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ABASTRACT 
The aim of the research is to discuss some of the most innovative techniques used in green, 
sustainable and environmentally friendly architecture. That is by defining green architecture and 
principles of sustainable design and environmental friendly architecture. Though the treatments 
can be applied to the green building in its elements at the architectural and urban level. Then 
discuss some of the innovations and industries of environmental friendly technologies of the 
modern applies in the world of construction, which may achieve the principles of sustainability in 
architecture. As well as the principles of green architecture, including the technique of 
manufacturing bricks with three-dimensional, lightweight panels to achieve the principles of 
sustainability and multi-use of polyurethane. Then discuss some of the modern technologies for 
the treatment of the sound in buildings, including environmentally sound wall panels for sound 
absorption, as well as the use of sustainable units to isolate sound. And Modern solar power 
plant, and a smart room temperature control device, then discuss two innovative thermal 
insulations, one of which is recyclable and achieves the principles of sustainability. Also discuss 
signal an intelligent device that measured distances with high accuracy, flexible and innovative 
design for furniture as well as on the intelligent application of smart devices to design rooms 
architecturally. Finally show the results of research and learned references. 

 

 :باللغة العربٌة  ملخص البحث
ٌتلخص البحث فً مناقشة بعض التقنٌات الحدٌثة المبتكرة والمستخدمة فً مجال العمارة الخضراء والمستدامة، والتً قد تكون 
صدٌقة للبٌئة أٌضا، ذلك من خالل التعرٌف بماهٌة العمارة الخضرء ومبادئها والتصمٌم المستدام وبالعمارة الصدٌقة للبٌئة، ثم 

ٌوضح فكرة التصمٌم الشامل المقصود فً مبادئ العمارة الخضراء والبٌئٌة والمعالجات التً ٌمكن أن  شرح لقطاع تخٌلً
تطبق على المبنى األخضر فً عناصره على المستوى المعماري و العمرانً،  ثم  مناقشة بعض االبتكارات والصناعات 
الصدٌقة للبٌئة من التكنولوجٌات الحدٌثة المطبقة فً عالم البناء والتً قد تحقق مبادئ االستدامة فً العمارة وكذلك مبادئ 

العمارة الخضراء، ومنها تقنٌة تصنٌع الطوب بالطابعه ثالثٌة األبعاد، وألواح خفٌفة تحقق مبادئ اإلستدامة ومتعددة 
اإلستخدامات من البولً ٌورٌثان، ثم مناقشة بعض التكنولوجٌات الحدٌثة لمعالجة الصوت فً المبانً  والتً منها ألواح 

جدارٌة صدٌقة للبٌئة المتصاص الصوت وكذلك استخدام وحدات مستدامة لعزل الصوت، وتوضٌح لتكنولوجٌا حدٌثة لتولٌد 
طاقة تشغٌل المبنً من خالٌا شمسٌة مطوره ، وجهاز ذكً للتحكم بدرجة حرارة الغرفة، ثم مناقشة نوعٌن من العوازل 

الحرارٌة الحدٌثة المبتكرة أحدهما من مواد معاد تدوٌرها والذي ٌحقق مبادئ اإلستدامه ونوع آخر من العوازل الحرارٌة 
المطوره والصدٌقة للبٌئة، ثم االشارة لجهاز ذكً ٌقوم بقٌاس المسافات بدقة عالٌة، وتصمٌم مبتكر ألثاث مرن وكذلك تطبٌق 

. ذكً على األجهزة الذكٌة لتصمٌم الغرف معمارٌا، وأخٌرا عرض لنتائج  البحث المستخلصة والمراجع
 

.  العمارة المستدامة ، العمارة الخضراء ، التكنولوجٌا الحدٌثة فً العمارة ، العمارة الصدٌقة للبٌئة:الكلمات البحثٌة
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 :المقدمة -1
إن المبانً الحدٌثة مثلها مثل أي منتج فً الحضارة الصناعٌة الحدٌثة، تعد إنجازا عظٌما ال ٌمكن إنكاره،  كما أن هذة المبانً 
قد حققت فً الوقت الحاضر حٌاة أكثر سهولة ورفاهٌة للكثٌر من بنً البشر، واألسباب الهامة للرغبة فً التغٌٌر بسرعة فً 

قطاع البناء ٌرجع إلى أن المبانً تدوم ألزمنة طوٌلة، وبمجرد اإلنتهاء من إنشائها فان محاولة خفض استهالك طاقة المبنى أو 
تقلٌل استخدام المٌاه أو تحسٌن جودة الهواء تصبح أكثر صعوبة  وأكثر تكلفة مما لو أخذ ذلك فً االعتبار منذ البداٌة، وبالنظر 

للكثٌر من المبانً الحدٌثة نجد أنها تستخدم أجهزة لإلمداد بالطاقة والمٌاة أقل كفاءة وأسرع تلفا، كما تبدد المواد الطبٌعٌة 
واألموال والمجهودات البشرٌة كما خلق الكثٌر من هذة المبانً جوا داخلٌا غٌر صحً مما أدى إلى شعور الكثٌر من القاطنٌن 

فٌها بالمرض وعدم الراحة الجسمٌة والنفسٌة، وسٌناقش البحث بعض التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً بناء وتشغٌل المبانً 
 .والتً ٌمكن أن تتبع مبادئ االستدامة و لعمارة الخضراء فً العمارة

:   التصمٌم البٌئً والعمارة الخضراء  -2
إن التفكٌر فً العالقة بٌن المبنى أو المدٌنة والنظام البٌئً ربما ٌبدو أمرا  مستغربا بالنسبة للكثٌر من الناس، ولكن إذا لكلمة 

  بمعنى Oikos" أٌكوس"والتً تعنً دراسة العالقة بٌن الكائنات الحٌة وبٌئاتها نجد أن أصلها ٌرجع لكلمة " أٌكولوجً"

الموطن أو المنزل و فً هذة الدراسة نجد  أن الحٌوانات والطٌور تعٌش فً مساكن خاصة بها كما أن حٌاتها  وطعامها جزء 

 أو مسارات للمواد والطاقة وكل منهما ٌعتمد على اآلخر، واالتزان البٌئً ٌحدث عندما تحقق هذة Chainsمن سالسل 

. التفاعالت فً البٌئة اتزان دٌنامٌكً
أما النظام البٌئً فهو وحدة بٌئٌة متكاملة تتكون من كائنات حٌة و مكونات غٌر حٌة فً مكان معٌن ٌتفاعل بعضها مع بعض 

  .وفق نظام دقٌق ومتوازن فً دٌنامٌكٌة ذاتٌة لتستمر فً أداء  دورها فً إعالة الحٌاة
وال ٌمكن إغفال ذكر مبادئ العمارة الخضراء  وهً الحفاظ على الطاقة، التكٌف مع المناخ، التقلٌل من استخدام الموارد 

 .الجدٌدة، إحترام الموقع، احترام المتعاملٌن والمستعملٌن، والتصمٌم الشامل

 
توضٌح لفكرة التصمٌم الشامل المقصود فً مبادئ العمارة الخضراء والمعالجات التً ٌمكن أن تطبق   وفً هذا القطاع التخٌلً

 :على المبنى األخضر وفٌه التالً

 .مجمعات شمسٌة لتوفٌر المٌاة الساخنة .1
 التراسات المكشوفة للالستخدام فً اللٌالً الحارة .2
 .طرق المشاه الضٌقة المظللة .3
 .الفتحات العلوٌة أسفل السقف والبالطات السمٌكة تحافظ على برودة السقف .4
 .وضع نوافذ مطلة على األفنٌة المظللة ٌقلل من اكتساب الحرارة وشدة االستضاءة .5

                                                           
1
2003، األولى الطبعة مدبولً، مكتبة ، وزٌري ٌحٌى/م.د ،  للبٌئة الصدٌق البٌئً التصمٌم   

2
.القاهرة للكتاب، العامة المصرٌة  الهٌئة( األسرة مكتبة سلسلة ) التلوث من وحماٌتها وقضاٌاها  ومشاكلها البٌئة ،1999 القادر عبد  محمد  ، الفقً   

3
 Vale , B&Vale, R.(1991). Green Architecture. Thames& Hudson, London. 

 .،  القاهرة25-84:3 ، مجمة عالم البناء، عدد 1987مدخل إلى تصميم المستوطنات البشرية الجديدة في المناطق الصحراوية ، الجزء  الثاني 
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 .األسقف المرتفعة تسمح بحركة الهواء البارد .6
 . مالقف الهواء تلتقط تٌارات الهواء .7
 .مسطحات المٌاة لتبرٌد الهواء الداخل إلى المالقف .8
 .فً المناطق الرطبة ٌمكن أن ٌمر الهواء خالل مجاري فً الحوائط مزودة بالمواد ماصة للرطوبة .9

 .المشربٌات والمخرمات ترشح اإلضاءة وتوفر الخصوصٌة .10
 .المٌاة والخضرة فً األفنٌة الخاصة والحدائق العامة تساعد على تبرٌد الهواء وترشٌحة من األتربة .11
 .حركة السٌارات ٌجب حظرها فً المنطقة السكنٌة لتعارضها مع حركة المشاه وتخفٌض الضوضاء .12
توجه إلى أحواض تجمٌع تستخدم فً الحدائق العامة  (من الحمامات والمطابخ ومٌاة األمطار)مجاري لمٌاة الصرف  .13

 .وذلك بعد معالجة مناسبة
 .األدوار المدفونة تحت األرض تستفٌد من ثبات درجات الحرارة .14
 .الحوائط الخارجٌة سمٌكة وذات فتحات محدود لتقلٌل الكسب الحراري .15

 

 :بعض التكنولوجٌات الصدٌقة للبٌئة المستخدمة فً التصمٌم والبناء -3
قد تم ابتكار وصناعة بعض من التقنٌات الحدٌثة والمستخدمة فً عالم البناء والتً منها ٌحقق مبادئ االستدامة فً العمارة 

 :وأٌضا مبادئ العمارة الخضراء، والتً منها التالً
  : 3D  Printerتقنٌة تصنٌع الطوب بالطابعه ثالثٌة األبعاد 4-1

تحولت ضرورة معالجة نقص المساكن لمواكبة تزاٌد النمو السكانً فً العالم إلى 
مزج العمارة مع تقنٌات جدٌدة ومستدامه، عملت احدى  الشركات اإلٌطالٌة على 
استخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد فً صناعة الطوب من الطٌن لبناء منازل بطرٌقة 
سرٌعه ومنخفضة التكلفة وتقوم بصناعة الطوب بطرٌقة سرٌعة، وتتمٌز المبانً 

الطٌنٌة بأنها صدٌقة للبٌئة وتخفض من انبعاثات الكربون فهً تقنٌة حدٌثة 
مستدامة وصدٌقة للبٌئة، تبنً الطابعة الثالثٌة األبعاد الطوب بأحجام كبٌرة تسهل 

بذلك عملٌة البناء من خالل استخدام المواد المتوفرة فً الموقع منطٌن وألٌاف 
طبٌعٌة، كما ٌستغرق عمل الطوب ساعتٌن وٌمكن تنفٌذها بواسطة شخصٌن على 

 . األقل

ابتكار ألواح خفٌفة تحقق مبادئ اإلستدامة ومتعددة اإلستخدامات من  4-2
 :البولً ٌورٌثان

هً ألواح متعددة اإلستخدامات تتكون من رغوه خفٌفة الوزن جدٌدة ومبتكرة، 
وتتكون من رغوة البولً ٌورٌثان التً تمتاز بمقاومتها للحرارة وسهولة قطعها، 

وهً مغلفة بطبقة من األلومنٌوم المصقول لتحقٌق الصالبة، هذة األلواح مناسبة لإلستخدام الخارجً والداخلً والتً ٌمكن 
الداخلٌة للقطارات والقوارب  تطبٌقها للعزل أو لألسقف أو فً التركٌبات 

أو فً المصاعد والخزانات واألبواب،  
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 ملم 1250× 2500كما تتمٌز بقماومتها العالٌة لإلشتعال وإمكانٌة استخدامها على الوجهٌن، وتتوفر هذة األلواح بعدة أحجام 
  . ملم10 أو5 ملم بسمك 1250 × 3050أو

 :تكنولوجٌات حدٌثة لمعالجة الصوت فً المبانً 4-3

 ابتكار ألواح جدارٌة المتصاص الصوت :
ألواح جدارٌة تجمع بٌن الجمال والمتانة صممت خصٌصا المتصاص 

الصوت تتمٌز بتقلٌل صدىالصوت وتوفٌر الراحة فً الغرفة، تتألف األلواح 
من الصوف الصخري وطبقة خارجٌة من األلومنٌوم وتحتوي على ثقوب، 

كما تتمٌز بسهولة تركٌبها حٌث ٌتم تثبٌتها على الجدران، باإلضافة إلى أنها 
 .تعزز عملٌة امتصاص الصوت مع األسقف

 

  ًتصمٌم وحدات مستدامة لعزل الصوت فً المبان  :

 هً وحدات اسطوانٌة بشكل مكعب أو Acoustissimoوحدات  

مستطٌل مصنوعة من المٌالمٌن ومادة أخرى عازلة للصوت ٌتم 
تغطٌتها بأغشٌة من نسٌج عازل للصوت وقابل لإلزالة وهو متوفر 
بألوان مختلفة، وتتمٌز الوحدات بسهولة نقلها من مكان آلخر وٌتم 
وضعها فً أي مكان  حٌث ٌمكن استخدامها فً القاعات المتعددة 

األغراض، والمطاعم، األماكن العامة، قاعات االحتفاالت والفصول 
الدراسٌة، والفضاء المفتوح وتتناسب مع األسقف المستعارة وٌمكن 

  .وضعها على األرض، وتعمل هذة الوحدات على امتصاص الصوت بكفاءة وأداء عالٌة

 

 ابتكار أنواع من عوازل للحرارة صدٌقة للبٌئة 4-4
                                                           
6
54 البناء مجلة   
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 عازل حراري من مواد معاد تدوٌرها ٌحقق مبادئ العمارة المستدامة  :
وهو عازل حراري من بلوك عازل ٌتمٌز بمقاومة ألي نوع من الضغط لتجنب الجسور 

، باإلضافة إلى مجموعة %60الحرارٌة، ٌتكون البلوك من الزجاج المعاد تدوٌرة بنسبة 
من المواد الخام الطبٌعٌة، والٌتحوي البلوك على أي نوع من المواد المتطاٌرة أو 

المركبات العضوٌة، و ٌتمٌز هذاالعازل بمقاومتة العالٌة للحرائق وأي عوامل خارجٌة 
. كما ٌتمٌز بأداءه العالً فً العزل الحراري

  ابتكار عازل حراري صدٌق للبٌئة مطورACBC Almansour Concrete Block 
Co.:  

هو عبارة عن شرٌحة مضلعة من مادة البولً  سٌترٌن الممدد، تربط بٌن جزئً : وصف المنتج
البلوكة  الخرسانٌٌن بشكل قوي ومتماسك، ٌوفر استمرارٌة فً العزل الحراري فً البلوكة، 

 .صممت لتعطً عزال حرارٌا كبٌرا جدا

معامل 
االكتساب 
الحراري 

 النسبً

المقاومة 
الكلٌة 

م)
2

 (واط/م

Equivalent 
Conductivity 
(wat/m2m0)K 

Heat transfer 
Coefficient 
(U wat/ 
m2m0) 

Wall description 

 (غٌر معزول)حائط من البلوك األسمنتً التقلٌدي  2.636 0.527 0.379 6.00
 (غٌرالمعزول)حائط من البلوك األحمر التقلٌدي  1.842 368. 0.543 3.50
حائط مركب من البلوك األسمنتً به عازل دولً ستاٌرٌن  0.464 0.139 2.155 100

 سم5سمك 
 حائط مركب من البلوك األسمنتً به عازل صوف زجاجً 0.661 0.198 1.513 1.36
 7.5حائط من البلوك األسمنتً معزول بنواه البلوك سمك  0.362 0.072 2.762 0.76

 سم
 

تطبٌق تكنولوجٌا حدٌثة صدٌقة للبٌئة لتولٌد طاقة تشغٌل المبنً  4-5
: من الخالٌا  الشمسٌة المطوره 

تقنٌة جدٌدة مطورة من قبل باحثون فً جامعة والٌة أوهاٌو األمرٌكٌة لدٌها 
القدرة على زٌادة الكفاءة وخفض تكالٌف تولٌد وتخزٌن الطاقة الشمسٌة، 

وقد أنشأ الفرٌق مزٌج من الخالٌا الشمسٌة وبطارٌات اللٌثٌوم للتخزٌن 
تقرٌبا ، وٌعتقد % 100بكفاءه عالٌة لنقل اإللكترون بٌن عنصرٌن بنسبة 

تتكون هذة % 25الباحثون أنها ستخفض تكالٌف الطاقة بنسبة تصل إلى 
من بطارٌة تعمل على إنتاج الطاقة من خالل مرور الهواء فٌها وتم  التقنٌة

تطوٌرها بإضافة طبقة رقٌقة من التٌتانٌوم الذي ٌلتقط أشعة الشمس وٌحولها  
إلى كهرباء فً حٌن الٌزال  ٌسمح  للهواء بالمرور من خالل بطارٌة 

 طبقات من التٌتانٌوم المغلفة بالصدأ 3العمل، وتتكون هذة التقنٌة من 
. وبطارٌة اللٌثٌوم ٌفصل بٌنهما طبقة رقٌقة من الكربون التً ٌسهل اختراقها لتولٌد الطاقة وتخزٌنها

:  ابتكار وتصنٌع جهاز  ذكً للتحكم بدرجة حرارة الغرفة 4-6

                                                           
7
المنصور شركة   

8
.متغٌرة مناخٌة ظروف تحت الدراسة أن  كما ، سعود الملك جامعة أعدتها دراسة من مأخوذه األرقام   



 
 

. تأثٌر بعض التكنولوجٌا الحدٌثة والذكٌة على العمارة الخضراء والمستدامة

 

 إبتكار جدٌد للتحكم بدرجة حرارة الغرفة أو المنزل، AMBIٌعد جهاز 

وهو جهاز صغٌر ٌعمل باألشعة تحت الحمراء وٌرتبط مع أجهزة التكٌٌف 
لتحكم بها عن بعد، وٌتٌح الجهاز امكانٌة تحدٌد درجة الحرارة فً الغرفة، 
كما ٌتصل الجهاز باألجهزة الذكٌة من خالل تحمٌل تطبٌق باألجهزة لٌتم 

تحدٌد تدرجات الحرارة وتوقٌت التشغٌل وإٌقاف أجهزة التكٌٌف، كما 
ٌمكن أن ٌتم ضبط الجهاز بتقنٌة الواي فاي لرصد درجات الحرارة 

الخارجٌة والرطوبة وضبط درجة حرارة جهاز التكٌٌف لٌتناسب مع الحرارة الخارجٌة، كما ٌتمٌز الجهاز بمساعدته على الحد 
 .من استهالك الطاقة

:  جهاز ذكً لقٌاس المسافات بدقة عالٌة 4-7

 الجدٌد المخصص لقٌاس األبعاد والمسافات داخلٌة Agatec MC5جهاز 

وخارجٌة، وٌتمٌز الجهاز بدقة عالٌة فً قٌاس المسافات فً وقت قلٌل كما 
ٌتمٌز بدقة خطوطة ورءٌته الواضحة فً األبعاد، وٌعمل الجهاز بتقنٌة اللٌزر 

حٌث ٌتكون من أربع مخارج ألشعة اللٌزر، ثالثة منها لقٌاس المسافات 
العمودٌة وواحدة لقٌاس المسافة أفقٌا وتعمل على قٌاس األبعاد الكاملة للفراغ 

 .من جمٌع اإلتجاهات وتظهر القٌاسات على شاشة صغٌرة فً الجهاز

:   تصمٌم مبتكر ألثاث مرن االستخدام  4-8
 قطعة أثاث مبتكرة ومرنة تتالءم مع استخدامات مختلفة، هذة القطعة عبارة  

عن طاولة تتألف من مجموعة من شرائح خٌزران صدٌقة للبٌئة ٌمكن دفعها 

أو سحبها لخلق مساحات  تخزٌن أو أسطح لحمل األشٌاء، وتتمٌز هذة القطعة بأناقتها  
  .وجمالها وبساطتها  كما أنها مرنة ومناسبة ألي مكان

 

:   ابتكار تطبٌق ذكً على األجهزة الذكٌة لتصمٌم الغرف معمارٌا 4-9

،  ٌتح الفرصة ”Morpholio Board“هو تطبٌق جدٌد للمصممٌن ومهندسً الدٌكور 

لتصمٌم و اختٌار األثاث بطرٌقة سهلة وسرٌعة، وٌعمل هذا التطبٌق بأخذ الصور 
حٌث ٌمكن تصوٌر الغرفة للبدء فً تأثٌثها حٌث زود التطبٌق بصور ألنواع مختلفة 

من األثاث واكسسوارات المنزل، كما ٌمكن أن ٌتم نقل صور لقطع األثاث من مواقع مختلفة وتحمٌلها فً التطبٌق لٌسهل 
استخدامها، وٌتمٌز التطبٌق بتوضٌح قطعة األثاث المختارة من خالل عرض تفاصٌل 

. المنتج  والشركة أو المصنع المنتج له

: نتائج  البحث -4

تقدم تطبٌقات التكنولوجٌا فً العمارة صورة للعصر الحدٌث على مستوى   -1
 .تصمٌم المبنى وتنفٌذة وتشغٌله

ٌمكن للتكنولوجٌا الحدٌثة أن تكون صدٌقة للبٌئة، وقد أصبح بإمكان المعماري  -2
 .تطوٌع التكنولوجٌا لتحقق مبادئ االستدامة والعمارة الخضراء

تقوم اتجاهات التصمٌم المعماري على أساس اإلتجاه الفكري للمصمم  -3
 .المعماري وطبقا لما هو متاح من تكنولوجٌا عصره

ٌعتمد أداء التكنولوجٌا وتأثٌرها على العمارة والعمران سلبٌا أو اٌجابٌا  -4
 .على قٌادة المهندس المعماري لها



 
 

. تأثٌر بعض التكنولوجٌا الحدٌثة والذكٌة على العمارة الخضراء والمستدامة

 

تعتبر أهم سمات اإلتجاهات الحدٌثة فً العمارة إعتمادها على التكنولوجٌا الحدٌثة بجمٌع فروعها وأشكالها، مما قد ٌؤثر  -5
. على المنتج المعماري والعمرانً ومدى تحقٌقه لمبادئ العمارة الخضراء والمستدامة
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