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ABSTRACT  
Architecture experienced many subsequent mutations in the latest decades to develope  
buildings, target of the research is to find  a conclusion of standards and strategies that must 
be provided to achieve an economic bioclimatic building with consideration of the 
surrounding environmental conditions to achieve thermal comfort  for gap users. the study 
also includes strategies to achieve a bioclimatic design  and an applied study for a tycoons 
building project in altajamue alkhamis. this applied study amis to test  what has been reached .  
methodology of the applied study includes the setting of  goals,the determination of the study 
field and the used tools in the form of analysis tables and standards.it ends with the 
implementation of the study and drawing conclusions.  
Skywards : Bio-climatic Architecture                                                                                                                    

 
  اقتصادیات التصمیم البیومناخى

  )دراسة تطبیقیة لمبنى التایكونز بالقاھرة الجدیدة(
  

  الجندى شاكر عبد الغنى الجندى و أنیسة حسن محمد أبو الوفا
   جمھوریة مصر العربیة- جامعة األزھر– كلیة الھندسة –قسم ھندسة العمارة 

  الملخص  
خیرة أدت إلى تطویر المبانى حیث یھدف البحث إلى استنتاج المعاییر شھدت العمارة عدة طفرات متالحقة فى العقود األ

واالستراتیجیات الواجب توافرھا لتحقیق مبنى اقتصادى بیومناخى مع مراعاة االعتبارات البیئیة المحیطة لتحقیق الراحة 
خى ویتناول دراسة تطبیقیة الحراریة لمستخدمى الفراغات ، وتشتمل الدراسة على استراتیجیات تحقیق التصمیم البیومنا

لمشروع مبنى التایكونز بالتجمع الخامس ، وتھدف ھذة الدراسة التطبیقیة إلى اختبار ما تم التوصل إلیھ وتشمل منھجیة 
الدراسة التطبیقیة تحدید األھداف وتحدید مجال الدراسة واألدوات  المستخدمھ بھا المتمثلة فى جداول التحلیل والمعاییر 

  .فیذ الدراسة واستخالص النتائج وتنتھى بتن
  العمارة البیومناخیة   : الكلمات االفتتاحیة 

   مقدمة 
 إلى استخدام المستخدم داخل الفراغات المعماریة توجھ الفراغ على تحقیق الراحة الحراریة ىمع الطلب الدائم لمستخدم

ومع مرور الزمن والتطور التكنولوجى لجأ ، ة المعماریة البسیطة الموجودة فى البیئة المحیطالبیومناخیة المعالجات 
 المعماریة بالمبانى البیومناخیة الستخدام الوسائل المیكانیكیة مما أدى بالمصمم المعمارى إلى إھمال المعالجات المستخدم

میكانیكیة أیضا  إلى الزیادة االقتصادیة فى تكلفة المبانى وتعتبر الوسائل الباإلضافةواالعتماد على الوسائل المیكانیكیة 
 البد من االھتمام باالتجاھات الحدیثة للتصمیم البیومناخى لذلكمصدر خطورة على استھالك مصادر الطاقة الغیر متجددة 

  .صر المبنى اقتصاد عامل مؤثر فى عنالوذلك من خالل منظور اقتصادى حیث أن ا
یتناول دراسة تطبیقیة ألحد المبانى اإلداریة بالقاھرة وتأتى أھمیة البحث فى إطار تناولھ ألحد الموضوعات الھامة ، حیث 

الجدیدة كما یتناول المعاییر التى یمكن تطبیقھا فعلیا على المبانى القائمة لتحقیق مبنى بیومناخى مع مراعاة الظروف 
  .االقتصادیة 
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 للمساھمة بطریقة فعالة فى ویھدف البحث إلى استخدام المعالجات البیومناخیة من خالل مجموعة من الضوابط والمعاییر
تحقیق عمارة اقتصادیة ذات بیئة بیومناخیة ، ویتم تطبیق ھذة المعالجات والمعاییر على مبنى التایكونز بالقاھرة الجدیدة 

  . لجعل عملیة التقییم أكثر دقة 
ومناخیة فى تحقیق الراحة ویتبع البحث المنھج االستقرائى والتحلیلى والتطبیقى ، للتعرف على دور وأھمیة المبانى البی

  . لمستخدمى الفراغات 
  . المبانى البیومناخیة ، المعاییر األساسیة للتصمیم البیومناخى : الكلمات الرئیسیة 

  :یتم تناول البحث فى إطار المحاور الثالثة الرئیسیة التالیة : محاور البحث 
  .العمارة البیومناخیة ومبادئھا : المحور األول 

  .توضیح المعاییر األساسیة لتحقیق المبانى البیومناخیة : نى المحور الثا
  .تطبیق بعض معاییر المبانى البیومناخیة على مثال فعلى والتأكد من نجاحھ : المحور الثالث 
  .العمارة البیومناخیة ومبادئھا : المحور األول 

 تعریف العمارة البیومناخیة  -١
ة ، لكن من القراءات المتعددة یمكن تعریف العمارة البیومناخیة على أنھا العملیة یوجد تعریفات عدیدة للعمارة البیومناخی  

وھي أي تصمیم یأخذ المناخ ، التصمیمیة التى یمكن من خاللھا توفیر ظروف مناخیة آمنة للمستعمل بأقل قدر من التكالیف 
لوب یحترم البیئة ،مع األخذ فى االعتبار في عملیتھ من أجل تحقیق الراحة الحراریة وتعرف بعملیة تصمیم المبانى بأس

عبیر (تقلیل استھالك الطاقة ،والموارد مع تقلیل تأثیرات اإلنشاء ،واالستعمال على البیئة ،مع تعظیم االنسجام مع الطبیعة 
  ) .٥: ٤،ص٢٠١٠حرمى ،
  )٦: ٥،ص٢٠١٠عبیر حرمى ،(مبادىء العمارة البیومناخیة  -٢

  :  من معرفة أھم مبادئ العمارة البیومناخیة والتى تتلخص فى لتحقیق مبنى بیومناخى ناجح البد
 -: ویندرج تحت ھذا البند اآلتى كفاءة استخدام الطاقة واالعتماد على مصادر الطاقة الطبیعیة المتجددة  •
ü تصمیم حرارى محكم لتقلیل الحاجة إلى استعمال أجھزة معالجة الھواء سواء بالتبرید أو التسخین. 
ü بأجھزة تحویل الطاقة الشمسیة إلى كھرباء ،وحرارةتزوید المبنى . 
 :من حیث البیئى والذى یلعب دورا كبیرا فى عملیة التصمیم األخضر البعد  •
ü تصمیم البیئة المبنیة.  
ü  تاثیر البناء على البیئة الطبیعیة                                                              . 
ü الموارد ، وأھمھا الماء ، وذلك عن طریق إعادة معالجة المیاة المستخدمة فى المنزل االقتصاد فى استخدام 

 .؛بأغراض الغسیل ،واالستحمام ، وما یلى ذلك بعمل شبكة تقنیة إلعادة استخدامھا مرة أخرى
ü وبعد ذلك تحقیق مناخ داخلى یعمل بنجاح ،وبكفاءة عالیة ؛ عن طریق مراعاة تحقیق العزل للھواء داخلیا بكفاءة؛ 

  .یتم التحكم فى حرارة الجو الداخلى سواء بالتبرید أو التدفئة
ü احترام خصائص الموقع ، سواء كانت فیزیائیة أو ایكولوجیة أو اجتماعیة ونفسیة ؛بالنسبة لساكنى المبنى.  
ü لمواد البناء تقلیل إھدار وإساءة استخدام مواد البناء، وذلك عن طریق دراسة الخصائص،والبیئیة ،واالقتصادیة 

  )٦: ٥،ص٢٠١٠عبیر حرمى ،(٠المختلفة واختیار أنسبھا
ات مع عند تحقیق ھذه المبادئ نتوصل إلى خلق عمارة البیومناخیة ، والتى تھدف إلى تحقیق الراحة لمستخدمى الفراغ

 .مراعاة الظروف االقتصادیة 
  مناخیة توضیح المعاییر األساسیة لتحقیق المبانى البیو : المحور الثانى 

 المعاییر األساسیة لتحقیق المبانى البیومناخیة -٣
  :ھناك مجموعة من المعاییر األساسیة لتحقیق مبنى بیومناخى ذات كفاءة اقتصادیة یمكن تلخیصھا فى الجدول اآلتى 
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 )الباحث: المصدر( یوضح المعاییر األساسیة لتصمیم المبنى البیومناخى ) ١-١ (جدول
  میم المبنى البیومناخىالمعاییر األساسیة لتص

معاییر التصمیم 
البیومناخى على مستوى 

  الموقع العام

 .تحدید التوجیھ األفضل للمبنى  •
 . والبناء تفاعل عناصر الموقع والمناخ •
  .التفاعالت المتبادلة بین استراتیجیات التبرید والتدفئة السلبیة والنشطة •
  .تحسین جودة اإلضاءة •
  .الحد من التبرید •
 . المساحات المفتوحة العامة استخدام •
   .تقسیم األراضى وإنشاء الطرق التى تعكس المناخ وتوجیھ الشوارع •

معاییر التصمیم 
البیومناخى على مستوى 

التصمیم (الكتلة 
الخارجى  والتصمیم 

  )الداخلى

  

 .استجابة كتلة المبنى للتأثرات الحراریة  •
 : عن طریق استخدام التصمیم السلبى •

ü ت الشمس استخدام كاسرا. 
ü  استخدام الخالیا الضوئیة واأللواح الشمسیة. 
ü  استخدام األسطح الخضراء. 
ü  استخدام المواد البیئیة. 
ü  تحدید منطقة الراحة الحراریة. 
ü  التظلیل الجید. 

 : استخدام التبرید السلبى للحالة الجویة فى األماكن المغلقة من خالل •
ü الفتحاتالوضع المناسب للنوافذ و.  
ü  الزجاج العاكس القابل للتحویلاستخدام.  
ü  استخدام الزجاج الثالثى والمزدوج. 
ü اختیار المواد المناسبة للنوافذ.  
ü  استخدام المواد ذات األلوان الفاتحة للسقف وغالف المبنى. 
ü  تصحیح وضع المبنى والتوجیھ. 
ü  تخطیط المناظر الطبیعیة بشكل جید. 
ü  استخدام األلوان الساطعة أو العاكسة. 
ü خدام العزل است. 

  .التبرید التبخیرى •
 : من خالل تحقیق اإلضاءة الطبیعیة والتھویة المبنى •

ü  المشربیة الذكیة 
ü  نظام واجھة الظل الذكى 
ü  الزعانف الفوالذیة 
ü األتریوم 
ü أبراج التھویة 
ü استخدام مداخن التھویة والتبرید.   

معاییرالتصمیم 
البیومناخى على مستوى 

  غالف المبنى

 .میم متكامل ومستجیب للمناخ أن یكون التص •
 س.تحسین األداء الحرارى  •
   .دمج التكنولوجیا المنتجة للموارد •

  .تطبیق بعض معاییر المبانى البیومناخیة على مبنى التایكونز بالقاھرة الجدیدة : المحور الثالث 
  الدراسة التطبیقیة ألحد المشروعات المحلیة  -٤
  منھجیة الدراسة التطبیقیة: أوال

ویبدأ ھذا الجزء بتحدید . ن ھذا البحث یشجع تصمیم واستخدام المبانى البیومناخیة من أجل التوافق مع البیئة المحیطة نجد أ
أھداف الدراسة المیدانیة التى یتم من خاللھا عرض المنھجیة المقترحة فى الدراسة التطبیقیة ، وذلك من خالل تحدید 

یضا تحدید األدوات المستخدمة فى جمع المعلومات ، ووضع المعاییر الواجب المعاییر األساسیة للتصمیم البیومناخى وأ
  .توافرھا عند اختیار المشروعات المعماریة المحلیة،وتحلیل البیانات للوصول إلى نتائج الدراسة التطبیقیة 

  أھداف الدراسة المیدانیة : ثانیا
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  تھدف الدراسة المیدانیة إلى تحقیق اآلتى 
 .لیة البحث بالنسبة للواقع المحلى التاكید على إشكا •
 .تحقیق كفاءة المبانى وتحقیق الراحة الحراریة من خالل استخدام التصمیم البیومناخى  •
  تحقیق استدامة المبانى من خالل التصمیم البیومناخى •
  معاییر اختیار عینة الدراسة : ثالثا

  األساسیة التالیة تم اختیار عینة الدراسة من خالل األمثلة التى تحقق المعاییر 
 .اختیار المشروعات ذات التوجیة البیئى  •
اختیار مبنى إدارى یتكون من عدد من المكاتب وذلك ألن المبانى اإلداریة من أكثر أنواع المبانى استھالكا للطاقة  •

  .الكھربیة
  عینة الدراسة :  رابعا

  )(TYCOON OFFICE BUILDING   التایكونزتم اختیار مشروع   •
م بعمل دراسة تطبیقیة على مبنى التایكونز بتطبیق ھذة المعاییر على المبنى لتحقیق التصمیم البیومناخى مع سوف نقو •

 .مراعاة التكلفة 
  نبذة عن المشروع  •

ویقع بالتحدید فى  الكبرى القاھرة من الشرقى بالجانب تقع یقع المشروع فى مدینة القاھرة الجدیدة التى
( ویبین جدول  ن ویعتبر التجمع الخامس أحد تجمعات مدینة القاھرة الجدیدةالتجمع الخامس بشارع التسعی

  .بیانات المشروع  ) ٢-١
  )مكتب آفا لالستشارات: المصدر( بیانات المشروع) ٢-١(جدول 

  بیانات المشروع

 محافظة – القاھرة الجدیدة – التجمع الخامس – ٧٠ & ٦٨شارع التسعین قطعة رقم   الموقع
  القاھرة 

   متر مربع٦٠٠٠والمساحة المبنیة /   مترمربع المساحة الكلیة ٨٠٠٠  مساحةال
  مبنى إدارى   نوع المشروع

 شركة عربیة أوفیس بیلدینج   المالك
 سطح + طوابق ٤+  بدروم ٢  مكونات المبنى

 مكتب آفا لالستشارات   استشارى معمارى
  مجدى كامل / مكتب د MPEاستشارى 

  حاتم البحیرى / د مكتب   استشارى انشائى
  شركة اتریم للمقاوالت   المقاول التشطیبات

  شركة یونى تك  MPEمقاول 
   مكتب البناء شركة عربیة   مقاول اإلنشائى

  

 )موقع مبنى التایكونز بشارع التسعین(خریطة الموقع ) ١-١(ویوضح شكل 

  
  )موقع مبنى التایكونز بشارع التسعین(خریطة الموقع ) ١- ١(شكل 

   )Google Earth(جوجل إرث : صدر الم
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  واجھة أمامیة لمبنى التایكونز) ٢ - ١(شكل 
   مكتب آفا لالستشارات:المصدر 

  

  
  

  واجھة أمامیة لمبنى التایكونز ) ٣- ١(شكل 
  مكتب آفا لالستشارات: المصدر 

  )٣-١ (سوف یتناول البحث عرض المساقط األفقیة والوضع القائم للمبنى ویوضحھ جدول
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  )الباحثتصویر:المصدر ( المساقط األفقیة والوضع القائم للمبنى) ٣-١(جدول 

  

تم التقاط الصور بواسطھ الباحث ،بعد عرض البحث للوضع القائم سوف یتناول البحث قطاع للمبنى یوضح استخدام 
 ). ٤-١(وتطبیق بعض المعاییر ویوضحة شكل 
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  م وتطبیق بعض المعاییرقطاع للمبنى یوضح استخدا): ٤- ١(شكل 

  مكتب آفا لالستشارات: المصدر

   المنھجیة العامة لتقییم المنافع االقتصادیة المحتملة لتحقیق مبنى بیومناخى  -٥
عام شاملة التصمیم وتكالیف اإلدارة ) ١٥(تحلیل تكالیف دورة حیاة المبنى فى الحالة التقلیدیة  على المدى البعید  -١

  ستبدال والتشغیل وتكالیف الصیانةوتكالیف البناء وتكالیف اال
عام شاملة التصمیم ) ١٥(تحلیل تكالیف دورة حیاة المبنى فى حالة التصمیم البیومناخى على المدى البعید  -٢

  وتكالیف اإلدارة وتكالیف البناء وتكالیف االستبدال والتشغیل وتكالیف الصیانة
فى حالة استخدام التصمیم البیومناخى لتحدید المنافع مقارنة تكالیف دورة حیاة المبنى فى الحالة التقلیدیة و -٣

 االقتصادیة 
  مقترح استخدام المعالجات البیومناخیة المعماریة على مبنى التایكونز -٦
 . المستخدم فى المبنى  Curtain wallبدال من ال BIPV Facadeاقتراح النوع ١-٦
    https://www.nrel.gov ):المصدر (:ممیزات ھذا النوع من الزجاج  •
ü  یسمح بدمج نظام الخالیا الشمسیة 
ü  یتم تركیب األلواح الكھروضوئیة على الزجاج لتولید الكھرباء من الطاقة الشمسیة 
ü  یعمل على خفض استھالك الطاقة 

https://www.nrel.gov
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ü ال حاجة للوقود، ال غاز العادم، ال انتاج الكربون وال . یعمل على استخدام الطاقة الشمسیة كطاقة نظیفة بشكل فعال
 .تلوث

ü یمكن توصیل الطاقة المولدة بالشبكة وتخفیف الضغط من إمدادات الطاقة. 
ü ویمكن تحقیق أفضل تظلیل شمسى من خالل االستفادة من نظام الخالیا الشمسیةعلى الزجاج. 
ü  تعمل على خلق تأثیر جمالى 

  طاقة یتم استخدام ھذا النوع من الزجاج من أجل تركیب الخالیا الشمسیة علیھ وتقلیل استھالك ال
   جنیة مصرى ١٧.٩ دوالر للمتر المربع ویبلغ سعر الدوالر الیوم ٤٠٠ – ١٥٠ویتراوح سعر الزجاج من 

 ملیون جنیة بعد عمل استبدال لزجاج المبنى ٧٠٠٠٠٠٠وحیث أن تكلفة الزجاج المستخدم فى واجھة مبنى التایكونز 
=  متر مربع یكون تكلفة الزجاج المعالج الجدید ٣٠٠٠ یبلغ Curtain wallباستخدام الزجاج المعالج حیث ان مسطح ال 

   دوالر ٤٥٠٠٠٠ = ٢ م٣٠٠٠×  دوالر ١٥٠
  جنیة مصرى ٨٠٥٥٠٠٠=١٧.٩× ٤٥٠٠٠٠= تكلفة الزجاج المعالج 

 استخدام الخالیا الشمسیة لتوفیر وترشید استھالك الطاقة ٢-٢-٣
یتم استخدام الخالیا الشمسیة ودمجھا مع الزجاج  خى ،التصمیم البیومنا لمبادئ وتلبیة الكھرباء أسعار الرتفاع نظرا

 خالل من النظام تكلفة لخفض بالشبكة المحطة وربط الكھرباء، المبنى من نصف احتیاجات یقارب ما المقترح لتلبیة
   .القیمة واسترداد للشبكة الكھرباء بیع من واالستفادة التخزین بطاریات عن االستغناء

  اقة الكھربیة المستھلكة شھریا للمبنى التایكونزإجمالى الطحساب : أوال 
  = إجمالى الطاقة الكھربیة المستھلكة شھریا للمبنى التایكونز 

  شھر / ساعة .  كیلو وات ٦٠٠٠٠ = ٣٠×٢٠٠٠=  یوم ٣٠×إجمالى الطاقة المستھلكة یومیا 
  سنة / ساعة .  كیلو وات ٧٢٠٠٠٠ = ١٢× ٦٠٠٠٠=إجمالى الطاقة الكھربیة المستھلكة سنویا للمبنى التایكونز 

/  قرش ١٤٠ كیلو وات تحسب بمقدار ١٠٠٠االستھالك أكثر من  شریحة فإن الكھرباء شركة من تغذیة تعریفة آخر حسب
  ) ٤-١( كیلو وات ساعة كما یوضحھا جدول 

  م ٢٠١٨فبرایر  بأسعار للمبانى اإلداریة  الكھرباء تعریفة شرائح) ٤- ١( جدول 
  شریحة االستھالك

  ١٠٠٠أكثر من   ١٠٠٠ -٦٠٠  ٦٠٠-٠  ٢٥٠-٠  ١٠٠ -٠  )شھر/ س .و.ك(

  التكلفة
  ١٤٠  ١٣٥  ٩٦  ٨٤  ٤٥  )س. و.ك / قرش (

  = للمبنى ً شھریا المستھلكة الكھربیة األحمال تكلفة
 ٨٤٠٠٠٠٠= وات ساعة .ك /  قرش ١٤٠× ٦٠٠٠٠= الشریحة  لھذه الكھرباء تعریفة× ًشھریا  المستھلكة الطاقة إجمالى
   جنیة مصرى ٨٤٠٠٠= قرش 
 = ١٢× ٨٤٠٠٠=  شھر ١٢× تكلفة األحمال المستھلكلة شھریا = للمبنى  ًسنویا المستھلكة الكھربیة األحمال تكلفة

  جنیة مصرى١٠٠٨٠٠٠
ًجنیھا مصرا١٥١٢٠٠٠٠ = ١٥×١٠٠٨٠٠٠=  عاما ١٥ خالل المستھلكة الكھربیة األحمال تكلفة ً  

  مسیة حیث تعمل على التقلیل من استھالك الطاقة من المعالجات المستخدمة الخالیا الش
  من المعالجات المستخدمة الخالیا الشمسیة حیث تعمل على التقلیل من استھالك الطاقة 

  : الخالیا الشمسیة سنویا  استخدام عن الناتجة الطاقة حساب
 عدد أن ومع افتراض الیوم في ساعات ٧-٦.٦ إشعاع لشدة الجدیدة القاھرة مدینة تتعرض الشمسي اإلشعاع خریطة حسب

 نوع حسب ا تدریجي تقل ثم %٢.٥ بمقدار األولى السنة في تقل الخلیة كفاءة بأن العلم ومع أیام ثالثة السنة في الغیوم أیام
  :أن  نفترض لھا االفتراضي العمر نھایة في إنتاجھا من % ٨٠ حوالى إلى تقل الخلیة كفاءة نالحظ وبالتالي الخلیة

  یوم/ ٣ م / ساعة وات كیلو٦.٦ = السطح على العمودي الشمسي لإلشعاع لسنويا المتوسط
  .السنة /  یوم ٣= عددأیام الغیوم 

  مقترح الستخدام الخالیا الشمسیة على مبنى التایكونز 
 یتم لذا سوف األراضي، من مربع متر ١٥-١٤ حوالى إلى یحتاج الشمسیة الخالیا من وات كلیو واحد المفترض أن كل

 كیلو لكل المطلوبة على المساحة الشمسیة الخالیا لتركیب المساحة قسمة خالل من المقترحة الشمسیة المحطة قدرة سابح
  .وات

   متر مربع٣٠٠٠المسطح المقترح لتركیب الخالیا الشمسیة حوالى 
  ٢٠٠- ٢١٤.٣ = ١٥-١٤/ ٣٠٠٠= الشمسیة  المحطة قدرة
ü  وات  كیلو ٢١٠= قدرة المحطة الشمسیة المقترحة .  
ü  لوح ٦٥٧= عدد األلواح الشمسیة  
ü  الشركة المصنعة للخالیا الشمسیة =YINGLI SOLAR) (  الصینیة 
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ü  ج م ٤١٦٣٦٥٠.٢١٣= دوالر حسب أسعار السوق الحالیة ٢٣٢٦٠٦.١٦٧٢= التكلفة األولیة  
ü  ١٨.٥= التحویل للخلیة كفاءة%  
ü  م . ٠٤× م ١.٩٦٠× م . ٩٩٠=  أبعاد اللوح الشمسى 
ü  وات ٣٢٠= اللوح قدرة  
ü  خلیة سیلكون أحادى التبلور ٧٢= عدد الخالیا باللوح الواحد  

  الجدوى االقتصادیة للمعالجة البیومناخیة المقترحة 
  یا سنو النظام استخدام عن الناتجة الطاقة حساب
 ×) یوم  / ٢م /ساعة .كیلووات( السطح على العمودي الشمسي لإلشعاع السنوي المتوسط = سنویا الناتجة الطاقة مقدار
 النظام مكونات باقي كفاءة×%كفاءة التحویل للخلیة × عدد أیام السنة ×  ٢مساحة سطح اللوح الواحد م × األلواح  عدد
  .)١٣٦ ،ص٢٠١٧إكرام مصطفى ، (كفاءة التتبع %×

  ١×.٧٦× .١٨٥ × ٣٦٢× ١,٩٤٤ × ٦٥٧ × ٦,٦= الطاقة المنتجة من استخدام الخالیا الشمسیة سنویا 
  ساعة /  كیلو وات ٤٢٩٠٤١,٦٥٢٧= الطاقة المنتجة من استخدام الخالیا الشمسیة سنویا 

  ساعة .و. ك٤١٨٣١٥,٦١١٤ =١٠٠/ ٩٧.٥× ٤٢٩٠٤١,٦٥٢٧= األولى  السنة نھایة المنتجة الطاقة مقدار
  ساعة . و. ك٨٦١٦٣٩٠,٦١٦ = ١٠٠ /٨٠,٧× ١٥× ٧١١٨٠٤,٢٦٤=  سنة ١٥ بعد المحطة من المنتجة الطاقة

  ًسنویاً دوالرا ٢٠ وات كیلو لكل الصیانة بفرض تكلفة
   سنة ١٥×  دوالر ٢٠× القدرة المقترحة =  سنة ١٥تكلفة الصیانة خالل 
  دوالر ٦٣٠٠٠ = ١٥×٢٠×٢١٠=  سنة ١٥تكلفة الصیانة خالل 
  ١٧,٩م  سنة بالجنیة المصرى حسب سعر الدوالر الیوم حیث یبلغ سعر الدوالر الیو١٥تكلفة الصیانة خالل 
  ً جنیھا مصریا ١,١٢٧,٧٠٠= ١٧,٩× ٦٣٠٠٠=  سنة بالجنیة المصرى ١٥تكلفة الصیانة خالل 

ً جنیھا مصرا٧٥,١٨٠=١,١٢٧,٧٠٠/١٥= تكلفة الصیانة السنویة  ً  
  تكلفة الصیانة + التكلفة األولیة = التكلفة اإلجمالیة 
  ً دوالرا٢٩٥٦٠٦,١٦٧٢= ٦٣٠٠٠+ ٢٣٢٦٠٦,١٦٧٢= التكلفة اإلجمالیة 

ًجنیھا مصرا ٥٢٩١٣٥٠,٣٩٣= ١٧,٩×٢٩٥٦٠٦,١٦٧٢= التكلفة اإلجمالیة بالجنیة المصرى  ً  
  . بالجنیة المصرى  وات الكیلو شراء سعر * السنة ھذه خالل المنتجة الكھرباء مقدار = األولى للسنة التحصیل إیرادات
  دوالر ٥٤٣٨١.٠٢٩٤٨= دوالر. ١٣×  ٤١٨٣١٥.٦١١٤ = األولى للسنة التحصیل إیرادات
  ج م ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧= ١٧.٩×٥٤٣٨١.٠٢٩٤٨=  بالجنیة المصرى األولى للسنة التحصیل إیرادات

  السنوي اإلیراد قیمة/ األولیة التكلفة = للمحطة األولیة التكلفة السترداد الالزم الزمن
  ٩٧٣٤٢٠,٤٢٧٧/  ٤١٦٣٦٥٠,٢١٣ = للمحطة األولیة التكلفة السترداد الالزم الزمن
   سنة ٤,٢= للمحطة  األولیة التكلفة السترداد الالزم الزمن
  السنوي اإلیراد قیمة/ الصیانة تكالیف + األولیة التكلفة = اإلجمالیة التكلفة السترداد الالزم الزمن
  ٩٧٣٤٢٠,٤٢٧٧/ ٦٠٤٣١٥٠,٣٩٣= اإلجمالیة  التكلفة السترداد الالزم الزمن
   سنة ٢٦,= اإلجمالیة  التكلفة السترداد الالزم الزمن

 ٦,٢والتكلفة اإلجمالیة خالل عمر  سنة ٤,٢عمر خالل المقترحة الستخدام الخالیا الشمسیة األولیة التكلفة استرداد تم
  بالنسبة الستثمار رأس المال وتوفیر االستھالك جیدة النسبة سنة وھذه

 وإیرادات  التایكونز لتوفیر الطاقةاستخدام الخالیا الشمسیة كمعالجة لمبنى تكلفة بین مقارنة)  ٥- ١(حیث یوضح جدول
   سنة بالجنیة المصرى  لتحقیق الكفاءة االقتصادیة ١٥ خالل المحطة من المنتجة الطاقة تحصیل
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 من المنتجة الطاقة تحصیل وإیرادات استخدام الخالیا الشمسیة كمعالجة لمبنى التایكونز لتوفیر الطاقة تكلفة بین مقارنة)  ٥-١(جدول
  )الباحث: درالمص(المحطة 

  السنة  إیرادات التحصیل  استخدام الخالیا الشمسیة تكلفة
  تراكمى  سنوى  تراكمى  سنوى

٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤١٦٣٦٥٠.٢١٣  ٤١٦٣٦٥٠.٢١٣  ١  
١٩٤٦٨٤٠.٨٥٥  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٢٣٨٨٣٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢  
٢٩٢٠٢٦١.٢٨٣  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٣١٤٠١٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٣  
٣٨٩٣٦٨١.٧١١  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٣٨٩١٩٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٤  
٤٨٦٧١٠٢.١٣٨  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٤٦٤٣٧٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٥  
٥٨٤٠٥٢٢.٥٦٦  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٥٣٩٥٥٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٦  
٦٨١٣٩٤٢.٩٩٤  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٦١٤٧٣٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٧  
٧٧٨٧٣٦٣.٤٢٢  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٦٨٩٩١٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٨  
٨٧٦٠٧٨٣.٨٤٩  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٧٦٥٠٩٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٩  
٩٧٣٤٢٠٤.٢٢٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٨٤٠٢٧٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٠  
١٠٧٠٧٦٢٤.٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٩١٥٤٥٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١١  
١١٦٨١٠٤٥.١٣  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٤٩٩٠٦٣٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٢  
١٢٦٥٤٤٦٥.٥٦  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٠٦٥٨١٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٣  
١٣٦٢٧٨٨٥.٩٩  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥١٤٠٩٩٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٤  
١٤٦٠١٣٠٦.٤٢  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٢١٦١٧٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٥  
١٥٥٧٤٧٢٦.٨٤  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٢٩١٣٥٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٦  
١٦٥٤٨١٤٧.٢٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٣٦٦٥٣٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٧  
١٧٥٢١٥٦٧.٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٤٤١٧١٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٨  
١٨٤٩٤٩٨٨.١٣  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٥١٦٨٩٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ١٩  
١٩٤٦٨٤٠٨.٥٥  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٥٩٢٠٧٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢٠  
٢٠٤٤١٨٢٨.٩٨  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٦٦٧٢٥٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢١  
٢١٤١٥٢٤٩.٤١  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٧٤٢٤٣٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢٢  
٢٢٣٨٨٦٦٩.٨٤  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٨١٧٦١٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢٣  
٢٣٣٦٢٠٩٠.٢٧  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٨٩٢٧٩٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢٤  
٢٤٣٣٥٥١٠.٦٩  ٩٧٣٤٢٠.٤٢٧٧  ٥٩٦٧٩٧٠.٢١٣  ٧٥١٨٠  ٢٥  

  ٦٠٤٣١٥٠.٣٩٣ + ٨٠٥٥٠٠٠=  للمحطة التكلفة اإلجمالیة+ التكلفة اإلجمالیة للزجاج 
   جنیة مصرى ١٤٠٩٨١٥٠.٣٩= التكلفة اإلجمالیة للمحطة + التكلفة اإلجمالیة للزجاج 

بالنسبة  جیدة النسبة  سنة وھذة أیضا وھذا١٤ -١٣یمكن استرداد القیمة اإلجمالیة للزجاج والمحطة كاملة خالل عمر 
  الستثمار رأس المال وتوفیر االستھالك

 بالشبكة المحطة وربط الكھرباء، المبنى من نصف احتیاجات یقارب ما بدایة تكون التكلفة أعلى ولكن یمكن تلبیةفى ال
   .القیمة واسترداد للشبكة الكھرباء بیع من واالستفادة التخزین بطاریات عن االستغناء خالل من النظام تكلفة لخفض

  )دویر المیاةاستخدام خزان إعادة ت(كفاءة استخدام المیاه ٤- ٢-٣
جمیع أنظمة االقتصاد تعتمد على عاملین رئیسیین ھما الطاقة والماء ومن أھم أھداف التصمیم البیومناخى كفاءة استخدام 

 من الناتجة المیاه الستغالل النظام ھذا عمل وتمالمیاة ویتم استخدام خزان إعادة تدویر المیاة  لتحقیق كفاءة استخدام المیاة 
   وتسمى بالمیاة الرمادیة المرحاض طرد في استخدامھا وإعادة تھاوفلتر األحواض

  حساب استھالك مبنى التایكونز للمیاه 
   متر مكعب من الماء ٥٥٠٠االستھالك الشھرى للمیاه المتوقع لمبنى التایكونز حوالى 

  وحسب فواتیر المیاه المقسمة إلى خمس شرائح 
ü  قرش٣٠ قرش بدالمن ٤٥ھا إلى  متر وتم رفع١٠الشریحة األولى من صفر إلى  
ü  قرش ٧٠ قرش بدال من ١٢٠ متر وتم رفعھا إلى ٢٠ إلى ١١الشریحة الثانیة من  
ü  قرش ١٢٠ قرش  بدال من ١٦٥ متر وتم رفعھا إلى ٣٠ إلى ٢١الشریحة الثالثة من  
ü  قرش ١٥٥ قرش بدال من ٢٠٠ متر أصبح ب ٤٠ إلى ٣١الشریحة الرابعة من  
ü قرش ٢٥٥ متر أصبح سعر المتر ٤٠ر من الشریحة الخامسة أكث  
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  قرش ١٤٠٢٥٠٠=٢٥٥× ٥٥٠٠= إذن تكلفة االستھالك الشھرى للمیاة المتوقع لمبنى التایكونز 
   جنیة مصرى ١٤٢٠٢٥= تكلفة االستھالك الشھرى للمیاة المتوقع لمبنى التایكونز 

 متر مكعب من ٥٠٠٠ إعادة تدویر حوالى  دوالر ویتم١٠٠٠ خزان حیث یبلغ سعر الخزان حوالى ٢یتم استخدام عدد 
  الماء 

   جنیة مصرى ٧١٦٠٠ = ٢ ×٣٥٨٠٠=١٧.٩×٢٠٠٠= اذن تكلفة الخزانات 
   جنیة مصرى ٧١٦٠٠= اذن التكلفة األولیة 

  من التكلفة اإلجمالیة % ١٠= تكلفة الصیانة سنویا 
   جنیة مصرى ٧١٦٠= تكلفة الصیانة السنویة 

   جنیة مصرى ١٢٧٥٠=  قرش ١٢٧٥٠٠٠ = ٢٥٥× ٥٠٠٠=  متر مكعب من الماء ٥٠٠٠تكلفة االستھالك الشھرى ل 
  )الباحث: المصدر ( تكلفة استخدام خزانات إعادة تدویر المیاة و قیمة المیاة المتوفرة من استخدام الخزانات ) ٦-١(ویوضح جدول 

  استخدام الخزاناتقیمة المیاة المتوفرة من   تكلفة استخدام خزانات إعادة تدویر المیاة  السنة 
  تراكمى  سنوى  تراكمى  سنوى  ١
١٢٧٥٠  ١٢٧٥٠  ٧١٦٠٠  ٧١٦٠٠  ٢  
٢٥٥٠٠  ١٢٧٥٠  ٧٨٧٦٠  ٧١٦٠  ٣  
٣٨٢٥٠  ١٢٧٥٠  ٨٥٩٢٠  ٧١٦٠  ٤  
٥١٠٠٠  ١٢٧٥٠  ٩٣٠٨٠  ٧١٦٠  ٥  
٦٣٧٥٠  ١٢٧٥٠  ١٠٠٢٤٠  ٧١٦٠  ٦  
٧٦٥٠٠  ١٢٧٥٠  ١٠٧٤٠٠  ٧١٦٠  ٧  
٨٩٢٥٠  ١٢٧٥٠  ١١٤٥٦٠  ٧١٦٠  ٨  
١٠٢٠٠٠  ١٢٧٥٠  ١٢١٧٢٠  ٧١٦٠  ٩  

١١٤٧٥٠  ١٢٧٥٠  ١٢٨٨٨٠  ٧١٦٠  ١٠  
١٢٧٥٠٠  ١٢٧٥٠  ١٣٦٠٤٠  ٧١٦٠  ١١  
١٤٠٢٥٠  ١٢٧٥٠  ١٤٣٢٠٠  ٧١٦٠  ١٢  
١٥٣٠٠٠  ١٢٧٥٠  ١٥٠٣٦٠  ٧١٦٠  ١٣  
١٦٥٧٥٠  ١٢٧٥٠  ١٥٧٥٢٠  ٧١٦٠  ١٤  
١٧٨٥٠٠  ١٢٧٥٠  ١٦٤٦٨٠  ٧١٦٠  ١٥  
١٩١٢٥٠  ١٢٧٥٠  ١٧١٨٤٠  ٧١٦٠  ١٦  
٢٠٤٠٠٠  ١٢٧٥٠  ١٧٩٠٠٠  ٧١٦٠  ١٧  
٢١٦٧٥٠  ١٢٧٥٠  ١٨٦١٦٠  ٧١٦٠  ١٨  
٢٢٩٥٠٠  ١٢٧٥٠  ١٩٣٣٢٠  ٧١٦٠  ١٩  
٢٤٢٢٥٠  ١٢٧٥٠  ٢٠٠٤٨٠  ٧١٦٠  ٢٠  
٢٥٥٠٠٠  ١٢٧٥٠  ٢٠٧٦٤٠  ٧١٦٠  ٢١  
٢٦٧٧٥٠  ١٢٧٥٠  ٢١٤٨٠٠  ٧١٦٠  ٢٢  
٢٨٠٥٠٠  ١٢٧٥٠  ٢٢١٩٦٠  ٧١٦٠  ٢٣  
٢٩٣٢٥٠  ١٢٧٥٠  ٢٢١٩٦٠  ٧١٦٠  ٢٤  
٣٠٦٠٠٠  ١٢٧٥٠  ٢٢٩١٢٠  ٧١٦٠  ٢٥  

  
 ٥٠٠٠ین وبعدھا یتم توفیر سنویا مبلغ تكلفة االستھالك الشھرى لحوالى  سن٧ – ٦یتم توفیر قیمة الخزانات خالل عمر من 

متر مكعب من الماء ففى البدایة تكون التكلفة أعلى ولكن بعد ذلك یتم توفیر قیمة فاتورة المیاه وبالتالى تحقیق الكفاءة 
  االقتصادیة من تحقیق كفاءة استخدام المیاه 

 واألمالح والرطوبة للشمس لمضادةا النانو وطالءات دھانات استخدام ٤-٦
على تخفیض درجات  ANZ تعمل دھاناتواألمالح  والرطوبة للشمس المضادة النانو وطالءات دھانات استخدام

من أشعة وحرارة % ٩٠لقدرتھ على أن یعكس ویشتت أكثر من  الحرارة الداخلیة لألسطح المدھونة بھ بفروق كبیرة
 على تكوین طبقة ذات مواصفات مصممة و مطورة بتكنولوجیا النانو تتكون من الشمس الواقعة علیھ فیعمل الدھان

بلورات وجزیئات بالغة في الدقة كرویة الشكل بدون فراغات مرتبة بشكل ھندسي دقیق تعمل على تشتیت و عكس 
عن الدرجة أشعة الشمس وحرارتھا عن السطح المدھون ، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة الداخلیة للسطح المدھون 
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وھو عبارة عن دھان شفاف لزجاج المبانى كما یوفر في استھالك الوقود المستخدم في التبرید أو  الطبیعیة درجة مئویة
   net.nilemotors.www://https التدفئة

   مترمسطح ٥٠ دوالر ویقوم بدھان ٢٥٠٠= الكیلو من ھذة المادة 
ترح دھان زجاج مبنى التایكونز من اجل الحصول على دجة حرارة مناسبة داخل المبنى النھا تعمل على انخفاض یق

   % ٢٠وبالتالى تقلل من استھالك الطاقة والكھرباء بنسبة  % ٢٠درجة الحرارة بنسبة 
   متر مسطح ٣٠٠٠ حوالى ANZالمساحة المقترح دھانھا بمادة 

  ANZو من مادة  كیل٦٠ متر مسطح یحتاج ٣٠٠٠
   جنیة مصرى ٢٦٨٥٠٠٠=  دوالر ١٥٠٠٠٠= ٢٥٠٠× كیلو٦٠= تكلفة المساحة المقترحة للدھان 

  
  )الباحث: المصدر(تكلفة المساحة المقترحة للدھان والقیمة المتوفرة فى استھالك الطاقة ) ٧-١(ویوضح جدول 

  تراكمى   سنوى   تراكمى   السنة   الطاقة القیمة المتوفرة فى استھالك  تكلفة المساحة المقترحة للدھان
٢٠١٦٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١  
٤٠٣٢٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢  
٦٠٤٨٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٣  
٨٠٦٤٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٤  
١٠٠٨٠٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٥  
١٢٠٩٦٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٦  
١٤١١٢٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٧  
١٦١٢٨٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٨  
٨١٤٤٠٠١  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٩  
٢٠١٦٠٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٠  
٢٢١٧٦٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١١  
٢٤١٩٢٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٢  
٢٦٢٠٨٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٣  
٢٨٢٢٤٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٤  
٣٠٢٤٠٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٥  
٣٢٢٥٦٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٦  
٣٤٢٧٢٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٧  
٣٦٢٨٨٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ١٨  
٣٨٣٠٤٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٨٥٠٠٠٢٦  ١٩  
٤٠٣٢٠٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢٠  
٤٢٣٣٦٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢١  
٤٤٣٥٢٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢٢  
٤٦٣٦٨٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢٣  
٤٨٣٨٤٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢٤  
٥٠٤٠٠٠٠  ٢٠١٦٠٠  ٢٦٨٥٠٠٠  ٢٥  

  من تكلفة استھالك الطاقة  % ٢٠بلغ  سنین وبعدھا یتم توفیر سنویا م١٤ – ١٣یتم توفیر قیمة الدھان  خالل عمر من 
   

 زراعة سطح المبنى ومدخل المبنى  ٥-٦
مقارنة بالمبانى التقلیدیة خالل العمر االفتراضى للمبنى  % ٥٠ -٤٠زراعة األسطح تعمل على تقلیل الطاقة بحوالى 

ae.alkhaleej.www://http  
   متر مربع ٦٠٠٠ متر مربع ومساحة السطح ٨٠٠٠لمشروع المساحة الكلیة ل
 متر مربع من المدخل الخاص بالمبنى  حیث أن تكلفة ٥٠٠ متر مربع من السطح وزراعة ٤٠٠٠بفرض زراعة 

   جنیة ١٨٠زراعة المتر المربع 
   متر مربع ٤٥٠٠= المساحة اإلجمالیة المقترح زراعتھا 

   جنیة مصرى ٨١٠٠٠٠= ١٨٠×٤٥٠٠= تكلفة السطح المقترح زراعتة 
  دوالر ٤٥٢٥١.٣٩٦٦٥ = ١٧.٩/ ٨١٠٠٠٠= تكلفة السطح المقترح زراعتة بالدوالر 



 
  

  )لمبنى التایكونز بالقاھرة الجدیدةدراسة تطبیقیة ( اقتصادیات التصمیم البیومناخى
 

JAUES, 14, 52, 2019 1213 

  من التكلفة اإلجمالیة % ١٠نفرض أن تكلفة الصیانة سنویا 
   جنیة مصرى ٨١٠٠٠= تكلفة الصیانة السنویة 

  دوالر ٤١١١,٦٧٥١٢٧ = ١٩.٧/ ٨١٠٠٠= تكلفة الصیانة السنویة بالدوالر 
  الموفرة للطاقة المصابیح خدام است ٦-٦

كل المصابیح الكھربائیة، وغیرھا من المنتجات المستھلكة للطاقة، تشكل خطرا مباشرا على المناخ وینبغي ازالتھا 
كمیة الطاقة التي تھدرھا ضخمة جدا لذلك یفضل استخدام لمبات موفرة للطاقة ومن أمثلة ذلك استخدام اللمبات المدمجة 

  ومن ممیزاتھا 
ü  األوفر فى االستھالك 
ü صدیقة للبیئة النخفاض نسبة ثانى أكسید الكربون المتصاعد 
ü  عمرھا االفتراضى حوالى عام ونصف 

  )eg.gov.meedco.www(یوضح أھمیة استخدام اللمبات الموفرة ) ٨-١(جدول 
 

  .، ویدوم نحو عام واحد) دوالر تقریبا١.٢٨= (ثمن المصباح الكھربائي العادي 
   جنیة مصرى ٢٢,٩١٢= ١٧.٩×١.٢٨=  المصباح العادى ثمن

  . سنة١٥ الى ٦دوالر  ویدوم  ٦.٤=  أما ثمن المصابیح الفلوریة المدمجة فھو 
  جنیة مصرى ١١٤.٥٦ = ١٧.٩×٦.٤= ثمن المصابیح الفلوریة المدمجة 

 .) a-and-q-bulbslight/efficiency_energy/change-climate/campaigns/arabic/org.gwwwreenpeace/  
  

  مقارنة بین استخدام اللمبات الموفرة الصدیقة للبیئة  واللمبات العادیة فى المبنى) ٩-١(جدول 
  مصباح متوھج  مصباح مدمج  البیان 

   وات١٠٠   وات٢٠  قدرة المصباح 
  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠  )ساعة(العمر االفتراضى للمصباح 

  ١٠٠٠٠         )                         ساعة (فترة المقارنة 
عدد المصابیح المستخدمة فى فترة 

  المقارنة 
١٠  ١  

  ٢٢,٩١٢  ١١٤,٥٦  ) جنیة(سعر المصباح 
وا.ك٢٠٠=وات٢٠٠٠٠٠=١٠٠٠٠×٢٠  )وات.ك(الطاقة المستھلكة 

  ت
وات ١٠٠٠٠٠٠= ١٠٠٠٠×١٠٠

 =١٠٠٠  
  ك وات

   ١.٤)                     جنیة ( سعر الكیلو وات ساعة 
  ١٤٠٠= ١٠٠٠×١.٤  ٢٨٠ = ٢٠٠× ١.٤  ) جنیة(  الطاقة تكالیف استھالك

  ١١٢٠ = ٢٨٠ - ١٤٠٠  الوفر بالجنیة خالل فترة المقارنة 
الخالیا الشمسیة المستخدمة سوف توفر مایقرب من حوالى نصف الطاقة الكھربیة المستخدمة فنفرض أن الطاقة المتبقیة 

  الل عام ونصف شھر خ/ ساعة . كیلو وات ٥٤٠٠٠المفروض توفیرھا حوالى 
  كیلو وات . ٠٢=  وات ٢٠= قدرة المصباح 

   لمبة مدمجة ٢٧٠= شھر /ساعة . كیلو وات ٥٤٠٠٠عدد اللمبات المقترحة لتوفیر 
 جنیة مصرى المستخدمة خالل العمر االفتراضى لھا عام ٣٠٩٣١.٢= ١١٤.٥٦× ٢٧٠=  لمبة مدمجة ٢٧٠تكلفة 

  ونصف 
   ك وات ٥٤٠٠٠ = ٢٧٠×١٠٠٠٠×٢٠= راضى الطاقة المستھلكة خالل العمر االفت

   جنیة مصرى ٧٥٦٠٠ = ١.٤× ٥٤٠٠٠= تكلفة الطاقة المستھلكة 
   لمبة متوھجة ٥٤٠= عدد المصابیح المتوھجة المقترحة خالل العمر الفتراضى 

  جنیة مصرى ١٢٣٧٢.٤٨ = ٢٢.٩١٢× ٥٤٠=  لمبة متوھجة ٥٤٠تكلفة 

كمیة تخفیض غاز 
ثانى أكسید الكربون 

  )كجم(ھر خالل ش

متوسط الوفر فى 
االستھالل خالل 

  )س .و.ك(شھر 

قدرة اللمبة المدمجة 
  )وات(

قدرة اللمبة العادیة 
  )وات(

٣٠  ١٠-٨  ٧,٤٤  ٥  
٦٠  ١٥-١١  ١١,٢٨  ٧,٥  
٧٥  ٢٠-١٨  ١٣,٤٤  ٩  

١٠٠  ٢٥-٢٠  ١٨,٦  ١٢,٤  
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   جنیة مصرى ٧٥٦٠٠٠ =٥٤٠×١٠٠٠ ×١.٤= تكلفة الطاقة المستھلكة 
   جنیة مصرى ٦٨٠٤٠٠ = ٧٥٦٠٠ -٧٥٦٠٠٠= الوفر بالجنیة خالل فترة المقارنة 

  الوفر بالجنیة خالل فترة المقارنة) ١٠-١(ویوضح جدول 
  )الباحث: المصدر (الوفر بالجنیة خالل فترة المقارنة ) ١٠-١(جدول 

  مصباح متوھج  مصباح مدمج  البیان 
   وات١٠٠   وات٢٠  قدرة المصباح 

  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠  )ساعة(العمر االفتراضى للمصباح 
  ١٠٠٠٠)                                  ساعة (فترة المقارنة 

عدد المصابیح المستخدمة فى فترة 
  المقارنة 

٥٤٠  ٢٧٠  

  ٢٢,٩١٢  ١١٤,٥٦  ) جنیة(سعر المصباح 
   ١.٤)                     جنیة ( سعر الكیلو وات ساعة 

  ٧٥٦٠٠٠  ٧٥٦٠٠  ) جنیة( لیف استھالك الطاقة تكا
   جنیة مصرى ٦٨٠٤٠٠  الوفر بالجنیة خالل فترة المقارنة 

  
  )الباحث: المصدر(وتحدید قیمة الزیادة حساب تكالیف المعالجات ) ١١-١(جدول 

  تكلفة الدھان  تكلفة الخزانات  تكلفة الزجاج المعالج  تكلفة الخالیا الشمسیة

٢٦٨٥٠٠٠  ٧١٦٠٠  ٨٠٥٥٠٠٠  ٤١٦٣٦٥٠.٢١٣  

تكلفة زراعة السطح 
  والصیانة

تكلفة استخدام المصابیح 
   عام١٥المدمجة خالل 

  نسبة الزیادة  الزیادة

١.٣  ٢٦,٧٠١,١٣٦  ٣٠٩٣١٨  ٨٩١٠٠٠%  

ًجنیھا مصریا ١٢٥,٩٠١,١٣٦  اإلجمالى ً  

  
 ٣٤لمعاییر التى توصل الیھا البحث ،وعدد ا % ١.٣ معالجات كانت نسبة زیادة تكلفة المبنى البیومناخى ٦عند استخدام عدد

  .معیار 
 اذا الزیادة النسبیة للمعاییر ١,٣ معالجات وكانت الزیادة ٦بفرض أن األوزان النسبیة متساویة و تم عمل تطبیق عملى على 

٧,٢٨ = ١.٣×٥,٦ = ٣٤  
  . على المدى البعید ،ولكنھ یكون موفر للطاقة% ٧.٢٨اذا زیادة المبنى البیومناخى عن المبنى التقلیدى حوالى 

  النتائج 
أوضحت الدراسة التطبیقیة التى أجریت على مشروع مبنى التایكونزالعدید من المعاییر التى تعمل على تطویر استخدام 
التصمیم البیومناخى بطریقة اقتصادیة لتحقیق استدامة المبنى والحصول على أكبر قدر من الراحة الحراریة ویمكن 

  :تى اآلتوضیحھا من خالل 
ü  مراعاة اعتبارات الموقع من حیث مراعاة الظروف المناخیة والتوجیة الجید ، واستخدام النظم الشمسیة السالبة

 .لتقلیل التأثیرات السلبیة على البیئة والحفاظ على البیئة قدر اإلمكان 
ü ویة الطبیعیة ،وتقلیل مراعاة تحقیق كفاءة الطاقة فى المبنى محل الدراسة التطبیقیة من خالل اإلضاءة ،والتھ

الحمل الحرارى على المبنى ،واستخدام مواد البناء التى تتمیز بالعزل الحرارى العالى فى تكوین الغالف 
 .الخارجى 

ü  استخدام مواد البناء الطبیعیة ساعد فى تقلیل الدھانات وأعمال التشطیب الخارجى مما ساعد فى تحسین جودة
ى بیئى صحى ،والتقلیل من التكلفة االقتصادیة، وتحقیق التكامل مع البیئة والحد البیئة الداخلیة والوصول إلى مبن

 .من التأثیر السلبى على البیئة 
  

  التوصیات 
ü  تحدید وجھات النظر والتحلیالت التى تساعد على سد الفجوة بین المعماریین واالقتصادیین وأصحاب المصلحة 
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ü أجل تحسین طریقة المصمم من خالل دمج التصمیم الذى یطبق بشكل تحسین بدائل الحلول فیما یتعلق بالتكلفة من 
 .كامل على التكامل االقتصادى بناءا على المنھجیة المقترحة 

ü  یجب أن یقدم التصمیم المقترح مساھمة ایجابیة ومالئمة للبیئة االجتماعیة لتحقیق التقلیل فى التكلفة. 
ü ر واالستراتیجیات التى تحقق التصمیم البیومناخى محلیا فى یقترح البحث صیاغة منظومة متكاملة من المعایی

 .صورة بناء متكامل 
ü  تسلیط الضوء على المصممین لتعلیم الممیزات التى من الممكن الحصول علیھا عند االستعانھ بالمبانى البیومناخیة

  .ومردود ذلك على منظومة العمل المعمارى ككل 
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