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 ملخص البحث
ٌحاط المجتمع بالعدٌد من الثورات التكنولوجٌة الذى ٌفترض أن ٌعٌش العصر التكنولوجى الحالى لكنة فى الواقع ٌعٌش بعٌداً 

حٌث تمر المبانى السكنٌة بمجموعة من المتؽٌرات التى .عن المجتمعات المتقدمة بفجوات تمنعة من التواصل معة بإجابٌة

فرضتها التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة فى جمٌع مناحى الحٌاة استطاعت كثٌر من هذه المبانى السكنٌة التعامل معها من خالل 

استٌعابها للتكنولوجٌا الحدٌثة مثل العدٌد من المبانى السكنٌة بالدول األمرٌكٌة واألوروبٌة والشرق اآلسٌوى وبعض المدن 

العربٌة ، بٌنما إستمرت العدٌد من المبانى السكنٌة بالنهج التقلٌدي فى عملٌة التصمٌم والتنفٌذ مثل دول العالم الثالث ومعظم 

الدول العربٌة ومن بٌنها مصر،واألسباب عدٌدة ومتشبعه ومن أهمها أن المبانى السكنٌة المصرٌة الزالت تعانى العدٌد من 

المشكالت التصمٌمٌة التى ٌنبؽى حلها،باإلضافة إلى عدم  

. إستٌعاب التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة من قبل الجهات ذات العالقة وبالتالى صعوبة عكسها على المبانى السكنٌة 

 أستٌعابها منطلق منذ فجر الحضارة وصوال إلى العمارة الذكٌة،من العمارة اتجاهات أحدث على الضوء بإلقاء البحث أهتم

 فً المستخدمة الحدٌثة  الجوانب الذكٌة السكنٌة،ودراسة المبانً فً وذلك الرقمٌة كنولوجٌاالت فً التقنٌات الحدٌثة ألحدث

 سكنٌةال المبانى فً أساسٌة الؽٌر و األساسٌة تصمٌم العناصر عند المتبعة التصمٌمٌة األسسس دراسة بجانب سكنٌةال المبانى

وٌناقش البحث عدة تساؤالت وهى مامدى تأثٌر هذه التطورات التكنولوجٌة على العمارة؟ وماهى التحدٌات واإلمكانٌات .

والسٌنارٌوهات المقترحة نحو عمارة ذكٌة تتوائم مع المتؽٌرات المتالحقة فى العصر الحالى وتتفاعل بإٌجابٌة مع العصور 

المستقبلٌة؟ وكٌفٌة وضع اآللٌات االزمة لتحقٌق صفة الذكاء فى العمارة لتالئم متطلبات الحاضر المصرى دون إنقاص قدرة 

ستشراؾ مستقبل رصد أهم التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة إل الى البحث خلص وقد. األجٌال المستقبلٌة لتتوافق مع متطلباتهم؟

 الذكٌة بالمبانً التكنولوجٌة والنظم الحدٌثة التقنٌات أهم وتحلٌل عرض طرٌق عن المبانى السكنٌه فى عصر التكنولوجٌا الرقمٌه

 بأحدث المحلٌٌن المعمارٌٌن عند الوعً زٌادة علً ٌعمل السكنٌة الذكٌة، مما المبانً تصمٌم مستوى على عالمٌا والمستخدمة

 . المجال هذا فً عالمٌا المستخدمة النظم

.التطورات التكنولوجية الحديثة ،التصميم المعمارى ،العمارة الذكيه ، المسكن الذكى: كلمات مفتاحيه   
 

INTRODUCTION  1 -تمهيد  
تطورت أسالٌب الحٌاه والثقافات وكذلك الفكر االنسانى تؽٌرا شامال نتٌجه للتطور البشرى مع مرور قرون طوٌله من الزمن، 

فانعكست تلك التطورات على المبانى بصوره عامه والمبانى السكنٌه بصوره خاصه باعتبارها المظهر األشمل واالوضح لحٌاه 

ونظرا للدور الكبٌر للتكنولوجٌا فى صناعه الحضارات بكافه مقوماتها فإن كل حضارة توصؾ . البشر فى أى زمان ومكان

بنوع التكنولوجٌا التى تستخدمها، وبالتالى فإن التكنولوجٌا دائما ما تلعب دورا هاما فى التحوالت بالمبانى السكنٌه بوصفها قوه 

كبرى تستطٌع التأثٌر علٌها من خالل ما تقدمه من إمكانٌات متعدده تبدل أنماط حٌاه األشخاص االقتصادٌه واالجتماعٌه وأوجه 

 لتحدٌد Practical Knowledge إستخدام المعرفة العملٌة بالتكنولوجياٌقصد . النشاط وحتى الفكر االنسانى بصفه عامه

 مقدار اإلستفادة من الفكر اإلنسانً لتطوٌع المادة ،والتطور التكنولوجي]1 [أسلوب عمل أى شئ بإسلوب ٌمكن تكراره

الوحده السكنٌه فى التجمع العمرانى الذى ٌتمثل فى بناء أو  :- بالمسكنبٌنما ٌقصد . ]2 [وإستخدامها فً خدمة العالم والبشرٌة



 

" العمارة الذكٌة  "التأثٌر التكنولوجى على تصمٌم المبانى السكنٌة 

 

جزء منه مخصص لسكن عائله سواء كون المبنى من دور واحد أو عده أدوار بشرط ان ٌكون فى مجموعه متمم لبعضه 

ٌتم رصد التطور التارٌخى للتكنولوجٌا منذ القدم وحتى االن ومقارنته بتطور المبانى . ]3 [البعض لٌكون مسكنا واحدا مستقال

واالستفاده بذلك فى دراسه . السكنٌه المناظر ، وذلك للوصول لتصور متكامل عن حقٌقه أثر التكنولوجٌا على المبانى السكنٌه 

مستقبل المبانى السكنٌه فى عصر التكنولوجٌا الرقمٌه ، مع استمرار التطورات المتالحقه فى التكنولوجٌا المتواكب مع 

  .انتشارها المتزاٌد ٌوما بعد ٌوم 

:-التطور التاريخى للمبانى السكنيه فى ضوء تطور التكنولوجيا الرقميه - 2  
 

تتمٌز المراحل التارٌخٌة المتتالٌة بزٌادة مضطردة فى معدالت التحول المعمارى وذلك بسبب الطفرات العلمٌة والتكنولوجٌة 

التى تتعرض لها البشرٌة ، وإذا كانت معدالت التطور فى العصور القدٌمه بطٌئة فإنها بدأت تسرع بزٌادة حركة اإلتصال بٌن 

، األمر الذى  ]5 [شعوب المنطقة ، ومن ناحٌة أخرى زٌادة منجزات التكنولوجٌا المعاصرة سواء أكانت محلٌة أو خارجٌة

دراسه التطور التاريخى للمبانى ٌجعل عملٌة التبصر بمستقبل العمارة عملٌة معقدة تتفاعل فٌها العدٌد من العوامل وفٌما ٌلى 

 .السكنيه فى ضوء تطور التكنولوجيا الرقميه  

 طبيعه التغيرات الناتجه

 بالمسكن
 

كيفيه تجاوب المجتمع 
 مع التكنولوجيا

إمكانات 
 التكنولوجيا

 

التكنولوجيا 
 المتاحه

 

الجوانب 
التكنولوجيه 
 واإلقتصاديه

     المقارنه
 

 العصر    
مبانى سكنٌه مؤقته انحصرت 
فى أكواخ بسٌطة من البوص 
وفروع األشجار أو خٌام من 

 جلود الحٌوانات

 
 

 
كانت المساكن تبنى من الطٌن 

والبوص على هٌئه أكواخ 
متجاوره ثم تطورت ماده البناء 

فبنٌت المساكن بالطوب اللبن 
أو الحجر حسب ماده البناء 

المتوفره محلٌا كما كانت 
المساكن ضٌقه ومتالصقه عبر 
أزقه ضٌقه كما احتوى المسكن 

محل خاص بصاحب المسكن 
كما .سواء تجارى أوصناعى 

أن مساحه الفراؼات الداخلٌه 
صؽٌره ولم تخصص لنشاط 

.معٌن  
 

ساهمت التكنولوجٌا الحدٌثه فى 
كافه المجاالت بتلك الفتره فى 

تلك المتؽٌرات المعمارٌه 
فظهر حدٌد التسلٌح .

والخرسانه مما ساعد على 
كما . للمساكن االمتداد الرأسى 

ان ظهور االشتراطات الخاصه 
بالمبانى أعطت للمسكن 

 الخصوصٌه

التجمع فى مجموعات 
صؽٌره تتمركز حول 
قائد المجموعه فى 
حدود المسافه التى 
ٌمكن فٌها بلوغ 

 الصوت
 

اإلستقرار وظهور 
نخبه معرفٌه وانفصال 
الحضر  عن الرٌؾ 
مع ظهور أنشطه 
 جدٌده

 
 
 
 
 
 

 

 

انفصال المحال 
التجارٌه عن المسكن 
وظهور االشتراطات 

 المعمارٌه
 
 
 
 
 

الحاجه للقرب 
المكانى الشدٌد 

المناسب للتخاطب 
 الشفهى

 
 
 

تراكم الخبرات 
والمعرفه والتقدم 
فى أوجهه الحٌاه 
مع نقص الحاجه 

 نسبٌا الى
 القرب المكانى

 
 
 

 

 
 

 

التقدم العلمى مع 
التخصص الدقٌق 

وشده التباعد 
 المكانى

 

التكنولوجٌا 
المتاحه تكمن فى 
وسٌله اإلتصال 

 وهى اللؽه

 
 

 
ما زالت 

التكنولوجٌا 
المتاحه فى 

وسٌله اإلتصال 
وهى اللؽه لكن  

تم تطوٌرها 
 وابتكار الكتابه

 

 

 

 

 
 

تقدم تكنولوجى 
فى كافه 

المجاالت مع 
ابتكار 

 التكنولوجٌا
السلكٌه 
 والالسلكٌه

مجتمعات 
بدائٌه تعتمد 
على التنقل 
والصٌد 

انعدام )
(التكنولوجٌا  

 
مجتمعات 
زراعٌه 

متطوره تعتمد 
على التجاره 
والصناعات 

 الٌدوٌه
 

 

 

 

 

 

مجتمعات 
صناعٌه 

متطوره تعتمد 
على اإلقتصاد 

الضخم 
والخدمات 
 المتزاٌده

فجر 

 الحضاره

 

 

 
الحضاره 

 الزراعيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحضاره 

 الصناعيه

التأثير التكنولوجي على المبانى السكنيه تاريخيا (1)جدول 
] 6[،] 7[،] 8[ 

 

ٌصعب التنبؤ بتأثٌرات تطورالتكنولوجٌا على المبانى السكنٌه فمن كان ٌتوقع أنه عند ابتكار التكنولوجٌا السلكٌه ثم 
لكن . الالسلكٌه واالنترنت ظهور األنشطه التفاعلٌه واألنشطه مثل التعلٌم عن بعد والتطبٌب عن بعد والتسوق عن بعد



 

" العمارة الذكٌة  "التأثٌر التكنولوجى على تصمٌم المبانى السكنٌة 

 

ذلك الٌمنع من البحث فى تصور المبانى السكنٌه بالمستقبل ،إنما ٌقتضى مضاعفه الجهد واإلهتمام بالدروس 
التارٌخٌه وعدم إهمالها بدعوى أن التطورات التكنولوجٌه الجدٌده تحمل متؽٌرات مختلفه ،مع األخذ فى اإلعتبار 
التطورات المستحدثه دون تهوٌل أو تهوٌن ،كذلك أهمٌه مراجعه تلك الدراسات على فترات زمنٌه قصٌره بسبب 

 .سرعه التطورات التكنولوجٌه المتوالٌه وتوالى ظهور بعض التأثٌرات بعد فترات زمنٌه مختلفه 
 

:بدايه عصر التكنولوجيا  – الثوره الصناعيه - 3  
 

تأثرت الحٌاه السٌاسٌه واالجتماعٌه بالحرب العالمٌه االولى مما أدى إلى إستحداث أفكار ونظرٌات جدٌده فى العماره 
عامه والمبانى السكنٌه خاصه ، كانت بمثابه إنقالب على النظرٌات السابقه من تقلٌل الزخارؾ والبساطه فى التشكٌل 

عن مساكن اقتصادٌه صؽٌره المساحه ، نمطٌه التصمٌم ، ]10 [ ، فكانت المبانى السكنٌه عباره]9 [والمسقط المفتوح
. وذلك لسد الحاجه من نقص المساكن حتى تتالئم مع الوضع االقتصادى الجدٌد 

كما أثرت الثوره الصناعٌه على الحٌاه االجتماعٌه واالقتصادٌه وكان لها أثارها على المبانى السكنٌه فتناقصت 

مساحتها وبالتالى تكلفتها االجمالٌه ، حٌث تطور إستخدام الخرسانه المسلحه وإستخدام المساكن سابقه التصنٌع األمر 

.  ]11 [الذى ساعد على سرعه التنفٌذ
 

:عصر التكنولوجيا الرقميه ومستقبل المبانى السكنيه - 4  
 

 تم ابتكار أول جهاز كمبٌوتر شخصى وبالتالى أصبح واضحاأن الكمبٌوتر لم ٌعد جهازا عادٌا محدود 1981 فى عام 
، وبعدها تأكدت أهمٌه الكمبٌوتر بدخوله كافة مجاالت الحٌاه ، خاصه بعد ]12 [القدرات ٌقوم بتأدٌه وظٌفه مفرده

ومع التطور المتنامى للتكنولوجٌا الرقمٌه حدثت .التطورات المذهله لقدراته وبعد ظهور شبكه المعلومات الدولٌه
تؽٌرات كبٌره فى طبٌعه األنشطه الٌومٌه  بالمسكن ، وذلك عبر وسائل واجهزه تكنولوجٌه المتزاٌده فى اإلنتشار 

واإلستخدام بصوره واسعه ، بما ٌمثل تؽٌرا جذرٌا فى طبٌعه حٌاه البشر وممارستهم لكافه مجاالت األنشطه إضافه 
. الى ظهور أنشطه جدٌده 

 

:تأثيرالثوره الرقميه على تطور مفهوم المبنى السكنى - 5  
 

تأثرت المبانى السكنٌه بالثوره الرقمٌه فتمٌزت المساقط بالمرونه فى التصمٌم  وقابلٌه المسكن لإلمتداد المستقبلى 

، كما استخدمت التكنولوجٌا الرقمٌه التى كان لها عظٌم األثر فى ظهور المبانى الؽٌر  (المفتوح)والمسقط الحر 

منتظمه والمشارٌع التفاعلٌة مثل إشارات المرور ومشارٌع التواصل عن بعد عبر العناصر المعمارٌه ، كما أنتج 

إستخدام التكنولوجٌا بكل أنواعها المبانى التفاعلٌه فتم تطوٌر برمجٌات تساهم فى تحلٌل سلوك المستخدم والتفاعل 

.وفيما يلى ملخص التطور التكنولوجى للعمليه التصميميه للمبانى السكنية على مر العصور.معه عبر أنظمه تحكم  



 

" العمارة الذكٌة  "التأثٌر التكنولوجى على تصمٌم المبانى السكنٌة 

 
 

المبانى السكنيه المتوقعه فى العصر 
 الرقمى

 المبانى السكنيه قبل الثوره الصناعيه المبانى السكنيه بعد الثوره الصناعيه

سطوع فكره المبانى الرقمٌه والسٌما 
المسكن الرقمى الذى أصبح وحده 

صؽٌره تتصل جمٌع تقنٌاته وفراؼاته 
ببعضها كما تتصل بالعالم الخارجى 

ٌتوقع أن تؽزو التكنولوجٌا . أٌضاَ 
الرقمٌه جمٌع المبانى السكنٌه فتصبح 

جمٌع المبانى السكنٌه رقمٌه بالمستقبل 
إما بتعدٌل المساكن القائمه بإضافه 

بنٌه أساسٌه رقمٌه لها أو ببناء مسكن 
. رقمى جدٌد   

تطور المبانى السكنٌه بتطور التقنٌات 
الجدٌده مما أضفى أبعاد جدٌده للفكر 

وبإكتشاؾ الخرسانه . التصمٌمى 
المسلحه عمل على اإلمتداد الرأسى 
للمسكن ، كما ظهر المسقط األفقى 

المفتوح حٌث تم تقسٌم الفراؼات على 
كما أن . حسب اإلحتٌاج لكل نشاط 

الواجهات أصبحت خفٌفه فهى لٌست 
عنصر إنشائى حامل ، وأٌضاَ بسٌطه 

.وخالٌه من التشكٌل والنحت   

مبانى سكنٌة أعتمد فى بنائها على المواد 
المحلٌه فكانت تبنى بالطوب اللبن 

والعوارض الخشبٌه ، مما جعل المبنى 
السكنى محدود اإلرتفاعات وتأكٌد حدود 

المسقط األفقى وكانت الحوائط الحامله تقسم 
الفراؼات وتتكرر تلك الفراؼات فى كل 

طابق فعمل على الفصل بٌن الحدود 
الداخلٌه والخارجٌه للمبنى والفصل بٌن 

. وصؽر الفتحات الخارجٌه بها . فراؼاته
.كما تمٌزت الواجهات بالنحت والتشكٌل   

تمٌزت المساكن الرقمٌه بإتصال 
معظم الفراؼات بالمسقط األفقى مع 

الحفاظ على الخصوصٌه ،وأٌضا خفه 
مواد اإلنشاء الذى أضفى للواجهات 

.الشفافٌه وإتصال الداخل بالخارج   
 

 مسكن المستقبل
:المصدر  

http://futurology24.com 

 

 
 

م   1931منظور ومسقط أفقى لفيال سافوى   
   /http://www.djelfa.info/vb :المصدر 

showthread.php?t=1439782 

 

 
 
 

م 1648واجهه ومسقط أفقى لبيت السحيمى   

الفناء الداخلى فى الدور األثرٌة  : "المصدر 
متوفر على " المصرٌة فى العصر اإلسالمى

wahmed.kau.edu.sa لموقع       ا  

 

التطور التكنولوجى للعمليه التصميميه على مر العصور بالنسبه للمبانى السكنيه (2)جدول   

 الباحثة: المصدر 

http://futurology24.com/
http://www.djelfa.info/vb/
http://wahmed.kau.edu.sa/Files/0053038/Files/12678_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89.pdf
http://wahmed.kau.edu.sa/Files/0053038/Files/12678_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89.pdf
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:-المبانى السكنية الحديثة - 6  
 

فى مجال حدٌثنا عن المبانى السكنٌة الحدٌثة أو المعاصرة نجد أننا نواجه مسمٌات متعددة منها المسكن التكنولوجى 
 المالمح الرئٌسٌة البحث سٌتناول أو المسكن الذكى أوالمسكن اإللكترونى أو المسكن الرقمى أو مسكن النانو، لذلك

 التعرؾ على البداٌة فً المهم من فإنه بٌنهما خلط ٌحدث ال وحتى منهم، لكالً 

 .حده على مصطلح كل

 
                                               :- Technology House تكنولوجى  المسكن ال6-1

التطور  بٌن ما عالقة ثمة هناك أن تثبت المبانى السكنٌة من الحالٌة النماذج إن

 علٌها تكون التً والهٌئة المكونات وبٌن عصر كل فً المتاح التكنولوجً

 فى إلى التطور اإلشارة ذلك ٌؤكد ما ولعل العصر، ذلك المبانى السكنٌة فً

                       داخل بالحٌاة الخاصة التكنولوجٌا

 

انًثانى انسكنيح ادذيثح  (1)شكم

انثادثح :-                                                                                                                                                    انًصذر 

 التطور التكنولوجى للمبانى السكنيه

السيطره على 
 المسكن

 

      برمجه 

 المسكن

 

تنى سكنى يتسى م

 تانذكاء

جمٌع االجهزه متصله معا تجعل 
المسكن ٌدار برٌموت كنترول 
واحد وٌتم التحكم به عن طرٌق 

 االٌماءه أوالصوت أوالحركه
 
 

مساكن ذكٌه تعمل بمدخالت 
استشعار بسٌطه وتعمل على تقٌٌم 

 نفسها والتعرف على حاالتها
 
 

مساكن مبرمجه للعمل حتى وقت 
 معٌن وبمدخالت استشعار بسٌطه
ومبرمجه لعمل تقٌٌم للمسكن 

 والتعرٌف بحالته
 

ان تطور التكنولوجيا أثر على المبانى السكنيه تاريخيا بصوره واضحه ، وأنه يمكن اإلستعانه بالدروس التاريخيه 
المستفاده فى دراسة المبانى السكنيه المستقبليه فى ضوء العصر الرقمى الوشيك وزياده رغبه المستخدمين بتطوير 

. المساكن القائمه واإلقبال على التكنولوجيا الحديثة   
 

انًثانى  تطور

انسكنيو تاريخيا تكم 

يقٌياتيا انسكنيو ، 

ًين أىًيا يسادو 

انًسكن ًنٌعياخ 

فزاغاتو ًطزيقو 

تٌسيعيا ًانًزًنو 

 ًدزيو انًسقط 

 تغير التكنولوجيا بالمسكن
 

تغير األنشطه وأسلوب 
 الحياه بالمسكن

 

تغير الحيز أو الفراغ 
 بالمسكن

 

 والمحٌطه المنتشره الذكٌه الحوسبه
(الذكى األثاث )بنا  

 

 بٌن العالقه)الٌومى السٌنارٌو تغٌر
 أنشطة وإضافة المنزلٌه االنشطه

 األنشطه تأدٌه وسهوله وسرعه( جدٌده
المنزل داخل وأماكنها المنزلٌه  

 

 الفراغات بتوفٌر المكانى الحٌز تنظٌم
بٌنهما فٌما والمرونه  

 
 

 الدور المعمارى للتكنولوجيا 
 

 

تطور التكنولوجيا الرقميه    
 

 

تطور مفهوم  تأثير الثورة الرقمية على

 وفكر المبنى السكني

تأثيز انتطٌر انتكنٌنٌجى عهى انًثانى انسكنيح  (1)شكم

انثادثح:- انًصذر   
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 .المسكن بشكل عام على التأثٌر وبالتالى المبانى شكل ووضع على انعكس قد المبانى وتنفٌذ تصمٌم المسكن وأسالٌب
 

 مما العصر، فً المتاحة التكنولوجٌا ٌطبق فٌه الذى سكنالم بأنه التكنولوجً المسكن تعرٌؾ ٌمكن فإنه هنا ومن
. ]13 [وتنفٌذه تصمٌمهوأسلوب  وهٌئته على عناصره واضحة بصورة ٌنعكس

 

:-المسكن الرقمى  6-2  
 

هو المسكن الذى ٌستخدم أجهزة المعلومات والشبكة المنزلٌة لربط األجهزة بعضها ببعض وإلى العالم الخارجً 
فالمسكن الرقمى عباره عن دمج التكنولوجٌا والخدمات من خالل الشبكات المنزلٌه لتحسٌن نوعٌه . ]14 [اإلنترنت
  .]15 [المعٌشه 

 

 (Nano House)   مسكن النانو6-3 
 

وهى مساكن فى أحجام قٌاسٌة لدٌها مرونة أن تكون متجاورة لبعضها البعض  مسكن النانو هو أصؽر منزل بالعالم
وقابلة للتوسع واإلمتداد وتتكون من وحدات سابقة الصنع ٌمكن تركٌبها فى أربعة أٌام ، هذه األلواح مجهزة لإلستفادة 

من اإلضاءة الطبٌعٌة وألواح شمسٌة سالبة على السطح واألسطح الخضراء وجمع مٌاه األمطار والصرؾ الصحى 
وبإتصال مباشر بخزانات لذلك لٌس هناك حاجة لتركٌبات صحٌة فى المكان ، والمنزل مصمم إلقامة أربعة اشخاص 

 .]16 [ قدم مربع200فى فراغ 
:-  المسكن الذكى6-4

 

 المبانً ،وهى "  Intelligent Buildings " الذكٌة المبانً مصطلح العشرٌن القرن من األخٌرة الحقبة فً ظهر

 األتمتةتعتبر . ]17 [والصوت واإلضاءة الحرارة درجة فً والتحكم للطاقة استخدام من البٌئة أنظمة فٌها تتكامل التً

 قٌم تحقٌق خاللها من ٌمكن التى المداخل مجموعها فى  سمات العمارة الذكٌة التى تشكلاإلستدامةو واإلفتراضٌة

  ( .3 )ذكى كما بالشكل  معمارى منتج الى والتوصل الذكٌة العمارة
 بالتكٌف الساكن، الحتٌاجات وفقاًا  سلوكه تغٌٌر أجل من التفكٌر؛ على القدرة بها اكتسب تقنٌة بطرٌقة المجهز المسكن هو الذكى والمسكن

 تمكن التً الحدوث الممكنة االحتماالت من بمجموعة إلكترونٌة بطرٌقة المسكن برمجة على القدرة ٌعنً أنه أي الخارجٌة، الظروف مع
 تتوقف المسكن ذكاء درجة بأن القول وٌمكن. مسبقاًا  معروفة ومتغٌرات ظروف من ٌقابله لما وفقاًا  والتصرف التكٌف من المختلفة مكوناته

  .]18 [نطاقها فً البٌت ٌتصرف التً االحتماالت من ٌحتوي ما ومقدار تقنٌات، من ٌستخدم ما ومقدار ٌحقق، ما مقدار على
 

 العمارة الذكية سمات (3 )شكل 
] 19[ 
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  أسس أختيار الحاالت الدراسية 7-1

تتطلب هذه الدراسة نوعٌات خاصة من المبانى ، حٌث تم أختٌار مبانى ذات طبٌعة تصمٌمٌة متمٌزة ، أشتهرت 

وقد تنوعت الحاالت الدراسٌة من مبانى سكنٌه حدٌثة . بأستٌعابها ألمكانات تكنولوجٌة عالٌة و نظم تكنولوجٌة ذكٌة 

.ومبانى تم تجدٌدها ، وذلك بهدؾ التحقق من مدى تطبٌق أفكار العمارة الذكٌة على المبانى السكنٌة محل الدراسة   

: منهج الدراسة التحليلية 7-2   

ٌتم تحلٌل النماذج المختارة للدراسة التطبٌقٌة من خالل عدة نقاط رئٌسٌة، لتسهل عملٌة المقارنة بٌن النماذج 

 التصمٌمٌة بالعناصر قائمة إعدادالمختارة، وذلك للوصول الى نتائج محددة ٌمكن تقٌٌمها، واإلستفادة منها فى 

 :، وهذه النقاط هىالذكٌة  سكنٌةال المبانً تصمٌم القٌام بأعمال عند أتباعها الواجب والتكنولوجٌة
 

  نبذة عن المسكن 7-3

. ٌتم فٌها تحدٌد إسم المسكن ، وإسم فرٌق العمل المنفذ للمسكن، وموقع التنفٌذ، وتارٌخ تنفٌذ المسكن   
 

  الوصف المعمارى للمسكن 7-4

ٌتم فٌها شرح أجزاء المسكن المختلفة بشكل عام، مثل توزٌع الفراؼات المعمارٌة فٌه، والمساحة اإلجمالٌة للمسكن، 

.الخ....والمساقط األفقٌة والقطاعات الرأسٌة الخاصة بالمسكن  
 

:- آلية الحكم على مستوى التطور التكنولوجى للمبنى السكنى يتم من خالل 7-5  

 

آلية الحكم على مستوى التطور التكنولوجى للمبنى السكنى   (4 )شكل   
المصدر الباحثة 
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   منزل لومان هاوس 

2010 :  2002: تارٌخ التنفٌذ   Lumenhaus :    أسم المنزل   

الوالٌات   – تم تصمٌمه وبنائه فى جامعه فرجٌنٌا : موقع المبنى  

 المتحدة األمرٌكٌة

طلبه وأساتذه جامعه فرجٌنٌا التكنولوجٌة: فرٌق العمل   

  الوصف المعمارى للمسكن

 واجهة لمنزل لومان هاوس (5)شكل

        http://inhabitat.com/lumenhaus-virginia :-المصدر       

-techs-smart-solar-house/ 

 مسقط أفقى لمنزل لومان هاوس (6 )شكل 

        http://www.lumenhaus.com/design :-المصدر

/drawings/index.htm 

 

تم تصمٌم المنزل وبنائه فى جامعة فرجٌنٌا التكنولوجٌة 

 ، صمم 2002كجزء من برنامج األبحاث الذى بدأ عام 

 المبنى بطرٌقة مبتكره حٌث دمج بٌن العماره والتكنولوجٌا

وفاز المنزل فى مسابقه .مستندا إلى مفهوم العمارة المستجٌبة 

العشرٌة فى مدٌنه مدرٌد األسبانٌه كأفضل مبنى بٌئى فى 

 2012 ، كما حصل على جائزه فى2010أوروبا لعام 

 AIAللهندسه المعمارٌة بواسطة المعهد المعمارى األمرٌكى 

The American Institute of Architects) . ) 

 

المسقط األفقى مستوحاه من تصمٌم منزل فارنسورث 

Farnsworth House) ) للمعمارى مٌس فان دٌررو .

وٌتمٌز المسقط األفقى بإتصال جمٌع الفراؼات المعٌشٌة معاً 

وإتصالها مع الطبٌعه الخارجٌه بإستخدام النوافذ الزجاجٌة 

ٌتكون المنزل  من دور واحد تبلػ مساحته . بكامل الواجهة 

، وهى المساحة الداخلٌه دون الملحقات الخارجٌه  2 قدم800

 فراؼات داخلٌة هى فراغ 6ٌتكون المنزل من . للمنزل 

المدخل ، وفراغ المعٌشه ، وؼرفه النوم ، والمطبخ ، والحمام 

 .، والفراغ المكتبى 

 Lumenhaus  منزل لومان هاوس عن نبذة (3) جدول

الباحثة :- المصدر 

:-آلية الحكم على مستوى التطور التكنولوجى للمبنى السكنى   
 

:-أوالً من الناحية الوظيفية   

 :-االستجابة لمتطلبات المستخدم .1

 الراحة الحرارية .أ 

 من خالل مجسات حرارٌة فى جمٌع أجزاء المنزل للتحكم فى درجه الحرارة الداخلٌة  ٌتم التحكم فى درجه الحراره الداخلٌة

أوتوماتٌكٌاً للوصول ألفضل راحة حرارٌة دون تدخل من القاطنٌن فى المنزل ،كما تتحكم الحوائط الخارجٌة المتحركة بمقدار 

 .أشعة الشمس الواصلة إلى الفراؼات الداخلٌة 

 الراحة البصرية .ب 

 تعتمد الراحة البصرٌة على كثافة الضوء وإتجاه مصدر الضوء وإنعكاسه ، ٌمتلك المسكن اإلنارة الكافٌه لتنفٌذ 

 

الساكن  المهام بإرتٌاح من ناحٌة ادراكه الحسى والضوئى لبٌئته من خالل التحكم اآللى باأللواح الزجاجٌة ،فمثال 

http://inhabitat.com/lumenhaus-virginia
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. فقط إلدخال إضاءة طبٌعٌة خافتة إلراحة األعصاب % 20ٌمكن فتح الطبقة المعتمة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 
اإلنارة الطبيعية لفراغى المعيشة  (9)فتح األلواح الزجاجية لإلستمتاع              شكل  (8)فتح جزئى للطبقة المعتمةإلدخال          شكل  (7)شكل 

إضاءة طبيعية خافتة إلراحة األعصاب                            بالهواء النقى                                        والمطبخ مع تالشى الحدود الخارجية    

 http://www.lumenhaus.com/design/drawings/index.htm :-المصدر
 

 

 
 

 الراحة التنفسية  .ج 

ٌمتلك المسكن نوعٌة هواء الجٌدة ضمن البٌئة الطبٌعٌة المحٌطة به ولذالك ٌتم إستبدال الهواء النقى من خالل 
. الحوائط المتحركة ففى حالة الجو الجٌد ٌتم فتح األلواح الزجاجٌة الٌاً وإتصال الفراؼات الداخلٌة بالبٌئة الخارجٌة 

 المرونة .د 
 

المنزل ٌتكٌؾ مع التؽٌرات المناخٌة ومتطلبات المستخدم من خالل النظم اآللٌة التً تعمل على تحسٌن استهالك 
فكل منطقة لدٌها أنشطة . كما أن المسكن صمم لٌكون مرن للؽاٌة للتكٌؾ مع االحتٌاجات المتؽٌرة للمالك. الطاقة

محددة ولكن تم تصمٌمها لتكون مرنة فً أن المستخدم ٌمكن أن ٌكون له الخٌار لتؽٌٌر الفراؼات حسب االحتٌاجات 
على سبٌل المثال، الحوائط الداخلٌة للمسكن تحتوي على أنشطة متعددة مثل مكتب والتخزٌن والترفٌه . الخاصة به

.أوؼلق األبواب لتحوٌل ؼرفة النوم إلى فراغ خاص
 

 :-اإلستجابة لمتغيرات البيئة .2

 التهوية .أ 
  

ٌتم تهوٌة المسكن بدخول الهواء النقى من خالل فتح األلواح الزجاجٌة آلٌاً والتحكم بنسب ؼلقها وفتحها حسب إحتٌاج 

فقط إلدخال %  50التهوٌة المطلوبة ،فمثال ٌتم ؼلق األلواح الزجاجٌة بنسبة 

الهواء باللٌل دون الشعور بالبرد

 اإلضاءة .ب 

ونظام حماٌة شٌدت بكامل الواجهات الشمالٌة والجنوبٌة من الداخل بالزجاج 

، Eclipse System " الكسوؾ"للواجهتٌن من الخارج بواسطة نظام ٌسمى 

تحتوى الواجهتٌن على نظام آلى لتحرٌك الحوائط وهً مصممة لتحقٌق أقصى قدر 

أما الواجهة الجنوبٌة فقد تم تصمٌم مخرمات . من ضوء النهار بحٌث ال تحتاج إلى الضوء الكهربائً خالل النهار

للظل دائرٌة الشكل لمنع أشعة الشمس المباشرة مع الحفاظ على إطالالت خارجٌة والخصوصٌة الداخلٌة ، لكن 

 [المخرمات بالواجهة الشمالٌة أكثر مسامٌة إلتاحة المزٌد من ضوء النهار

20[. 

 الرؤية .ج 

بالداخل والمخرمات بالخارج تم الواجهات الشمالٌة والجنوبٌة من الزجاج 

اإلنارج انطثيعيح نفزاغى انًعيشح  (10)شكم 

 ًانًطثخ يع تالشى انذذًد انخارجيح

  http://www.solaripedia.com :-انًصذر

/13/259/2735/solar_decathlon_eu_virgi

nia_tech.html 

 

http://www.solaripedia.com/
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تصمٌمها لمنع أشعة الشمس المباشرة مع الحفاظ على إطالالت خارجٌة والخصوصٌة الداخلٌة ، والمخرمات 

بالواجهة الشمالٌة أكثر مسامٌة إلتاحة  

المزٌد من الرؤٌة ،كما أن الحوائط متحركة فٌمكن فتحها وإتصال الفراغ الداخلى بالبٌئة الخارجٌة أى تالشى الحدود 

. الخارجٌة 

 

اإلستدامة  .د 

تتمثل فى دعم إستخدام مصادر الطاقة المتجددة ؼٌر الملوثة للبٌئة ، صمم مسكن  

:- من الطاقة المتجددة والتى تتمثل فٌما ٌلى  باإلستفادة لومان هاوس لٌحقق اإلستدامة
 

  الضوئى  اإلكتساب-

هو منزل صفر الطاقة أى ٌعتمد بالكامل على الشمس حٌث ٌتم التحكم بالخالٌا الشمسٌه بسطح المنزل للتحكم فى مٌل 

األلواح تجاه أشعه الشمس للحصول على أكبر قدر من األشعه الشمسٌه وتحوٌلها لطاقه كهربائٌه لتوفٌر متطلبات 

كما ٌعمل على توفٌر الطاقة من خالل التحكم فى اإلضاءة الصناعٌة .المنزل منها 

. لتوفٌر أكبر قدر ممكن من الطاقة ، وؼلق مصابٌح اإلضاءة بالفراؼات الشاؼرة 

موضوعة على    بسقؾ المسكن من األلواح الشمسٌة المتصلة بالشبكة45توجد  

 تتم حركة المصفوفة .حامل قابل للحركه مع أشعة الشمس فى اإلتجاه الرأسى 

بإستخدام محرك كهربائى من خالل وجود جهاز إستشعارألشعة الشمس متصل بنظام 

ثم ٌتم استخدام الطاقة التً تم إدارة المسكن والذى تم برمجتة لتؽٌٌر بلسٌلىالت  

.  ]Eclipsis ] 20المدمج فً لوحات نظام LED جمعها خالل النهار فً اللٌل من خالل نظام
 

التدفئة- 

 

كما ٌتم .التحكم فى درجة حرارة أرضٌه المنزل بواسطة مجسات حرارة أرضٌة آلٌاً على حسب إحتٌاج المستخدم 

التحكم اآللى بالشراعات الشمسٌة ففى فصل الشتاء ٌتم فتحها لتزوٌد المسكن بحرارة الشمس المباشرة وؼلق األلواح 

. الزجاجٌة للتدفئة

التبريد-   

 وللتحكم بمقدار أشعهالتحكم اآللى بالشراعات الشمسٌة ففى فصل الصٌؾ ٌتم ؼلقها نهاراً للحماٌة من أشعة الشمس 

.الشمس الواصله للفراؼات الداخلٌه بالمنزل ، مع توافر نظام التكٌٌؾ الصناعى   

 

 طاقات متجددة- 

ٌمتلك المسكن نظام المضخات الحرارٌة القائم على حرارة باطن األرض مٌاة ساخنة تستخدم فى تلبٌة إحتٌاجات  
كما ٌتم اإلستفادة من مٌاه األمطار .المسكن ، وهى تقوم على اإلستفادة من فكرة التبادل الحرارى مع باطن األرض 

وتجمٌعها ، حٌث ٌنحدر سطح المنزل لجمع مٌاه األمطار والتى ٌتم تصفٌتها وتصبح صالحة للشرب بالمسكن ، أما 
المٌاة الرمادٌة المستخدمة بالمسكن المستخلصة من بالوعة الحمام  واألحواض وؼسالة المالبس تمر عبر سلسلة من 

المرشحات البٌولوجٌة المتوفرة خارج المسكن ، والتى ٌتم تنظٌفها  
.  ]20 [وتدوٌرها إلعادة إستخدامها فى رى حدٌقة المسكن أو إعادة ضخها فى المرحاض فهى ؼٌر صالحة للشرب

 

فتخ األنٌاح انشجاجيح نفزاغ  (11 )شكم 

 انًعيشح يعًم عهى تالشى انذذًد انخارجيح

يزجع ساتق :-انًصذر

 

ينظٌرنهًسكن يٌضخ انخاليا انشًسيح  (12 )شكم 

تسق انًسكن 

 http://inhabitat.com/lumenhaus  :-انًصذر 

-virginia-techs-smart-solar-house/ 
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 :-ثانياً الناحية التصميمية 

 العناصر المؤثرة على تصميم المسكن .1

 اإلفتراضية .أ 

مسكن لومان هاوس ٌمتاز بالقدرة على التحكم الذكً فى جمٌع وظائفه 

 المتصل بشبكة اإلنترنت ٌعمل على BMS،فمن خالل نظام إدارة المسكن 

 إمكانٌة إتصال المسكن بالهاتؾ المحمول ، مما ٌسهل من عملٌة

                                 .التحكم فى هذه الوظائؾ من داخل وخارج المسكن 

                   

 المنظومة الذكية  .ب 

 الجو بحالة التنبؤ على بناءا الخارجى الؽالؾ حالة تؽٌٌر على القدرة:-  األتمتة  -

 به مرت لتجارب مشابهة طبقا حالته بتؽٌٌر له الواردة البٌانات من اإلستفادة و المستقبلٌة،

للمستخدم واالستجابة للتؽٌرات  الرجوع دون التلقائى التصرؾ فٌستطٌع الماضى، فى

 .البٌئٌة تلقائٌا لتحقٌق التوازن بٌن الكفاءة فً استخدام الطاقة مع راحة المستخدم

 التى تسمح للمستخدم القدرة BMSتتصل جمٌع أجزاء المسكن بنظام إدارة المبنى     :-BMSنظام إدارة المبنى  -

فى جمٌع عناصره ، من درجة الحراره الداخلٌه والخارجٌة والتبرٌد والطاقه وجمٌع األجهزه على إدارة المسكن أوتوماتٌكٌاً 

 .، بل وتشؽٌل نظام التكٌٌؾ أو التدفئة وإعداد المسكن بناًء على المعطٌات الخارجٌة عند إقتراب وصول القاطنٌن للمسكن 
 

 :-وتتمثل فى توافر ماٌلى:- المنظومات المحددة الوظيفة  .ج 

 ٌتصل نظام إدراه المنزل بنظام التدفئه والتبرٌد فى المنزل ، حٌث ٌصل لدرجه الحراره المناسبة صٌفا :التحكم بنظام التبريد  -

 .وشتاء فى الفراؼات المستخدمه فقط ، بالرؼم من إتصال معظم الفراؼات المعٌشٌه معا 

ٌتصل نظام إدراه المنزل بمجسات الحرارة الخارجٌة لمعرفة درجه الحرارة والسطوع : التحكم فى درجه الحراره الخارجيه  -

 .الشمسى طول النهار وزاوٌه سقوط الشمس على المنزل ، إلتخاذ القرار األمثل لحركة المظالت الخارجٌة 

 BMSوهو عبارة عن مجموعة من الحوائط المتحركة ومتصل بنظام إدارة المسكن  : Eclipse"الكسوف"نظام  -

حالة المناخ  بتؽٌر  ٌتؽٌر 

إحتٌاج المسكن  ، ومدى  الخارجى 

المباشر  .بالخارج  لإلتصال 

 

 

 

 

 

 

 المنظومة اإلنشائية .د 

ٌتكون اإلطار الخارجى للمسكن من حوائط معدنٌة والواجهتٌن الشمالٌة والجنوبٌة متحركتٌن بنظام حماٌة ٌسمى 
  ، وهو عباره عن فتحات دائرٌة مزودة بشرائح من الفوالذ المقاوم للصدأ ومملؤه Eclipse System" الكسوؾ"

بمادة األٌروجٌل الشفافة وألواح البولً العازلة لمحاكاة الكسوؾ الشمسى ، ولتوفٌر الخصوصٌة ولتشتٌت ضوء 
 بٌضاء تعمل على إنعكاس الضوء ، "Acrylife PVC "أما نظام التسقٌؾ فٌستخدم ألواح . الشمس عند الحاجة

 طبقة المخرمات الخارجية 

  الطبقة المعتمة 

" الناموسيه" سلك الحشرات   

 األلواح الزجاجية

 ديث تتسع فى انٌاجيح انشًانيح عن Eclipse" انكسٌف"طثقح انًخزياخ انخارجيح فى نظاو  (14 )شكم 

 يثيالتيا فى انٌاجيح انجنٌتيح إلدخال اإلضاءج انطثيعيح انغيز يثاشزج إلنارج انًسكن

 http://www.american-architects.com/projects/projects_detail/24113 :-انًصذر 

 نظام إدارة المسكن (13)شكل 

-http://www.american :-انًصذر 

architects.com/projects/projects_detail/24113 
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خفٌفة الوزن، ومانعة لتسرب الماء، تعمل على حماٌة السقؾ من الظروؾ المناخٌة القاسٌة ، وبالتالً خفض كمٌة 
 .]21 [من الحرارة من أشعة الشمس التً ٌتم امتصاصها من خالل ؼالؾ المبنى

 
 العناصر األساسية فى تصميم المسكن.     2

تتكون الواجهات الخارجٌة المتحركة للمسكن من خمس طبقات فى الحائط الواحد ،تتحرك   الحوائط الخارجية .أ 
طبقة المخرمات الخارجٌة ، الطبقة )كل طبقة على حدة لتوفٌر نوع معٌن من اإلضاءة أو التهوٌة وهما كاألتى 

   .(،األلواح الزجاجٌة ، ستائر القماش المتحركة " الناموسٌه"المعتمة ، سلك الحشرات 
 تم إستؽالل الحوائط الداخلٌة بأكثر من نشاط لتوفٌر المساحة   الحوائط الداخلية .ب 

 .وهى متحركة لتعطى المسقط األفقى المرونة فى تؽٌٌر نوع النشاط بالفراغ الواحد 
األسقؾ من ألواح معدنٌة معزولة جٌدة لمنع تسرب الحرارة الى داخل األسقف  .ج 

  .المسكن 
 ٌتم اإلستفادة من حرارة باطن األرض فى تدفئة األرضٌات الداخلٌة ألرضيات ا .د 

للمسكن فى فصل الشتاء ، وذلك من خالل نظام إنبعاث حرارى ٌمر فى أرضٌة 
المنزل الخرسانٌة المصقولة لسهولة تنظٌفها ، حٌث تمر أنابٌب فى طبقة خرسانة 
أرضٌة المسكن تمر فٌها المٌاه الساخنة والتى تستخرج حرارة تسخٌنها من حرارة 
باطن األرض ، وفى فصل الصٌؾ ٌتم إستخدام األرض كمبرد للمٌاه المضخة فى 

 .األنابٌب مما ٌلطؾ من حرارة الجو فى الفراؼات الداخلٌة للمسكن 
 

                                                                       الناحية اإلقتصادية4-2-3-3-3 

                                                                                                           توفير الطاقة .أ 
كما .وتحوٌلها لطاقه كهربائٌه لتوفٌر متطلبات المنزل منها " Zero Energy" المسكن ٌعتمد بالكامل على الطاقة الشمسٌة 

من الطاقة بؽلق مصابٌح اإلضاءة    ٌعمل على توفٌر الطاقة من خالل التحكم فى اإلضاءة الصناعٌة لتوفٌر أكبر قدر ممكن
   .    بالفراؼات الشاؼرة

 توفير المساحة .ب 

صمم المسكن لتستؽل جمٌع فراؼاتة حسب االحتٌاجات الخاصة به بطرٌقة توفر فى المساحة الكلٌة للمسكن وبالتالى 
فعلى سبٌل المثال الحوائط الداخلٌة للمسكن تحتوي على . توفر فى القٌمة اإلجمالٌة له

أنشطة متعددة مثل مكتب وللتخزٌن وللترفٌه حٌث أن التلفاز جزء من الحائط ، وإحتواء 
فراغ النوم على سرٌر قابل للطى وقت الحاجة ،األجزاء المكونة للمطبخ قابلة لإلتساع 

للخارج ، إحتواء المكتب على طاولة صؽٌرة ذات رفٌن تسمح بإستؽالل الفراغ بأقل 
 .مساحة ممكنة 

إستخدام مواد معاد تدويرها  .ج 

المواد المستخدمة فى مكونات المسكن من مواد معاد تدوٌرها ؼٌر ملوثة للبٌئة خالل اإلنتاج والتركٌب فهى آمنة 

     وخفٌفة وسهلة التنظٌؾ كما أنها قلٌلة اإلنبعاثات خالٌة من الرصاص

المتحرك الحائط فى الخمس الطبقات(15 ) شكل  

-      http://www.american:المصدر

architects.com/projects/projects_

detail/24113 

 

أناتية انًياه انذزاريح نذظح صة أرضيح  (16 )شكم 

 انًسكن

 http://www.sdeurope.org:- انًصذر 

 بالمنزل مستخدمة مستدامة مواد  (17 )شكل

 /http://www.lumenhaus.com:- المصدر
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 جدول لتقييم التأثير التكنولوجى على تصميم المسكن (4 )جدول 
 الباحثة:- المصدر 

:- النتائج البحثية والتوصيات - 8
 النتائج 8-1
 ان تطور التكنولوجٌا الرقمٌه أثر على المبانى السكنٌه تارٌخٌا بصوره واضحه ، وأنه ٌمكن اإلستعانه بالدروس -1

التارٌخٌه المستفاده فى دراسة المبانى السكنٌه المستقبلٌه فى ضوء العصر الرقمى الوشٌك وزٌاده رؼبه المستخدمٌن 

. بتطوٌر المساكن القائمه واإلقبال على التكنولوجٌا الحدٌثة 

أهمٌة طرح رؤى مستقبلٌة للمبانى السكنٌة للتفاعل والتشارك مع الثورات التكنولوجٌة من خالل المشاركة فى - 2
المشروعات التنموٌة بفكر مواكب لتحسٌن وتطوٌر المسكن وطرح السٌنارٌوهات والمالمح المقترحة لمسكن 

. المستقبل من منظور التكنولوجٌا المتاحة بذلك الوقت 
ان التكنولوجٌا الرقمٌه الحدٌثه بإمكانٌاتها الكبٌره وتطوراتها المنتظره أصبحت من أهم العوامل الرئٌسٌه المؤثره - 3

. على المبانى السكنٌة بكل مقوماتها ، وأنه ٌمكن تعظٌم إمكانٌاتها باإلستفاده المثلى منها بالمسكن 

ٌتجه مستقبل التكنولوجٌا الرقمٌه بالمزٌد من القوه واإلنتشار، وذلك مع إستمرار تقدمها وتٌسٌر التعامل معها - 4
. وإنخفاض أسعارها لٌصبح االعتماد علٌها بصورة فعالة حقٌقه واقعة 
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 التوظٌؾ الدقٌق إلمكانات التكنولوجٌا الرقمٌه فى مجال العماره ٌؤدى لمستقبل أفضل بالنسبه للمبانى السكنٌه -5

. وأنه ٌمكن اإلستفاده منها لتحقٌق تصمٌم حدٌث ٌعمل على الراحه للمستخدم فى الدول النامٌه ومصر 

:-  التوصيات 8-2
ضرورة دراسة تجارب التطور التكنولوجى للمبانى السكنٌة المشابهة فى العالم ، وتنوع الدراسات وتطوٌر - 1

. األفكار وفقاً للتقنٌات الحدٌثة والتى ٌظهر جدٌد منها كل ٌوم ،ومعرفة مدى تأثٌرها على المسكن 
ضرورة البدء فى تحقٌق سمات العمارة الذكٌة وتوجٌهة المهتمٌن بصناعة البناء إلى أهمٌة تقٌٌم التأثٌر - 2

لتشجٌع الحلول المبتكرة التى تقلل من اآلثار البٌئٌة ، . التكنولوجى على مشروعاتهم بحٌث ٌحقق مبنى سكنى ذكى 
. لرفع الوعى بفوائد المبانى مع إنخفاض تأثٌرها على البٌئة 

تتؽٌر طبٌعه األنشطه الحٌاتٌه بالمسكن ، بما ٌستدعى الدراسه المستفٌضه لكافه المؤثرات المحٌطه بذلك التؽٌر - 3
 .للوصول لتصور واضح عن البٌئه السكنٌه فى عصر التكنولوجٌا الرقمٌه 
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