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ABSTRACT 
The increase in the boom of industrial development, the boom in technological 
development and the increase of environmental pollutants was the trend of 
inviting a friend to the environment, with the technological development and the 
emergence of modern technologies, the integration of AI and information 
technology in the building sciences began. The smart building emerged as a result 
of this integration and attention to it, the establishment of technologically 
intelligent buildings and the lack of environmental aspects The aim was to 
integrate the systems and materials and the smart cover with the environmental 
factors, to reduce harmful emissions and consumption of energy, to keep pace 
with the development in this direction, To reach the balance between technology 
and environment in sustainable smart buildings. 

 
 ملخص البحث 

بزٌاده ازدهار النمو الصناعى الضخم وازدهار التطور التكنولوجى وزٌاده الملوثات البٌبٌه كان االتجاه بالدعوه الى عماره 
صدٌقه بالبٌبه ، ومع التتطور التكنولوجى وظهور تقنٌات حدٌثه بدأ الدمج بٌن الذكاء االصطناعى وتكنولوجٌا المعلومات فى 

علوم المبانى فظهر المبنى الذكى نتٌجه هذا الدمج واالهتمام به وانشاء مبانى ذكٌه تكنولوجٌا وقصور النواحً البٌبٌه فكان 
الهدؾ هو الدمج بٌن االنظمه والمواد والؽالؾ الذكى مع العوامل البٌبٌه ، لتقٌل االنبعاثات الضاره واستهالك للطاقه 

وذلك للوصول الى التوازن بٌن التكنولوجٌا والبٌبه فى المبانى الذكٌه المستدامه حٌث ،  ،لمواكبه التطور فى هذا االتجاه
 البحث على المبانً الذكٌه المستدامه ،وتتمثل فى  التطور التارٌخً للمبانى الذكٌه ،واالنظمه الذكٌه والمواد والؽالؾ ٌتناول

الذكً ، وتتمثل اٌضا فى دراسه مفهوم االستدامه والتنمٌه المستدامه والعالقه التبادلٌه بٌن التكنولوجٌا والبٌبه من حٌث عالقه 
المبانى الذكٌه بالبٌبه، وٌتم عرض ادوات تقٌٌم المبانى الذكٌه واختٌار اداه تقٌٌم تساعد على تحلٌل المبنى من حٌث ذكاءه 

للوصول الى التوازن وتوافقه مع البٌبه واالستدامه،من خالل دراسه تطبٌقٌه على بعض النماذج العالمٌه والمحلٌه وتقٌمهما ، 
 . بٌن التكنولوجٌا والبٌبه فى المبانى الذكٌه 

  (االستدامه–الؽالؾ الذكى – المواد الذكٌه – االنظمه الذكٌه –المبانى الذكٌه ) :الكلمات الداله

 : المقدمه -1
كانت هناك عالقه وطٌده باالنسان والبٌبه تتسم بالوفاق والتناؼم قبل التقدم الصناعى والعلمى حٌث ٌرجع ذلك الى محدودٌه 

وبطا التؽٌرات، ومع دخول هذه العالقه مرحله الثوره الصناعٌه والتطور التكنولوجى  تعاظم تأثٌر االنسان فى البٌبه 
واحدث تؽٌرات سرٌعه فٌها لدرجه لم ٌستطٌع اعاده التوازن فى االنظمه البٌبٌه ،ومع اكتشاؾ تقنٌات تكنولوجٌا هندسٌه 

صاحب ذلك االفراط فى تلك المواد دون   (حدٌد وخرسانه وؼٌرها من مواد التشتطٌب)متطوره ومواد بناء جدٌده وسرٌعه 
معرفه مردودها وتأثٌرها على البٌبه واالفراط الشدٌد فى تطبٌق مفاهٌم الحداثه والتركٌز على النواحى التكنولوجٌه دون 

االهتمام بالنواحً البٌبٌه وتأثٌرها التكنولوجً على البٌبه تنتج من خاللها مبانى مكتفٌه بذاتها لٌس لها عالقه باى موروث 
وتجاهل  (التكنولوجً)،وبالتالى اصبح هناك اثر على المنتج المعمارى فى مقابل المظهر الصناعى(بٌبى او حضارى )

. العامل الحضارى والبٌبى 
فبعد ان كانت العماره قدٌما تتؽٌر وتتطور بناءا على االكتشافات العلمٌه للمواد واسالٌب االنشاء اصبحت العماره فى 

عصرنا الحدٌث تتؽٌر وتتطور مع التكنولوجٌا االلكترونٌه وثوره المعلومات والتقنٌه الحدٌثه واالنظمه المتطوره المستخدمه 
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 البيت الدوار للمبانى المتحركه  3شكل
(1) 

 يىضح اجيال انمبانى انذكيو 1شكم
(1)

 

فى المبانى والقصور فى العامل البٌبى وتقنٌاته،حتى وصل الى كٌفٌه استؽالل تلك التكنولوجٌا االستؽالل الصحٌح واالمثل 
تحت تأثٌر الظروؾ البٌبٌه  لتحقٌق راحه االنسان وتقلٌل االضرار بالبٌبه المحٌطه مع االحتفاظ بالتكنولوجٌا المتطوره  

ودمج التكنولوجٌا مع البٌبه للوصول الى مبنى ذكى مستدام محافظا على النواحً البٌبه وتوفٌر الراحه التامه لمستخدمٌه من 
 .حٌث التوافق مع البٌبه واالستدامه

 :مفهوم المبنى الذكى  -2
جمٌعهم مسمٌات تقع " المبانى ذات التكنولوجٌا المتقدمه " "المبانى المتكامله " "المبانى ذات التقنٌه العالٌه" "المبانى الذكٌه 

 عاما على ظهور المبانى الذكٌه الٌوجد تعرٌؾ محدد للمبانى 20تحت مظله تعرٌفات المبانى الذكٌه ، وبعد مرور اكثر من 
 .(1)الذكٌه حتى االن 

 (نشأه وظهور عماره المبانى الذكٌه   ) نبذه تارٌخٌه 2-1
حٌث كانت تشٌر فى  ،1980فى الوالٌات المتحده االمرٌكٌه عام "  Intelligent Building"ظهر مصطلح المبانى الذكٌه 

ومع التطور الشدٌد الحادث ، تلك الفتره الى المبانى الذى استخدم بها نظم االتصال عن بعد والتحكم فى اداره المبنى 
للتكنولوجٌا وحل المشاكل المتعلقه بتكنولوجٌا المعلومات ادى الى التقدم السرٌع فى تشٌٌد المبانى الذكٌه والذى حدث فى 

 (2).منتصؾ التسعٌنات 
  اجٌال المبانى الذكٌه الذكٌه2-2

  1هناك ثالث انواع للمبانى الذكٌه والموضح فى شكل 
 1985-1981الفتره الزمنٌه  (الجٌل االول) المبانى المتمته  2-2-1

فى هذه الفتره بذأت المحالت التجارٌه تعرض قصص ومعلومات عن المبانى 
وباالنظمه  .الذكٌه وكانت تهتم باالنظمه المٌكانٌكٌه 

 عن بعد للتحكم فى كفاءه المبنى وٌأتى هذا االتصالااللٌه الموتمته ونظم 
 :ومن امثلتها(  1)االهتمام فى ذلك الوقت الى ازدهار المبانى الذكٌه 

 
مبنى االتصاالت والهاتف 

اول جٌل للمبانى الذكٌه بالٌابان – بطوكٌو   NTTمبنى االتصاالت 

 2والموضح فى شكل ،
  استخدم به االنظمه والتجهٌزات الحدٌثه لتكنولولجٌا المعلومات - 

وتكنولوجٌا االتصال عن بعد  
الترابط واالتصال بٌن المبنى والمبانى االخرى عن طرٌق الوسابل - 

 المتطوره  من شبكات االتصال  
  مراعاه تجهٌزات االمن والسالمه واداره الكوارث ووظابؾ التحكم -

( 2)لجفاظ الطاقه والقوى البشرٌه  

 
 
(.   1991-1986). (الجٌل الثانى) المبانى المستجٌبه 2-2-2
المبانى الؽٌر قادره على التعامل مع التؽٌرات فى المنظمات  "

سوؾ ،او فى تكنولوجٌا المعلومات التى تستخدمها ، التى تشؽلهم 
 تصبح مبانى مهجوره ؼٌر مستخدمه قبل االوان وستكون النتٌجه اما  

"  ترمٌم او هدم 
 (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)البٌت الدوار 

  3والموضح فى شكل ،ٌعد هذا المبنى من المبانى المتحركه  -

وهو عباره عن منزل على شكل قبه ٌحتوى على هٌكل انشابى 
استطاعه المنزل ،  ٌساعده فى عملٌه الحركه او تؽٌر المسار 

 درجه وذلك من خالل التحكم فى دوران القبه حسب  300 دورانه 
رؼبه المستخدمٌن او برمجه االنظمه عن طرٌق اجهزه الكشؾ  

 عن حركه الشمس باستخدام محرك كهربى

 تدور القبه على كره من الفوالذ الذى ٌسهل فى عملٌه الحركه  -

 وتجنب الهزات االرضٌه والرٌاح القوٌه التى تؤثر على 

(1).المبنى موضحا بشكل
 

 

(. 2017-1992), (الثالث الجٌل )المبانى الفعاله  2-3-
المبنى الذى ٌقدم بٌبه ذكٌه مستجٌبه وداعمه وفعاله الى داخل المنظمه "

 يوضح مبنى االتصال والهواتف2شكل
(2)

 



 الذاكٌة المبانى استدامة

 دور تطبٌقات مبادئ االستدامه للوصول الى التوازن بٌن التكنولوجٌا والبٌبه   

 

 مركز لويس للدراسات البيئيه  4شكل
(2)

 

 فكره عمل االنظمه الذكيه  5شكل
(3)

 

 (2)"لتحقٌق اهداؾ عملها 
 4والموضح فى شكل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة – أوهاٌو: مركز لوٌس للدراسات البٌئٌه 

 كٌلووات من الطاقه ومتصله بالشبكه الخارجٌه المحلٌه 60استخدام سطح المبنى بالخالٌا الشمسٌه الموزعه لٌنتج حوالى  -
 .للبنٌه االساسٌه للمدٌنه 

 . استخدان باطن االرض فى انتاج طاقه  -

استخدام معالجه مٌاه الصرؾ الصحى واستخدامه فى الموقع وٌاتً ذلك  -
(3).بتطبٌق انظمه االٌكولوجٌه الزاله النفاٌات العضوٌه منه 

 

دمج تقنٌات المبنى مع البٌبه الخارجٌه للحصول على هواء نقى وضوء  -
وتوفٌر بٌبه .طبٌعى للفراؼات المختلفه والذي ٌعبر عنه فى الشكل

 تعلٌمٌه مرنه تتٌح تحقٌق النمو والتنمٌه 

استخدام الطاقه الجدٌده والمتجدده فى المبنى ، لبرنامج الدراسات البٌبٌه
(4) 
 
 
: عناصر ومكونات المبنى الذك1ً

ٌمكن اعتبار البناء الذكى نظام ٌتألؾ من عدد من األنظمة 
الفرعٌة التً تتفاعل مع بعضها البعض، وذلك باستخدام المكونات 

و إن تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت عامل مساعد  . المختلفة
 (1)للتفاعالت بٌن مختلؾ األنظمة الفرعٌة 

:  ألنظمة الذكٌة2-1
مجموعه من المداخالت التى تعد وتجهز للوصول الى مخرجات 

تحقق النظام الذكى حٌث الفكره االساسٌه هو انتاج انظمه ؼٌر 
بٌولوجٌه التى من شأنها تحقٌق االداء الوظٌفى االمثل والقدره 

وتأتى هذه الفكره من جسم ، على التكٌٌؾ والتصمٌم المتكامل 
 وهو النظام المثالى الذكى 5االنسان كما هو موضح فى شكل

  (2).النها تحاكى انظمه العضالت والجهاز العصبى لالنسان 
:  األنظمة الذكٌة داخل المبانى2-1-1

مفهوم المبانى الذكٌة بدأ باعتباره اإلهتمام بأحدث نظم البناء المتكاملة التً تدٌر مبنى واحد أو مرفق بحٌث ٌمكن االتصال 
وتبادل المعلومات بٌن األنظمةوالتواصل بٌن هذه األنظمة ٌسمح للتفاعالت والقرارات الصحٌحة لتشؽٌل المبانً بطرٌقة 

 (3).منتجة، اقتصادٌة ومرٌحة االتصاالت وتبادل المعلومات 
: التكامل بٌن االنظمه فى المبانى الذكٌه 1-2-

هو عباره عن دمج التقنٌات الذكٌه فى وحده مركزٌه تعمل على زٌاده التبادل التنظٌمٌه بالمبنى وتقلٌل المتؽٌرات وذلك من 
خالل دمجها فى البٌبه الداخلٌه للمبنى بنظام ٌمكنه السٌطره على كافه اجزاء المبنى وذلك لتخفٌض التكلفه والجهد المبذول 

.(4) 
 المواد الذكٌه2-2

وهو ما احدث ثوره فى المواد جعلها تستجٌب للمتؽٌرات . الدقٌقة اإللكترونٌة األنظمة مع التقلٌدٌة المواد تداخل نتاج هً
(5)الحادثه من حولها والتفاعل معها لٌالبم الوظٌفه التى عدت من اجلها 

 

:  خصائص المواد الذكٌه 2-2-1
.      تمتاز المواد الذكٌه بخصابص عدٌده كما ٌوضحها الجدول

كلٌه "- دراسة حالة المبانً اإلدارٌة " و أنعكاسها التكنولوجً على التصمٌم " العمارة الذكٌة " اسماء مجدى محمد  (1
 11ص ،2011، الهندسه جامعه القاهره

2)-“Smart Building Functional Architecture.” Finseny deliverable 4.3 report, V 1.0, 2013, p 10 

 44ص"العماره الذكٌه صٌاؼه معاصره للعماره المحلٌه "خالد على ٌوسؾ على  (3
4) caba, 2002, “Technology Roadmap for Intelligent Buildings”, technology roadmap, National 

Research Council, Canada, p 10. 

5) - Rash, R., 1986, “The Building Systems Integration Handbook”, National Research 

Council, john Wiley sons, New York U.S.A, ps (12-14). 

 
  خصائص المواد الذكٌه1جدول 

 خصائص المواد الذكٌه 
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 القدره على التؽٌر والتحول بما ٌالبم طبٌعه الظروؾ المحٌطه  1

 (كالشكل واللون ودرجه اللزوجه )حٌث تسطٌع تؽٌر خصابصها الفٌزٌابٌه وسلوكها .حساسه وقابله للتطور والتكٌؾ  2
 استجابه للمحفزات من الداخل والخارج 

 امكانٌه التحكم عن بعد فى المواد  3

( 1)القدره على التقٌٌم واالصالح الذاتى وترمٌم اجزابها التالفه التى سببتها الظروؾ البٌبٌه  4
 

وذلك من خالل ، تمتلك المواد الذكٌه قدرات على التشخٌص الذاتى للمشاكل والخلل الموجود بها : التشخٌص الذاتى  5
بهدؾ التحقق من مدى قدرتها .حتى تتمكن من الرقابه وتحدٌد تأثٌر اى منطقه تالفه بها .مقارنه ادابها الحالى بالسابق 

 .على اداء وظٌفتها 
(2)القدره على االحساس بالطاقه  كتخزٌنها وقت ارتفاع درجات الحراره واطالقها عند انخفاض درجات الحراره   6

 

    الغالف الذكً 22-3
عبارة عن تكوٌن من عناصر البناء المعرضة للطقس الخارجى لتؤدى مجموعة من الوظابؾ لألستجابة للتؽٌرات البٌبٌة 

فى هذا الؽالؾ تكون لعناصر الواجهة قابلٌة للتكٌؾ من خالل . للمحافظة على راحة المستخدمٌن بأقل أستهالك للطاقة 
و األؼلفة الذكٌة تمثل جزء من أنظمة المبنى الذكى المتصل . قدرتها على الضبط الذاتى فى تعدٌل و تؽٌٌر شكلها و هٌبتها 

( Sensors)مثل الحساسات (Enveloping Zone)باألجزاء األخرى من المبنى خارج منطقة التؽلٌؾ 
و جمٌعها ٌتم التحكم به من خالل  (Command Wires)المتصلة معا بواسطة أسالك األوامر (Actuators)والمشؽالت

. (3)نظام أدارة المبنى
: وظٌفه الغالف الذكً 2-3-1

:  حٌث ٌتم تقسٌم الراحه الً اربعه عناصر اساسٌه . هو تحقٌق وتوفٌر الراحه التامه لمستخدمً وشاؼلً  المبنً 
 :الحرارٌة الراحة ( أ

بجانب  ،التحكم فى تظلٌل الوجهات : عن طرٌق الوجهات المقامه من خالل عده طرق منها التحكم خالل من تحقٌقها ٌتم
 (4)استخدام النوافذ القابله للفتح والؽلق عن طرٌق نظام اتوماتٌكً 

:  السمعٌة الراحة ( ب
األهم لعزل الفراؼات الداخلٌه عن ضوضاء البٌبه الخارجٌه وذلك لتوفٌر راحه  العنصر للمبنى الخارجٌة الواجهة بأعتبار
  سمعٌه

:  الراحه البصرٌه (ج

تقٌس معاٌٌر الراحه البصرٌه قدره الفرد لتنفٌذ المهام التً ٌؤدٌها لنشاط ما بارتٌاح من ناحٌه ادراكه الحس الضوبً لبٌبته 
وتعتمد هذه المعاٌٌر على العدٌد من العوامل تتضمن كثافه الضوء واتجاه مصدر الضوء وانعكاسٌه وتباٌن السطوح 

اما ان ٌتحدد بواسطه االضاءه الصناعٌه او االضاءه ولذلك اصبحت الستابر الشمسٌه ،واالدراك الحسً الضوبً للعٌن
 ( 1)المتحكم بها بواسطه الحاسب االلى لها دورا مهما فً تحقٌق الراحه البصرٌه

:  االستدامه- 3
هً اسالٌب استخدام واستهالك الموارد الطبٌعٌه علً المستوٌات المحلٌه والعالمٌه علً نحو ٌحقق استمرار :" علماء البٌبه 

  (2). االصول البٌبٌه 
: مفهوم ومحاور التنمٌه المستدامه3-1

. التنمٌه المستدامه هً عملٌه متشعبه الجوانب تتضمن البٌبه الطبٌعٌه والنظام االقتصادى وتشمل الحٌاه االجتماعٌه 
هذا المفهوم ٌستند على أن التنمٌة تبدأ بالناس، وأن التنمٌة ال تحدث إال عندما ٌكون الناس مسبولٌن عن توفٌر شروطها، وأن 

وفضالً عن ذلك فإن هذا المفهوم ٌعتمد . التنمٌة هً نتاج أشكال من العمل الجماعً تقوم على اإلرادة الطوعٌة، ال القسر
على واقع أن االهتمامات القطاعٌة مترابطة، وٌجب النظر إلٌها فً سٌاق األعمال اإلستراتٌجٌة البعٌدة المدى، وأن التنمٌة ال 

  (3)"تكون قابلة لالستدامة إال إذا تم اعتماد منظور ٌلحظ العالقة بٌن األجٌال المتالحقة
1)M. Addington & D. Schodek, 2005, “Smart materials and New technologies for architecture 

and design professions”, An imprint of Elsevier, The Architectural Press, Linacre House, 

Oxford, ps. 8, 9. 
 2) - Thomas, K., 2006, “Material Matters, Architecture and Material Practice”, Elsevier press, 

Taylor & Francis Group, Abingdon, Oxon. 

3) - Wang, S. (2010),"Intelligent Buildings and Building Automation", Spon Press,an Imprint 

of Taylor& Francis Group , Abingdon, Oxon , USA , P 5. 

4) Murray , S . (2009), "Contemporary Curtain Wall Architecture" , Architectural Press , an 

Imprint of Elsevier , New York , P 54. 

:  االبعاد االساسٌه لتحقٌق التمنٌه المستدامه 3-2
 وهً ،  5 والموضح شكلتأتى االستدامة من خالل ابعادها الثالثه االساسٌه والتى استقر علٌها خبرابها
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 مبنى انرنمان 6شكم 
(1) 

تقلٌل االنبعاثات الضاره الى البٌبه ،تقلٌل المؤثرات السلبٌه علً صحه االنسان ،االتجاه – تقلٌل الفاقد : "االستدامه البٌئٌه (ا
لتقلٌل االثار السلبٌه علً صحه االنسان واستخدام المواد االولوٌه – الى المواد الخام المتجدده ، التخلص من المواد السامه 

"  المتجدده 
 توفٌر الصحه واالمان لنطاق العمل ، دراسه التأثٌرات علً المجتمعات المحلٌه وجوده الحٌاه ، :االستدامه االجتماعٌه  (ب

 "واالهتمام باعتبارات المعوقٌن ومن ال مأوي لهم 

خلق وفتح اسواق وؼرص جدٌده امام نمو المبٌعات ، تقلٌل التكلفه من خالل تحسٌن الكفاءه  :"االستدامه االقتصادٌه (ج
  (4.    )"واالستهالك االقل للطاقه والمواد الخام 

    "                                 Sustainable Construction"  البناء المستدام   3-3
البناء المستدام هو إٌجاد إدارة بٌبٌة صحٌة تعتمد على كفاءة استخدام الموا رد ، واحترام المبادئ المؤدٌة إلى التجانس مع 

البٌبة ، فالمبانى المصممة بإ سلوب مستدام تهدؾ إلى خفض آ ثارها السلبٌة على البٌبة من خالل كفاءة استخدام الطاقة 
 .والموارد

 : وٌتضمن البناء المستدام المبادئ اآلتٌة3-3-1

. خفض استهالك الموارد ؼٌر القابلة للتجدد  -
. تحسٌن البٌبة الطبٌعٌة  -
 (1). خفض أو إزالة استخدام المواد الضارة السامة -

 أهداف البناء المستدام 3-3-2
نظراً لتؽٌٌر اإلتجاة العالمى من اإلهتمام بالكم إلى الكٌؾ والتى شكلت أهداؾ جدٌده لقطاع اإلنشاء ومطالب المستهلك 

. والصحوات العالمٌة لالستدامة والتى شكلت األهداؾ الربٌسٌة للعمارة المستدامة
فاعلٌة المورد   -
  (تقلٌل انبعاثات ؼاز رافع للحرارة  )فاعلٌة الطاقة  -
  (جودة و خفض الضوضاء جوٌٌن داخلٌٌن  )منع التلوث  -
  (تقٌٌم بٌبً  )التوافق مع البٌبة  -
(2) ..(نظم اإلدارة البٌبٌة  )الّطرق المتكاملة و الشاملة  -

 

: العالقه التبادلٌه بٌن التكنولوجٌا والبٌئه المستدامه - 4
منذ بداٌه العصور كان االنسان ٌعتمد على نفسه من حٌث التطوارت المتتالٌه منذ نشأته ولذلك فأن االرتباط وثٌق بٌن 

الذى وفر لنفسه بشكل او بأخر احتٌاجته "مستوى التقنٌه وحاجات المجتمع حٌث اعتمدت هذه التطورات على فطره االنسان 
، واصبح هناك الكثٌر منها مالبما للبٌبه الطبٌعٌه مع وفر بعض ".المادٌه والروحٌه والتكٌٌؾ مع البٌبه دون ان ٌكون عالما 

التكنولوجٌا الحدٌثه ،لكن بسبب الحرب العالمٌه الثانٌه ازداد السخط على التكنولوجٌا بسبب االثار التى نجمت عن الحرب 
(3) . 

 : التأثٌر الحادث ما بٌن التكنولوجٌا والبٌئه  4-1
بقدر ماساعد التقدم التكنولوجً على تفسٌر الظوار البٌبٌه بقدر ما اسهم فى التدهور البٌبً ،فالتطور التكنولوجً ٌؤثر على 

 االنسان تأثٌرا اٌجابٌا وسلبٌا فى الوقت ذاته 
 :التأثٌر االٌجابى ٌتمثل فى زٌاده معرفه قدرات االنسان وامكانٌه التكٌٌف مع البٌئه (ا

– االخشاب )استخدام الموارد المتاحه من الطبٌعه  -
(- ...االحجار– الطوب   

 
 

1)- Sebestyen , G.(2003) , "New Architecture and Technology" , Architectural Press , an 

Imprint of Elsevier- Linacre House, Jordan Hill , Oxford, UK , P 41. 

– كلٌه الهندسه بالمطرٌه .دور تطبٌقات النانو تكنولوجً فى العماره لتحقٌق مفاهٌم االستدامه .وابل محمد ذكً عبدالسالم (2
 . 1ص- 2015-جامعه حلوان 

فً  (دلٌل للعاملٌن : التنمٌة البشرٌة المستدامة من المفهوم النظري إلى التطبٌق ) ،١٩٩٥طارق بانوري وآخرون، (3
 ١، ص (اإلسكو). التنمٌة، ورقة للمناقشة من برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لؽربً آسٌا 

  22دار الشروق ،القاهره ، ص" قضاٌا البٌبه والتنمٌه فً مصر " ، (2001)عصام الحناوي ،(4
 
 

التأثٌر السلبً ٌتمثل فى وجود اثار سلبٌه نتٌجه للتطبٌق (ب
 .المباشر للتكنولوجٌا بدون تحلٌلها او معرفه ما وراءها

منذ ظهور النظرٌات العلمٌه التى فسرت الظواهرالطبٌعٌه وفتح 
الباب للتحكم فٌها ، ومع ثوره االالت العمالقه ، لم ٌعد االنسان 
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مضطر الحترام البٌبه والتكٌؾ معها ، وبالتالى لم ٌعد للمعمارى ان ٌبنى بٌتا فى الظروؾ المناخٌه الطبٌعٌه ،بل له ان ٌفعل 
  (4).ماٌشاء بشرط ان ٌوفر لمهندسٌن االخر فراؼات تالبم احجام واجهزه التكنولوجٌا 

: المبانى الذكٌه وعالقتها بالتكنولوجٌه والبٌئه 4-2
المبانى  الذكٌه  دلٌل على امكانٌه تالقى التكنولوجٌه مع البٌبه وجدوث انسجام وتصالح بٌنها ، والدلٌل على ذلك ان تقٌٌم 
المبنى من خالل سمات ذكاءه وؼٌرها من ادوات التقٌٌم اعطت اهمٌه كبٌره بالبٌبه واهمٌه الحفاظ علٌها وتحقٌق اهداؾ 

، .وبالتالى فان المبنى الذكً ، المبانى الستدامه 
" 
 

,عن طرٌق اختٌار معاٌٌر جٌده لتلبٌه احتٌاجات المستخدمٌن من خالل .هو المبنى الذى ٌسمح لنا بزٌاده كفاءته الذكٌه 
"  تزوٌد المبنى بالخدمات المناسبه لتحقٌق قٌمه المبنى على المستوى البعٌد 

. ومن امثله ذلك,(1)
 6والموضح فى شكل , مبنى البرلمان فى برلٌن 

 
حٌث ان المبنى لم ٌنفصل .منظومه المبنى تحل محل البٌبه الطبٌعٌه  -

 عن بٌبته رؼم وجود ؼالؾ خارجى 

 من خالل التعرٌفات السابقه تم استنباط مجموعه من الوظابؾ 
 
 

 التً اذا توفرت تدل علً 9واالدوات التصمٌمٌه والموضح فى شكل
. (2)سمات ذكاء المبنً 

دوره شروق الشمس وؼروبها تتم خارج مبنى البرلمان وداخلها فى  -
 .ان وحد ،وان الطاقه تتوؼل فى الفراؼات بأكملها

ان ٌجعل الفراغ الداخلى مرتبطا بالبٌه " فوستر"استطاع المعمارى  -
 الخارجٌه من حٌث االضاءه الطبٌعٌه والطاقه للتدفبه ، من خالل ربط حركه الشمس كل ساعه 

.  فى البٌبه الطبٌعٌه الخارجٌه مع البٌبه الداخلٌه بواسطه الزجاج 
ؼرفه المناقشه فى  "التواصل الذى قام بٌن البٌبه والمبنى - 

 لم ٌحدث ذلك لوال التقدم التكنولوجى فى عملٌات البناء " البرلمان

 
،فالتركٌز هنا قام على نقطه واحده وهى المرأه المخروطٌه المقلوبه 

التى قامت بربط حركه الشمس بؽرفه المناقشه داخل مبنى البرلمان .

.(3)  

" التشرٌعات والعمارة المستدامة " صفاء محمود عٌسى عبده ، -(1
أهم ركابز بٌبة جاذبة للسكان بالمدن الصحراوٌة ،قسم العمارة ، كلٌة 

 2 ، ص٢٠٠٢الهندسة ، جامعة المنوفٌة ، شبٌن الكوم،
محسن محمد إبراهٌم ، العمارة المستدامة ، المؤتمر العلمى -(2

 ٢ ، ص ٢٠٠٤األول العمارة والعمران فى إطار التنمٌة ، القاهرة ، 
 4، ص2014"منهج لقٌاس التواؾ البٌبً لتكنولوجٌا البناء بمشروعات  االسكان "ناصر فوزى رمضان ،(3
 45،ص 2007،عماره المستقبل ، الدوره البٌبٌه " ثالثٌه االبداع المعمارى "د على رأفت ،(4

" 

 

 

 انمرأه انمخروطو فى انمبنى  8شكم 
(1) 

  مبنى انرنمان نيال7شكم 
(1)

 

  مبنى انرنمان نيال7شكم 
(1)
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معاٌٌر تقٌٌم   9شكل 

  المبنً الذكً
(تنسٌق الباحث)

 

  تقٌٌم المبنً الذكً من خالل سمات وعوامل ذكائه-  5

.  ٌتم من خاللها تمٌٌز المبانً الذكٌه عن المبانً االخري كالمبانً ذات التكنولوجٌا العالٌه او المبانً الخضراء

  معاٌٌر التقٌٌم 5-1
 : االتمته 6-1-1

: وتتمثل فى هً المبدأ االساسً الذي قامت علٌه فكرة ذكاء 
 (" BNS" )نظام ادارة المبنً (أ

. الذي ٌقوم بالتحكم فً جمٌع نظم المبنً بشكل متكامل -  
 نظم االتصاالت واالتمته المكتبٌه  ( ب
التً تستخدم فً نقل المعطٌات والصوت والصوره والتكامل فٌما بٌنهما وبٌن نظم ادارة المبنً لنقل االشارات المتعلقه - 

. بأتمته المبنً 
 : االستجابة 6-1-2

  (1 )"قدرة المبنى على االستجابة لرغبات ومتطلبات شاغلٌة وللتغٌرات فى البٌئه الداخلٌة والخارجٌة للمبنى "هو
: اإلستجابة للتغٌرات للبٌئة الداخلٌة والخارجٌة

حٌث جمٌع النظم االلٌة تمتلك " االستجابة المحدودة " ناتج عن اتمتة انظمة التحكم بالمبنى وتسمى ب :المستوى االول 
. القدرة على االستجابة ولكن االستجابة محدودة او نمطٌة  

، حٌث تحدث االستجابة "  القدرة على التعلم "  وهو المستوى االعلى واالهم فهو االستجابة الذكٌة او : المستوى الثانى
   "القدرة على التعلم " بشكل ذكى عندما  ٌمتلك المبنى او النظام  

 

(: Occupants control)" تحكم شاغلً المبنً"االستجابه الحتٌاجات الشاغلٌن  ( أ
ولذلك استجابه المبنً لرؼبات واحتٌاجات شاؼلٌه تتمثل فً امتالك المبنً المؤتمت الذي ٌعتمد علً التحكم الذاتً فً جمٌع 

والمناخ التحكم الذاتً فً بٌبتهم الداخلٌه وظابفه علً تقنٌات ذكٌه ،لذلك ٌجب ان ٌكون شاؼلً المبنً لدٌهم القدرة علً 
 .(1)حٌث ٌقوم بتبٌه المستخدم للخطأ او ال ٌسمح بمواصله العمل  (BMS) ٌأتً دور نظام ادارة المبنً  والمحٌط بهم

 : التوافق مع البٌئه واالستدامه 6-1-3
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لتحقٌق التوازن بٌن البٌبه والتكنولوجٌا ،ومن اهم . التوافق مع البٌبه واالستدامه ركن ربٌسا من اركان ذكاء المبنى 
 (2).االدوات التى تدل على سمه االستدامه بالمبنى الذكى 

 .(كفاءه البٌبه الداخلٌة )جوده االداء البٌبً للمبنً  -١
  (.Environmental Data)قدرة المبنً علً جمع البٌانات البٌبٌه  -٢

 .استخدام مصادر الطاقه المتجددة  -٣
  (Self-generation)التولٌد الذاتً للطاقه  -٤

 .ترشٌد استهالك الطاقة  -٥

:  كفاءة البٌئة الداخلٌه  (أ
بٌبه "، وكذلك بتوفٌر " بٌبه الهواء الداخلٌه"وجودة " البٌبه الحرارٌه"ٌتم توفٌر بٌبه داخلٌه عالٌه الجوده باالهتمام بجوده 

. (3)جٌده " ضوبٌه
(:  Environmental Data)جمع البٌانات البٌئٌه   (ب

. (4)" مقدره المبنً علً جمع معلومات متعلقه بالبٌئٌه الداخلٌه والخارجٌه للمبنً "عباره عن 
 :استخدام مصادر الطاقه المتجدده  (ج

ٌمكن استؽالل الطاقه المتجدده فً المبانً فً االضاءه والتهوٌه والتدفبه والتبرٌد وتولٌد الكهرباء والقوة المٌكانٌكٌه ، 
. (5)مما ٌساعد فً الحفاظ علً الطاقه وترشٌد استهالكها 

: Self-generation))التولٌد الذاتً للطاقه  (د
ان سٌاسه الذكاء فً المبنً التقؾ عند حد تقلٌل استٌراد الطاقه الخارجٌه ، ولكن اٌضا تعمل علً تولٌد الكهرباء ذاتٌا 

 (6) (.wind turbine)وتوربٌنات الرٌاح  (photovoltaic)عن طرٌق االلواح الفوتوفولتٌه 
ٌشٌر اختٌار نظام تقٌٌم اداء المبانى من خالل سمات ذكاءه هو االشمل فى عملٌه التقٌٌم الى تحدٌد درجه ذكاء المبنى وعالقته بالبٌئه 

من خالل التكامل بٌن االنظمه واالستجابه للتغٌرات البٌئٌه بجانب التوافق مع البٌئه واستدامته وهذا ما تم استخدامه فى الدراسه 

. التحلٌلٌه 

  مقارنه تحلٌلٌه2جدول 

 االمثله التطبٌقٌه على العماره الذكٌه وعالقتها بالبٌئه المستدامه

اسم 
المبنى 

 مبنى فودافون بالقرٌه الذكٌه (BRE)البٌئً المبنى

 

ى 
بن
لم

 با
ؾ

رٌ
تع

ال

علً ٌد المعمارى  (1996)انشاء هذا المبنى عام 
((Feilden Clegg Architects 

،علً ٌد مجموعه المهندسٌٌن (2004)انشاء هذا المبنى عام 
   ECG"االستشارٌٌن 

ؾ 
نٌ
ص

الت

 

ٌصنٌؾ المبنى تبعا للجٌل الثالث للعمارة الذكٌة من 
 المبانً الفعالة 

ٌصنٌؾ المبنى تبعا للجٌل الثالث للعمارة الذكٌة من المبانً 
 الفعالة 

ى
بن
لم

 ا
ؾ

ص
و

 
  Watford "ٌقع المبنى فً ضواحى مدٌنه واتفورد -
بعدد ضخم من --بجنوب انجلترا ،حٌث ٌحاط  "

 المبانى المحاطه بالرٌؾ
 بمساحه  Lالمبنى ذو مساقط افقٌه على شكل حرؾ  -

ٌتكون من ثالث ادوار كما  ، 2م(2000)اجمالٌه 
  سٌاره70ٌوجد مساحه لتسع 

 فردا ،وٌحتوى على 100صمم الجزء االدارى لٌسع   -
 (1 ). فردا 140قاعتى مؤتمرات لتسع 

ٌقع المبنى بالقرٌه الذكٌه  الواقعه على طرٌق مصر  -
 (2)اسكندرٌه الصحراوى 

 مبنى بمساحات مختلفه  وتشؽل 58تشمل القرٌه على  -
 من اجمالى المساحه % 10المبانى 

 م المبنى مكون من دورٌن، ١٣٠٠٠ٌقع المبنى على مساحة  -
بدروم عباره عن جراجات مخصصه ألنتظار السٌارات ، 

 دور أرضى و ثالثة أدوار متكررة 
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ى 
بن
لم

 ا
ط

اق
س
م

 

 

 

 

 

 

كمدخل لتطبٌق التطور التكنولوجً فى التحكم البٌبً وترشٌد استهالك الطاقه بالمبانى "العماره الذكٌه "ماجدة بدر ،  (1
 243،ص 2010، جامعه القاهره–كلٌه الهندسه ، دراسه تحلٌلٌه لتقٌٌم االداء البٌبً فى المبانى الذكٌه :

                       2) Sherbini, K and Krowczyk, R,”overview of intelligent architecture”2004, 

P.143, 146 

كمدخل لتطبٌق التطور التكنولوجً فى التحكم البٌبً وترشٌد استهالك الطاقه بالمبانى "العماره الذكٌه "ماجدة بدر ،  (3
 245،ص 2010، جامعه القاهره–كلٌه الهندسه ، دراسه تحلٌلٌه لتقٌٌم االداء البٌبً فى المبانى الذكٌه :

4) Wigginton, M & Harris, J. (2002), "Intelligent Skins", Architectural Press - ,an Imprint of 

Elsevier,”,P.41 
 5)Wigginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press - ,an Imprint of 

Elsevier, Linacre House, Jordan Hill , Oxford, UK,p.39                              

 35 ص2007علً رأفت ، ثالثٌه االبداع المعماري   عمارة المستقبل    الدورة البٌنٌه (6
1) Wingginton, M & Harris, J. (2002), "Intelligent Skins", Architectural Press - , an Imprint of 

Elsevier, p79 

 .القرٌه الذكٌه "اداره القرٌه الذكٌه(2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)  مسبقط المبنى البيئي10شكل 

 

  يوضح مساقط مبنى فودافون 11شكل 
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 استخدام الحسبسبت فى فتح وغلق 12شكل 

 (1)النوافذ

 

 الشبكات عاليه المستوى13شكل 
(تنسيق الببحث)

 

 
 تقٌٌم المبنى من خالل سمات ذكاءه 

 االتمته
 

: نظم اداره المبنى 
تم تطوٌر النظم للتحكم فى نظم التهوٌه الطبٌعٌه  -

 .والتدفبه واالضاءه

استخدام خوارزمٌات الكمبٌوتر للتحكم فى فتح وؼلق  -
النوافذ اتوماتٌكٌا عن طرٌق حساسات معتمده علً 
االحساس بدرجات الحراره الداخلٌه والموضحه فى 

  .12شكل 

توفٌر امكانٌه التحكم الٌدوٌه للشاؼلٌن عبر اجهزه  -
 (1)التحكم 

: نظم اداره المبنى 
"  BMS" ٌتمتع المبنى من خالل توافر نظام اداره المبنى 

الذي ٌتحكم ببعض انظمه - احد سمات الذكاء  (االتمته)
 المبنى

 انظمه تكٌٌؾ الهواء المركزى -

 االضاءه الصناعٌه وماٌفرها للمبنى من احتٌاجات -

 .المصاعد والتحكم االمنى وؼٌرها  -

هذا النظام دوره محدود بالمبنى حٌث ال ٌتحكم بكافه نظم 
 المبنى بشكل كلى

نظام االضاءه الصناعٌه وشبكه الكهربه ٌتم التحكم بشكل  -
ٌقتصر دور النظام على المراقبه فقط  و  %50جزبً بنسبه 

(2)
 

 

: نظم االتصال واالتمته المكتبٌه 
كل ذلك ٌتم عن طرٌق استقبال اشاره ما ، ترسل 

 لٌتم التقطها  LON مجموعه رسابل عبر شبكه 
وٌتم ترجمتها  (  BMS)بواسطه نظام اداره المبنى 

هذ باالضافه الى دعم المبنى بنظم اتصاالت 
 (3).ومعلومات عالٌه المستوى

  LON )انظمه التحكم فً المبنى من خالل شبكه - 
 :)

تمر كل وسابل التحكم فى المبنى عن طرٌق شبكه - 
 عند استقبالها اشاره ما  LON مقدمه من شبكه 

،ٌتم التقاطها بواسطه نظم االداره عبر الشبكه فى 
وبالتالى ٌتم ترجمتها الى امر ، مجموعه من الرسابل

اطفاء او تشؽٌل 

: نظم االتصال واالتمته المكتبٌه
عالٌه المستوى عن طرٌق شبكات كمبٌوتر محلٌه تربط  -

البرٌد الصوتى –خدمات الفاكس ).جمٌع اجهزه الكمبٌوتر 
.)......_ 

  

ماٌه المشروع بأنظمه مانعه للصواعق تحمى انظمه ح
 .الكمبٌوتر الضخمه 

 " الشبكه االفتراضٌه الخاصه "خدمه  -
Virtual Private Networkالتى تقوم بنقل البٌانات  

 

1) Wigginton M Harris, J. (2002), "Intelligent Skins", Architectural Press - , an Imprint of 

Elsevier,”,p. 80 

 .االداره الهندسٌه لمبنى شركه فودافون (2
3) Wingginton, M & Harris, J. (2002), "Intelligent Skins", Architectural Press - , an Imprint of 

Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, UK, P78 
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 جهاز للتحكم اليدوي 14شكل 
(1)

 

به
جا

ست
ال
ا

 

استجابه المبنى للتؽٌرات البٌبٌه الداخلٌه والخارجٌه 
من خالل اتمته نظم التحكم بها ،مع االستجابه 

لرؼبات شاؼلى الفراغ من خالل التحكم الٌدوي 
. فى النظم المستخدمه

االستجابه :" التحكم الٌدوي لشاغلً المبنى 
 "لراغبات شاغلً المبنً 

كل نظام تحكم بالمبنى معد لٌكون له امكانٌه - -
التحكم الٌدوٌه من قبل مستخدمً المبنى وذلك 

باستخدام نظام اعاده الضبط االتوماتٌكى معتمدا 
 .على حساس 

امكانٌه التحكم  الٌدوى للمستخدمٌن  بجهاز - -
التحكم باالشعه تحت الحمراء بالتحكم باالضاءه 

 وتجاهل 14داخل الفراؼات والموضح فى شكل 
 الضبط المبرمج للنوافذ وشرابح التظلٌل 

التحكم الٌدوي للمستخدمٌن فى فتح الستابر - -
 .السفلٌه للتحكم فى الوهج 

كل منطقه تدفبه مزوده بترموستات له القدره - -
 .على التحكم فى درجات الحراره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الٌمتلك المبنى المبنى االستجابه للتؽٌرات البٌبٌه الداخلٌه 
والخارجٌه اال فى نطاق محدود وذلك ال اؼلب نظم التحكم 

. بالمبنى ؼٌر مؤتمته
 

 
 
 
 
 

 

 

1) Wigginton M Harris, J. (2002), "Intelligent Skins", Architectural Press - , an 

Imprint of Elsevier,”,p. 80 
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 يوضح استخدام الحوائط الزجاجيه17شكل 
(تنسيق انباحث) 

 

مه
دا
ست

ال
وا

ه 
بٌ
 ال

مع
ق 

اف
تو

ال
: 

ٌعد المبنى من اكفاء المبانى التى حثت على 
استخدام للطاقه واستخدام مواد صدٌقه بالبٌبه 

ومنها استطاع المبنى ان ٌتوافق مع البٌبه 
وتحقٌق قٌم المبنى المستدام من خالل 

 :كفاءه البٌئه الداخلٌه

ٌتكون الواجهه من مجموعه من  -
المصنوعه من ، الشرابح الزجاجٌه الدواره 

 والموضح فى شكل ،الزجاج المسطح 
-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 15 

 هذه الشرابح بأنها التعوق الرؤٌه -

كل شرٌحه من هذه الشرابح ٌتم تكسٌه  
 

الجانب السفلً منها بطبقه من السٌرامٌك 
 16نصؾ الشفاؾ والموضحه فى شكل 

سمح الشرابح بدخول قدر من االضاءه  -
(1)الطبٌعٌه المشتته الى الفراؼات 

 

تمتد شرابح الزجاج نصؾ الشفافه على  -
البواكً بٌن ابراج التهوٌه ، وٌتؽٌر اتجاهها 
حسب وضع الشمس فهى مهٌبه العتراض 
اشعه الشمس المباشره اثناء الساعات التى 

 .ٌمكنها اختراق الواجهه الجنوبٌه 

هناك ضعؾ لالداء البٌبً بالمبنى وذلك الن الوصول الى راحه 
-االضاءه)االنسان داخل المبنى تتم من خالل النظم الصناعٌه 

وهذا ٌؤدي الى استهالك كم كبٌر من الطاقه وعدم (التكٌٌؾ-التهوٌه
قدره المبنى على التولٌد الذاتى للطاقه وضعؾ الستؽالل مصادر 
الطاقه المتجدده ومع كم المعالجات فى المبنى لم ٌصل المبنى الى 

 . التوافق مع البٌبه واالستدامه
 :كفاءه البٌئه الداخلٌه ( أ

تؽطٌه مساحات كبٌره من وجهات المبنى بالحوابط  -
من %  60التى تبلػ مساحه  " Curtain Wall"الستابرٌه 

الواجهه الخارجٌه وهى مصنوعه من االطارات من االلمونٌوم 
 18 مللى والموضحه فى شكل 4بسمك 

 استخدام الزجاج العاكس المعالج حرارٌا -

تم وضع كاسرا ت شمسٌه مصنوعه من التفلون  -
كوسٌله تظلٌل تساعد على التحكم فى دخول اشعه الشمس 

 18والموضحه فى شكل 
 

 

 

 

 

 

 
1) Wingginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , an imprint of 

Elsevier, , Linacre House, Jordan Hill , Oxford, UK , P79 

 

 (1) الشرائح الدواره فى الوجهات15شكل 

 الشرائح المطليه بالسيراميك16شكل 
(1)

 

 استخدام الكاسرات الشمسيه18شكل 
(تنسيق انباحث) 
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 اثر انمدخنو عهى انىاجهو19شكم 
( 1)

 

 (3 ) وحدات قياس االضاءه21شكل 

 
: التحكم بالشرابح االتوماتٌكٌه  

ٌتم التحكم بالشرابح الخارجٌه الموجوده على الوجهات بواسطه نظام اداره المبنى   -
وٌمكن للشاؼلٌن ان ٌتجاهلو الضبط االتوماتٌكى لهذه الشرابح لخفض درجه الوهج 

 وذلك عن طرٌق وحده التحكم عن بعد ، .حسب رؼبتهم 

   .19استؽالل دخان التهوٌه البارزه لتوفٌر الظل على الوجهات والموضح فى شكل -

: االضاءه الصناعٌه المستجٌبه
 .ستخدام مصابٌح الفورسنت عالٌه الكفاءه حٌث ٌمكنها التحكم بكل وحده بمفردها ا

تثبٌت داخل كل وحده اضاءه حساسات  -
متكامله تقوم من خاللها بقٌاس 
درجه وشده االضاءه الطبٌعٌه 

 20والموضحه شكل

ضبط درجه سطوع االضاءه -
كما ٌوجد بالحساسات كاشافات ،

الحركه التى تقوم بؽلق االضاءه 
فى الفراعات الؽٌر مشؽوله بجانب 

 (1).استخدام تكنولوجٌا الخفت 

: البٌئة الهوائٌه للمبنى
ٌعتمد المبنى على التهوٌه الصناعٌه 

وذلك من خالل انظمه التكٌٌؾ 
المركزٌه بالمبنى ولم ٌراعً 

التهوٌه الطبٌعٌه من اجل تحقٌق 
. الراحه

  : نظام تكٌٌف الهواء

تعتمد القرٌه بشكل عام على التهوٌه 
الصناعٌه من خالل انظمه التكٌٌؾ 
وتراعى جوده الهواء الداخلى عن 

 450طرٌق استخدام ماٌقارب 
حساس لقٌاس درجات الحراره 

ونسبه الرطوبه وثانً اكسٌد 
. الكربون

: البٌئه الحرارٌه 
ٌتم التحكم فى البٌبه الحرارٌه من 

خالل التحكم فى االنتقال الحرارى 
بٌن الوسط الخارجً والداخلى من 
خالل ؼالؾ المبنى، حٌث استخدم 

نظام تكٌٌؾ صدٌق بالبٌبه واعتماده 
على الماء بدال من سوابل التبرٌد 

 .التى تسبب ضررا للبٌبه

 
.تستخدم حساسات االشعه تحت الحمراء للتحكم فى وسابل التظلٌل والتهوٌه الخارجٌه  - 

(1 )
 

: التحكم فى نفاذ االضاءه الطبٌعٌه 
ٌرجع ذلك عن طرٌق استخدام مسطحات كبٌره من الزجاج على وجهات المبنى المختلفه مما ٌساعد  -

  .على اختراق االضاءه الطبٌعٌه 

الزجاج المستخدم هو زجاج مطلى محققا معامل نفاذٌه حرارٌه منخفض  -
(2)

 

: كفاءه البٌئه الحرارٌه عن طرٌق أستخدام المٌاه الجوفٌه فى عملٌه التبرٌد 
 ، كما 21بالطات االسقؾ مصممه لكً تمتص الحراره نهارا وتشعها لٌال والموضحه فى شكل  -

ٌمكن استخدام انابٌب تحتوى على مٌاه جوفٌه توضع اسفل االرضٌات ، مماٌساعد فى عملٌه التبرٌد 
(3)

  

 
 

 

 

 :جمع البٌانات البٌئٌه ( ب 

حٌث ،بجمع البٌانات الجوٌه من محطه على سطح المبنى ( BMS)ٌقوم نظام اداره المبنى  -

 (4)تقوم بقٌاس شده الرٌاح ودرجه الهواء الخارجً بالبٌبه الخارجٌه والداخلٌه

 :جمع البٌانات البٌئٌه ( أ

ٌتمٌز المبنى بحتوابه على ما ٌقارب  -
حساس لقٌاس درجه الحراره  (450)

. ونسبه ثانى اكسٌد الكربون بالهواء

: استخدام مصادر الطاقه المتجدده  (ج ( ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
اعتمد المبنى مصادر الطاقه المتجدده وهى الطاقه الشمسٌه فى الحصول  -

على الطاقه الطبٌعٌه وترشٌد استهالك الطاقه الكهربابٌه من خالل تحقٌق 
وباالضافه الى " التكامل بٌن االضاءه الطبٌعٌه والصناعٌه بأستخدام 

استخدام مصادر الطاقه المتجدده  ( ج
 :

على الرؼم من استؽالل المبنى 
للطاقه الشمسٌه اال انه ال ٌحقق 
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  استخداو انخاليا انفىتيو22شكم 

(1) 

االستفاده من طاقه الرٌاح والحصول على التهوٌه الطبٌعٌه بفعل ـثٌر 
 .المدخنه

: التولٌد الذاتى للطاقه (د ( د
حٌث تنتج طاقه  (PV)تكسٌه الحوابط بمجموعه من الخالٌا الفولتٌه الضوبٌه  -

 كٌلووات حٌث تقوم المحوالت الى تحوٌل الطاقه الى تٌار 1.5مجمعه قدرها 
. 22متؽٌٌر والموضحه فى شكل 

: ترشٌد استهالك الطاقه  (ه ( ه
تم الوصول الى تحدٌد استهالك الطاقه ،نتٌجه الستخدام تقنٌات التكنولوجٌا  -

 . والوصول الى االستهالك المطلوب 

ونتٌجه لذلك فقد وضع استراتٌجٌه لتحقٌق كفاءه البٌبه الداخلٌه وبالتالى  -
تحقٌق ترشٌد استهالك الطاقه 
به ،حٌث بلػ معدل استهالك 

الطاقه بالمبنى لٌصل الً 
 (1 )س فى السنه/كٌلووات 83

لحصوله على .مبدأ االستدامه 
االضاءه الصناعٌه فى معظم 

وتجاهل لالضاءه . الوقت 
. (عوامل طبٌعٌه  )الطبٌعٌه 

 
: لتولٌد الذاتى للطاقه ا(د

الٌتمتع المبنى بالتولٌد الذاتى 
للطاقه وربما ٌرجع ذلك الى 

ارتفاع تكلفه التجهٌزات الالزمه 
عوامل اقتصادٌه )لهذه الخصٌه 

 .)
 

 
 :رشٌد استهالك الطاقه ت (ه
ناك دراسات بٌبٌه ومناخٌه ه

تشٌر الى ان المشروع للقرٌه 
الذكٌه تدل على ان هناك 

مخططات لترشٌد استهالك 
ولكن هذه . الطاقه بمبانى القرٌه 

المخططات لم تصل الى االهداؾ 
المرجوه  نتٌجه االهتمام المتزاٌد 

بتطبٌق احدث الوسابل 
التكنولوجٌه فى مجال تكنولوجٌا 

دون . المعلومات واالتصاالت 
محاوله االستفاده بهذه الوسابل 
وكٌفٌه استؽاللها للحفاظ على 

 .الطاقه وترشٌد استهالكها

فكفاءه البٌبه الداخلٌه للمبنى 
 (حرارٌه –هوابٌه –ضوبٌه )

تعتمد على وسابل صناعٌه 
تستهلك كم كبٌر من الطاقه بناءا 

على ذلك كان لضعؾ االداء 
البٌبً اثر كبٌر على استهالك 

 .المبنى للطاقه
ه 

رن
قا
لم

 ا
جه

تٌ
ن

االتمته المتواجده فى المبنى تصل الى اعلى درجه ممكنه ، نظرا لتوفر نظم اداره  -
 .المبنى ونظم االتصاالت كامله 

االستجابه فى المبنى لم تتمكن فى الوصول الى اقصى درجه لعدم قدره المبنى على  -
 .(االستجابه الذكٌه )التعلم 

التوافق مع البٌبه واالستدامه كلٌا من خالل تحقٌق كفاءه البٌبه الداخلٌه وامكانٌاته  -
لجمع البٌانات واستخدام مصادر جدٌده ومتجدده وترشٌد استهالك الطاقه  

االتمته المتواجده فى المبنى تصل الى درجه  -
كبٌره ، نظرا لتوفر معظم نظم اداره المبنى 

 .ونظم االتصاالت كامله 

االستجابه فى المبنى تكون محدوده  لعدم  -
االستجابه الذكٌه )قدره المبنى على التعلم 

 .وعدم االستجابه للتؽٌرات البٌبٌه كامله(

ال ٌمتلك المبنى التوافق مع البٌبه واالستدامه  -
اال من خالل تحقٌق لبعض كفاءه البٌبه 

.  الداخلٌه وامكانٌاته لجمع البٌانات 
 

1) Wingginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , an imprint of Elsevier, , Linacre 

House, Jordan Hill , Oxford, UK , P79. 

1) Wingginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , An imprint Of Elsevier, Linacre House, Jordan 

Hill , Oxford, UK , P81. 

2)Wingginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , an Imprint Of Elsevier, Linacre House, Jordan 

Hill , Oxford, UK , P83 
3)Wigginton, M & Harris, J. (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , an Imprint Of Elsevier, Linacre House, Jordan 

Hill , Oxford, UK p. 77  
4) Wigginton, M & Harris, J, "previous reference ", p. 80 
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1) Wigginton, M & Harris, J, (2002) , "Intelligent Skins", Architectural Press , An imprint Of Elsevier, Linacre House, Jordan 

Hill , Oxford, UK, p. 81. 
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النتائج  
 .اهتمام الؽرب باستدامه المبانى الذكٌه وتحقٌق التوان التكنولوجً مع المعاٌٌر البٌبٌه  -١

المبانى الذكٌه المحلٌه متأخره عن الوسط العالمى من حٌث توازنها مع البٌبه واالفراط فى استخدام التكنولوجٌا دون مراعاه  -٢
. المعاٌٌر البٌبٌه 

بتقٌم المبنى البٌبً العالمً اظهر قوه الدمج بٌن التكنولوجٌا مع المعاٌٌر البٌبٌه وتحقٌق اعلى كفاءه ممكنه للمبنى والوصول  -٣
. الى التوازن بٌن التكنولوجٌا والبٌبه فى صوره كامله

استخدام تقٌٌم اداء المبنى العالمى من خالل سمات ذكاءه الذي ٌحتوى على التكامل بٌن االنظمه واالستجابه للمتؽٌرات  -٤
 :والتوافق مع البٌبه واالستدامه وجد ان 

 .االتمته المتواجده فى المبنى تصل الى اعلى درجه ممكنه من الكفاءه-           
. االستجابه فى المبنى تصل بشكل ٌلٌق بالمبانى الذكٌه -           
  التوافق مع البٌبه واالستدامه كلٌا من خالل تحقٌق الكفاءه البٌبٌه الداخلٌه-           

 .وجمع البٌنات واستخدام مصادر جدٌده ومتجدده وترشٌد استهالك الطاقه             
تقٌٌم مبنً فودافون بالقرٌه الذكٌه من خالل سمات ذكاءه الذي ٌحتوى على التكامل بٌن االنظمه واالستجابه للمتؽٌرات  -٥

 :والتوافق مع البٌبه واالستدامه وجد ان 

. االتمته المتواجده فى المبنى تصل الى درجه كبٌره من الكفاءه      - 
. االستجابه فى المبنى تكون محدوده          - 

  كفاءه)التوافق مع البٌبه واالستدامه جزبً من خالل تحقٌق لبعض المعاٌٌر -         
 . والتجاهل التام لباقى المعاٌٌر(جمع البٌانات –          البٌبه الداخلٌه 

المعالجات المعمارٌه تؤدي الى رفع كفاءه المبنى الذكً المحلً والوصول الى حد كبٌر من التوافق مع البٌبه واالستدامه  -٦
 .والدمج بٌن التكنولوجٌا والبٌبه للوصول الى التوازن بٌنهما 

 التوصٌات
بالمبانى الذكٌه وتحقٌق التوازن بٌن البٌبه والتكنولوجٌا وخلق مبانى ذكٌه " االرتقاء شأنها من التى التوصٌاتنستنتج  ٌلى فٌما

 الخبرات من  واالستفادة الذكٌة المبانى تكنولوجٌا عن االعالن و التوعٌة  ٌلٌق به من حٌث، زٌادةمستوى الى "مستدامه 
الذكٌة بجانب تطبٌق معاٌٌر االستدامه على كافه المبانى و تفعٌل منظومه ترشٌد الطاقه واستخدام  العمارة مجال فى العالمٌة

الموارد الجٌدٌده والمتجدده 
 
المراجع العربٌه ( 1

 2011دور تقنٌات المبانى الذكٌه فى بناء مدن المعرفه " زٌنب محمود عبدالسالم محمد  (١
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 دار الشروق ،القاهره" قضاٌا البٌبه والتنمٌه فً مصر " ، (2001)عصام الحناوي ، (6
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