ضخ المياه
المستخدمة ألغراض الزراعة (أي التوقف عن استخدام
وقود الديزل) في المنطقة الشمالية من المملكة
العربية السعودية؟ ثانيهما ،ما اآلثار االقتصادية
الكلية المترتبة على هذا التحول؟ إذ يمكن أن يكون
مصدرا إليرادات كبيرة
الديزل على سبيل المثال،
ً
للمملكة إذا ما تم تصديره.

أيضا ،تتعدد جوانب المساهمات الواردة في هذا
أوال ،نقوم بجمع بيانات الضخ كل ساعة من
البحثً .
مرافق الزراعة الفعلية في المنطقة محل الدراسة
على مدى ثالث سنوات ،كما نستخدم أحدث
المواصفات بالنسبة للمضخات الكهربائية المشتراة
من البائعين الفعليين لها .وتشكل هاتان الخطوتان
اللتان تمثالن البيانات األولية ركيزتين أساسيتين
تساعدان على التحديد الدقيق لآلثار المترتبة على
وقف استخدام وقود الديزل في المنطقة .ومن ثم
نقوم بربط نماذج قطاع الطاقة ذات االرتباط غير
المباشر بنموذج االقتصاد الكلي لإلجابة على
األسئلة المذكورة أعاله ،ونستخدم نماذج تطوير
الشبكة الصغيرة الهجينة ونمذجة توسيع القدرات
لتحسين نمذجة االقتصاد الكلي الالحقة.
كما نتناول عند االستغناء عن وقود الديزل ،توليد
الطاقة المتجددة وربط تلك المزارع البعيدة بالشبكة
الوطنية للكهرباء .إذ قد تساعد النتائج التي يتوصل
إليها هذا البحث في صياغة مناقشة سياسات
الطاقة في المملكة .ويمكن أن تفيد النتائج التي
توصلنا إليها في إجراء المراجعات المستقبلية
ألسعار الديزل وتعريفة الكهرباء الزراعية كجزء من
نطاق ا الجارية داخل
إصالحات أسعار الطاقة األوسع
ً
المملكة .عالوة على ذلك ،فإن للرؤى المستمدة من
هذا التحليل أهميتها بالنسبة للمناقشات الحالية
المتعلقة بالربط الشبكي بين المملكة العربية
السعودية وجيرانها الشماليين ،في األردن والعراق.
تم تنظيم ما تبقى من هذا البحث على النحو
التالي :يقدم القسم الثاني ( )2مراجعة للمؤلفات
المتعلقة بجهود البحث المماثلة الموجهة نحو
الزراعة ،نستعرض في القسم الثالث ( )3تفاصيل
النمذجة واالفتراضات المرتبطة بها ،ونورد النتائج
ونناقشها في القسم الرابع ( ،)4قبل أن نختتم
البحث بالقسم الخامس (.)5
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 .2مراجعة موجزة للمؤلفات والسياق السعودي
تنامت وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في
القطاع الزراعي على مدى العقدين الماضيين على
الصعيد العالمي ( ،)Carrêlo et al. 2020وتعد هذه
الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة بصفة
عامة نتيجة الرتفاع أسعار الكهرباء (Langarita et
 ،)al. 2017وتخفيضات التكاليف التي تحققت في
مجال تقنيات الطاقة المتجددة .كما تشكل إمكانية
دافع ا قويا لتوسيع نطاق نشر
الحد من االنبعاثات ً
المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة
( .)Ridzuan et al. 2020وعلى الرغم من أن هذه
العوامل مجتمعة تنطبق على الصعيد العالمي
بصفة عامة ،إال أن هناك تفاصيل محددة في كل دولة
تستدعي إجراء تحليل مفصل.
عادة ما تكون المزارع التي تتطلب طاقة متجددة
ً
ويمكن التنبؤ بها هي المزارع التي تتمتع بإمكانات
جيدة للطاقة المتجددة ،وتصبح حالة الطاقة المتجددة
أقوى إذا ما طابقت معدالت التوليد مستويات
الطلب على الري ( .)Eyre 2015كما بينت العديد
من الدراسات أن عدم التوافق بين الطلب على المياه
الزراعية وتوليد الطاقة المتجددة يؤثر تأثيرا كبيرا
على الجدوى االقتصادية لنظام الطاقة المتجددة
(.)Chandel, Naik, and Chandel 2015
من جانب آخر ،عقد كل من (Jadhav, Sawant, and
 )Panicker (2020مقارنة بين مضخات الطاقة
الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة ،ومضخات
الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة،
وأنظمة التوزيع ذات الجهد العالي ( ،)HVDSمع مراعاة
موسمية الري وأحجام مضخات المياه وتكلفة البنية
التحتية للطاقة الكهربائية في الهند .ويرى المؤلفون
أن مضخات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة
بالشبكة تعد الخيار األكثر جدوى اقتصادية ،تليها
األنظمة المنفصلة لتزويد المياه الزراعية .كما تبين
بالمثل  -في سياق أستراليا ( - )Eyre 2015أن الطاقة
الشمسية الكهروضوئية مكلفة للغاية إذا تعذر وجود
استخدامات أخرى للطاقة في المزرعة.

كما أن من المهم للغاية عند تقييم الجدوى
االقتصادية للخيارات المختلفة المتاحة لتشغيل
أنشطة الري ،القيام بدمج الحوافز المرتبطة بكل
تقنية على حدة من أجل الوصول إلى التكلفة
خيارا
الحقيقية لعمليات الضخ .وقد كان ضخ الديزل ً
محفزا من الناحية التاريخية .وعلى الرغم من أن
ً
العديد من الدراسات بينت أن المضخات التي تعمل
بالطاقة الشمسية تعد أكثر كفاءة وفعالية من حيث
التكلفة على مدى عمر المشروع مقارنة بمضخات
الديزل ،إال أن حوافز الوقود تجعل عمليات ضخ الديزل
أي مزايا تقنية
أكثر جدوى اقتصادية ،بغض النظر عن ّ
يمكن تحقيقها عن طريق الضخ باستخدام الطاقة
الشمسية ( .)Closas and Rap 2017نتيجة لذلك،
أجريت العديد من الدراسات تقييما لجدوى إدخال الري
القائم على الطاقة المتجددة بدعم من السياسات.
فعلى سبيل المثال ،قام كل من (Rubio-Aliaga
 )et al. (2019بدراسة السيناريوهات المختلفة في
سياق إسبانيا ،حيث يستطيع المزارعون تصدير
الطاقة الفائضة الناتجة عن الطاقة الكهروضوئية
إلى الشبكة ،ويوصي المؤلفون بضرورة تبني
التدخالت السياسية الستبدال محركات الديزل
بمصادر الطاقة المتجددة ،وتكتسي هذه المناقشة
حول الحوافز أهمية خاصة وهامة في سياق هذا
البحث ألنه يتم كما ذكرنا ،تحفيز الديزل في
المملكة العربية السعودية.
أما عندما ترتبط القيمة النقدية بالتلوث (مثل
ضريبة الكربون) ،فإن الجاذبية المالية للخيارات
المختلفة تتغير بدرجة كبيرة .ومع ذلك ،ومهما
كانت آثار سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ
التي سيتم سنها ،فينبغي عدم المساس باألمن
الغذائي مطلقا ( .)Frank et al. 2017إذ عادة ما
يتطلب الحد من االنبعاثات في هذا القطاع دراسة
كافة األنشطة الزراعية التي تؤدي إلى عوامل خارجية،
مثل حراثة األرض والفِ الحة والتسميد والري (Jaiswal
 .)and Agrawal 2020كذلك ستؤدي ضرائب
الكربون ،أو الحدود القصوى لالنبعاثات في القطاع
الزراعي إلى البحث عن بدائل لألنشطة الحالية
المعتادة مثل :تحويل محركات الديزل باستخدام
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الديزل والغاز الطبيعي معا (.)Grebnev et al. 2020
أما في بعض الدول التي تكون فيها ضريبة الكربون
دوالرا
مرتفعة بدرجة ملحوظة ،مثل السويد (125
ً
للطن) ،فتصبح التقنيات التي عادة ما تكون باهظة
الثمن ،والتي ال تستخدم في القطاع الزراعي مثل
"المحلل الكهربائي للهيدروجين" ،قابلة للتطبيق من
الناحية المالية (.)Janke et al. 2020
على الرغم من وجود العديد من بدائل ضخ المياه،
فينبغي تقييم كل تطبيق على حدة لتحديد أنسب
الخيارات ،وتتمثل عينة هذه الدراسة في مزارع العلف
المعروفة باستهالكها لكميات كبيرة من المياه.
عالوة على ذلك ،فإن المياه الجوفية توجد على
عمق يبلغ حوالي  200متر ،فإذا أخذنا هذا العمق
في االعتبار إلى جانب ارتفاع معدل التدفق الالزم
( 1000جالون في الدقيقة) ،فال يمكن استخدام
مضخات التيار المباشر الحالية .وإنما ُت ستخدم
بصفة عامة مضخات التيار المستمر التي تعمل
بالطاقة الشمسية في أعماق اآلبار المنخفضة وذات
معدالت التدفق األقل بكثير (Ibrik 2020; Korpale,
 .)Kokate, and Deshmukh 2016كما تعد محركات
أيض ا أكثر كفاءة مقارنة بمحركات التيار
التيار المتردد ً
المستمر من حيث الطاقة .وعلى هذا األساس ،فإن
محركات التيار المتردد تعد الخيار األنسب للتطبيق
الذي تمت دراسته في هذه الدراسة (.)Li et al. 2017
أما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ،فقد
حاولت الدراسات السابقة تقييم استخدام الموارد
المختلفة غير الديزل ألغراض الري .فعلى سبيل
المثال ،قام ( )Benghanem et al. (2013بدراسة
استخدام مضخات التيار المباشر التي تعمل بالطاقة
الشمسية في المنطقة الغربية للمملكة .واهتمت
هذه الدراسة بالمتطلبات المائية بارتفاع  80متر
وانخفاض ( 22متر مكعب /في اليوم) .بينما تتناول
الدراسات األخرى استخدام توربينات الرياح في ضخ

المياه الجوفية (Sahin, Bolat, and Al-Ahmari
 )2011; Rehman and Sahin 2012حيث يبلغ عمق
مترا .أيضا يجري تقييم أداء ضخ المياه
اآلبار ً 50
باستخدام الديزل والطاقة الشمسية في خمسة
مواقع جغرافية مختلفة في المملكة العربية
السعودية ( .)Rehman and Sahin 2015وتخلص
هذه الدراسة إلى أن استخدام الطاقة الشمسية
الكهروضوئية يخفض من تكاليف ضخ المياه بنحو
ملحوظ ،غير أن مبدأ الضغط الديناميكي الذي تمت
مترا فقط .وعلى الرغم من وجود
دراسته كان ً 50
دراسات أخرى متعلقة بهذا الموضوع (Alawaji et al.
 ،)1995; Rehman and Sahin 2016إال أن أي منها لم
يتناول تطبيق نفس العمق أو معدل التدفق الذي تم
تناوله في هذه الدراسة التي بين أيدينا.
يمكننا ومن خالل مراجعة المؤلفات المذكورة أعاله،
أوال :تعد الدراسات التي
إبداء ثالث مالحظات مهمةً .
الري في المملكة العربية السعودية
ركزت على ّ
قديمة نسب ًي ا ،وقد أحرزت التقنيات المتجددة
تقدما كبيرا في العقد الماضي ،مما يجعل من
هذه المؤلفات السابقة أقل أهمية فيما يتصل
بتقييم التكاليف الحالية للتكنولوجيا وقدراتها.
ثان ًي ا ،تناولت الدراسات السابقة مضخات الرؤوس
مترا) ومعدالت التدفق
القصيرة نسب ًي ا (أقل من ً 80
المنخفضة ،بينما تتطلب تطبيقات الري التي تمت
مناقشتها في هذه الدراسة مستويات طاقة أعلى
بكثير .ثال ًث ا ،لم يتم النظر في إصالحات أسعار
أي
الطاقة الجاري تنفيذها في المملكة حاليا في ّ
دراسة سابقة ،وذلك ألن معظم هذه اإلصالحات لم
تطبق إال منذ عام  .2016ونتيجة لذلك ،تتطلب
التطورات التكنولوجية والحكومية الجديدة التي
حدثت في السنوات القليلة الماضية ضرورة إجراء
تحليل يحوي آخر المستجدات في هذا السياق.
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 .3السيناريوهات ووصف النمذجة
توجد اآلالف من حقول المحاصيل الدائرية في
المملكة العربية السعودية ،وتركز هذه الدراسة
على المزارع الواقعة في المنطقة الشمالية من
المملكة بالقرب من الحدود الجنوبية األردنية .إذ يقوم
جميع المزارعين في هذه المنطقة بالري باستخدام
محركات وقود الديزل .وكما ذكرنا آنفا ،يعد الديزل
المصدر المختار للطاقة نظرا لبعد هذه المزارع عن

الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية .كذلك تنتج
معظم هذه المزارع العلف الذي يعتبر من المحاصيل
كثيفة االستهالك للمياه .ويبلغ عمق اآلبار التي
تزود هذه المزارع بالمياه حوالي  180متراً ،ويلزم لري
حقول العلف هذه معدل تدفق مياه يبلغ حوالي 1000
جالون في الدقيقة ،ويبين الشكل ( )1أدناه خريطة
هذه المنطقة.

الشكل  .1خريطة جوجل توضح الموقع الجغرافي للمزارع( :أ) خريطة المملكة العربية السعودية( ،ب) تكبير للجزء
الشمالي من المملكة العربية السعودية الذي توجد فيه المزارع( ،ج) مزيد من التكبير على الشكل الدائري.

)ج(

)ب(

)أ(

المصدر :خرائط جوجل.

جمعت البيانات الميدانية من المزارع الفعلية داخل
منطقة العينة ،بما في ذلك االستهالك اليومي
لوقود الديزل ومواصفات محرك الديزل ،ومعدالت
تدفق المياه ،والطاقة الالزمة لتحريك أنظمة الري
المحورية .وتعتبر المعلومات المتعلقة بمحرك
الديزل ،ومعدل تدفق المياه ذات أهمية خاصة ألنها
تعمل على توجيه خياراتنا لكهربة أنشطة الضخ
والري .ويتم على وجه التحديد ،تجميع منحنى تغير
الحمل لكل ساعة بالكيلوواط /ساعة ،لمدة عام كامل
من البيانات المجمعة.
تعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة
الرياح من التقنيات المتجددة التي يتم مراعاتها في
عمليات الكهربة ،كما يعد تخزين البطاريات تقنية
مرشحة لزيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
نظرا لطبيعتها المتقطعة .كذلك
وطاقة الرياح
ً

نتناول بالدراسة إمكانية ربط هذه المزارع بالشبكة
الوطنية للكهرباء .كما نستخدم من أجل المساعدة
على تصميم مزيج الطاقة األمثل برمجيات
( PLEXOSو )HOMERاللتان تعتبران مجموعتان من
حزم البرامج المتاحة تجار ًي ا التي تدعم التحسين
التقني واالقتصادي لجانب العرض ،كما يتم
أيضا باإلضافة إلى متطلبات الطاقة ،تحديد اآلثار
المترتبة على االنبعاثات الالحقة.
كذلك تعد االستثمارات في البنية التحتية للطاقة
كثيفة رأس المال ويتم استردادها على مدى فترة
طويلة نسب ًي ا .وبالتالي ،وباإلضافة إلى الموارد
المالية ،فإن معرفة وقت نضوب المياه من طبقات
المياه الجوفية يعتبر عامل حاسم آخر يؤثر على
جاذبية كل حل مقترح .وتشير تقديرات المؤلفات إلى
أن إمدادات المياه الجوفية في المنطقة ستنضب
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عام ا تقريبا (;DeNicola et al. 2015
في غضون ً 50
،)Drewes, Patricio Roa Garduño, and Amy 2012
مما يعد عامال يصب في مصلحة تبني خيارات
الطاقة المذكورة في هذه الدراسة ،وذلك لتوفر عامل
الوقت الكافي الالزم السترداد هذه االستثمارات.
نتناول على ضوء ما سبق ،السيناريوهات األربعة
التالية في هذه الدراسة )1( :سيناريو الحالة
األساسية )2( ،سيناريو تحويل كل مزرعة من المزارع
الفردية من االعتماد على استخدام وقود الديزل إلى
محرك كهربائي يعمل بشبكة صغيرة متجددة فردية
في الموقع )3( ،سيناريو تحويل المزارع من االعتماد
على وقود الديزل إلى محرك كهربائي مدعوم بمحطة
طاقة تعمل على توفير الطاقة لمجموعة المزرعة
بأكملها )4( ،سيناريو تحويل كل مزرعة فردية من

االعتماد على وقود الديزل إلى محرك كهربائي يعمل
عن طريق الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.

 1.3السيناريو األول – الحالة األساسية
يعتبر سيناريو الحالة األساسية الذي نشير إليه
باسم ( )BCبمثابة المعيار الذي تتم مقارنة جميع
السيناريوهات األخرى به ،ويفترض هذا السيناريو
أي أن المزارع ستستمر
استمرار العمل كالمعتادّ ،
في االعتماد على محركات وقود الديزل ألغراض الري.
ويبين الجدول ( )1البيانات األولية التي تم جمعها من
المزارعين الفعليين إلجمالي االستهالك السنوي
لوقود الديزل بالنسبة للمزارع التمثيلية (القيم
مقربة إلى أقرب .)1000

الجدول  .1االستهالك السنوي للديزل لمزارع األعالف التمثيلية.
العام

استهالك الديزل باللتر

2018

294,000

2019

280,000

2020

266,000

المصدر :كابسارك بنا ًء على مقابالت أجريت مع المزارعين.

بلغ متوسط استهالك وقود الديزل خالل أشهر الصيف  2.3السيناريو الثاني – الشبكات الصغرى

لعام  ،2020نحو  1400لتر في اليوم .وتراجع هذا
االستهالك خالل أشهر الشتاء إلى حوالي  400لتر في
سابق ا ،فإن هذا االستهالك للديزل
اليوم .وكما ذكرنا
ً
على مدار العام يعد ضروريا للحفاظ على معدل تدفق
المياه يبلغ حوالي  1000جالون في الدقيقة ،كما ُي باع
الديزل للمزارع بسعر  0.52ريال سعودي للتر الواحد،
ما يعادل  0.14دوالر أمريكي /للتر.

سيكون الهدف في هذا السيناريو تحويل كل مزرعة
فردية من استخدام محرك وقود الديزل إلى محرك
كهربائي يعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة
من شبكة موجودة في الموقع ،وتعد المحركات
الكهربائية بصفة عامة أكثر كفاءة مقارنة بمحركات
الديزل ،غير أن هذا الخيار يتطلب وجود طاقة أقل
نسب ًي ا لضخ المياه .كما ستستخدم معظم طاقة
المحرك لرفع المياه ،ولن تستخدم سوى كمية
ضئيلة منها لتشغيل المحركات التي تعمل على
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تحريك المحور .وال نراعي في هذا السيناريو ،أن
مصادر الطاقة المتجددة ستكون بديال جزئيا يحل
محل وقود الديزل ،وإنما نقصد بذلك االستغناء عن
استخدام وقود الديزل بالكامل .ورغم أن وجود الشبكة
الصغيرة الهجينة للطاقة المتجددة المعززة بالديزل
حال انتقال ًي ا مالئما في هذا السياق ،إال أن
قد يكون ً
هذه الورقة البحثية تهدف إلى تقييم تكلفة وفوائد
التخلي الكامل عن استخدام وقود الديزل.
كذلك تتمثل التقنيات التي يمكن استخدامها على
نطاق المزارع الفردية في تقنية الطاقة الشمسية

أيض ا استخدام
الكهروضوئية والتخزين ،كما يمكن ً
توربينات الرياح .وقد شرحنا ذلك بمساعدة الشكل
مخطط ا مفاهيم ًي ا لحقول المحاصيل
( )2الذي ُي بين
ً
الدائرية .حيث يبلغ قطر معظم حقول المحاصيل
الدائرية هذه نحو  800متر .ويوجد في وسط هذا
الحقل منطقة دائرية صغيرة للخدمات والتشغيل
(قطرها  100متر) .كما أنه يحتوي على محرك الديزل
وجهاز الضخ وصندوق التحكم اإللكتروني لنظام
الري المحوري والوظائف التشغيلية األخرى.

الشكل  .2مخطط مفاهيمي لحقل دائري نموذجي ُي روى بخط محوري مركزي ،ويحتوي الحقل الدائري (المنطقة
الخضراء) على منطقة خدمات صغيرة (المنطقة البيضاء الصغيرة في المنتصف) وخط أنابيب المياه الذي يتمحور
حول المركز.
لخط
خط
مياهWater
line
المياه of
the central
الري
نظام
المحوري pivot
irrigation
system
water line
Services and operation
والعمليات
منطقة الخدمات
area

100

800

دائري
محصول
Circular
حقلcrop
field

المصدر :الرسومات البيانية للمؤلفين.

إذا ما ُأريد بناء شبكة صغيرة ،فسيتم وضعها في
منطقة الخدمات .وبما أن خط المياه يدور (كما هو
مبين في الشكل " ،)"2فإن وجود توربينات الرياح في
منطقة الخدمات لن يسمح لخط المياه بإكمال دورة
كاملة (يتراوح ارتفاع خط المياه ما بين  4-3أمتار فوق
سطح األرض) .وعلى الرغم من أن بإمكان أنظمة
الري المحوري أن تتحرك في االتجاه المعاكس ،إال

أن هذا ال يعد عمليا .وقد يتمثل الحل البديل في
وجود توربينات الرياح على الحافة الخارجية لحقول
المحاصيل الدائرية .ونراعي في النمذجة ،وجود
شبكة صغيرة مع وبدون توربينات الرياح .فيما
تم في الجداول من ( 2إلى  )4تلخيص االفتراضات
المستخدمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة
الرياح والتخزين ،على التوالي.

التكلفة ،واالنبعاثات ،واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في القطاع الزراعي السعودي
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الجدول  .2االفتراضات المستخدمة لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
المعامل

القيمة

التكلفة الرأسمالية

 1200دوالر /كيلوواط

كفاءة الوحدة

%16

درجة الحرارة االسمية لخلية التشغيل

 47درجة مئوية

فقدان الطاقة حسب درجة الحرارة

 % -0.4درجة مئوية

خسائر النظام اإلجمالية

%15

تكاليف التشغيل والصيانة

 5دوالر /كيلوواط /للسنة

المصدر.Elshurafa et al. 2021 :

الجدول  .3االفتراضات المستخدمة لتوربينات الرياح.
المعامل

القيمة

التكلفة الرأسمالية

 1،000دوالر /كيلوواط

الخسائر اإلجمالية

%7

ارتفاع المحور

متنوع

تكاليف التشغيل والصيانة

 1,000دوالر /للسنة

المصدر.Elshurafa et al. 2021 :

الجدول  .4االفتراضات المستخدمة لنظام تخزين البطارية.
المعامل

القيمة

التكلفة الرأسمالية ( 4ساعات من التخزين)

 1,000دوالر /كيلوواط

تكلفة اإلحالل

 800دوالر /كيلوواط

أيام االستقاللية

يوم واحد

حد التدهور أو التردي

%80

كفاءة رحالت الذهاب واإلياب

%85

العمر التقويمي

10

الحد األدنى للشحن المسموح به

%20

المصدر.Elshurafa et al. 2021 :
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تم االتصال ببائع محلي يبيع المضخات والمحركات
لتقديم عروض أسعار للتطبيق قيد الدراسة ،وتوفير
مجموعة من المضخات الغاطسة التي تعمل بمحرك
وص ّن ف محرك التيار المتردد بحوالي 160
تيار مترددُ ،
كيلو واط .وبما أن الطاقة مطلوبة لتحريك نظام
الري المحوري والحفاظ على عمليات المزرعة األخرى
(المروحة واألضواء واإللكترونيات وخالفها) ،فإننا
نفترض حاجة المزرعة إلى  180كيلوواط من الطاقة
المستمرة.
وفق ا للبيانات التي تم الحصول عليها من عدة مزارع،
ً
فإن نظام الري المحوري يعمل لمدة  20ساعة يوم ًي ا
خالل أشهر فصل الصيف (يتوقف تشغيل النظام
صباح ا) .وفي
ما بين منتصف الليل والساعة 4:00
ً
المقابل ال يعمل النظام في فصل الشتاء إال لمدة

أربع ساعات فقط يوم ًي ا خالل فترة منتصف النهار
وذلك بسبب الحاجة لمستويات منخفضة من المياه
في األشهر األكثر برودة بسبب انخفاض معدالت
تبخر المياه .وتم من هذه البيانات ،تجميع منحنى
تغير الحمل الكامل للمزرعة العينة لمدة عام كامل
كما هو مبين في الشكل ( ،)3حيث يمثل المحور
السيني يوم السنة ،ويمثل المحور الصادي ساعة
اليوم .فيما يمثل مقياس اللون الموضح على
المحور األيمن الحمل .ملحوظة :يحدث الحمل اليومي
في فصل الصيف في الفترة من شهر مارس حتى
أكتوبر ،بينما يحدث الحمل اليومي في فصل
الشتاء في الفترة من شهر نوفمبر حتى فبراير ،كما
يتضح أن الحمل إما أن يكون حوالي  180كيلوواط أو
منخفضا للغاية.

الشكل  .3منحنى تغير الحمل السنوي للمزرعة موضح عبر ما يشار إليه بخريطة " ،"Dحيث يمثل المحور السيني
يوم السنة ،والمحور الصادي الساعة من اليوم .ويصور مقياس اللون الموضح على اليمين حجم الحمل بالكيلوواط.
250

24

اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط

150

12

100

6

50
0

365

270

180

ﻳﻮم اﻟﺴﻨﺔ

90

0

اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم

200

18

0

المصدر :المؤلفون.

أما إذا تم بناء شبكات صغرى ،فإن من المفترض أن
يكون المزارعون هم من يقومون بصيانة المعدات،
وستكون تكاليف الصيانة ضئيلة .باإلضافة إلى
ذلك ،لن تكون هنالك فاتورة كهرباء فعلية للمزارعين
ولن يقوموا بشراء وقود الديزل بعد اآلن .وقد ُي ترجم
هذا الوضع األخير إلى عدم تحقيق عوائد بالنسبة
للحكومة .ومن ثم حددنا في هذا السيناريو دفعة

شهرية ثابتة يدفعها المزارعون للحكومة باعتبارها
متوسط فاتورة شهرية تمثيلية (بنا ًء على تعرفة
الكهرباء الزراعية) .أو بمعنى آخر ،أنه يمكن اعتبار
هذه الدفعة الشهرية الثابتة آلية تمكن الحكومة من
استعادة االستثمار الذي سيتعين عليها طرحه من
أجل دعم المزارعين .كما سنتناول أيضا ألغراض عقد
المقارنات أحد االختالفات ،حينما ال يقوم المزارعون

التكلفة ،واالنبعاثات ،واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في القطاع الزراعي السعودي
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بالدفع مقابل الطاقة المولدة في الموقع .وستتم
اإلشارة إلى هذه السيناريوهات باسم (Microgrid-1
و.)Microgrid-2

عوامل االنبعاثات المستخدمة للغاز والديزل ما بين
 130و 172.4رطل /مليون وحدة حرارية بريطانية ،على
التوالي.

 3.3السيناريو الثالث – محطة توليد الطاقة

نشير هنا إلى أن من المعلوم بالضرورة أن توربينات
الغاز ذات الدورة المركبة تعد أكثر كفاءة مقارنة
بتوربينات الغاز ذات الدورة الواحدة ،إال أن توربينات
الغاز ذات الدورة الواحدة تتمتع بقدرة أعلى على
االنحدار وانخفاض تكاليفها الرأسمالية .كما أخذنا
في االعتبار في النموذج الذي قمنا بحله عن طريق
برمجيات ( )PLEXOSلمحاكاة سوق الطاقة ،كل من
أوجه الكفاءة ومعدالت االنحدار .فيما تتراوح معدالت
الحرارة ومعدالت التدرج المستخدمة لتوربينات الغاز
ذات الدورة المركبة وتوربينات الغاز ذات الدورة الواحدة
على وجه التحديد ،ما بين  6000و 9000وحدة حرارية
بريطانية /كيلوواط ساعة ،وما بين  20و 40ميغاواط/
دقيقة ،على التوالي.

يق ّي م سيناريو محطة توليد الطاقة إنشاء محطة
طاقة لمجموعة المزارع بأكملها ،وتتمثل التقنيات
التي ينظر فيها هذا السيناريو في توربينات الغاز
ذات الدورة المركبة ،وتوربينات الغاز ذات الدورة الواحدة،
وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،وطاقة
الرياح ،وتخزين البطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية
عام ا .كذلك
المركزة .كما يتم إجراء التحليل لمدة ً 20
يوجد إجمالي يضم حوالي  1430مزرعة في المنطقة
محور االهتمام ،مما يترجم إلى ذروة حمولة تبلغ
حوالي  250ميغاواط.
كما تم تلخيص التوقعات المتعلقة بالتكاليف
الرأسمالية لتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية
وطاقة الرياح وتخزين البطاريات والطاقة الشمسية
المركزة (للفترة اعتبارا من عام  2021إلى عام )2040
وإيرادها في الجدول ( .)4أيضا يتم باإلضافة إلى
محطة الطاقة ،تناول تكاليف إمداد محطة الطاقة
هذه بالغاز من المنطقة الشرقية (على سبيل المثال،
عبر خط األنابيب) .وبالنظر إلى الفوائد المترتبة على
اإليقاف التدريجي للحوافز المالية المخصصة للقطاع
سابق ا ،فضال عن التذكير
الزراعي حسبما فصلنا
ً
بأن المملكة العربية السعودية في سياق تنفيذ
ّ
خطة إصالح أسعار الطاقة ،فإننا نتناول سعرين
للغاز .يتمثل السعر األول في سعر الغاز الحالي البالغ
 1.25دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية ،أما السعر
الثاني فيتمثل في سعر  3دوالرات /مليون وحدة
حرارية بريطانية ،الذي يمثل تسعير مركز "هنري
هوب" لتجارة الغاز كما توقعته إدارة معلومات الطاقة
األمريكية .ويتم في كلتا الحالتين ،تضمين تكلفة
إضافية قدرها  0.5دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية
في النموذج لحساب تكلفة نقل الغاز .فيما تتراوح

أيض ا باإلضافة إلى توليد
يتطلب هذا السيناريو ً
الطاقة ،إنشاء محطة فرعية وشبكة توزيع لتوفير
الطاقة لجميع المزارع .غير أن تكاليف المحطات
الفرعية تتفاوت بحسب اختالف مواصفات كل
منها .ونفترض بالنظر إلى األحمال والمساحات
والمسافات التي تتناولها هذه الدراسة ،أن التكلفة
دوالرا،
التمثيلية للمحطة الفرعية تبلغ 150x10
ً
دوالرا.
فيما تبلغ تكلفة إنشاء شبكة توزيع 10×340
ً
يتم التوصل إلى هذه األرقام من خالل الرجوع إلى
العديد من الوثائق من المؤلفات (Karhammar et
al. 2006; NERCA 3. Scenarios and Modeling
Description Cost, Emission, and Macroeconomic
Implications of Diesel Displacement in the
Saudi Agricultural Sector 15 2019; Warwick
et al. 2016; Wattanasophon and Eua-Arporn
 .)2009; Yuan, Liu, and Li 2016وحتى لو تباينت
الحق ا في
هذه األرقام تباينا كبيرا -كما سيتضح
ً
التحليل -فإن الرؤى الشاملة تظل قائمة.
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الجدول  .5التكاليف الرأسمالية للتقنيات المرشحة المستخدمة في النموذج على مدار دورة الحل ،ترد جميع التكاليف
المدرجة أدناه بالدوالر /كيلوواط (.)Elshurafa et al. 2021
التقنية
العام

الطاقة الشمسية
الكهروضوئية

الطاقة الشمسية المركزة

طاقة الرياح

التخزين

2021

773

3,669

1,159

1,100

2022

736

3,616

1,139

1,005

2023

703

3,563

1,120

918

2024

674

3,511

1,100

840

2025

646

3,460

1,080

760

2026

626

3,409

1,064

750

2027

607

3,360

1,046

708

2028

589

3,311

1,028

678

2029

572

3,263

1,010

650

2030

555

3,215

992

640

2031

538

3,168

974

620

2032

522

3,211

961

600

2033

508

3,077

942

586

2034

493

3,032

927

571

2035

479

2,988

912

560

2036

466

2,944

896

549

2037

454

2,901

881

538

2938

442

2,859

866

528

2039

431

2,817

850

520

2040

419

2,776

833

518
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 4.3السيناريو الرابع – النقل
سيكون السيناريو الرابع واألخير الذي نسميه
سيناريو النقل ،ربط مجموعة المزرعة بأكملها
بشبكة النقل الوطنية للكهرباء ،ويتمثل االختالف
القائم بين هذا السيناريو وسيناريو محطة الطاقة
(السيناريو الثالث " )"3في أنه لن يتم بناء قدرة توليد
جديدة .إال أنه ستكون هناك حاجة إلى إنشاء خطوط
نقل إلى جانب محطة فرعية وشبكة للتوزيع .كما أن
من المفترض أن تبلغ تكلفة بناء خط النقل حوالي

 437,000دوالر /للكيلومتر ( )Giani et al. 2020وتم
إيراد تكاليف المحطة الفرعية وشبكة التوزيع في
القسم (.)3.3

 5.3ملخص السيناريوهات
يلخص الجدول التالي السيناريوهات األربعة المذكورة
أعاله ،إال أن سيناريو الحالة األساسية يعد السيناريو
الذي تقارن به السيناريوهات األخرى.

الجدول  .6السيناريوهات مصحوبة بوصف موجز لكل منها.
اسم ورقم السيناريو

وصف موجز

 .1الحالة األساسية

يعتبر هذا السيناريو المرجعي ويصف الوضع الراهن ،أن جميع المزارع تلبي احتياجات الري باستخدام وقود الديزل .كما تتم
مقارنة جميع السيناريوهات األخرى بهذا السيناريو.

 .2الشبكة الصغرى

يتم تشغيل كل مزرعة فردية بشبكة صغرى هجينة ومخصصة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والتخزين)،
وإيقاف تشغيل محرك الديزل وضخ المياه عبر مضخة كهربائية غاطسة ومحرك غاطس .ويختبر هذا السيناريو متغيرين
مختلفين :المزارعون الذين يدفعون مقابل حصولهم على الطاقة الكهربائية والذين ال يدفعون – الشبكة الصغرى ""1
( )Microgrid-1والشبكة الصغرى " )Microgrid-2( "2على التوالي.

 .3محطة توليد الطاقة

يتم تشغيل المجموعة الكاملة من المزارع عن طريق محطة توليد الطاقة (تتمثل التقنيات المرشحة في توربينات الغاز ذات
الدورة الواحدة ،وتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة ،وطاقة الرياح ،والطاقة الشمسية الكهروضوئية ،والطاقة الشمسية
المركزة وتخزين البطاريات) .وينبغي إيقاف تشغيل محركات الديزل وضخ المياه من خالل استخدام المضخة الكهربائية
الغاطسة والمحركات الغاطسة .واختبر في هذا السيناريو نوعين مختلفين من أسعار الغاز :هما سعري  1.25و 3.00دوالر/
لمليون وحدة حرارية بريطانية – الشبكة الصغرى " "1والشبكة الصغرى ( Powerplant-1( )2و ،)Plowerplant-2على
التوالي.

 .4النقل

كذلك يتم تشغيل المجموعة الكاملة للمزارع عن طريق ربط جميع المزارع بالشبكة الوطنية للكهرباء ،وينبغي إيقاف تشغيل
محركات الديزل وضخ المياه عبر المضخة الكهربائية الغاطسة والمحركات الغاطسة ،ونطلق على هذا السيناريو اسم
"سيناريو النقل".

التكلفة ،واالنبعاثات ،واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في القطاع الزراعي السعودي

16

 .4النتائج والمناقشة
 1.4الحالة األساسية
واضح ا بالنسبة إلى الحالة
يكون حساب التكاليف
ً
األساسية .وكما يتبين من الجدول ( ،)1فقد بلغ
إجمالي استهالك الديزل في عام  2020نحو 266,000
ألف لتر .ويبلغ إجمالي فاتورة الديزل للمزرعة قيد
الدراسة بهذا المقدار حوالي  133,000ريال سعودي
سنو ًي ا .ومع ذلك ،فإن السعر الحالي للديزل في
المملكة البالغ ( 0.52ريال سعودي /لتر أو  0.14دوالر/
لتر) يعتبر من بين أدنى األسعار في العالم ،حيث
يبلغ متوسط سعر الديزل العالمي حوالي دوالر/
للتر ،ويمكن أن تصل األسعار إلى دوالرين /للتر،
في هونغ كونغ على سبيل المثال .أما فيما يتعلق
باالنبعاثات ،فإن كل مزرعة ينجم عنها حوالي 665
ط ًن ا من ثاني أكسيد الكربون سنو ًي ا .وسينجم عن
المجموعة بأكملها في المجموع ،حوالي مليون طن
من ثاني أكسيد الكربون.

 2.4الشبكة الصغرى
تعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح
سابق ا ،التقنيات المرشحة
والتخزين كما ذكرنا
ً
لتصميم الشبكة الصغرى .ونفترض ألغراض
الموثوقية ،أن بإمكان البطارية توفير الطاقة للمزرعة
(أي يوم واحد من االستقاللية ،االستقالل
ليوم كامل ّ
الذاتي) .ونتيجة لذلك ،ستكون هناك حاجة إلى
بطارية تحتوي على محتوى طاقة يبلغ  180كيلوواط
×  20ساعة =  3600كيلوواط ساعة ( 3.6ميجاواط
ساعة) .كما يمكن لبطاريات أيون الليثيوم المعيارية
بقدرة تبلغ واحد ميجاواط 4 /ميجاواط في الساعة أن
تستوفي هذا المطلب بسهولة في مساحة صغيرة
نسب ًي ا (حاوية بمقاسات 6م × 2م) .ويتضمن أداء
البطارية تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة (يرجى الرجوع
إلى الجدول ".)"4
غير أن متطلبات المنطقة من الطاقة الشمسية
الكهروضوئية يفوق ذلك بكثير .فكما هو مبين في
الشكل ( ،)2فإن نصف قطر منطقة الخدمات الواقعة
مترا،
في منتصف حقل المحاصيل الدائرية يبلغ ً 50

مربع ا .فإذا
مترا
ً
أو أن مساحتها الكلية تبلغ ً 7,850
افترضنا أن نسبة المساحة إلى الطاقة تبلغ مترا
مربعا ( ) 0.11كيلو واط لوحدات الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ( ،)Elshurafa and Muhsen 2019فإن
الحد األقصى لقدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
التي يمكن نشرها تكون حوالي  860كيلوواط .ومن
الواضح أنه ال يمكن تغطية مجال منطقة الخدمات
بوحدات الطاقة الالزمة بالكامل .إال أننا حددنا
ألغراض هذه الدراسة ،المساحة المخصصة للطاقة
الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخدمات
مربع ا.
مترا
ً
لتكون بمعدل  ٪75من إجمالي ً 7,850
مما يقود لالفتراض بأن مساحة  5,900متر مربع
المتاحة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ترجمت
إلى القدرة على نشر ما يزيد على  650كيلوواط
من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة
الخدمات.
باستخدام برنامج  ) HOMER(3وبالنظر إلى القيود
المفروضة على المنطقة ،فإن الشبكة الصغرى
المثلى ستضم حوالي  600كيلوواط من الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،باإلضافة إلى تخزين
البطاريات إذا لم يتم تضمين توربينات الرياح .أما
إذا تم أخذ توربينات الرياح في الحسبان في سياق
مشكلة التحسين واالستخدام األمثل ،فإن المزيج
األمثل يصبح حوالي  505كيلوواط من الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،و 50كيلوواط من طاقة
الرياح والبطارية .ولكال الخيارين سمات مالية
متشابهة للغاية من حيث التكلفة الحالية الصافية
وتكلفة رأس المال والتكلفة المتوازنة للطاقة ،التي
تبلغ حوالي 2.68 :مليون دوالر ،و 1.6مليون دوالر،
و 0.20دوالر للكيلوواط ساعة .هذا باإلضافة لعدم
وجود انبعاثات مرتبطة بتوليد الطاقة بالنسبة لهذا
الخيار.
كذلك نبين في الشكل ( )4الكيفية التي يتم
بها تلبية الحمل باستخدام الطاقة الشمسية
الكهروضوئية والتخزين ليوم العينة في فصل
الصيف .وكما هو متوقع ،فإن التخزين يلبي الطلب
في ساعات الصباح الباكر .بينما تلبي األلواح
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الشمسية الكهروضوئية الطلب خالل منتصف
النهار .كما يؤدي التوليد الزائد عن طريق ألواح
الطاقة الشمسية الكهروضوئية خالل منتصف
النهار إلى شحن البطاريات .ويوضح الشكل ( )5الدور
القيم الذي تؤديه هذه البطاريات .غير أن مساهمة
البطاريات في تلبية الطلب خالل أشهر الشتاء تعد
مساهمة ضئيلة ،إذ ال تقوم بتوفير أي طاقة تقري ًب ا

لتلبية الطلب .ولكن هذه البطاريات تساهم إسهاما
كبيرا في تلبية الطلب خالل أشهر الصيف .عالوة
على ذلك ،فإن الحد األدنى لمحتوى الطاقة الذي
تصل إليه البطارية يبلغ حوالي  800كيلوواط في
الساعة ،ما يمثل الحد األدنى المسموح به لحالة
التغيير التي حددناها (أي  ٪20من  4ميجاواط في
الساعة ،على النحو المبين في الجدول ".)"3

الشكل  .4دور الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات في تلبية حمولة المزرعة خالل يوم من أيام فصل الصيف،
إذ تلبي البطارية الطلب خالل الساعات األولى من اليوم وبعد غروب الشمس ،فيما يستخدم الناتج المرتفع للطاقة
الشمسية الكهروضوئية العالية أثناء منتصف النهار لتلبية الطلب وشحن البطاريات.
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 3.4محطة توليد الطاقة
تمثل الخيار الثالث الذي تم تناوله في توفير الطاقة
للمجموعة الكاملة من المزارع من خالل محطة توليد
الطاقة الكهربائية .وكما هو مبين في القسم
الثالث ( )3من هذه الدراسة ،فقد استخدمنا برنامج
 ) PLEXOS(4للمساعدة في تحديد المزيج األمثل
للطاقة الذي من شأنه تحقيق الحد الدنى من

التكلفة .والجدير بالذكر هنا ،أنه تمت محاكاة سعري
الغاز على ضوء إصالحات أسعار الطاقة الجارية في
المملكة.
نرى وفقا لسعر الغاز البالغ  1.25دوالر /مليون وحدة
حرارية بريطانية ،أن النموذج يبني توربينات الغاز
فقط 220 :ميغاواط من توربينات الغاز ذات الدورة
المركبة ،و 70ميغاواط من توربينات الغاز ذات الدورة
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الواحدة (بإجمالي  290ميغاواط من قدرة التوربينات،
ويتم تقريب األرقام إلى أقرب  .)10وال يمكن ألي من
التقنيات األخرى منافسة ذلك .وتعتبر هذه النتيجة
متوقعة نظرا النخفاض سعر الغاز وارتفاع كفاءة
هذه التوربينات .فيما يتم  -وفقا لسعر الغاز البالغ
 3دوالرات /مليون وحدة حرارية بريطانية  -بناء قدرة
غاز مماثلة تبلغ  220ميجاواط من توربينات الغاز
ذات الدورة المركبة ،و 70ميجاواط من توربينات الغاز
ذات الدورة الواحدة .ومع ذلك ،فقد تم بناء حوالي 45

ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في
العامين األولين من التشغيل .كما ال يقوم النموذج
باختيار أي من التقنيات األخرى .ومن الواضح أن
سيناريو ارتفاع أسعار الغاز شجع على عمليات نشر
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،مما يقلل بالتالي
من معدالت االنبعاثات .فيما بلغ إجمالي االنبعاثات
السنوية  0.47مليون طن وفقا لسعر  1.25دوالر/
مليون وحدة حرارية بريطانية ،مقارنة بـمقدار 0.44
مليون طن من االنبعاثات في حالة سعر  3دوالرات/
مليون وحدة حرارية بريطانية.

نادرا ما يتم تفريغ البطارية خالل أشهر فصل الشتاء .إال أنها تصل إلى الحد
الشكل  .5محتوى الطاقة في البطاريةً ،
األدنى من حالة الشحن الالزمة لتلبية الطلب خالل فصل الصيف.
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 4.4النقل
أما فيما يتعلق بسيناريو النقل ،فإن التكاليف
التشغيلية تكون ضئيلة .وبمجرد أن تتم كهربة
المنطقة الزراعية المعنية بالطاقة الكهربائية عبر
خطوط النقل والتوزيع ،فإن المزارعين لن يقوموا بدفع
المال إال مقابل استهالكهم فقط .ومن الواضح أن

التكاليف الرأسمالية إلنشاء خطوط النقل تعتمد
بدرجة كبيرة على طول هذه الخطوط .ومع ذلك ،وكما
هو مبين في الجدول ( ،)7فإن التكاليف الرأسمالية
المطلوبة لسيناريو النقل تكون أقل مقارنة
بالسيناريوهات األخرى ،حتى بافتراض وجود مسافة
كبيرة نسبيا في سياقنا (على سبيل المثال200 ،
كم) .فيما ال يشكل الحمل اإلضافي

التكلفة ،واالنبعاثات ،واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة على التوقف عن استخدام وقود الديزل في القطاع الزراعي السعودي

19

 .4النتائج والمناقشة

البالغ واحد ( )1تيراواط في الساعة ،من حيث الطاقة،
الذي ستتحمله الشبكة الوطنية لهذه المنطقة
أي تحديات ،حيث إنها تمثل نسبة أقل من٪1
الزراعية ّ
من إجمالي استهالك الكهرباء في المملكة .و ُن ّذكر

بأن الحمل اإلضافي الذي يمكن تحمله من حيث
أي نحو ي ٪0.4من
الطاقة يبلغ  250ميغاواطّ ،
إجمالي الذروة الوطنية في المملكة.

الشكل  .6مزيج الطاقة األمثل الذي من شأنه تلبية الحمل في المزارع بأقل تكلفة .يتم توضيح سيناريوهين :أحدهما
بسعر غاز منخفض يبلغ  1.25دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية ( .)Powerplant-1واآلخر بسعر غاز مرتفع يبلغ 3
دوالرات /مليون وحدة حرارية بريطانية ( .)Powerplant-2وتأتي قدرة كبيرة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر
الشبكة عند ارتفاع سعر الغاز.
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 5.4عملية تجميع النتائج
تم تلخيص جميع تكاليف الحلول الثالثة المقترحة
في الجدول ( )7وقياسها مقابل سيناريو الحالة
األساسية .كما يحسب الجدول التكاليف من وجهتي
نظر الحكومة والمزارعين .أما بالنسبة لسيناريو
الشبكة الصغرى ،فال توجد تكاليف تشغيل
وصيانة تتكبدها الحكومة ،حيث من المفترض أن
يقوم المزارعون بصيانة المعدات على نفقتهم

الخاصة .كذلك نتناول تغييرين مختلفين كما ذكرنا
سابق ا :المزارعون ( )1يدفعون مبالغ مالية ثابتة
ً
للحكومة مقابل حصولهم على الكهرباء ،سيناريو
( )Microgrid-1و( )2ال يدفعون شي ًئ ا بالمرة ،سيناريو
(.)Microgrid-2
بالنسبة لسيناريوهات النقل ومحطة التوليد
( Powerplantو ،)Transmissionفإن من المفترض
أن تتحمل الحكومة تكاليف التشغيل والصيانة ،بما
فيها تكاليف تشغيل المحطات وإمدادات الوقود
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والنقل وصيانة شبكة النقل والتوزيع .وال
يقوم المزارعون بالدفع إال مقابل الطاقة التي
وفق ا للتعريفة الحالية للكهرباء
يستخدمونها ً
المطبقة على القطاع الزراعي ،البالغة 0.20
(أي  0.053دوالر
ريال سعودي /كيلوواط ساعة ّ
أمريكي /كيلوواط ساعة) .وكما هو متوقع ،فإن
جميع السيناريوهات تؤدي إلى خفض معدالت
االنبعاثات .فيما يقوم سيناريو الشبكة الصغرى
تمام ا ،في حين يقوم
( )Microgridبإزالة االنبعاثات
ً
سيناريو محطة توليد الطاقة ( )Powerplantرغم
وجود كل االختالفات الخاصة به ،بخفض االنبعاثات
فقط في تباين أسعار الغاز المرتفعة ،مما يخفض
معدالت االنبعاثات بنحو  .٪60أما سيناريو النقل،
فيستخدم معدل االنبعاثات الوطنية البالغة 0.70
كلجم من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة
لحساب االنبعاثات ،وخفض االنبعاثات.
يمكن بمعاونة الجدول ( )7تقييم الجدوى المالية
لكل سيناريو من حيث صافي القيمة الحالية (.)NPV
على أال ننسى أن الديزل يباع للمزارعين بسعر 0.14
دوالر /للتر ،بينما يبلغ متوسط سعره العالمي
حوالي  0.72دوالر /للتر .أما بالنسبة للسيناريوهات
( 2و 3و )4فسيتم توفير مقدار  380مليون لتر
من وقود الديزل المحفوظ .وينبغي من أجل حساب
صافي القيمة الحالية ،تحديد قيمة نقدية لهذا
الديزل المحفوظ .أما إذا تم اعتبار متوسط السعر
مرجع ا ،فيتم حال ًي ا تحفيز كل لتر
العالمي للديزل
ً
من الديزل بمعدل  0.59دوالر /للتر .فإذا أخذنا ذلك
في االعتبار ،فيتم حساب صافي القيمة الحالية
على أنها قيمتان لتوفير التكاليف تبلغان 0.59
دوالر /للتر و 0.22دوالر /للتر على التوالي .وتستند
القيمة األولى إلى متوسط السعر العالمي للديزل،
فيما تستند القيمة الثانية إلى نصف متوسط سعر
الديزل العالمي .غير أن باإلمكان النظر إلى قيمة
الديزل المحفوظ من منظور تكلفة الفرصة البديلة.
فباإلضافة إلى القيم النقدية المرتبطة باللتر
الموفر من الديزل ،فإننا نقوم أيضا بحساب القيمة
الصافية الحالية باستخدام ثالث معدالت خصم
مختلفة ،هي ٪3 :و ٪4و .٪5ويمكننا القول بصفة

عامة ،أنه تمت محاكاة  36سيناريو على النحو
الملخص في الشكل ( )7أدناه.
أوال،
يمكن استخالص عدة رؤي من الشكل (ً .)7
نتوقع أن ينجم عن هذه الحالة األساسية كما هو
متوقع ،صافي قيمة حالية سلبية ألن العوائد التي
تجمعها الحكومة بأسعار الديزل الحالية منخفضة.
كذلك نعتقد أن سيناريو النقل قابل للتطبيق
مال ًي ا بصرف النظر عن معدل الخصم واالفتراضات
المتعلقة بتكاليف الفرص البديلة .إال أن هذا
السيناريو يؤدي إلى زيادة كبيرة في القيمة مقارنة
بسيناريو محطة الطاقة ( .)Powerplantويرجع ذلك
باألساس إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية المرتبطة
بسيناريو ( ،)Powerplantوالناتجة عن البنية التحتية
ألنابيب الغاز المطلوبة.
سيناريوهي ( Microgridو)Powerplant
أيضا ،نجد أن
ّ
يراعيان معدالت الخصم المفترضة أو تكاليف
الفرص البديلة .كما يتبين من الجز األيسر للشكل
( )7بتكلفة فرصة قدرها  0.22دوالر /للتر ،فإن
سيناريوهات ( )Microgridال تعد مجدية من الناحية
المالية .فيما نجد في المقابل ،وبتكلفة فرصة
بديلة قدرها  0.59دوالر /للتر ،أن كهربة المزارع عبر
مبررا ومقبوال.
مصادر الطاقة المتجددة تصبح أمرا
ً
وتعد هذه المالحظة على درجة كبيرة من األهمية ألن
التكاليف الرأسمالية الالزمة لهذا السيناريو  -كما
هو مبين في الجدولين ( 2و - )7مرتفعة للغاية .رغم
أن هذا األخير يعتبر متوازنا إلى حد ما بسبب الحاجة
إلى الحد األدنى من التكاليف التشغيلية لتشغيل
وإدارة المصادر المتجددة .وبنا ًء على تحليلنا ،يعتبر
سيناريو النقل الخيار األكثر جاذبية .وحتى إذا كان
سيناريو محطة التوليد ( )Powerplantعلى سبيل
المثال ،قد أسفر عن صافي قيمة حالية مشابهة
لسيناريو النقل ،فسيظل سيناريو النقل السيناريو
األفضل ألنه يتطلب رأس مال أقل .كما يمتلك
سيناريو ( )Powerplantصافي قيمة حالية أقل
مقارنة بسيناريو النقل ،ألن سيناريو ()Powerplant
ً
يتطلب تكاليف رأسمالية عالية إلنشاء البنية
التحتية لخط أنابيب الغاز.
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الجدول  .7ملخص للتكاليف واآلثار المترتبة على االنبعاثات بالنسبة لجميع السيناريوهات ،واألرقام الواردة أدناه
خاصة بالمجموعة الكاملة للمزارع المكونة من  1,430مزرعة.
السيناريو

 .1الحالة األساسية

 .2الشبكة الصغرى

 .3محطة توليد الطاقة

 .4النقل

الملخص

رفع الماء عن طريق
محركات الديزل
الموجودة .ال تتطلب
تكاليف رأسمالية.

شبكة صغيرة مخصصة مثبتة في
كل مزرعة دائرية فردية.

سيتم بناء محطة كهرباء لتوفير الطاقة
لجميع المزارع .يتطلب هذا السيناريو
بناء محطة طاقة ومحطة فرعية وشبكة
توزيع.

مزارع متصلة بالشبكة الوطنية.
يتطلب هذا السيناريو بناء
خطوط نقل ومحطة فرعية
وشبكة توزيع .مع عدم الحاجة
إلى محطات توليد الكهرباء.

التغير في السيناريو

-

:Microgrid-1
يدفع المزارعون
مقابل الكهرباء

:Powerplant-2
يبلغ سعر الغاز
 3دوالر /مليون
وحدة حرارية
بريطانية

-

التكاليف الرأسمالية
من يوم عمل إلى آخر
()1
بالدوالر األمريكي

ال شيء

2.3 × 109

2.3 × 109

1.78 × 109

1.81 × 109

710 × 106

التكلفة التشغيلية
السنوية بالدوالر
()2
األمريكي

62.7 × 106

12.8 × 106

12.8 × 106

16.8 × 106

27.4 × 106

17.1 × 106

التعويض السنوي عن
()3
الوقود

380 × 106 L

0

0

7.2 TBTu

6.7 TBTu

13.8 TBTu

انبعاثات ثاني
أكسيد( )2الكربون
()4
السنوية باألطنان

1.1 × 106

0

0

0.47 × 106

0.44 × 106

0.9 × 106

فاتورة الطاقة السنوية
التي يدفعها المزارعون
()5
بالدوالر

53.5 × 106

62 × 106

0

62 × 106

62 × 106

62 × 106

:Powerplant-1
 :Microgrid-2ال
يبلغ سعر الغاز 1.25
يدفع المزارعون
دوالر /مليون وحدة
مقابل الكهرباء
حرارية بريطانية

( )1يفترض أن تشتمل التكاليف الرأسمالية من يوم عمل إلى آخر على تكاليف المضخات والمحركات الغاطسة .أما في سيناريو
( )Powerplantفتشمل التكاليف الرأسمالية توليد الطاقة والمحطات الفرعية وشبكة التوزيع والربط بين خطوط أنابيب الغاز (التي
يفترض أنها تكلف نحو  1x106دوالر /للكيلومتر الواحد) .أما في سيناريو النقل ،فتشمل التكاليف الرأسمالية خطوط النقل والمحطات
الفرعية وشبكة التوزيع.
سيناريوهي ( BCو ،)Microgridفإن المزارعون
( )2تشمل التكاليف التشغيلية السنوية ،التكاليف الثابتة والمتغيرة .أما بالنسبة إلى
ّ
يتحملون تكاليف التشغيل ،أما بالنسبة لسيناريو ( )Powerplantفتشمل التكاليف نقل الغاز.
( )3أما بالنسبة لسيناريو ( ،)Microgridفيتم الحصول على النتائج من نموذج ( ،)PLEXOSفيما بالنسبة لسيناريو ( )Powerplantفيتم
الحصول على النتائج بافتراض كفاءة الشبكة بنسبة .٪40
( )4أما بالنسبة إلى سيناريو الحالة األساسية ( ،)BCفيتم الحصول على النتائج باستخدام برمجيات ( .)HOMERبينما بالنسبة لسيناريو
( ،)Microgridفيتم الحصول على النتائج باستخدام برمجيات ( .)PLEXOSفيما يتم الحصول على النتائج بالنسبة لسيناريو محطة توليد
الطاقة ( ،)Powerplantبافتراض أن معامل االنبعاث يبلغ  0.7كجم من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة.
( )5أما بالنسبة إلى سيناريو الحالة األساسية ( ،)BCفتمثل فاتورة الطاقة تكاليف شراء الديزل .بينما تمثل التكاليف في بقية
السيناريوهات ،دفع تكاليف الكهرباء المقدمة.
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الشكل  .7صافي القيمة الحالية ( )NPVبمليارات الدوالرات من جميع السيناريوهات قيد الدارسة ،الحظ أن هذه
المجموعات تشمل تكاليف فرصتين بديلتين ،وثالثة معدالت خصم وستة سيناريوهات رئيسة ،مما أدى إلى إجراء
محاكاة لما مجموعه ( )36سيناريو.
صافي القيمة الحالية (مليار دوالر)

المصدر :حسابات المؤلفين.

كذلك تمتلك جميع السيناريوهات التي تمت
دراستها صافي قيمة حالية إيجابية بافتراض ارتفاع
تكلفة الفرصة البديلة ،حتى في ظل التعريفة
الزراعية الحالية البالغة  0.20ريال سعودي /كيلوواط
ساعة .أو بمعنى آخر ،إذا تمت كهربة أنشطة ضخ
المياه الزراعية السعودية ،فسينجم عن ذلك فوائد
اقتصادية جمة ،حتى لو ظلت تعريفة الكهرباء عند
مستواها المنخفض الحالي .وتعد هذه نتيجة بالغة
األهمية تستند إلى التحليل العددي الذي تم إجراؤه
في هذه الدراسة.
كذلك يبين الجدول ( )7أن المزارعين سيقومون بدفع
وفق ا لتعريفة
المزيد إذا تم تزويد مزارعهم بالكهرباء ً
الكهرباء الحالية المخصصة للقطاع الزراعي .بينما
ستبلغ فاتورة الديزل في الوقت الحالي للمزارع الواحد
الذي يمتلك حقال واحدا للمحاصيل الدائرية حوالي
 140ألف ريال سعودي ،وفقا لسعر الديزل البالغ 0.52
ريال سعودي /للتر .بينما نجد على العكس من ذلك،

أنه إذا تم كهربة المزرعة بمعدل سعر يبلغ  0.20ريال
سعودي /كيلوواط ساعة ،فإن المزارع سيدفع حوالي
 160ألف ريال سعودي .ولكي يكون كال الخيارين
متعادلين ،فإنه ينبغي أن ترتفع أسعار الديزل إلى
حوالي  0.60ريال سعودي /للتر ،أو تخفيض أسعار
الكهرباء إلى حوالي  0.17ريال سعودي /كيلوواط
(أي رفع
ساعة .فإذا تم تنفيذ أي من هذين الخيارين ّ
سعر الديزل أو خفض تعرفة الكهرباء) ،فلن يبالي
المزارعون باستخدامهم للديزل أو الكهرباء لمقابلة
احتياجاتهم من ضخ المياه .بينما سيكون هناك ما
يقرب من  30مليون دوالر من اإليرادات الضائعة وفقا
لتعريفة  0.17ريال سعودي /كيلوواط ساعة.
باإلضافة إلى أن سيناريو النقل يعتبر السيناريو
األكثر جاذبية من الناحية المالية ،فإن بإمكانه تقديم
مزايا أخرى من حيث ربط المملكة العربية السعودية
بجيرانها الشماليين ،العراق واألردن .أو بمعنى آخر،
سيتم النظر في التخطيط إلنشاء خط واحد أو
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خطين لنقل الكهرباء في وقت مبكر وذلك من أجل
خفض تكاليف تركيب خط النقل الكلي وتكاليف
التوصيل البيني عبر الحدود .ويمكن على وجه
التحديد ،حساب التكاليف المتعلقة بالتراخيص
والحصول على تصاريح حق المرور (حق االرتفاق)
وإجراء األعمال المدنية ،على سبيل المثال جميعها
في وقت واحد .والواقع ،أن المملكة العربية السعودية
وقعت فعليا مذكرة تفاهم مع األردن في عام 2020
لبدء مشروع الربط البيني لنقل الكهرباء .فإذا
قدر لنفس هذا الخط خدمة المناطق الزراعية مع
استخدامه ألغراض تصدير الكهرباء في ذات الوقت،
فإن المملكة العربية السعودية ستضرب بذلك
عصفورين بحجر واحد.

 6.4االنبعاثات الكربونية
عندما تقدر تكلفة الفرصة البديلة للديزل بنحو
 0.59دوالر /للتر كما مبين في الشكل ( ،)7فإن
جميع الخيارات تكون مجدية من الناحية المالية ،رغم
أن السيناريو البديل ( )Microgridيعد السيناريو
األقل جاذبية .ومع ذلك ،ومن منظور االنبعاثات ،فإن
سيناريو ( )Microgridال تنجم عنه أي انبعاثات ،في
حين يعتبر سيناريو النقل السيناريو البديل األكثر
إنتاجا لالنبعاثات .وبالمقارنة مع سيناريو الحالة
األساسية ،فإن جميع الخيارات المدروسة تعد أقل درجة
تلوث .مع مالحظة أن سيناريو ( )Microgrid-2ينتج
نظرا
انبعاثات أقل مقارنة بسيناريو ()Microgrid-1
ً
لمشاركة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة
المرتبطة بسيناريو ( .)Microgrid-2ورغم أن انبعاثات
المملكة العربية السعودية تبلغ حوالي  620مليون
طن من الكربون ،إال أن حصة القطاع الزراعي في هذه
االنبعاثات ال تكاد تذكر ،لذلك ينبغي توجيه الجهود
المبذولة الرامية للحد من االنبعاثات نحو قطاعات
أخرى غير القطاع الزراعي.

 7.4اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية
يقوم هذا القسم الفرعي بتقييم األثر االقتصادي
الكلي إلزاحة الديزل المستخدم (أي  380مليون

لتر في عام  )2021بعد تقييم خيارات الكهربة
المختلفة المتاحة للقطاع الزراعي .وتتمثل
المؤشرات اإلجمالية والقطاعية التي تتأثر بذلك في
االستثمارات غير النفطية والعمالة غير النفطية
والقيمة المضافة غير النفطية والتضخم .فضال عن
قيامنا بتقييم اآلثار الواقعة على القيمة المضافة
والعمالة في قطاعي الزراعة والمرافق .ونفترض أن
الديزل الذي تم توفيره يتم تصديره بمتوسط سعر
عالمي قدره  0.72دوالر /للتر ،مما يولد بدوره عائدات
تصدير إضافية للحكومة تبلغ نحو  273.6مليون دوالر
أمريكي .تقوم المملكة العربية السعودية بتصدير
من النفط الخام ومنتجاته المكررة (بما فيها الديزل).
لذا نفترض ألغراض هذه الورقة ،أن هذه الصادرات
تتمثل في وقود الديزل المكرر لكونه أكثر ربحية.
أيضا ،تمت دراسة سيناريوهين ،باإلضافة إلى
سيناريو "العمل المعتاد" ،للكيفية التي يمكن
وفقها استخدام هذه اإليرادات اإلضافية للتصدير.
ونفترض في السيناريو األول ،أن الحكومة السعودية
تنفق حوالي  820.8مليون ريال سعودي من صافي
عائدات تصدير الديزل ،باإلضافة إلى إنفاقها المخطط
في عام  5.2021وسنشير إلى هذا السيناريو باسم
"اإلنفاق العام" .أما في السيناريو الثاني ،فنفترض
أن الحكومة تخصص صافي اإليرادات من صادرات
الديزل الموفرة بالتساوي بين مخزون رأس المال في
قطاعي الزراعة والمرافق ،الذي يترجم إلى حوالي
ّ
 371.16مليون ريال بالقيمة الحقيقية (بعد تعديل
أثر التغ ّي ر السعري) لكال القطاعين 6.نشير إلى هذا
السيناريو الثاني باسم سيناريو "الزراعة-المرافق".
أخيرا ،نستخدم سيناريو "العمل المعتاد" ،الذي
ً
يمضي فيه االقتصاد قدما من دون أي إزاحة للديزل.
وبالتالي ،ال يتم توليد أي إيرادات إضافية لإلنفاق
ألي قطاع .وتعد هذه الحالة المرجعية
أو التخصيص ّ
التي تتم بها مقارنة السيناريوهين اآلخرين .إال أن
من األهمية بمكان بالنسبة للقارئ أن يميز بين
مجموعتي السيناريوهات المستخدمة في هذه
الدراسة :السيناريوهات المتاحة لكهربة القطاع
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الزراعي ،التي تم تفصيلها في القسم ( )3من هذه
الدراسة ،والسيناريوهات التي تم تناولناها في
هذا القسم الفرعي التي تتعلق باآلثار االقتصادية
الكلية الناجمة عن إزالة وقود الديزل.
أيضا ،يتمثل األساس المنطقي للسيناريو األول
(أي سيناريو "اإلنفاق العام") في أن موارد الطاقة
ّ
مملوكة للحكومة ،وبالتالي يمكن للحكومة وحدها
أن تقرر فيما يتعلق بإنفاق إيرادات الديزل الموفرة
باإلضافة إلى إنفاقها الحكومي المخطط في عام
(أي سيناريو
 .2021فيما يتم تبرير السيناريو الثاني ّ
"الزراعة-المرافق") من خالل الحقيقة الماثلة التي
مفادها أنه يتم إزالة الديزل من قطاع الزراعة .لذلك
فإن من المعقول أن نفترض أن الحكومة ستستخدم
اإليرادات اإلضافية المتأتية من صادرات الديزل الموفرة
في عمليات تطوير هذا القطاع .وينطبق نفس هذا
المنطق على قطاع المرافق ،حيث يلزم توفير رأس
أي طلب إضافي على الكهرباء
مال إضافي لتلبية ّ
يأتي من قطاع الزراعة نتيجة لعملية إزالة الوقود هذه
(راجع التكلفة الرأسمالية المطلوبة للسيناريوهات
الثالثة " Microgridو Powerplantو"Transmission
الواردة في الجدول ( .))7أيضا نقوم كما ناقشنا
آنفا ،بتقييم آثار وقود الديزل الذي تم توفيره على
المؤشرات الرئيسة ،مثل التوظيف واإلنتاج واألسعار.
أي آثار محتملة تكلفة مباشرة
فيما ال يتم تقييم ّ
أو غير مباشرة المترتبة على عملية اإلزالة هذه في
تحليالت السيناريوهات المختلفة.
كذلك نقوم بتشغيل وإدارة السيناريوهات في نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي للطاقة العالمية
( ،)KGEMMالذي يعد أداة سياسية لتقييم اآلثار
المترتبة على القرارات الداخلية التي يتخذها صناع
القرار السعوديين والتغييرات في االقتصاد العالمي
(بما في ذلك أسواق الطاقة) على بيئة االقتصاد
الكلي للطاقة في المملكة العربية السعودية .ويعد
هذا النموذج نموذجا للتوازن العام الممتد ليشمل
قطاع الطاقة .أنشئ هذا النموذج باعتباره نموذج
اقتصاد كلي هجين يجمع بين المقاربات النظرية
وتلك المبنية على البيانات .ويعود السبب في ذلك

إلى أن النماذج الهجينة أثبتت تفوقها على النماذج
المبنية على النظرية البحتة (مثل نماذج التوازن
العام العشوائية الديناميكية ،أو نماذج التوازن
العام القابلة للحساب) والنماذج اإلحصائية البحتة،
مثل نموذج االنحدار الذاتي للمتجھات غير المقيدة
(Ballantyne et al. 2020; Cusbert and Kendall
2018; Giacomini 2015; Hendry 2018; Hendry
.)and Muellbauer 2018; Jelić and Ravnik 2021
كذلك يحتوي نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
للطاقة العالمية على ثماني كتل تفاعل ،تمثل
روابط االقتصاد الكلي والطاقة في المملكة العربية
السعودية (راجع الشكل ( .))8ويستخدم هذا النموذج
أكثر من  700متغير من متغيرات السالسل الزمنية
السنوية وأكثر من  330من المعادالت والمتطابقات
السلوكية .فيما يتم تقدير العالقات طويلة وقصيرة
المدى بين المتغيرات باستخدام نمذجة التكامل
المشترك وتصحيح التوازن ،على التوالي .ويمكن
االطالع على تفاصيل نموذج كابسارك االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية في دراسة كل
من .)Hasanov et al. (2020(7
يلخص الجدول ( )8نتائج تحليل االقتصاد الكلي،
حيث ترد في الجزء (أ) استجابات العمالة والقيمة
المضافة واالستثمار الخاص في القطاع غير
النفطي وقطاعات التضخم لضخ إيرادات الديزل التي
تم توفيرها في االقتصاد .بينما يبين الجزء "ب"
استجابات القيمة المضافة والعمالة في قطاعي
الزراعة والمرافق حيال هذا الضخ .ونورد مالحظتين
عامتين مأخوذتين من النتائج المبينة في الجدول
( )8قبل شروعنا في مناقشة المتغيرات اإلجمالية أو
القطاعية.
أوال ،يعتبر تأثير اإلنفاق من عائدات الديزل الموفرة
ً
على االقتصاد تأثيرا إيجابيا ،إال أنه يعد ضئيال للغاية
من حيث الحجم .غير أن هذا األمر متوقع إذا أخذنا
في اعتبارنا ضآلة المبلغ الذي تنفقه الحكومة أو
تخصصه في قطاعي الزراعة والمرافق (انظر أعاله).
كما نأخذ في االعتبار مدى التأثير في عام واحد الذي
يعتبر قصير المدى للغاية ،وغالبا ما يكون
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التأثير قصير المدى أقل أثرا من التأثير البعيد.
فعلى سبيل المثال ،وجد (Al Moneef and Hasanov
 )(2020أن مضاعف االستثمار الحكومي قصير
المدى (عامان) على القيمة المضافة للقطاع الخاص
السعودي غير النفطي معدل حوالي  ،0.08بينما
يبلغ  0.47على المدى الطويل .كذلك توصل الباحثان
إلى أن مضاعفات إجمالي اإلنفاق الحكومي على
المديين القصير والبعيد تتراوح ما بين  0.11و0.41
على التوالي .وبالتالي ،فإن من المتوقع أن يكون
تأثيرا أكبر في
لعائدات الديزل التي تم توفيرها
ً
السنوات القادمة.
فيما تتمثل المالحظة الثانية في أن سيناريو
"الزراعة-المرافق" يؤدي إلى ارتفاع طفيف في
معدالت العمالة غير النفطية وقيم اإلنتاج أعلى
قليال مقارنة بسيناريو اإلنفاق العام (راجع الجزء "أ"
ً
من الجدول ( .))8ويصدق هذا بصفة خاصة عندما
يتعلق األمر بالعمالة القطاعية وتأثيرات اإلنتاج
(راجع الجزء "ب" من الجدول ( .))8أو يمكن القول بعبارة
أخرى ،أن نتائج السيناريوهات قد تشير ضم ًن ا إلى أن

التأثير القطاعي المستهدف لجانب العرض يعمل
على تعزيز النمو ،وإن كان هامش ًي ا ،أكثر من تأثير
اإلنفاق الحكومي العام .وقد يكون أحد تفسيرات
هذه النتيجة أن الدراسات التجريبية التي تتناول
تأثير اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي قد
خلصت إلى أنه يمكن تحسين كفاءة هذا اإلنفاق
في المملكة العربية السعودية ،كما حدث في دول
مجلس التعاون الخليجي والدول النامية األخرى
(Al-Abri, Genc, and Naufal 2018; Al-Faris
2002; Alshahrani and Alsadiq 2014; Eid and
;Awad 2017; Espinoza, Fayad, and Prasad 2013
 .)IMF 2019; Joharji and Starr 2011وقد أنشأت
الحكومة لمعالجة هذه المشكلة ،مركزا لتحقيق
كفاءة اإلنفاق ،بما يتماشى مع برنامج تحقيق
مؤخرا
التوازن المالي السابق (الذي تم إطالقه
ً
باسم برنامج االستدامة المالية) الذي يعد أحد
البرامج الرئيسة لتحقيق الرؤية السعودية 2030
(.)FBP 2019

الشكل  .8رسم توضيحي تخطيطي لـنموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية .لمعرفة
معاني االختصارات يرجى الرجوع إلى الملحق األول (أ).

المصدر :حسابات المؤلفين.
الرجاء مراجعة الملحق األول (أ) من هذه الدراسة للتعرف على معاني الرموز الواردة في الشكل
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الجدول  .8النسبة المئوية النحرافات التغير في اإلنفاق العام والمرافق الزراعية مقارنة مع سيناريو العمل المعتاد في
عام .2021
الجزء (أ) :المؤشرات اإلجمالية

المتغير

السيناريو

الجزء (ب) :المؤشرات القطاعية

المتغير

السيناريو
اإلنفاق العام
(السيناريو ")"1

الزراعة  -المرافق
(السيناريو ")"2

اإلنفاق العام
(السيناريو ")"1

الزراعة  -المرافق
(السيناريو ")"2

0.001

0.224

GVANOIL

0.037

0.050

GVAAGR

0.109

ETNOIL

0.017

0.019

ETAGR

0.003

IFNOILP

0.032

0.240

GVAU

0.001

0.126

INF

-0.003

-0.006

ETU

0.002

0.042

المصدر :حسابات المؤلفين.
مسرد المختصرات الواردة في الجدول ( )8أعاله
 IFNOILPاالستثمارات الفعلية في القطاع الخاص غير النفطي ،بماليين الرياالت السعودية ،وفقا ألسعار عام 2010
 ETNOILحجم العاملين في القطاع غير النفطي باآلالف
 GVANOILإجمالي القيمة المضافة الفعلية في القطاع غير النفطي ،بماليين الرياالت السعودية ،وفقا ألسعار عام 2010
 INFمؤشر أسعار المستهلك ( ،)100 = 2010النسبة المئوية لمعدل التضخم
 GVAAGRإجمالي القيمة المضافة الفعلية في قطاع الزراعة والحراجة ،بماليين الرياالت السعودية ،وفقا ألسعار عام 2010
 ETAGRحجم العمالة في قطاع الزراعة والغابات ،العدد باآلالف
 GVAUإجمالي القيمة المضافة الفعلية في قطاع المرافق ،بماليين الرياالت السعودية ،وفقا ألسعار عام 2010
 ETUحجم العمالة في قطاع المرافق ،العدد باآلالف

تتمثل المالحظة الثانية في أنه ينجم عن سيناريو
"الزراعة-المرافق" معدالت عمالة غير نفطية وقيم
إنتاج تتجاوز تلك المعدالت الناجمة عن سيناريو
"اإلنفاق العام" (راجع الجزء "أ" من الجدول  .)8وينطبق
هذا بصفة خاصة عندما يتعلق األمر بالعمالة
القطاعية وتأثيرات اإلنتاج (راجع الجزء "ب" من الجدول
 .)8أو يمكننا القول بعبارة أخرى ،قد تشير نتائج
السيناريوهات ضم ًن ا إلى أن التأثير القطاعي
المستهدف لجانب العرض يعزز النمو وإن كان
هامش ًي ا ،ويتجاوز تأثير اإلنفاق الحكومي العام .قد
يكون أحد مراجع تفسيرات هذه النتيجة أن الدراسات
التجريبية التي تتناول تأثير اإلنفاق الحكومي على
النمو االقتصادي خلصت إلى أنه يمكن تحسين

كفاءة هذا اإلنفاق في المملكة العربية السعودية،
مثلما حدث في دول مجلس التعاون الخليجي والدول
النامية األخرى (;Al-Abri, Genc, and Naufal 2018
;Al-Faris 2002; Alshahrani and Alsadiq 2014
Eid and Awad 2017; Espinoza, Fayad, and
.)Prasad 2013; IMF 2019; Joharji and Starr 2011
وقد أنشأت الحكومة السعودية من أجل معالجة هذه
المشكلة ،مركزا لتحقيق كفاءة اإلنفاق يتماشى
مع برنامج تحقيق التوازن المالي السابق (الذي تم
مؤخرا باسم برنامج االستدامة المالية) الذي
إطالقه
ً
يعد أحد البرامج الرئيسة لتحقيق الرؤية السعودية
.)FBP 2019( 2030
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أما فيما يتعلق بتأثير عائدات التصدير المتأتية
من وقود الديزل الموفرة في قطاعي الزراعة
والمرافق ،فإن هذه اإليرادات تخلق فرص عمل
إيجابية وتأثيرات ذات قيمة مضافة في كال
القطاعين ،وإن كانت هامشية .وتكون معدالت
هذه التأثيرات أكبر حجما عندما يتم توجيه
األموال التي يتم ضخها إلى األسهم الرأسمالية
للقطاعات عبر االستثمار .ولعل هذا األمر متوقع،
ألنه يتعين على اإلنفاق الموجه للقطاعات أن
يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في هذه القطاعات
أكثر مما يفعل اإلنفاق الحكومي العام .كما أن
من المالحظات البارزة األخرى للتأثير القطاعي أن
معدالت العمالة في سيناريو "الزراعة-المرافق"
تزداد بنحو أكثر في قطاع الزراعة أكثر بكثير مما
تزداد في قطاع المرافق (بنسبة  ٪0.11في الزراعة،
مقابل  ٪0.04في المرافق) مقارنة بسيناريو
"العمل المعتاد" .ويرجع ذلك إلى أن قطاع المرافق
يعتبر بصفة عامة أقل كثافة من حيث العمالة
مقارنة بالقطاع الزراعي ،على الرغم من أن قطاع
الزراعة ال يتطلب عمالة كثيفة في المملكة
العربية السعودية مقارنة بالمتوسطات العالمية.
فعلى سبيل المثال ،قام الباحثون في دراسة
( )Hasanov et al. (2021لتحليل العمالة القطاعية،
بتقدير أن زيادة الدخل بنسبة  ٪1على المدى
البعيد تؤدي إلى زيادة قدرها  ٪0.42في العمالة
في قطاع المرافق ،بينما يبلغ هذا المعدل 0.93
بالنسبة للقطاع الزراعي .كما توصل الباحثون إلى
أن أوجه مرونة الدخل قصيرة األجل للعمالة تتراوح ما
بين  1.98و 0.55لقطاعي الزراعة والمرافق ،على
التوالي.

أما بالنسبة إلجمالي العمالة غير النفطية ،وتأثيرات
االستثمار والقيمة المضافة إليرادات تصدير الديزل
الموفرة ،فإن القيم اإليجابية التي تم إنشاؤها
في سيناريو "اإلنفاق العام" ترجع بصفة أساسية
إلى تأثيرات الطلب الناتجة عن اإلنفاق الحكومي
اإلضافي ،بينما تعزى تلك اآلثار الموجودة في
سيناريو "الزراعة-المرافق" بصفة أساسية إلى
تأثيرات جانب العرض (الرصيد الرأسمالي) في
قطاعي الزراعة والمرافق .فيما تعتبر معدالت
الزيادة في االستثمارات الخاصة غير النفطية أعلى
مقارنة بتلك
بكثير في سيناريو "الزراعة-المرافق"
ً
الموجودة في سيناريو "اإلنفاق العام" التي تتراوح ما
بين  ٪0.03للسيناريو األول مقابل  ٪0.24للسيناريو
الثاني.
ولعل هذا أمرا متوقعا ألنه بإمكان جزء يسير
فقط من اإلنفاق الحكومي العام في سيناريو
"اإلنفاق العام" أن يذهب إلى االستثمار الخاص،
بينما تخصص الحكومة في سيناريو "الزراعة-
المرافق" كل عائدات تصدير الديزل الموفرة
لألرصدة الرأسمالية لهذه القطاعات ،مما يؤدي
بالتالي إلى معدالت إنتاج أعلى ،كما تنبأت
أخيرا ،نالحظ أن التضخم
بذلك نظرية دالة اإلنتاجً .
القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لم يتغير
تقري ًب ا في جميع السيناريوهات ،على الرغم من
أنه يصبح سلب ًي ا بنحو طفيف .غير أن باإلمكان
تفسير التأثير السلبي الطفيف في سيناريو
"الزراعة-المرافق" من خالل اآلثار الجانبية للعرض،
بينما يمكن أن يكون ذلك في سيناريو "اإلنفاق
العام" نتيجة لآلثار الجانبية للعرض المفرطة في
الموازنة بين اآلثار الجانبية للطلب .يعتبر كال
التفسيرين متوقعا من الناحية النظرية.
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 .5الخالصة والرؤى المتعلقة بالسياسات
يتم إجراء تحليل مفصل لتقييم اآلثار المالية
وآثار االنبعاثات واآلثار االقتصادية الكلية
المرتبطة بكهربة أنشطة ضخ المياه في القطاع
الزراعي السعودي .كما يتم إجراء تقييم الطاقة
التكنولوجي-االقتصادي بمساعدة حزمتين من
البرامج الحاسوبية الرئيسة المتمثلة في برمجيات
( HOMERو .)PLEXOSفيما يتم في المقابل ،إجراء
تقييم نموذج االقتصاد الكلي باستخدام نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ،الذي يعتبر نموذجا اقتصاديا قياسيا
للتوازن العام من النوع الهجين الممتد ليشمل قطاع
الطاقة .كذلك قامت الدراسة بجمع البيانات األولية
ذات الصلة.
يتم تقييم ثالثة بدائل لالستعاضة عن محركات
الديزل المستخدمة حال ًي ا في عمليات رفع المياه
من طبقات المياه الجوفية ،المتمثلة في :تزويد
كل مزرعة فردية بشبكة هجينة مخصصة ،وتوفير
الطاقة لمجموعة المزارع بأكملها عن طريق التوليد
المركزي ،وربط مجموعة المزارع بالشبكة الوطنية
للكهرباء .ولقد توصلنا إلى أن ربط المزارع بشبكة
الوطنية لنقل الكهرباء يعتبر الخيار األكثر اقتصادا،
بصرف النظر عن تكلفة الفرص البديلة المفترضة.
ذلك أن بإمكان خيار الربط بالشبكة الوطنية أن يوفر
مزايا أخرى ال سيما في الجزء الشمالي من المملكة،
حيث يمكن النظر في خطط الربط الشبكي بين
المملكة والعراق واألردن .كما يمكن على سبيل
المثال ،الجمع بين الدراسات المتعلقة بحق ارتفاق
المرور واألعمال المدنية لخفض التكاليف ،أو يمكن
لنفس خط النقل هذا أن يجمع ما بين خدمة األنشطة
الزراعية وتصدير واستيراد الطاقة .فيما يأتي تشغيل
مجموعة المزارع بأكملها باستخدام التوليد المركزي
في المرتبة الثانية حتى عندما تتم مراعاة أسعار الغاز
المختلفة وتكاليف الفرص البديلة.
كذلك يمكن أن يكون لخيار الشبكة المصغرة
اعتمادا
المتجددة الهجينة صافي قيمة حالية إيجابية
ً

على تكلفة الفرص البديلة المفترضة .إال أن هذا
الخيار يتطلب أكبر قدر من رأس المال الذي يبلغ
إجماليه أكثر من  2مليار دوالر ،ويعتبر تخزين
البطاريات المسؤول عن معظم هذا المبلغ .ونتيجة
لذلك ،وحتى إذا كانت القيمة الصافية الحالية
لخيار الشبكة الهجين المتجددة قابلة للمقارنة مع
المشاريع األخرى ،فسيتم اعتبار الخيارين اآلخرين
نظرا النخفاض التكاليف الرأسمالية
أكثر جاذبية
ً
المطلوبة .غير أننا مع ذلك نالحظ ،أن خيار الطاقة
المتجددة يعمل على خفض معدل االنبعاثات بنحو
 1.1مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .فإذا أخذنا
في االعتبار أن إجمالي االنبعاثات السعودية يبلغ
نحو  620مليون طن ،فال ينبغي اعتبار حجة خفض
االنبعاثات بمثابة محرك رئيسي لكهربة القطاع
الزراعي .حيث يمكن اعتبار مصادر الطاقة المتجددة
مجدية من الناحية االقتصادية في التطبيقات
الزراعية األخرى ،إال أن الحالة الفريدة لدراسة الحالة
المذكورة في هذه الدراسة (نعني بذلك طبقات
المياه الجوفية العميقة ومعدل التدفق المرتفع)
ترجمت إلى مستوى مرتفع من متطلبات الطاقة،
وبالتالي اعتبار أن رأس المال مرتفع طبقا لذلك.
أيضا ،توصلت هذه الدارسة إلى نتيجة أخرى ذات صلة
بالسياسات ،تتمثل في أن صافي القيمة الحالية
يعتبر إيجابيا لجميع خيارات الكهربة ،حتى في ظل
وجود تعريفة كهرباء زراعية منخفضة نسب ًي ا .والواقع
كما يبين التحليل ،أن تكلفة الفرصة البديلة تكون
مرتفعة بقدر ما يمكن خفض تعريفات الكهرباء
الزراعية ،كما يمكن للحكومة الحصول على
نتيجة يكون صافي قيمتها الحالية إيجابيا .غير
أن الحكومات تلجأ عموما إلى رفع أسعار الوقود أو
الكهرباء من أجل تعزيز الكفاءة وترشيد االستهالك.
إال أننا نقدم في هذه الدراسة بدائل لزيادة أسعار
الديزل المستخدم في قطاع الزراعة .فضال عن أن
السيناريوهات التي تتناولها هذه الدراسة التي
تتطلب االستثمارات ،تحظى بفوائد جمة.
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 .5الخالصة والرؤى المتعلقة بالسياسات
أما فيما يتعلق باآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية
المتربة على إزالة الديزل ،فإن هنالك نقطتان
رئيسيتان يمكن االسترشاد بهما في وضع
السياسات ذات الصلة .النقطة األولى ،إن تأثير
اإلنفاق الذي تم توفيره من عائدات تصدير الديزل
على االقتصاد يعد إيجابيا ،لكنه ضئيل للغاية من
حيث الحجم .مما قد يعني أنه كلما تمت إزالة المزيد
من الديزل ،فسيتم بالتالي جني المزيد من الفوائد.
مع مالحظة أن التحليل الذي أجري في هذه الدراسة
يركز على مجموعة زراعية واحدة فقط .ومع ذلك ،فإن
التحليالت االقتصادية الكلية والقطاعية التي أجريت
في هذه الدراسة ال تأخذ في اعتبارها أي تكاليف
مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بإزالة الديزل .النقطة
الثانية ،إن تأثير اإلنفاق القطاعي المستهدف يعزز
معدالت النمو ،وإن كان هامش ًي ا ،أكثر من تأثير
اإلنفاق العام من جانب الحكومة .مما يشير بدوره
إلى ضرورة تنفيذ تدابير إضافية لزيادة تحسين كفاءة
اإلنفاق الحكومي العام .كما يمكن اعتبار هذه
التوصية المتعلقة بالسياسات العامة بمثابة دعم
لمركز تحقيق كفاءة اإلنفاق الذي تم إنشاؤه بالفعل
والذي تم إبرازه بإسهاب في برنامج تحقيق التوازن
مؤخرا ببرنامج االستدامة
المالي (الذي أعيد تسميته
ً
المالية) الذي يعتبر أحد برامج الرئيسة لتحقيق الرؤية
السعودية .2030

أيضا ،يمكن توسيع نطاق بعض الدروس المستفادة
لتشمل دوال أخرى .إذ يمكن لمصادر الطاقة
المتجددة على وجه التحديد ،أن تسهم إسهاما كبيرا
في القطاع الزراعي في الدول التي ال تكون طبقات
مياهها الجوفية عميقة ،وحيث تتم زراعة المحاصيل
غير كثيفة االستهالك للمياه ،أو يكون الطقس غير
جاف (راجع األمثلة الواردة في القسم الثاني ".)"2
أما إن كان األمر بخالف ذلك ،فسنكون بحاجة إلى
استثمارات هائلة (لتلبية االحتياجات الكبيرة من
رؤوس األموال واألراضي) .وقد يتمثل أحد الحلول لهذا
التحدي في اللجوء إلى شبكة هجينة متجددة تعمل
بوقود الديزل ،الذي يمثل نقطة االلتقاء التوفيقية
بين طرفين نقيضين ،غير أنه لم يتم تناول هذا الحل
في التحليل في هذه الدراسة ،ألن هذه الورقة تهدف
إلى تحديد تكاليف وقود الديزل المقرر استبداله
بالكامل .ومع ذلك ،فإن إنشاء شبكة صغيرة
هجينة تعمل بالطاقة المتجددة باإلضافة إلى وقود
الديزل ،يمكنها أن تكون بمثابة مرحلة انتقالية قبل
التطبيق الفعلي والتام الستبدال وقود الديزل.
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الهوامش
 1البيانات متاحة على الموقع اإللكتروني للمنظمة على الرابط (.)www.fao.org
 2الري المركزي أو المحوري ،وأحيان ًا يسمى بالري الدائري ،طريقة تستخدم لري المحاصيل تدور فيها أداة الري
حول محور ثابت .ويتم نتيجة لذلك ري مساحة دائرية متمركزة حول هذا المحور ،مما يخلق في األغلب نمط ًا
دائري ًا من المزارع عند ُم شاهدتها من أعلى.
 3يعد برنامج "االستخدام الهجين لموارد الطاقة المتعددة" المعروف اختصارا باسم (هومر )Homer /من
البرمجيات الحاسوبية التي تستكشف تعقيدات بناء شبكات هجينة مختلفة فعالة من حيث التكلفة
وموثوقة ،وشبكات موصولة بالشبكة تجمع ما بين الطاقة التقليدية المولدة والطاقة المتجددة والتخزين
وإدارة األحمال .كما تعد هذه البرمجيات مستخدمة على نطاق واسع و أنشئت لتحقيق االستفادة من تصميم
المشاريع وجدواها وتصميم شبكات الطاقة الكهربائية ،ولنمذجة وتحسين أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة
فضال عن تحليل مصادر إنتاج الطاقة.
 4يعتبر بليكسوس ( )PLEXOSأقوى برنامج محاكاة لسوق الطاقة في العالم ،ويقدم خدمات التحليل وصنع
القرار بالنسبة للنماذج والمولدات والمحللين ،مما ينجم عنه عمليات محاكاة مرنة ودقيقة ألسواق الطاقة
الكهربائية والمياه والغاز والطاقة المتجددة.
 5ال يتوفر للحكومة مبلغ  273.6مليون دوالر بأكمله إلنفاقه ،ألنه يتم خصم بعض التكاليف والضرائب من
هذا المبلغ ويصل هذا الخصم إلى حوالي  %20من إيرادات الصادرات النفطية (Hasanov et al. 2020; Oxford
 .)Economics 2021كما يرتبط الريال السعودي عملة المملكة العربية السعودية بالدوالر األمريكي ،حيث
يعادل الدوالر الواحد  3.75رياال سعوديا.
 6توقعنا أن يبلغ معامل انكماش االستثمار في عام  ،2021نحو  ،110.57مع األخذ في االعتبار معدل هذا
االنكماش لعام  2010البالغ .100
 7يختلف إصدار نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMالمستخدم
نظرا لعملية تحديث البيانات،
قليال عن اإلصدار الذي قام بتوثيقه ()Hasanov et al. (2020
في هذه الدراسة
ً
ً
حيث تمت إعادة تقدير المعادالت السلوكية حتى عام  ،2019وحساب التوقعات المتعلقة بجائحة كوفيد19-
وتأثيرات االنتعاش بعد زوال هذه الجائحة.
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الملحق األول (أ)
االختصارات الخاصة بمعامالت ومتغيرات نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ،حسب ما هو مبين في الشكل ""8
(بالترتيب الهجائي):
 CPIمؤشر أسعار المستهلكين ()100=2010
 entoilالعمالة في القطاع غير النفطي
 gap_lgvanoilفجوة اإلنتاج في دالة إنتاج القطاع غير
النفطي

 gvaminothالقيمة المضافة في قطاع التعدين
غير النفطي
 gvaothsالقيمة المضافة في قطاعات الخدمات
األخرى
 gvaserالقيمة المضافة في قطاع الخدمات
 gvatracomالقيمة المضافة في قطاع النقل
واالتصاالت
 Mالواردات الحقيقية

 gap_lgvaserفجوة اإلنتاج في دالة إنتاج قطاع
الخدمات

 M2المجاميع العامة للنقود

 gcاالستهالك الحكومي

 oilmbdإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية

 gcgpeالتحويالت الحكومية إلى األسر

 oiluseاستخدام النفط المحلي في المملكة
العربية السعودية

 GDPالناتج المحلّ ي اإلجمالي
 gdpnoilالقيمة المضافة في القطاع غير النفطي
 GIاالستثمارات الحكومية

 oilx$_zعائدات تصدير النفط بالدوالر األمريكي
 Pengindأسعار الطاقة في قطاع الصناعة
 popmigالسكان المهاجرون

 grevothاإليرادات الحكومية األخرى (اإليرادات غير
النفطية)

 popwالسكان في سن العمل

 gvaconالقيمة المضافة في قطاع البناء

 Rxdسعر الصرف

 gvadisالقيمة المضافة في قطاع التوزيع (الجملة
والتجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق)

 TFEإجمالي النفقات النهائية

 gvafibuالقيمة المضافة في الخدمات المالية
والتأمينية واألعمال األخرى

 Xإجمالي الصادرات

 gvamannoالقيمة المضافة في قطاع الصناعات
التحويلية غير النفطية
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نبذة عن الباحثين
عمرو الشرفاء
عاما من الخبرة في مجاالت الطاقة والتقنية
زميل باحث في كابسارك ،مع ما يقرب من ً 20
في ثالث قارات ،يولي اهتمامه في مجاالت أبحاثه بسياسات الطاقة المتجددة ،ونمذجة
نظم الطاقة ،وتصميم وتحسين الشبكات الهجينة .وقاد ونفذ العديد من مبادرات النمذجة
الوطنية على نطاق التوزيع والمولدات .ونشر أكثر من  40ورقة وبحثًا علم ًيا ،وسجل العديد
من براءات االختراع ،عمرو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ،وعلى درجة
الماجستير في إدارة األعمال في المالية.

حاتم العطوي
محلل بحوث أول في كابسارك ،حاصل على درجة الماجستير في اقتصاديات نظام الطاقة
من المعهد الملكي للتقنية في السويد ،وكان تركيزه على أسواق الكهرباء ،وحاصل على
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة أيداهو.عمل حاتم قبل انضمامه
إلى كابسارك في مختلف الصناعات .وتدرب في مجموعة "إيه بي بي" في فاستيراس
بالسويد ،حيث عمل في إدارة أصول السيارات الكهربائية تحت مشروع أنظمة الطرق
الكهربائية التابعة إلدارة النقل السويدية .كما عمل في مختبرات شوايتزر الهندسية -الواقعة
في والية واشنطن -على نمذجة محددات السرعة والمحركات األساسية للتوربينات المائية
والغازية.

فخري حسانوف
زميل أبحاث أول يتولى قيادة مشروع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
ومديرا لمركز البحوث االجتماعية
مشاركا
أستاذا
سابقا
للطاقة العالمية ( ،)KGEMMوعمل
ً
ً
ً
ً
واالقتصادية في جامعة كافكاز في أذربيجان .شغل خالل مسيرته المهنية مناصب متعددة
منها نائب مدير معهد األبحاث في وزارة التنمية االقتصادية ،وكبير االقتصاديين في
قسم البحوث في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان .حصل على منحة فولبرايت لمرحلة
ما بعد درجة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن األمريكية ،وأجرى بح ًثا حول بناء وتطبيق
نموذج لالقتصاد الكلي لتحليل السياسات .كما أنه عضو في برنامج األبحاث للتوقعات
المستقبلية وفي هيئة التحرير في مجلة آسيا المتخصصة في العلوم اإلدارية واألعمال.
تتنوع اهتماماته البحثية وخبراته بين نمذجة االقتصاد القياسي والتوقعات البحثية ،وبناء
وتطبيق نماذج االقتصاد القياسي ألغراض وضع السياسات العامة ،واقتصاديات الطاقة
مع التركيز بصفة خاصة على الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
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فرانك فيلدر
مهندس ومحلل لسياسات الطاقة ومدير لبرنامج كابسارك لتحوالت الطاقة والطاقة
أستاذا باحثًا في كلية التخطيط والسياسة
الكهربائية ،عمل قبل انضمامه إلى كابسارك
ً
العامة في جامعة روتجرز ،ومدير ًا لمعهد روتجرز للطاقة .وقد أجرى بحوثًا أصلية وتطبيقية
في مجاالت نمذجة أنظمة الطاقة الكهربائية وسياسات الطاقة النظيفة وتغير المناخ
مستشارا اقتصاد ًيا
للوكاالت الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات البحثية .كما عمل
ً
ومهندسا نوو ًيا .حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتقنية.
ً

عن المشروع
يعتمد القطاع الزراعي السعودي على وقود الديزل ألغراض الري ،الذي يتم توفيره للمزارعين بأسعار تقل كثيرا
عن متوسط األسعار العالمية ،مما يعني ضمن ًا تكبد تكاليف فرص كبيرة .نقوم في هذه الدراسة  -بمساعدة
نماذج الطاقة الكهربائية المقترنة بنماذج االقتصاد الكلي  -بتقييم التكلفة واآلثار االقتصادية الكلية المترتبة
على التخلي عن استخدام وقود الديزل وكهربة أنشطة الري في القطاع الزراعي السعودي.
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