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ABSTRACT  
The evolution of modern technologies and integrated computer systems has made a major 
shift in the construction industry. This led to the emergence of "smart buildings” concept. The 
demand for this type of buildings is not only for the sake of luxury but also it is necessary to 
gain several advantages such as low energy and water consumption, decrease operating costs 
increasing productivity as well as providing the welfare of users; thus Smart buildings 
participate in positively affecting natural environment and human wellbeing. Administrative 
buildings’ sector is one of the most energy consuming sectors in several countries; the 
research aims to explain the impact of smart systems on energy conservation strategies within 
the Administrative buildings while demonstrating the numerous environmental advantages of 
the smart architecture through the descriptive analysis of a number of smart administrative 
buildings in order to determine the reduction in energy consumption for these building. 
Key words : Smart Buildings , Smart system , Integrated Systems , Energy 
consumption.  

 
 الطاقة استھالك معدل و اإلداریة المباني بیئة على الذكیة المباني سمات تطبیق لتأثیر تحلیلیة دراسة

 داخلھا
٢عطیة محمد نبیل نرمین و ٢الشنواني صبري حسین و١ محمود أحمد حسان أیمن  

  العربیة مصر جمھوریة - القاھرة جامعة _  الھندسة كلیة١
    جمھوریة مصر العربیة-   جامعة الزقازیق–كلیة الھندسة ٢

 :ملخص البحث 
" تطور التقنیات الحدیثة و أنظمة الكمبیوتر المتكاملة أحدث تحول كبیر فى صناعة البناء، مما أدى إلى ظھور مفھوم 

فلم یعد الطلب على ھذا النوع من المبانى من أجل الرفاھیھ فقط بل اصبح من الضرورى لما لھا من " المبانى الذكیة 
و تقلیل تكالیف التشغیل باالضافة الى زیادة االنتاجیھ و توفیر الراحة ،  یاهممیزات متعددة، كإنخفاض استھالك الطاقة و الم

یعد قطاع المبانى . على البیئة الطبیعیة و صحة المستعملین" للمستعملین، لذلك تساھم المباني الذكیة في التأثیر إیجابیا
ھذا البحث الى توضیح أثر األنظمة الذكیة على یھدف ، اإلداریة من أكثر القطاعات إستھالكا للطاقة فى العدید من البلدان 

ترشید استھالك الطاقة داخل المبانى اإلداریة الذكیة و توضیح ان العمارة الذكیة لھا ممیزات بیئیة عدیدة و ذلك من خالل 
لك التأكید على للتحقق من معدل ترشید استھالك الطاقة لھذا النوع من المبانى و كذ، تحلیل عدد من المبانى اإلداریة الذكیة

  .دور التقنیات و األنظمة الذكیة على بیئة المبنى
  . استھالك الطاقة ، األنظمة المتكاملة  ، النظام الذكى  ، المبانى الذكیة : الدالة الكلمات
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   :مقدمة

حیث انھ ، ظھرت المبانى الذكیة كنتیجة مباشرة للتطور العلمى و التكنولوجى و مع الوقت أختلف مفھوم المبانى الذكیة
نجد انھا تطورت عبر الزمن نتیجة للتطور ، بإستعراض تعاریف المبنى الذكى منذ ظھورھا فى أوائل الثمانینات حتى االن 

و ایضا نجد انھ مع اختالف الثقافات و االھداف و ، (Himanen, 2003) المبنيالتكنولوجى و االحتیاجات المتغیرة لبیئة 
 ما یقارب العشرین ١٩٨٠لذلك فإنھ منذ ظھور المبانى الذكیة سنھ ، الضرورات اختلف ایضا تركیب المبنى الذكى و سماتة 
   .عاما و حتى االن من الصعب ان نجد تعریفا متفق علیھ 

شاملة عن المباني الذكیة الذي یسلط الضوء بشكل كبیر على الخصائص التي یجب أن و لكن من أحد التعریفات ال
تحدید المبنى الطرق األكثر فاعلیة لتوفیر بیئة صحیة و ،  تحدید المبنى ما یحدث داخلھ و خارجھ(  یمتلكھا المبنى الذكي ھو

و سیتم فى ورقة البحث التركیز على ، (Atkin, 1993) سرعة إستجابة المبنى الحتیاجات مستعملیة، مریحة لمستعملیة 
  .توضیح استرایجیات ترشید استھالك الطاقة فى المبانى اإلداریة الذكیة بإستخدام األنظمة الذكیة 

  : المشكلة البحثیة   - ١ -١
 المبانى قطاع یعتبر و  (Gyeong Yun, 2014) الطاقة استھالك من االقل على% ٤٠ عن مسئولة عام بشكل المبانى
 في الطاقة استھالك إجمالي من ٪٤٠- ٢٠ اإلضاءة تمثل البلدان معظم ففى للطاقة إستھالكا القطاعات أكثر من اإلداریة
 الذكیة االنظمة أثبتت التى التكنولوجیا فى المستمر التطور ان الرغم على و، (Chuang Wang, 2016) المكاتب مباني
 المبنى طاقة إستھالك ترشید على قدرتھا و التكلفة حیث من  Life cycle cost البعید المدى على كفاءتھا خاللھا

(Sinopoli, 2006) التقنیات ھذه الستخدام ملحة حاجھ ھناك أصبح ، العالم منھا یعانى التى الطاقة أزمة زیادة مع و ، 
 ان البعض یعتقد و أكثر ال ترفیھیھ وسائل انھا على مقتصر النامیة الدول فى أنظمتھا و الذكیة المبانى مفھوم فالزال
   .  المنخفض االقتصاد ذات الدول مع تتناسب ال قد األنظمة لھذه initial cost  المبدئیة التكلفة

   : و على ذلك یمكن تحدید مشكلة البحث فى 
یتھا فى الحفاظ على البیئة و ترشید استھالك تقنیات و األنظمة الذكیة داخل المبانى و إمكانالعدم وضوح الربط بین استخدام 

  . الطاقة و الموارد 
  :الھدف من البحث  - ٢ -١

 و ، الذكیة األنظمة بإستخدام الذكیة اإلداریة المبانى فى الطاقة استھالك ترشید استراتیجیات توضیح الى البحث یھدف
  . إقتصادیة میزات و ، الھوائیة و الحراریة ، الضوئیة الراحة تحقیق مثل بیئیة ممیزات لھا الذكیة العمارة ان إثبات كذلك

  :منھج البحث  - ٣ -١
  :  من خالل descriptive analysisمنھج وصفى تحلیلي 

،  العرض النظرى للمفاھیم االساسیة للمبانى الذكیة و تغیرھا عبر الزمان و المكان على مر العصور :دراسة نظریة 
المنھج ( التى اذا توافرت یمكننا القول بأن ھذه المبنى یعد مبنى ذكى ، كذلك الوصول الى سمات و خصائص للمبنى الذكى 

  ) . االستقرائى

صائص المبانى الذكیة على طاقة المبنى االدارى و كذلك دورھا فى الحفاظ  سمات و خ لتأثیر:دراسة تحلیلیة مقارنة  
سمات (  تعتمد ھمامن خالل دراسة المثلة للمبانى اإلداریة الذكیة العالمیة و عمل مقارنات و تحلیالت بین ، على البیئة

  ) . المبانى الذكیة و خصائصھا 

  :نبذة تاریخیة لنشأة و تطور فكرة المبانى الذكیة  - ٤ -١
نجد انھا مرت بثالثة ، ن خالل دراسة التطور التاریخى للمبانى الذكیة منذ بدایة ظھورھا فى أوائل الثمانینات حتى االن م

 اطلق  )١٩٨٥ : ١٩٨٠( فنجد ان الجیل االول ظھر فى الفترة ما بین  ، (Andrew Harrison, 2005) اجیال متتالیھ
االتمتة  نسبة ألھم سمات ھذا الجیل و ھى   " Automated Buildings " على المبانى فى ھذا الوقت بالمبانى المؤتمتة

Automation   التحكم االلى بشكل عام اى قیام االلھ بأداء العمل ذاتیا و بصورة مستمرة و دون تدخل و المقصود بھا
   .بشرى و ذلك من خالل برمجھ ھذه االلھ لتنفیذ العمل

 الوقت ھذا فى المبانى فیھ ٌسمیت الذى الثانى الجیل ظھر ) ١٩٩١ : ١٩٨٦(  بین ما الفترة فى الثمانینات منتصف فى اما
 یتم الحالة فى تغیر او تصرف اى " انھا االستجابة تعریف یمكن و " Responsive Buildings " المستجیبة بالمبانى
 متطلبات و رغبات تلبیة على المبنى قدرة " ھو المبنى باستجابة المقصود و،  " مستجیب او محفز او بمثیر استثارتة
   " .للمبنى الخارجیة و الداخلیة البیئة فى للتغیرات و شاغلیة

 اطلق على ھذه الفترة بالجیل الثالث و الذى اصبحت فیھ المبانى  )االن حتى و ١٩٩٢( فى أوائل التسعینات اى من الفترة 
و ھیا المبانى التى  " Effective Buildings" ت بالمبانى الفعالة ُتتمیز بالفاعلیة لذلك سمیت المبانى الذكیة فى ھذا الوق

 تحمل على قادرة عمرانیة بیئات إیجاد  الوقت ھذا فى الھدف كان و (Elazm, 2017)تمثل بیئة متجاوبة لتحقیق عملھا  
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 (Ahmed Reda, 2010) عن نقال ) الباحث المصدر(  المبانى فى الذكاء سمات ٢ شكل

 (Ahmed Reda, 2010) عن نقال ) الباحث المصدر ( امنھ الھدف و مرحلة كلل الذكاء مالمح خیث من الذكیة للمبانى الثالثة األجیال لتطور ١ شكل

 ، المستدامة الطاقة مصادر على االعتماد خالل من ، اإلستدامة و الحفاظ مفاھیم و مبادئ تحقیق و البیئیة مسئولیتھا
   .للبیئة ملوثة غیر و المتجددة ، الكامنة

مما سبق یمكننا تقسیم التطور التاریخى للعمارة الذكیة منذ بدایة ظھورھا فى الثمانینات و حتى االن الى ثالثة حقبات 

  . 1 أنظر شكل )Andrew Harrison ,2005(زمنیة
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 (Sotiris Papantoniou, 2017) متكامل بشكل و منفصل بشكل المتعددة األنظمة عمل بین الفرق یوضح ٣ شكل

  : تعریف النظام الذكى -٥-١
  :عدد كبیر من الخبراء قاموا بتعریف النظام الذكى على انھ 

للوصول الى مخرجات ، مجموعة من المدخالت یتم اعدادھا بطرق معینة و ترتبط باسالیب لمعالجة المعلومات والتحلیلھا 
  :مكونات النظام الذكى و من ، (Yang, 2018) محددة تحقق االھداف المطلوبة

  Inputs_ المدخالت  •
 Information Processing Application and Analysis_ معالجة المعلومات والتحلیل  •
  Outputs_ النواتج و المخرجات  •
  Time considerationعامل الوقت   •
 learning abilityالقدرة على التعلم  •

 :التكامل بین األنظمة داخل المبانى اإلداریة الذكیة  -٦- ١
فكرة التكامل بین االنظمة المختلفة ھى مشاركة المعلومات بین عناصر و أنظمة المبنى المختلفة لتؤدى الى زیادة كفاءة 

 و  Arkin و قد أكد ، (Sinopoli, 2006) المبنى اقصى قدر ممكن من الراحة و االمان لمستخدمین المبنى و تحقیق
Paciuk و ،  أن ذكاء المبنى ال یحدد بمدى التقنیات المتطورة  المستخدمة فى أنظمة المبنى كل منھا على حده١٩٩٧ عام

و ھذا ھوا الفرق بین المبنى اإلدارى التقلیدى و المبنى  ) ٣شكل ( امل بین األنظمة المختلفة لكن تقاس من خالل التك
بیئة عمل صحیة تلبي االحتیاجات المختلفة للمستعملین مما یزید من قدرتھم اإلنتاجیة یوفر اإلدارى الذكى الذى 

(Montbonnot Saint Martin, 1999) .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  :أسس اختیار الحاالت الدراسیة   -٧-١
   :تم اختیار دراسات الحالة بناءا على ما یلى 

  .مبانى إداریة ذكیة تحتوى على نظم ذكیة متكاملة  •
تتطلب ھذه الدراسة ان یكون المبنى الذى یتم إختیاره ھو مبنى إدارى من االساس اى لیس مبنى تم تصمیمة  •

  . كأى نوع أخر من المبانى ثم تم تحویلة الى مبنى إدارى  
و ذلك للتأكد من توظیف    BREEAM , LEED .. elحاصل على شھادة سواء كانت ان یكون المبنى  •

 . النظم الذكیة فى ترشید استھالك الطاقة 
 



 
 

داخلھا الطاقة استھالك معدل و اإلداریة المباني بیئة على الذكیة المباني سمات تطبیق لتأثیر تحلیلیة دراسة  
 

 

 ,BRE (Sisk لمبنى االفقى المسقط ٤  شكل
2001)  

  المبنى فى الذكاء سمات حیث من الذكیة اإلداریة للمبانى مقارنة ١ جدول
وجھ
 

المقارنة
 

  البیئى المبنى

The Environmental Building 
(BRE) 

  الحافة مبنى

 The edge 

  جوتز شركة مبنى

 Headquarters of Gotz 

ت
معلوما

 
عن

 
المبنى

 

إدارى مبنى : المبنى نوع  

إنجلترا ، جارستون مدینة : الموقع  

 1996 : إفتتاحة تاریخ

إدارى مبنى : المبنى وعن  

ھوالندا – أمستردام : الموقع  

 2015 : إفتتاحة تاریخ

إدارى مبنى : المبنى وعن  

ألمانیا ،  وزنبرج مدینة : الموقع  

 1995 : إفتتاحة تاریخ

للمبنى المعمارى وصف  

 و  شخص ١٠٠ ل یسع مكتبى مبنى 
 المساحات بین للمزج مناسب

 المغلقة و open-plan المفتوحة
cellular spaces  تصمیم جاء و 

 بمساحة L حرف شكل على المبنى
   .  )٢م ٢٠٥٠ ( إجمالیة

 

 متر الف ٤٠ االجمالیة مساحتة تبلغ
 االفقى المسقط تصمیم تم ، مربع

 یوجد ،  U حرف شكل على للمبنى
 الضلع و طابق ١٣ الشرقى بالضلع
 بینھم الربط تم و طابق ١٥ الغربي
 فناء المبنى یتوسط و ، مائل بسقف

  .بالكامل المبنى بعلو یرتفع سماوى

 

 ٣٨ ( بمساحة مربع مسقط عن عبارة
 االجمالیة المساحة و،  ) م ٣٨* 

 مكون و ، مربع متر ٣٤٠٠ للمبنى
 مساحات عن عبارة دورین من

 مخصصة للتقسیم قابلة مفتوحة
   المسقط یتوسط ، اإلداریة للمكاتب
 بمساحة Atrium  داخلى فناء االفقى

 زجاجى بسقف مغطى ) م ١٢*١٢( 

 .الطبقات متعدد

المبنى فى الذكاء سمات تطبیق  

 األتمتة

 شكل على للمبنى االفقى المسقط ٥  شكل
  U حرف

 ,Baird) جوتز لمبنى االفقى المسقط ٦  شكل
2004)    
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أنظمة

 
ادارة
 

المبنى
 

المتكاملة
 

 التحكم نظام على المبنى یحتوى §
 اإلضاءة و التدفئة ، التھویة نظم فى
  . درجة فى للتحكم، 

 

 إستشعار جھاز ٢٨٠٠٠ یوجد §
sensors لقیاس المبنى فى 
 و الحرارة و اإلضاءة مستویات
 المختلفة الفراغات فى الحركة
   (Kleibrink, 2013) . بالمبنى

 من مجموعة على یحتوى §
  ). Sensors (الحساسات

(Michael Wigginton, 2002)  

أنظمة
 

ت
صاال

االت
 

 المتكاملة

 ،  LON شبكة  على المبنى یحتوى §
 المعلومات لإرسا خاللھا من یتم التى
 Ahmed(. المبنى إدارة لنظام

Reda، ٢٠١٠(  

 ال لوحات المبنى یمیز ما أھم من §
LED من المصنوعة ، الفعالیة فائقة 

Philips المبنى ألجھزة ًخصیصا ، 
 شبكة فى البیانات لتحمل تستخدم و

  .المبنى مستوى على لإلنترنت

  (محلیة شبكة على المبنى یحتوى §
LON  (local operating 

network  ناقل او توزیع خط و 
 ةاألوربی الكھربائیة التركیبات بیانات

. (Michael Wigginton, 2002)  

وجھ
 

المقارنة
 

البیئى المبنى  

The Environmental 
Building (BRE) 

  الحافة مبنى

The edge   

  جوتز شركة مبنى

Headquarters of Gotz 

 اإلستجابة

األستجابة
 

ت
للتغیرا

 
فى

 
البیئة
 

الداخلیة
و 

 
الخارجیة

 

 التصرف على بالقدرة الیتمتع §
 ال النھ نظرا القرارات اتخاذ و الذاتى
 و االستجابة مستویات بأعلى یتمتع
 . "التعلم على القدرة " ھى

)Michael Wigginton، ٢٠٠٢(  

 التعلم على قدرتة المبنى یمیز ما §
 ، بشرى كعقل یعمل فالمبنى، 

 و المواقف و الظواھر یترجم
  .لھا مالئم ھو لما معاھا یتعامل

 

 التعلم على بقدرتة المبنى یتمیز §
 المبنى إدارة نظام یقوم حیث

 جمعھا یتم التى للمعلومات باالستجابة
 اتصاالھا و الحساسات خالل من

 الحاسب مشغالت ١٠٠٠ من بأكثر
operators  ناقل طریق عن 

 Bus .) Michael البیانات
Wigginton، ٢٠٠٢(  

االستجابة
 

ت
لرغبا

 
شاغلي
 

 المبنى

 لیكون معد بالمبنى تحكم نظام كل §
 قبل من الیدوى للتحكم قابل

 بإستخدام ذلك و ، المبنى مستخدمي
 التحت باالشعھ یعمل تحكم جھاز

   .حمراء

 الھاتف من المبنى فى التحكم یتم §
 تخصیص للموظفین یمكن ، الذكى
 الضوء ومستویات الحرارة درجة

 في العمل یختارون مكان أي في
 .الجوال تطبیق عبر المبنى

 عن اإلضاءة فى التحكم یمكن §
 فى التحكم كذلك و الكمبیوتر طریق

 خفضھا او برفعھا الشمس كاسرات
 Michael (.الطلب حسب

Wigginton، ٢٠٠٢(  

االستدامة و البیئة مع التوافق  

كفاءة
 

البیئة
 

الداخلیة
 

للمبنى
 

 بیئتة وجودة بكفاءة المبنى یتمیز §
 التقنیات الستخدام نتیجة الداخلیة
 التصمیم اھداف تحقیق فى الذكیة
 البیئة كفاءة عنھ نتج مما البیئى

 .الحراریة و الھوائیة و الضوئیة
(Thomas, 2006)  

 المبانى أكثر من المبنى یعتبر §
 البیئة كفاءة حیث من الممیزة
 من العدید الستخدام نتیجة ، الداخلیة
 فى تساعد التى الذكیة التحكم أنظمة
 ، المبنى مستخدمین راحة تحقیق

 عمل فى البیئة فائدة الى باإلضافة
 على الحفاظ و ىالمبن داخل تھویة
 .الحراریة البیئة

 بیئتة وجودة بكفاءة المبنى یتمیز §
 التقنیات الستخدام نتیجة الداخلیة
 التصمیم اھداف تحقیق فى الذكیة
 البیئة كفاءة عنھ نتج مما البیئى

  . الحراریة و الھوائیة و الضوئیة

قدرة
 

المبنى
 

على
 

جمع
 

ت
البیانا

 
 البیئیة

 على محطة على المبنى یحتوى §
 التى   rooftop station السطح

 حرارة درجة و الریاخ بقیاس تقوم
 Michael( الخارجى الھواء

Wigginton، ٢٠٠٢(.  

 إستشعار جھاز ٢٨٠٠٠ یوجد §
 كل رصد على القدرة المبنى یعطى
 جمع و حرارة ، صوت ، حركة

 إدارة نظام الى نقلھا و البیانات
  .معاھا للتعامل المبنى

 حساس ٢٥٠ من أكثر على یحتوى §
 جمع على القدرة المبنى یعطى

 و الخارجیة البیئة عن المعلومات
 و الریاح سرعة مثل للمبنى الداخلیة
 ، االمطار سقوط معدل ، اتجاھھا
 ، النسبیة الرطوبة و الحرارة درجة
 كثافة و شدة ، المبنى إشغال معدل

 ,Parthenopoulou) .الضوء
2017)  



 
 

داخلھا الطاقة استھالك معدل و اإلداریة المباني بیئة على الذكیة المباني سمات تطبیق لتأثیر تحلیلیة دراسة  
 

 

 للوصول الكتلة تصمیم تطور مراحل ٨  شكل
 الطبیعیة االضاءة ألستغالل شكل أفضل الى

 الدوارة الزجاجیة الشرائح ٧  شكل
(Herbert, 2006)  

 و، المزدوجة الزجاجیة الواجھات ٩  شكل
 المتحركة الشمس كاسرات

استغالل
 

صادر
م

 
الطاقة

 
المتجددة

 
 الشمسیھ الطاقة على المبنى اعتمد §

 الطبیعیة اإلضاءة على الحصول فى
 الحصول فى الریاح طاقة و للمبنى
 تأثیر بفعل الطبیعیة التھویة على

 )٢٠٠٦ ،Santamouris(. المدخنة

 و شتاءا الساخنة المیاة تخزین یتم §
 خزانان طریق عن صیفا الباردة

 مسافة على وضعھما تم منفصالن
 ذلك و ، األرض باطن فى متر ١٣٠

  .األرض باطن حرارة من لإلستفادة

 من االمطار میاه من االستفادة یتم §
 تستخدم و خزانات فى تجمیعھا خالل
 ري فى و المراحیض فى ذلك بعد

  .بالمبنى المحیطة الحدائق

 فى الشمسیة الطاقة على المبنى اعتمد
 خالل من المیاة تبرید و التدفئة

 السخانات من ٢م ٢٠٠ استخدام
 المستویة االلواح ذات الشمسیة
 ,Baird).  الشمس لحركة المتتبعة
2004)    

 

التولید
 

الذاتى
 

 للطاقة

 المثبتھ  PVالكھروضوئیة األلواح §
 مساحتھا للمبنى الجنوبى الحائط على
 قدرھا قصوى طاقة تنتج ، ٢م ٤٧
 )٢٠٠٦ ،Thomas( وات كیلو ١,٥

  

 الشمسیة الخالیا ألواح وضع تم §
 الجنوبي الجدار و المبنى سطح على

 توفیر على الخالیا ھذه تعمل و
  .للمبنى الالزمة الكھربائیة الطاقة

(Sandor, 2009)  

 الحرارة و بالطاقة المبنى تزوید یتم §
 الطاقة تولید وحدة خالل من المندمجة
  . البدروم دور فى بالغاز المدارة

وجھ
 المقارنة 

البیئى المبنى  

The Environmental 
Building (BRE) 

  الحافة مبنى

The edge 

  جوتز شركة مبنى

Headquarters of Gotz 

ترشید
استھالك 

 الطاقة 

 البیئة - الضوئیة البیئة خالل من §
 الداخلیة التھویة بیئة - الحراریة

 البیئة - الضوئیة البیئة خالل من §
 الداخلیة التھویة بیئة - الحراریة

 البیئة - الضوئیة البیئة خالل من §
 الداخلیة التھویة بیئة - الحراریة

المبنى داخل الضوئیة البیئة فى التحكم  

نظم
 

التحكم
 

فى
 

نفاذ
 

ضاءة
اال

 
الطبیعیة

 
فى
 

الفراغ
 

 hoppers القوادیس توفر §
 المحفور الزجاج من المصنوعة

etched-glass الخلفي الجزء في 
 بعض الزجاجیة التھویة مداخن من

 ,Ruck) .اإلضافي النھار ضوء
2000)  

 من الخارجى التظلیل نظام یتكون §
 الزجاجیة الشرائح من مجموعة
 ,Eleanor Lee) ٧شكل الدوارة
 الشرائح بھذه التحكم یتم و،  (2002

 المبنى إدارة نظام بواسطة أتوماتیكیا
BMS   خالل من دقیقة ١٥ كل 

 ,Phillips) .كھربائیة موتورات
2000)  

 من كبیرة مساحات إستخدام §
  . المبنى واجھات بكامل الزجاج

 المائل وسقفھ atrium ال وجود §
 العمل مساحات إغراق على ساعد
  .النھار بضوء

 الواجھھ في Louvers تصمیم تم §
 وتوفر الشمس لزاویة ًوفقا الجنوبیة
 ، المكتبیة للمساحات ًإضافیا ًتظلیال

 الحرارة كسب من یقلل مما
 .الشمسیة

 

 اإلضاءة بتوفیر المبنى یتمتع §
 من المبنى إحاطة خالل من الطبیعیة

 الزجاجیة بالواجھات جوانبة جمیع
  Glazed double skin المزدوجة

 مم ٦٠٠ بسمك تجویف یوجد حیث، 
. المزدوجة الواجھھ طبقتى بین

(Parthenopoulou, 2017)  

 المتحكم الشمس كاسرات استخدام §
 میل زاویة حسب تتحرك التى بھا

 الوھج فى التحكم یتم كما ، الشمس
 الشیش شرائح استخدام خالل من

 التجویف داخل المتحركة االلمونیوم
  . المزدوج الغالف بین
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نظم
 

التحكم
 

فى
 

ضاءة
اال

 
صناعیة

ال
 

فى
 

الفراغ
 

 على المستشعرات تحتوي §
 ، الحمراء تحت األشعة مستقبل
 بالتحكم للمستخدمین یسمح والذي

 طریق عن الضوء مستویات في
  .بالید محمول تحكم جھاز

 مصابیح على المبنى یحتوى §
 TL5 fluorescent الفلورسنت

lights من أقل طاقة تستھلك التي 
 ،Phillips (التقلیدیة األنابیب

 الخفت تكنولوجیا یستخدم )٢٠٠٠
dimming technology  حیث 

 الى% ١٠٠ من اإلضاءة خفت یتم
 إضاءة ھناك كان إذا % صفر
  . كافیة طبیعیة

 

 من أكثر على المبنى یحتوى §
 شركة طورتة لید مصباح ٦٠٠٠
 شدة فى بالتحكم سمح حتى فیلبس

 الذكیة الھواتف خالل من إضاءتھا
 ،Sandor( .بالشاغلین الخاصة

٢٠٠٩( 

 ٤ على بالمبنى المصابیح تحتوى §
 و الحركة ھى و إستشعار حساسات

 أشعة و ، الحرارة ،اإلضاءة بشدة
 بالھواتف لإلتصال الحمراء تحت
 و اإلضاءة شدة فى للتحكم ، الذكیة
  .صطوعھا درجة

 االضاءة نظام بالمبنى یستخدم §
 بشكل تعمل التى المستجیبة الصناعیة

 التشغیل إیقاف و تشغیل على متقدم
 او " أكبر بدرجة إضافة " لمبدأ طبقا

 من بدال " أقل بدرجة إضاءة" 
 اإلیقاف و التشغیل مفاتیح استخدام
  . التقلیدى االضاءة نظام فى البسیطة

 ( بالسقف إضاءة وحدة كل تثبت §
 مصابیح بثالث ) مم ٢٤٠٠ * ٢٤٠٠

 double – bend مدمجة فلوریسنت
compact fluorescent tubes .  

وجھ
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المبنى داخل الحراریة البیئة فى التحكم  

 مطلى مزدوج المستخدم الزجاج § 
 و منخفضة إنبعاثیة قدرة ذات بطبقة
 بین األرجون غاز من حشو

 حراریة نفاذیة معامل محققا،األلواح
U- value  تبلغ للزجاج منخفضة 

٢,٠٠ W/m2k.  )Michael 
Wigginton، ٢٠٠٢(  

 للتدفئة انابیب شبكة إضافة §
)  TRVs ب المزودة ( المحیطیة
 نظام و ، أسرع استجابة إلعطاء
 مثالي برنامج لھ بالمبنى التدفئة
 الذاتى التعلم إمكانیة مع ، قیاسي

   .تشغیل أكفء الختیار

 تستخدم ، المبنى لتبرید بالنسبة §
 فى التحكم فى الطبیعیة التھویة

 فصل في الحرارة دراجات
 مع تتكامل ان یمكن ، الصیف
 یضخ حیث ، للتبرید الفعال النظام
 دائرة خالل من البارد الماء

 Michael (.االرض تحت التدفئة
Wigginton، ٢٠٠٢(  

 األنابیب من نوع توصیل یتم §
 السقف بالط كل وراء، الماء یحمل

 وإلى من المیاه توفر أن شأنھا من
 المبنى الجوفیة المیاه تخزین

 اشعاعا والتبرید التدفئة ألغراض
  .الصیف أشھر فخالل

 الدافئة المیاه بضخ المبنى یقوم  §
 في قدم ٤٠٠ عن عمقھا یزید التي
 ، المبنى أسفل الجوفیة المیاه طبقة
  .للتدفئة سحبھ یتم الشتاء حتى

  

  

  

 

 المبنى تصمیم تم ، للتدفئة بالنسبة §
 درجة من االدنى الحد على للحفاظ

 من س ٢٠ْ البالغة الداخلیة الحرارة
 الشمسیة الطاقة من االستفادة خالل
  .السالبة

 اإلضافیة بالتدفئة المبنى تزوید تم §
 األرضیة التدفئة دوائر طریق عن

under floor heating circuit    

 خالل من بالتبرید التحكم یتم §
 الماصة الحراریة المضخة استخدام

an absorption heat pump  
 حفظ تسھل حتى البدروم دور فى

 low grade المنخفضة الحرارة
heat المیاة او الساخنة المیاة داخل 
 دورة على معتمدة الباردة

  . االمتصاص

  

 

المبنى داخل التھویة فى التحكم  

 الواجھھ على " للتھویة أبراج"  § 
 تشكل المداخن ھذه ، الجنوبیة
 الطاقة على للحفاظ الرئیسي الجزء
 ,Santamouris)  .بالمبنى
2006)  

 تھویة فى ھام عامل ھو األتریوم §
 الشبكیة األلواح وتسمح المبنى

 بتدفق طابق كل بین الموجودة
 الفضاء إلى المكتب في الھواء

 من ویخرج یرتفع حیث ، المفتوح

 زجاج لوحین بین الفراغ فى یوجد §
 نقل مراوح من مجموعة الواجھھ
 تعمل  Air Transfer Fans الھواء
 من الدافئ الھواء نقل تسھیل على

 باقى الى المبنى من المشمس الجانب
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 بواسطة بالتھویة التحكم یتم §

 بمناطق الحرارة لدرجة حساسات
 ثانى بمستویات و الرئیسیة المكتب
 Michael ( .الكربون أكسید

Wigginton، ٢٠٠٢(   

 الكاسرات فى التحكم یتم §
 الجنوبیة الواجھھ على الزجاجیة
 و یدویا تحكم أنظمة بإستخدام
  . المبنى تھویة لضبط أتوماتیكیا

 المتومجھ الخرسانیة البالطات §
 التھویة توفیر فى ایضا تساعد

 الھواء یمر حیث للمبنى الطبیعیة
  )٢٠٠٦ ،Thomas ( .خاللھا من

 تھویة حلقة یخلق مما ، السطح
 البسیطة الحرارة تغیرات، طبیعیة

 تشعر تجعلك الھوائیة والتیارات
  .قالطل الھواء في كأنك

   .المبنى جوانب

 للسحب القابل الزجاجى السقف  §
retractable glass roof یزود 

المبنى بمخرج تھویة إضافى فیساعد 
، على زیادة التھویة الطبیعیة بالمبنى 

یمكن كذلك الحصول على الھواء 
النقي ایضا من خالل الشبابیك المدارة 

و التى ، فى المستوى العلوى  كھربائیا
یمكن تشغیلھا اتوماتیكیا للتبرید فى 

 . فصل الصیف 

بیئیا المبانى تقییم  

،  % ٩٢,٨ على حصل § 
 البیئى التقییم " طریقة بإستخدام

 " البناء بحوث لمؤسسة
BREEAM  

،  % ٩٨,٣٦ على حصل §
 البیئى التقییم " طریقة بإستخدام
 BREEAM " البناء بحوث لمؤسسة

  

 LEED ال شھادة على المبنى حصل §

وجھ
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بالمبنى الطاقة استھالك معدل  

 الطاقة استھالك معدل بلغ § 
 / ساعة وات كیلو ٨٣ ( بالمبنى

 ،Sandor( السنة فى ) ٢م
٢٠٠٩( 

 ( للطاقة السنوى االستھالك § .صفر الطاقة صافي بناء یعتبر §
Annual energy use  = ( ٣٥ 

  ٢ م / وات كیلو

 

 
  :النتائج  -٨- ١
 طاقة على اإلدارى المبنى داخل  الذكیة المبانى خصائص و سمات تحقیق تأثیر،  انھ نجد السابقة االمثلة دراسة خالل من

 یحقق مما ، إقتصادیة میزات كذلك و الھوائیة ، الحراریة ، الضوئیة الرحة تحقیق فیھا ،  البیئة على الحفاظ و المبنى
 الراحة و الرفاھیھ لمستخدمین المبنى و من خالل تقییم المبانى بیئیا وجد التالى : 

 ساعة وات كیلو ٨٣ BRE(The Environmental Building  )( البیئى بالمبنى الطاقة استھالك معدل بلغ
 عند  BREEAM " البناء بحوث لمؤسسة البیئى التقییم " طریقة بإستخدام المبنى تقییم تم كما السنة فى ) ٢م/ 

 The edge الحافة مبنى اما، )٢٠٠٢ ،Michael Wigginton(  %٩٢,٨ على حصل و ، بناءه إكمال
 أكثر الكھرباء من المزید ینتج وھو ، تستخدم التي الطاقة كل تولد أن یمكن ألنھ صفر الطاقة صافي بناء یعتبر
 مبنى یعد و األرضیة الحراریة والطاقة الشمسیة الطاقة واستخدام للطاقة الموفر لتصمیمھ نتیجة یستھلك مما

The edge  للغایة متقدمة تكنولوجیا على یحتوى حیث ، العالم حول ذكاءا اإلداریة المبانى أكثر أحد ، 
  BREEAM البیئى للتقییم البناء بحوث مؤسسة شھادة فى اإلستدامة معدالت أعلى على حصولة الى باإلضافة

 Headquarters of جوتز شركة لمبنى ٢م / وات كیلو ٣٥ للطاقة السنوى االستھالك بلغ،  % ٩٨,٣٦ ب
Gotz  ،ذلك و ملحوظ بشكل بیئى تقییم كذلك الطاقة استھالك ترشید من معدل حققت السابقة المبانى من كل 

   . اإلداریة المبانى فى التقنیات ھذه أستخدام اھمیة على یؤكد مما ، الذكیة المبانى تقنیات تطبیق خالل من
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  الباحثة المصدر بالمبانى الطاقة استھالك عدلم ١٠  شكل

 

 

 

 

 

 

  :التوصیات   -٩-١
   علیھا الحفاظ و المحیطة  البیئة على بدقھ تأثیرھا مدى لمعرفة بیئي اساس على الذكیة المبانى لتقییم اسالیب عمل •
 توسیع ، خاص بشكل الذكیة بالعمارة و عام بشكل الحدیثة بالتكنولوجیا المعماریین مستوى على توعیة عمل •

   . منھا االستفادة و ألھمیتھا محلى مستوى على فكرتھا
 و التفكیر على قادر البشرى العقل مثل المبنى لیصبح متكامل بشكل معا لتعمل الذكیة االنظمة حول دراسات عمل •

   . بھ المحیطة المتغیرات على بناءا القرارات أتخاذ
 مبنى و عام بشكل ذكى مبنى اى تصمیم عند أتباعھا یمكن حتى الذكیة للمبانى كمعیار محدده اسس و أكواد عمل •
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