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تعتمد معظم القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والكيامويات واألغذية واملرشوبات 
بشكل كبري عىل الغاز الطبيعي والكهرباء يف عملياتها الصناعية. وتشري التقديرات إىل أنَّ الغاز الطبيعي 
والكهرباء ميثالن حالياً 50٪ و17٪ عىل التوايل من االستخدام النهايئ للطاقة يف صناعة اململكة املتحدة.

املتحدة(  اململكة  يف  الطاقة  أبحاث  )مركز   UKERC قبل  من  السابقة  النمذجة  أظهرت 
الربيطانية قابلة لالستمرار بحلول عام 2050 من خالل مزيج من  الصناعة  الكربون من  إزالة  أنَّ 
كفاءة املوارد والطاقة، والكهرباء، والهيدروجني، واحتجاز الكربون وتخزينه )CCS(. ستكشف هذه 
املدونة تأثري الزيادة األخرية يف أسعار الطاقة العاملية )للغاز والكهرباء والنفط والهيدروجني( يف إزالة 

الكربون من الصناعة يف اململكة املتحدة من حيث:

-مسار إزالة الكربون حتى عام 2050 والتقنيات املستخدمة.

- تكاليف تدابري التخفيف. 

- الحصة املتوقعة من مصادر الطاقة املختلفة عرب الصناعة.

- مزيج خيارات إزالة الكربون لكل قطاع فرعي.

ارتفاع تكاليف النمذجة

نحن نقدر أنَّ سعر الغاز يف مارس 2022 كان حوايل p/Ther 235، مقارنة بسعر مارس 2021 
البالغ p/Ther 45، وهذا ميثل زيادة بنحو خمسة أضعاف. وباملثل، فإنَّ سعر الجملة للكهرباء يف 
بأكرث من ثالثة أضعاف ليصل إىل 19 روبية /  مارس 2021 كان 6 رطل / كيلوواط ساعة مرتفعاً 
كيلوواط ساعة بعد عام. كام قمنا بزيادة أسعار النفط مرتني، مام تعكس األسعار الفورية الحالية 
تفرضها حكومة  التي  الهيدروجني  إنتاج  تكاليف  باستخدام  للربميل.  تبلغ حوايل 100 دوالر  التي 
اململكة املتحدة، قمنا بتحديث تكاليف الهيدروجني األزرق )املصنوع من الغاز الطبيعي مع حبس 
الكربون وتخزينه( والهيدروجني األخرض )املنتج من الكهرباء املتجددة( لتعكس الزيادات الحالية 
يف أسعار الطاقة. بالنسبة للهيدروجني األزرق، نقدر أنَّ سعر الغاز الطبيعي يشكل حوايل 60٪ من 
إجاميل تكلفة اإلنتاج املحددة، بينام يرتفع هذا السعر بالنسبة للهيدروجني األخرض إىل حوايل ٪80.

تم إدخال هذه األسعار املتزايدة يف منوذج )N-ZIP( مسارات الصناعة صايف الصفر( الذي 
طورته رشكة Element Energy  واستخدم سابقاً يف تحاليل مركز أبحاث الطاقة )UKERC( إلزالة 
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الكربون الصناعي. قارنّا السيناريوهات الجديدة )املشار إليها باسم »تكلفة الطاقة العالية«( بالسيناريو 
»املتوازن« للجنة تغري املناخ )املشار إليه باسم السيناريو »االفرتايض«(. يعطي السيناريو »متوازن« 

األولوية للتدابري ال يندم عليها وينفذ مزيجاً متوازناً من تقنيات إزالة الكربون عىل املدى الطويل.

النتائج:

1. مسارات االنبعاثات

التكنولوجيا  بواسطة  تخفيفها  تم  التي  السنوية  االنبعاثات  ب(  )أ،   1 الشكل  يوضح 
للسيناريوهات االفرتاضية وتكلفة الطاقة العالية. مقارنة بالسيناريو االفرتايض، شهد سيناريو تكلفة 
الطاقة املرتفعة انخفاض االنبعاثات باستخدام التقنيات الكهربائية بنسبة 45٪، مقارنًة بتخفيض 
بنسبة 56٪ من التقنيات التي تستخدم الهيدروجني األزرق. والسبب هو أنَّ أسعار الغاز ارتفعت أكرث 
من الكهرباء، مام جعل الكهرباء أكرث اجتذاباً والهيدروجني األزرق أقل اجتذاباً. تم تقليل االنبعاثات 
باستخدام تقنيات الهيدروجني الخرضاء بنسبة 94٪ عىل الرغم من أنَّ النسبة اإلجاملية كانت صغرية 
جداً حتى يف ظل السيناريو االفرتايض. يف ظل سيناريو التكلفة املرتفعة، زادت االنبعاثات املتبقية 
من الصناعة يف عام 2050 بنحو 50٪ لتصل إىل 6.3 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. 
كام يزداد إجاميل االنبعاثات املتبقية الرتاكمية ويصل إىل 155 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد 

الكربون خالل األعوام 2050-2020 مقارنة بالسيناريو االفرتايض.
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الشكل رقم )1( الحد من االنبعاثات بواسطة التكنولوجيا )أ( السيناريو االفرتايض ،)ب( سيناريو تكلفة الطاقة 

العالية 
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2. صايف تكلفة خفض االنبعاثات

ميكن رؤية سبب ارتفاع االنبعاثات الرتاكمية يف الشكل 2 )أ، ب(، الذي يوضح أنَّ ارتفاع أسعار 
الطاقة يؤجل االستثامر يف تقنيات خفض االنبعاثات. يف ظل سيناريو تكلفة الطاقة املرتفعة، تنخفض 
التكلفة الصافية السنوية للتخفيف )إجاميل تكلفة خفض االنبعاثات مطروحاً منها التكلفة األساسية( 
بحوايل 2-1 مليار جنيه إسرتليني سنوياً بني 2025 - 2040. بعد ذلك، يزداد صايف التكلفة بحوايل 2-3 
مليار جنيه إسرتليني سنوياً يف 2045 - 2050. يحــدث هذا ألنه، يف النمــوذج، ترتفع أسعـــار الكربون 
مبرور الوقت وتحتاج الصناعة إىل انتظار ارتفاع أسعار الكربون لجعل استثامرات خفض االنبعاثات 
التكلفة لجميع السنوات )2020 -  أنَّ إجاميل صايف  هذه مجدية اقتصادياً. ومع ذلك، وجــدنا أيضاً 
السيناريو االفرتايض  الطاقة املرتفعة )146.8 مليار جنيه إسرتليني( أقل من  2050( لسيناريو تكلفة 

)عند 154.4 مليار جنيه إسرتليني( حيث يتم تقليل االستثامر يف خفض االنبعاثات بشكل عام.
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الشكل رقم )2( مقياس التخفيض السنوي صايف التكلفة )أ( السيناريو االفرتايض ، )ب( سيناريو تكلفة الطاقة العالية

3. إجاميل استهالك الطاقة

يف ظل سيناريو تكلفة الطاقة املرتفعة، يوضح الشكالن 3 و4 أنَّ استخدام الكهرباء والغاز 
الطبيعي أعىل بحوايل 24٪ و18٪ عىل التوايل من السيناريو االفرتايض يف عام 2050. ويف الوقت نفسه، 
انخفض استخدام الهيدروجني بحوايل 60٪. يوضح هذا أنَّ إنتاج الهيدروجني )األزرق واألخرض( قد 
ال يكون فّعاالً من حيث التكلفة للصناعة عند النظر يف الزيادات الحالية يف أسعار الغاز الطبيعي 
والكهرباء. وتجدر اإلشارة، مع ذلك، إىل أننا مل نقم بنمذجة الحالة التي ميكن فيها استخدام الكهرباء 

املقلصة »املجانية« إلنتاج الهيدروجني األخرض.
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الشكل رقم )3( اجاميل استهالك الطاقة – السيناريو االفرتايض

سنوات

الشكل رقم )4( اجاميل استهالك الطاقة – سيناريو تكلفة الطاقة العالية
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4. خيارات إزالة الكربون للقطاعات الفرعية

يلخص الجدول 1 التغيريات الرئيسة يف خيارات إزالة الكربون لكل قطاع فرعي صناعي يف 
سيناريو تكلفة الطاقة العالية. تعتمد القطاعات الفرعية مثل الطعام والرشاب، والزجاج، واملواد 
الكيميائية األخرى، واملعادن غري الحديدية بشكل متزايد عىل خيارات الكهربة بدالً من الهيدروجني، 
نظراً مليزة التكلفة )تزيد أسعار الكهرباء أقل من أسعار الغاز، الذي يصنع منه الهيدروجني(. يف 
املقابل، مع ارتفاع أسعار الكهرباء، يعتمد قطاع الورق بشكل أكرب عىل الطاقة الحيوية مع تقنيات 
احتجاز الكربون وتخزينه )BECCS( إلزالة الكربون وبدرجة أقل عىل الكهرباء. بعض املواقع يف 
إلزالة  اقتصادياً  قطاعات أخرى مثل األسمنت والجري والتكرير ليس لديها خيارات بديلة مجدية 
إجاميل  من  يزيد  وهذا  الكربون،  تزيل  ال  أنها  يعني  مام  النموذجية،  الكربون  بأسعار  الكربون 

االنبعاثات املتبقية.

الجدول رقم )1( التغيريات الرئيسية لخيارات إزالة الكربون لكل قطاع بتكلفة طاقة عالية مقارنة باالفرتاض

التغيريات الرئيسة يف سيناريو تكلفة الطاقة العالية  القطاع الصناعي

 تعتمد املواقع بشكل متزايد عىل خيارات الكهرباء بدالً من الهيدروجني اعتباراً 

من عام 2030 وما بعده
الطعام والرشاب

تعتمد املواقع بشكل متزايد عىل خيارات توليد الكهرباء وتخزين الكربون 

والكهرباء بدالً من الهيدروجني اعتباراً من عام 2040 فصاعداً
الزجاج

 ال تزال املواقع تعتمد بشكل أسايس عىل الكهرباء وتخزين الكربون مع زيادة 

استخدام الهيدروجني يف عامي 2025 و2030
الحديد والفوالذ

 املواد الكيميائية ال يوجد تغيري كبري، املواقع تعتمد عىل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وتخزينه فقط

تعتمد املواقع بشكل متزايد عىل خيارات الكهرباء بدالً من ذلك من الهيدروجني 

من عام 2030 فصاعداً.
كيمياويات أخرى

 تركت بعض املواقع غري منزوعة الكربون يف عام 2030 مام أدى إىل زيادة إجاميل 

االنبعاثات املتبقية.
 األسمنت

 تعتمد املواقع بشكل أقل عىل الهيدروجني يف عام 2030 وأقل عىل احتجاز 

وتخزين ثاين  أكسيد الكربون يف عام 2040
الجري

 ال تغيري.  تنزع الكربون من جميع املواقع بحلول عام 2050 باستخدام احتجاز 

ثاين أكسيد الكربون وتخزينه
معالجة النفايات
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التغيريات الرئيسة يف سيناريو تكلفة الطاقة العالية  القطاع الصناعي

 ترُتك بعض املواقع غري منزوعة الكربون يف عامي 2030 و2040 وبالتايل زيادة 

إجاميل االنبعاثات املتبقية
التكرير

تعتمد املواقع بشكل أقل عىل خيارات الكهرباء والهيدروجني وأكرث عىل الطاقة 

الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه.
الورق

 تعتمد املواقع بشكل متزايد عىل خيارات الكهربة بدالً من الهيدروجني اعتباًرا 

من عام 2030 فصاعداً، وال يتم إزالة الكربون من بعض املواقع.
املعادن غري الحديدية

الخالصة

من  الكربون  إزالة  العاملية يف  الطاقة  أسعار  لزيادة  املحتمل  التأثري  املدونة  وضحت هذه 
الصناعة يف اململكة املتحدة. 

: ولقد وجدنا أنَّ

- تؤدي أسعار الطاقة املرتفعة إىل زيادة االنبعاثات املتبقية من الصناعة الربيطانية يف عام 
2050 بنسبة 50٪ لتصل إىل 6.3 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. كام ارتفعت االنبعاثات 
الرتاكمية مبقدار 155 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل األعوام 2050-2020 مقارنًة 

بالسيناريو االفرتايض إلزالة الكربون.

- تؤدي زيادة أسعار الطاقة إىل تأخري االستثامر الجاد يف إزالة الكربون ملدة خمس سنوات 
عىل األقل مقارنة بالسيناريو االفرتايض، وبسبب انخفاض الحد من االنبعاثات الرتاكمية، انخفض 
إجاميل االستثامر الصايف يف تقنيات املكافحة مبقدار 7.6 مليار جنيه إسرتليني خالل الفرتة من 2020 

إىل 2050.

سيناريو  التوايل يف ظل  و18٪ عىل   ٪24 بنسبة  أكرث  الطبيعي  والغاز  الكهرباء  استخدام   -
التكلفة العالية مقارنة بالسيناريو االفرتايض بحلول عام 2050. ويف الوقت نفسه، انخفض استخدام 

الهيدروجني بحوايل ٪60.

األخرى واملعادن غري  الكيميائية  واملواد  والزجاج  الطعام والرشاب  تعتمد قطاعات مثل   -
الحديدية بشكل متزايد عىل خيارات الكهربة بدالً من الهيدروجني.
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هوية البحث

أسامء الباحثني:

-أحمد جيالين: باحث يف مواضيع إزالة الكربون الصناعي بجامعة ليدز.

- صموئيل كوبر: باحث يف تأثريات أنظمة الطاقة يف جامعة باث.

- ستيفن ألني:  أستاذ مساعد يف قسم الهندسة املعامرية والهندسة املدنية يف جامعة باث.

- بيرت تايلور:  باحث يف أنظمة الطاقة املستدامة يف جامعة ليدز.

 عنوان البحث: تأثري تكاليف الطاقة املتزايدة يف إزالة الكربون من صناعة اململكة املتحدة

تاريخ النرش:  حزيران 2022

رابط البحث: 

https://ukerc.ac.uk/news/the-impact-of-increased-energy-costs-on-

decarbonising-uk-industry/?fbclid=IwAR32uxm48Lw5gH7BGP0Go3S4z4viiK1g

Tdz9UlBemHV1gzTuQfXBGRKF6zk

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها

https://ukerc.ac.uk/news/the-impact-of-increased-energy-costs-on-decarbonising-uk-industry/?fbclid=IwAR32uxm48Lw5gH7BGP0Go3S4z4viiK1gTdz9UlBemHV1gzTuQfXBGRKF6zk
https://ukerc.ac.uk/news/the-impact-of-increased-energy-costs-on-decarbonising-uk-industry/?fbclid=IwAR32uxm48Lw5gH7BGP0Go3S4z4viiK1gTdz9UlBemHV1gzTuQfXBGRKF6zk
https://ukerc.ac.uk/news/the-impact-of-increased-energy-costs-on-decarbonising-uk-industry/?fbclid=IwAR32uxm48Lw5gH7BGP0Go3S4z4viiK1gTdz9UlBemHV1gzTuQfXBGRKF6zk


عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


