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الممخص

تعد التقنيات الذكية تكامالً بيف منظومات المبنى والتكنولوجيا ،اذ اف دمج تمؾ التقنيات في المباني وجدت لخدمتنا وجعل حياتنا أكثر سيولة.
مفيوما شائعا يستخدـ لتحقيق أعمى مستويات التحكـ في المعايير المختمفة التي تحدد مدى صحة البيئة داخاللمبني .اذ تعزز التقنيات
فأصبحت التقنيات الذكية
ً
الذكية اإلنتاجية والرفاىية وتساعد في تحقيق فاعمية الموارد والتكمفة والمرونة وقابمية التكيف .لذلؾ فاف التقنيات الذكية في اآلونة األخيرة اضحت متداخم ًة مع
مفاىيـ االستدامة ،وتأثيرىا عمى الجوانب الرئيسة لممبنى كالوظيفية واالنشائية والشكمية ،اذ يعتبر االخير مف اىـ الجوانب المتأثرة لممبنى المستداـ ،وباألخص اذا
ما ارتبط الشكل بتقنيات ذكي ة في االغمفة الخارجية لممبنى او بالمواد الذكية وغيرىا مف االمور المؤثرة عمى الشكل ،التي تـ دراستو ضمف المنطقة المحيطة
بالعراؽ – دوؿ الخميج العربي ،-التي يغمب عمييا المناخ الصحراوي الحار المشابو لمنطقة المناخ الصحراوي الثالث في العراؽ ،اذ جاءت المشكمة البحثية
(القصور المعرفي الخاص بماىية الجانب الشكمي  -بتصنيفاتو المتنوعة  -المتأثر بالتقنيات الذكية لممباني المستدامة الواقعة ضمن المناطق الصحراوية
الحارة) .وييدؼ البحثالى تحديد الجوانب المتأثرة بالتقنيات الذكية في المبنى المستداـ بشكل عاـ ،والتحقق مف دورىا وفاعميتيا عمى الجانب الشكمي لمواجيات
الخارجية بما يحقق معايير االستدامة ،بدراستيا ضمف منطقة حارة ،واالستفادة منيا في عمارتنا المحمية بشكل خاص ،ولحل مشكمة البحث وتحقيق ىدفو البد
مف تحديد ىيكال ومنيجا خاصا بو .فتـ تقسيـ البحث الى عدة مراحل بدءاً مف تعريف مفيوـ الذكاء وطرح الدراسات السابقة وصوال الى طرح االطار النظري،
ومف ثـ ادراج االمثمة التطبيقية وقياسيا عبر منيج التحميل الوصفي –تحميل النصوص النقدية لممشاريع المنتخبة ،-كما استنتج البحث النقاط الميمة في تأثير
التقنيات الذكية عمى الجانب الشكمي لممبنى ،اذ اف المناخ الصحراوي الحار لو تحديات في حماية المبنى مف الظروؼ المناخية القاسية ،لتالفي االشعاع
الشمسي الحار والوىاج اثناء النيار ،مف خالؿ التحريؾ والمقاومة والتحوير واىمية ضبط المواد الخارجية الذكية والمستدامة.
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الممذمت

اف تطور أنظمة المعمومات واالتصاالت بشكل
كبير ،وبدأ االعتماد عمى دخوؿ التكنولوجيا في
التفاصيل البسيطة غطى كافة مجاالت الحياة فكاف لو
أكبر األثر عمى ضرورة توافق العمارة مع السباؽ
التكنولوجي بدأً مف مرحمة عممية انتاج التصميـ حتى
الناتج النيائي .والسيما اذا ما ارتبطت بالتقنيات
الحديثة والذكية منيا ،فضال عف اتصاليا بمواضيع
التنمية المستدامة .ونتيجة لذلؾ فأف القطاعػػات
العمرانية في ىذا العصر لـ تعد بمعزؿ عف تمؾ
القضايا المتعددة ومنيا االمور البيئية الممحػة التػي
بػػدأت تيدد العالـ ،لتوفير اقصى درجات الراحة
واالماف لشاغمي المبنى .اذ بإمكاف التقنيات الذكية
الحديثة اف تقود عمارتنا الى تصميـ ٍ
مباف مستدامة،
ومف تمؾ التقنيات ما ىو مؤثر عمى الجوانب الرئيسة
لمعمارة كالوظيفية واالنشائية والشكمية ،ويعد الجانب
االخير مف الجوانب المؤثرة في العمارة المستدامة،
فيدؼ البحث ىو التحقق مف دور التقنيات الذكية عمى
الجانب الشكمي ضمف معايير االستدامة ،ودراستيا
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ضمف منطقة مشابية لبيئتنا الحارة ،ولحل مشكمة
البحث وتحقيق ىدفو البد مف تحديد الفقرات الخاص
بو.

 -2مشكمة البحث وىدفو وىيكمو ومنيجو :بالنظر
لمدراسات التي ربطت المباني الذكية بالجوانب االساس
لممبنى المستداـ ،فقد جعل البحث مف معرفة كيفية
توظيف ىذا الترابط عمى المبنى محو اًر لمدراسة كمشكمة
عامة .ومف معرفة دور التقنيات الذكية في الغالؼ
الخارجي لممباني المستدامة كمشكمة خاصة والمتمثمة بػ
(القصور المعرفي الخاص بماىية الجانب الشكمي -
بتصنيفاتو المتنوعة  -المتأثر بالتقنيات الذكية
لممباني المستدامة الواقعة ضمن المناطق الصحراوية
الحارة).
اف اليدف مف البحث معرفة الجوانب المتأثرة بالتقنيات
الذكية في المبنى المستداـ بشكل عاـ ،وتحديد دور
وفاعمية التقنيات الذكية عمى الجانب الشكمي لمواجيات
الخارجية بما يحقق معايير االستدامة ببياف تأثير تمؾ
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التقنيات لمباني ضمف منطقة مشابية لبيئتنا الخارجية
بشكل خاص ،ولحل مشكمة البحث وتحقيق ىدفو البد
مف تحديد المنيج الخاص بو.
وضع البحث ىيكلالو متكوف مف عدة مراحل ،االولى:
تعريف الذكاء والمباني الذكية ،والثانية :استعراض ما
جاءت بو المعرفة السابقة لطرح االطار النظري ،اما
ٍ
مباف منتخبة وتحميميا بمنيج
الثالثة :تطبيقو عمى
تحميمي وصفي لمنصوص النقدية تخدـ ىدؼ الدراسة،
واخي اًر الرابعة :تحقيق اليدؼ بتحديد دور وفاعمية
التقنيات الذكية عمى الجانب الشكمي بما يحقق معايير
االستدامة.
 -3مفيوم الذكاء :مف الضروري في بداية االمر اف
يعرؼ مفيوـ الذكاء لتحديد ما يسمى بالمباني الذكية،
ويتبيف حقيقية المفيوـ وجوانبو المختمفة .فما الذي
تعنيو كممة ذكاء؟ وقد طرح العمماء والفالسفة تعاريف
لمذكاء ومنيا:
 اشار )1977 (Piagetالى اف الذكاء ىو تكيفحركي حسي يدعـ الحياة داخل منظومة .وىو عبارة
عف ايجاد مستمر لألشكاؿ المعقدة بشكل متزايد
والتوازف التدريجي ليذه االشكاؿ مع البيئة .اذ يحدد
)(Paigeالذكاء ال كسمة ،ولكف عمى أنيا تسمسل
ىرمي معقد مف الميارات لمعالجة المعمومات ،الكامنة
وراء توازف التكيف بيف الفرد وبيئتو.
 يصف ) (Sternالذكاء بالمقدرة العامة المتعمقةبالتكيف العقمي مف المشكالت والمواقف الحياتية
الجديدة(Negnevitsky, 2004).اذا يرتبط الذكاء
بتكيف الفرد مع البيئة المحيطة ،والتوازن والتوافق
مع اشكاليا من خلل اخذ الممارسات السابقة بآلية
حديثة تبعا لممواقف المستحدثة ،مع امكانية تغيير
واقع الحال .المخطط ()1
تىيف

حشوي ،حغي ،عملي

الزوبء

تىاصن

البيئت المحيطت

مهبساث

معبلجت المعلىمبث

تىافك

البيئت المحيطت

تغييش

البيئت المحيطت ،الزاث

المخطظ ( )1استببط الزوبء بمغتىيبث عذة حغب طبيعت المؤثش (الببحث)

 -4المبنى الذكيقدمت المصادر تعاريفاً لممبنى الذكي
منيا ما يرتبط باألداء االمثل لممبنى بغض النظر عف
تقنيتو الحديثة ،اذ يعرؼ ) )1996( (Kellالبناء الذكي
بانو يوفر بيئة متجاوبة وفعالة وداعمة بأسموب يمبي
أىداؼ أدائية .وعمى الرغـ مف اعتبار التكنولوجيا ىي
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االساس ،اما اآلف يمكف اف تطمق صفة امكانات
المبنى في تقديمو حموال ذكية أي امكانياتو بدالً مف
توظيفو لمتقنيات الحديثة(Croome,1997, p1) .
وقد يعرؼ المبنى الذكي بارتباط عناصر المبنى
بوظيفتو وفعالياتو ,اذ يحدد (معيد المباني الذكية في
الواليات المتحدة االمريكية) "المبنى الذكي بانو يوفر
بيئة منفتحة واقتصادية مف خالؿ تفعيل اربعة عناصر
اساسية خاصة بو ،وىي الييكل االنشائي واالنظمة
والخدمات واالدارة ،والعالقات المتبادلة بينيا (Wang,
) .2005, p1اما ) (Cardinيعرؼ المبنى الذكي بانو
مبنى مكوف مف انظمة تحكـ لخدماتو بشكل
اوتوماتيكي كامل.(Wigginton, 2002, p3) .
يتحكـ المبنى الذكي في بيئتو ،اذ يتحكـ
بنظاـ التدفئة ،وتكييف اليواء واالضاءة واالمف ونظاـ
الوقاية مف الحريق ،واالتصاالت وخدمات البيانات
والمصاعد والعمميات المشابية االخرى المتعمقة
بالمبنى .ويستخدـ المبنى الذكي وظيفة التشغيل اآللي
بنظاـ محوسب مثل فتح واغالؽ النوافذ الستائر أو
تشغيل  /إيقاؼ تكييف اليواء أو االضاءة ،فأي نظاـ
ذكي يمر خالؿ عممية معينة مف بداية المدخالت حتى
توليد النتائج )AlThobaiti,2014, p22(.وبالتالي
تكوف العمارة متجاوبة مع حاجات المستخدميف عمى
مستوى الفراغ الداخمي أو الخارجي أو العناصر
المعمارية لممبنى( .فاضل ،2011 ،ص)15
اما المعيد االسيوي لممباني الذكية في ىونج كونج -
) - (AIIB2006ربط سمات المبنى الذكي في
تحقيق معايير االستدامة ،ويعرفو باف يتـ تصميمو
وتشييده متوافقا لمعايير تضمف الحفاظ عمى البيئة
وتمبية رغبات المستخدـ وتحقيق قيـ البناء المستداـ،
واف اىـ سمات المبنى الذكي الحفاظ واالستدامة
(فاضل ،2011 ،ص.)15
اف واجية المبنى الذكي ذات صمة عالية
بالطاقة وأداءىا خالؿ النيار .فالواجيات الذكية تعد
حال مبتك ار لتعزيز االستدامة في بيئات البناء فيي
تيدؼ الى اثنيف مف النتائج الميمة وىما تعزيز راحة
المستخدـ وتخفيض معدؿ استيالؾ الطاقة .وتيدؼ
ىذه الواجيات إلى أف تكوف مستجيبة واعية لممناخ
المحمي ،والبيئة الخارجية ،وتعزيز المساحات الداخمية
مف خالؿ مقاييس الطاقة واألداء ،والراحة الح اررية
والبصرية ،ونوعية اليواء في األماكف المغمقة ،وتشير
النتائج بوضوح إلى أف الواجية الذكية يجب أف
تستجيب لثالثة معايير رئيسة وىي الطقس والسياؽ
وشاغمي المبنى(Hosein, 2012, p443) .
من التعاريف المختمفة لممبنى الذكي اتضح اىمية
استخدام التقنيات الحديثة بأسموب فعال ضمن
المبنى ،فضلا عن سمات المبنى الذاتية المساىمة
في ذلك ،كما ان المبنى الذكي يوفر بيئة فعالية
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ومريحة لمشاغمين ،مع امكانية ادارة المبنى بالحاسب
اآللي المتصل بأنظمة المبنى ،فضلا عن تحقيقو
لمعايير االستدامة.
 -5الجوانب المتعمقة بالعمارة الذكية  -المعرفة
السابقة
 1-5دراسة )(Clements-Croomeالموسومة بـ
(What do We Mean by Intelligent
Buildings?) 1997
تعنى الدراسة بالتعاريف االكثر شيوعاً لمبناء
الذكي ،عف طريق تحقيقيا لألىداؼ التنظيمية وتسييل
ادارة الموارد وزيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية ،وبالتالي
يمكف نسخ المباني الذكية مع التغيرات االجتماعية
والتكنولوجية وتكوف قابمة لمتكيف مع احتياجات البشر.
اشارت الدراسة الى السيطرة والراحة واإلنتاجية والكفاءة
في استخداـ الطاقة كأفضل المباني تحقيقاً لمتقنيات
الذكية ،وبالنتيجة تدار بشكل جيد.
المبنى الذكي ىو بنية دينامية مستجيبة توفر
لكل شاغمي المبنى مع التكمفة الفعالة الشروط البيئية
المعتمدة ،وعف طريق التفاعل المستمر بيف أربعة
عناصرىا األساسية :األماكف (النسيج – الييكل –
مرافق المبنى) :العمميات (االتمتة  -المراقبة  -النظـ):
الناس (الخدمات  -المستخدميف) واإلدارة (الصيانة
واألداء) والعالقة المتبادلة بينيما (ص.)2
وقدمت الدراسة عدداً مف االمثمة لتحقيق ذلؾ
بإعداد نظاـ لمتشغيل يشمل التحكـ االستباقي – اي ما
يعرؼ بنظـ االستشعار المتقدمة -مثل السيطرة عمى
رد الفعل الضوئي ،كالتحكـ بالستائر تقنياً .اذ حددت
الدراسة ماىية التقنية المستخدمة في المباني الذكية،
فتعد بيوت االسكيمو موظفة لتقنيات ذكية ،اي بمعنى
أف شكمو وىيكمو خاضع لتأثير المناخ ،فاف تصميمو
يستفيد مف التدرج في درجة الح اررة ،عمى الرغـ انو لف
يكوف مستجيبا بشكل جيد في ظل ظروؼ متغيرة أقل
تطرفاً .اما بيو المعارض في شركة كاجيما في طوكيو
يحاوؿ توفير بيئة مناسبة الحتياجات اإلنساف العقمية،
مف خالؿ التركيز واالسترخاء ،اذ يمكف أف تكوف
المباني الذكية بسيطة أو متطورة تقنيا تبعا لمظروؼ
المحددة (ص.)3-2
كما ينظر الى المبنى الذكي عمى انو جمع
بيف النظـ المختمفة إلدارة الموارد وتحقيق أقصى قدر
مف األداء الفني وادخار تكاليف التشغيل واالستثمار،
والمرونة ،بتراكيب مبتكرة وقابمة لمتكيف تكنولوجياً في
إعداداتو المادية والبيئية والتنظيمية ،واشارت الدراسة
الى صمة المبنى الذكي باالستدامة ،مف خالؿ التكيف
المستمر لمواجية اي تغيير في المستقبل ،كالتعامل مع
التغير االجتماعي والتكنولوجي والتكيف لفترة قصيرة او
طويمة المدى تمبي ًة لحاجة الناس (ص.)4
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ويمكف اف يصبح المبنى الذكي عقدة في الشبكات
التنظيمية .وربطو بعدد مف المباني بشبكة عمل تنتمي
إلى تنظيـ موحد ،مف حيث أنظمة االتصاالت وأنظمة
التشغيل اآللي لممبنى ،وبالتالي ،خمق "بناء افتراضي"
تزيد مف كفاءة وفعالية المباني (ص.)5
شممت الدراسة عددا من التعاريف االكثر
تداوالا لممباني الذكية ،كالتكيف والمرونة والسيطرة
والراحة لشاغمي المبنى مع توفير العناصر االربعة
وىي االماكن والعمميات وشاغمي المبنى وادارتو،
فضلا عن تصميم اشكال العمارة بطريقة مبتكرة تدلنا
الى تقنيات ذكية ،واخي ار استخدام انظمة االتصاالت
االفتراضية بين المباني بتقنيات ذكية.
 2-5دراسة (راما أحمد ،عقبة فاكوش) الموسومة بـ
(توظيف التطور التقني التجاه عمارة التقنيات الفائقة
 Technology- - Highضمن إطار التصميم
المستدامة) 2112
تركز الدراسة عمى تأكيد تطبيقات البيئة
المستدامة بوصفيا إحدى مقومات عمارة التقنيات
الفائقة التي تتيح توفير الطاقة ،وزيادة عمر المبنى.
وضمنت الدراسة اشكالية البحث في عجز المنشآت
المعمارية في تحقيق مفاىيـ التنمية المستدامة ،وعدـ
الدراية بأسسيا التصميمية ،والتموث الكبير مف عمميات
البناء ،باألخص االعتماد عمى اجيزة التكييف واىماؿ
التيوية الطبيعية .كما افترضت الدراسة اف عمارة
التقنيات الفائقة تسمح بتقديـ حموؿ لممعوقات البيئية،
واالستفادة مف مردودىا وتوفير الطاقة لتحسيف األداء
االقتصادي لممبنى بدمج أساليب التصميـ الخضراء مع
معايير النسب والجماؿ ،بيدؼ الوصوؿ إلى بيئة
عمرانية مبدعة ومتكيفة مع البيئة والسياقات
االجتماعية (ص.)232-231
اما اتجاه عمارة التقنيات الفائقة يمثل اتجاىا
معماريا يستثمر سمات المواد وصفاتيا لتحقيق قد ار
واف ار مف المرونة والشفافية ،وعدالمبنىأشبو بماكنة
متطورة تسعى لخدمة اليدؼ األوؿ لمعممية التصميمية
وىو الوظيفة يترجـ ىذا االتجاه تصاميمو بمواد ىي
غالباً مف المعدف والزجاج التي ترتبط بعممية االنتاج
الصناعي ،وتواكب التكنولوجيا مف حيث الخفة
والمقاومة ،وسرعة الفؾ والتركيب (ص.)233
كما بينت الدراسة اىمية التقنيات الفائقة في
الجانب البيئي ،حيث احتمتا لنواحي البيئية اىمية
كبرى ،وذلؾ باالستفادة مف المعطيات البيئية لممناخ
مف خالؿ المقاومة او المقدرة عمى التكيف معيا،
واستخداميا لجعل المباني مالئمة لمعناصر البيئية
لممناخ في البيئات المختمفة ،وأصبحت تتكيف مع
الظروؼ السائدة مف خالؿ تكوينيا المعماري واإلنشائي
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التقني ،واستخداـ التقنيات المتاحة لتوفير الطاقة
(ص.)234
شممت الدراسة عدداً مف اآلليات الذكية
المرتبطة بالتقنيات الفائقة ،كما في التأكيد عمى الجانب
الوظيفي في توفير الطاقة باستخداـ مرايا موصوؿ
ةبأجيزة كمبيوتر تتغذى ببرامج زمنية شمسية لتأميف
الطاقة الح اررية واإلنارة الالزمة داخل المبنى ،كما
تؤمف ىذه األنظمة إطفاء األضواء بشكل أوتوماتيكي
عندالحاجة (ص.)235
ركزت الدراسة عمى الجانب المادي –
الشكمي  -من نواحي المرونة والشفافية والمقاومة
والخفة ،والتقنيات في طرق البناء والتصميم البيئي
اكثر من التقنيات الذكية المستخدمة لتحقيق العمارة
المستدامة ،فضل عن السيولة في بناء التراكيب
االنشائية.
(Gadakari, Mushatat,
 3-5دراسة
) Newmanالموسومة بـ (Can Intelligent
Buildings Lead Us to a Sustainable
Future?) 2012
تستعرض الدراسة فقرات عف المباني الذكية
واالستدامة تمييا دراسة بعض المشاريع القائمة في
أنحاء العالـ التي تتضمف تقنيات ذكية لتحقيق
االستدامة .وقدمت الدراسة المقارنة بيف سمات المباني
الذكية و ممارسات االستدامة وتوضح حقيقة أف ىناؾ
تداخل كبير بينيما .وبالتالي يخمص البحث إلى أف
التصميـ المعماري؛ التكنولوجيا الخضراء ونظـ الذكاء
في تركيبة واحدة قد تكوف نيجاً عممياً نحو جانب
االستدامة (ص.)335
كما عرفت الدراسة المبنى الذكي انو نظاـ
يدمج عدة أنظمة لخدمة المبنى مثل اإلضاءة،
والتكييف ،و السالمة واألمف وادارة الطاقة ،والشبكات
المشتركة والصوت والبيانات واالتصاالت ،وما إلى
ذلؾ إلدارة الموارد بفعالية في وضع منسق و توفير
فوائد كبيرة عالية األداء .يجب اف يقدـ المبنى الذكي
مثالية في توفير بنية تحتية دينامية واستجابة تكنولوجية
تحسيف العمميات ،والراحة ،والمرونة ،والفعالية ،و
الكفاءة في استخداـ الطاقة والتكاليف فضال عف الفوائد
البيئية (ص.)336
عمدت الدراسة الى استكشاؼ األبعاد الثالثة
لالستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية في سياؽ
المباني الذكية .وضمت فرضية استكشاؼ زيادة الوعي
لتأثير المباني الذكية عمى الجبية البيئية واالجتماعية
واالقتصاديةواستنتجت الدراسة الى اف المباني الذكية
لدييا القدرة عمى تعزيز الكفاءة واالستيالؾ المنخفض
لمطاقة .كما أنيا يمكف أف تقمل مف استخداـ المياه،
فضال عف إطالؽ غازات الدفيئة الضارة في الغالؼ
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الجويوتحسيف راحة المستخدـ ،والسالمة واألمف،
ونوعية اليواء ومستويات اإلضاءة في الداخل والتي
تعمل سوي ًة لتوفير الراحة الح اررية لشاغمي المبنى
الذكي .وتمكنت الدراسة مف استنتاج أف المباني الذكية
ىي المستدامة عمى جميع الجبيات الثالثة بيئياً
واجتماعياً واقتصادياً (ص.)337
يتضح مما سبق ان الدراسة اكدت بشكل
واضح عمى الجانب الوظيفي الذي يحققو المبنى
الذكي ،من خلل اساسيات التنمية المستدامة
(االقتصادية واالجتماعية والبيئية) فضل عن الترادف
بين المباني الذكية والجوانب االساس للستدامة.
 4-5دراسة ) (MaziarAsefiالموسومة بـ (The
Creation of Sustainable Architecture
by use of Transformable Intelligent
Building Skins) 2012
تناولت الدراسة اىمية استخداـ الحاسب االلي
بالمبنى ونظـ تحكـ متطورة لخمق بيئة مبنية مريحة
ومنتجة لممستخدميف ,وبينت اف استخداـ مجموعة مف
النظـ التي تحكـ الوحدات المعمارية في المبنى
لالستفادة مف الطاقات الطبيعية المتجددة مف البيئة
لتحقيق التصميـ المستداـ .وعرضت الدراسة مفيوـ
البناء ذكي ،بجمع األنظمة التي تعمل في المبنى مثل
التكييف والخدمات الميكانيكية والنظاـ الييكمي،
والمراقبة والسالمة واألمف واالدارة واإلضاءة والصيانة
وادارة الطاقة ،واف استخداـ ىذه النظـ في تحوير
الوحدات المعمارية كالسقف ,والجدار والييكل
والشباؾ ...الخ ,تساىـ في السيطرة عمى التغيرات
البيئية اليومية مثل الضوء والرطوبة والح اررة ،واستغالؿ
الطاقات الطبيعية عف طريق االستفادة مف ضوء النيار
والتيوية الطبيعية واستغالؿ الطاقة الشمسية واستخداـ
مواد مختمفة كالوحدات الزجاجية في الجدراف والسقوؼ
لتحقيق الشفافية وخمق بيئة تفاعمية لممستخدـ(*)
(ص.)869
اكدت الدراسة عمى اف استجابة القشرة
الخارجية لممبنى يمكف أف تساىـ في الحد مف تبديد
الطاقة في المباني ،والمساعدة في الحفاظ عمى
مستويات الراحة.
كما اف القشرة الخارجية المشغمة بتقنيات
ذكية قادرة عمى تشغيل المبنى ،اذ يمكف إنشاء عناصر
ذكية في العمارة وتكوف قادرة عمى الرد لما ىو متوقع
يومياً ،والوصوؿ الى االستدامة في المستقبل .ومف
االمثمة التي طرحتيا الدراسة الجدار المصمـ في
مختبر التصميـ  -جامعة ) (MITالتي تستجيب لحركة
اإلنساف والتغيرات البيئية بما في ذلؾ الضوء ،والظل
والرياح الشكل (.)1
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الشكل ( )1الجدار المستجيب والمصمـ حركيا )((MITUniversityص)870

وفي مقر ميرؾ سيرونو في جنيف ،يضـ
سقف متحرؾ اف كاف باالنزالؽ او بالدوراف في أجل
تمطيف المناخ الداخمي لممبنى .ويقدـ المبنى نوعاً مف
الشفافية و الدينامية ،والرؤية الجديدة لتكنولوجيا المواد
بأسموب فني (ص.)870
وعرضت الدراسة عنص اًر آخ اًر والمتمثل
باإلضاءة السقفية المستجيبة مف تصميـ جامعة
) (MITكمناور تعمل بالتحويل الديناميكي واالنزالؽ
بمساعدة المحركات لتحسف مف ظروؼ اإلضاءة
والح اررة واالستفادة مف ضوء النيار الطبيعي في
الفضاء والتيوية الطبيعية والتقميل مف تكمفة الطاقة.
ويتـ تشغيل ىذه الشبكة مف السقوؼ عف طريق
االستشعار بواسطة أجيزة حاسوبية دوف التدخل في
وظيفتيا .،كما بينت الدراسة أف القشرة الخارجية والمواد
الجديدة المصممة بتقنيات ذكية منفصمة أو مندمجة
مف اليياكل المتحركة يمكف اف تساعد المصمميف في
تحقيق ٍ
مباف أكثر استدامة (ص.)871
تبين مما سبق ان استخدام التقنيات
الحديثة في المبنى تؤثر عميو من جوانب عدة قد
تكون تشكيمية او انشائية او وظيفية بيدف الوصول
الى عمارة مستدامة بيئيا ،السيما تأثير تمك التقنيات
عمى شكل الواجية الخارجية لممبنى ،وامكانية عكسيا
عمى بيئتنا خاصة في مجال االستجابة الحركية لمبيئة
الخارجية في التصميم.
 5-5دراسة ) (SherifKhashabaالموسومة بـ
(The use of intelligent buildings to
achieve sustainability through an
architectural proposal for public
)buildings in Cairo) (2014
تيدؼ الدراسة إلى تقديـ مقترح لتحقيق
االستدامة بواسطة قدرات المباني الذكية لممباني العامة
في مدينة القاىرة .عف طريق دراسة الوضع الحالي
لممباني العامة في القاىرة ،وبينت الدراسة مزايا المباني
الذكية عف طريق األنظمة اآللية التي تتحكـ في البيئة
والتواصل مع الشاغميف .بأنظمة ذكية يمكف استخداميا
لتحقيق متطمبات االستدامة ،كأجيزة االستشعار التي
ترصد كل شيء الحركة ،درجة الح اررة ،الرطوبة،
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ىطوؿ األمطار،اإلشغاؿ والضوء مع بناء أنظمة
التشغيل اآللي في التي تفعل في مرافق واسعة ،والتي
تعمل مع أنظمة إدارة الطاقة والعديد مف النظـ
والتقنيات لتحقيق كفاءة استخداـ الطاقة في المباني
(ص)217-216
كما تناولت الدراسة تركيب األنظمة الذكية في واجيات
لمتعامل مع التيوية والتظميل وسطوع الشمس السيطرة
عمى الضوء الطبيعي ،ودرجة الح اررة والرطوبة لمتقميل
مف االعتماد عمى النظـ الميكانيكية والحد مف استيالؾ
الطاقة ،مثل استخداـ كاسرات تتحرؾ تمقائيا بواسطة
نظاـ آلي يعتمد عمى حركة الشمس والتحكـ باإلشعاع
وشتاء ،وتغطي ىذه الكاسرات بالخاليا
الشمسي صيفاً
ً
الضوئية لتوليد الطاقة الكيربائية .كما اف وجود أجيزة
االستشعار المطموبة عمى الواجيات مثل االستشعار
بالمطر ،ودرجة الح اررة ،والرطوبة النسبية ،واتجاه
الرياح ،ونوعية اليواء ،وزوايا أشعة الشمس وسرعة
الرياح .اضافة الى التأكد مف أف التقنيات الذكية التي
تتعامل مع الواجيات –مزدوجة الغالؼ -تعمل عمى
الحد مف استيالؾ الطاقة(.ص)220
اوضحت الدراسة اف استخداـ المواد الذكية
عمى الواجيات ،مف أجل الحد مف استيالؾ الطاقة.
فاستخداـ المواد متغيرة الموف في النوافذ لمنع الوىج
واالنعكاس غير المرغوب فيو ،وىذه المواد تغير ألوانيا
عندما تتعرض لمتيار الكيربائي .واستخداـ المواد عمى
غالؼ المبنى الخارجي التي تسمح لمرور الضوء
الطبيعي ،ويقمل مف شدة االشعاع الشمسي بما يعرؼ
باألنظمة العمياء او الحاجبة الشكل ( ،)2كما يعد
الزجاج ذاتي التنظيف عمى واجيات خارجية يقمل مف
نسبة غبار اليواء (ص.)222
عرضت الدراسة اىمية الواجيات وعناصرىا من ناحية
حركتيا تمقائيا وازدواجية االغمفة لمتقميل من استيلك
الطاقة .اما المواد فقد ضمت الدراسة امثمة عن المواد
الذكية التي تتعامل مع المون والتيار الكيربائي،
واالستفادة من خصائصيا بيئي ا.

انشكم ( )2اسزخذاو يزاٚب انًٕاد ػهٗ انغالف انخبسج ٙنهزقهٛم يٍ شذح
االشؼبع انشًس ٙف ٙانذاخم ضًٍ يكبٌ انؼًم ٔدخٕنٓب يٍ االػهىب٘ آَب
رارٛخ االسزجبثخ ثخبصٛخ رؼشف ثبألَظًخ انؼًٛبء أ انحبججخ (Blind
)( Systemsص)217
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بعد طرح المعرفة الخاصة بالموضوع تبين
ان تفعيل العناصر االربعة لممبنى الذكي االثر الميم
في استجابة التكوين الخارجي لممبنى المستدام من
خلل سمات غلفو الخارجي .المخطط ()2
تفعٌل العناصر االربعة
فً المبنى الذكً

االيبكٍ

انغالف  -انٓٛكم – يشافق
انًجُٗ

انؼًهٛبد

االرًزخ – انًشاقجخ -
انُظى

االداسح

انصٛبَخ  -االداء

انُبس

انخذيبد  -انًسزخذيٍٛ

انٕاجٓبد
انزكٛخ
اسزجبثخ
انزكٍٕٚ
انشكهٙ
نًؼبٛٚش
االسزذايخ

انًٕاد انزكٛخ
ػًهٛبد
انزحٕٚش
ٔانزحٕٚم

المخطط ( )2استجابة التكويف الشكمي لمعايير
االستدامة مف تفعيل العناصر االربعة لممبنى الذكي
(الباحث)
 -6العمارة المستدامة والتكنولوجيا الذكية
مميزة لمفيوـ
عمى الرغـ مف ظيور تطبيقات ّ
االستدامة في مجاؿ العمل المعماري خالؿ الحقب
فأف دعوات مؤثّرة تنامت خالؿ العقود األخيرة
السابقةّ ،
مف القرف العشريف نادت بضرورة إيجادنوعمف الحداثة
البيئية في العمارة ،وضرورة تفاعميا مع البيئة المحيطة
بالمبنى ( .)Evindetal., 2002, p.5فظيرت
أصوات أخرى تدعو إلى ضرورة تنويع صيغ استخداـ
مفيوـ االستدامة في العمارة لتشمل جوانب عديدة،ومف
ذلكما جاء حوؿ العالقة بيف التكنولوجيا والعمارة ،إذ
تتوضح ىذه العالقة عف طريق ظيور الناتج المعماري
ّ
– في تطبيقات كثيرة – عاكساً لمضاميف التكنولوجيا
التوجو ال
التي تخدـ األىداؼ المعمنة لمعمارة ،وىذا
ّ
يؤىميا ألف
يجعل مف التكنولوجيا عبئاً عمى العمارة ،بل ّ
المقومات األساسية التي ترتكز عمييا
تكوف أحد
ّ
االعتبارات األساسية لمعمل المعماري بما يضمف لو
النجاح رغـ العقبات الكثيرة التي تعرقل سير العممية
التصميمية في مراحميا المختمفة ،وا ّف ىذا التوافق بيف
توجيات العمارة
اعتبارات التصميـ التي تعكس
ّ
منجية،والتكنولوجيا مف جية أخرى ،يمثّل مرتك اًز
أساسياً مف مرتكزات االستدامة في العمارة ( Jones,
لمتكنولوجيا
وبالنسبة
.)2000,
p.38
( )Technologyفقد أصبحت في عصرنا الحالي
تعني " :استخداـ المعرفة العممية في التطبيق العممي
خصوصياتو الثقافية
" ،وىي تساىـ في منح المجتمع
ّ
عممياتو التنموية،
توجيو
يتميز بيا ،وتعمل عمى
ّ
التي ّ
مما ينعكس بشكل مباشر في ميداف العمارة (فاضل،
فأف استمرار الحياة اإلنسانية
 ،2011ص .)12كذلؾ ّ
بمستوى مناسب يتطّمب ربط الحموؿ التكنولوجية
بالحاجات البشرية في المستوطنات دوف إىماؿ
Vol. 24, No 2, December 2019, pp. 39-55

االعتبارات األخرى المرتبػطة بصيغ االستدامة كالغطػاء
األخضر والنواحي األيكولوجية ( Kim &Rigdon,
.)1998, p.6
ومف تمؾ الحموؿ التكنولوجية ما يتصل
بالتقنيات الذكية ،فقد بدأ المعماريون في إعادة تعريف
كممة العمارة المستدامة إلقناع المستخدمين بمزاياىا
وقدرتيا عمى الوفاء بالحاجات الوظيفية لممنشآت،
لكن كانت المشكمة في تركيز العمارة المستدامة دائما
عمى ترشيد استيلك الطاقة وتحقيق الراحة الفيزيائية
لممستخدمين ،في حين العمارة الذكية تيدف إلى
تقميل استيلك الطاقات الطبيعية واستخدام المواد
الطبيعية في البناء ،فضلا انيا تحقق ىدفين غاية في
األىمية في وقت واحد فيي أوال تقمل الضغط عمى
موارد الطاقة الطبيعية غير المتجددة ،كما أنيا ثانيا
تعزز االستخدام وتزيد من كفاءة استخدام المنظومة
المعمارية).(www.msobieh.com
مف ناحية اخرى ربط المعيد اآلسيوي لممباني
الذكية في ىونج كونج ) (AIIB 2006بإمكانية
تحقيق معايير االستدامة باستخداـ التقنيات الذكية،
ويعرؼ المبنى الذكي عمى اف المبنى الذي يتـ
بناء عمى اختيار متوافق لمعايير
تصميمو ً تشييده ً
تضمف الحفاظ عمى البيئة وتيدؼ الى تمبية رغبات
المستخدـ وتحقيق قيـ البناء المستداـ ،معمنا الحفاظ
واالستدامة اىـ سمات ىذا المبنى (فاضل،2011 ،
ص .)15وفي حالة المباني والمدف المستدامة فأف
اندماج أساليب التصميـ المستداـ والتقنيات الذكية ال
تعمل فقط عمى خفض استيالؾ الطاقة وتقميل األثر
البيئي فحسب ولكف أيضا يقمل مف تكاليف اإلنشاء
والصيانة ويخمق بيئة عمل مريحة ويحسف مف صحة
المستخدميف ).(mail.almothaqaf.com
 -7تأثير التقنيات الذكية عمى الجوانب االساس
لمعمارة
تعددت التقنيات الذكية التي تؤثر عمى
جوانب العمارة الثالثة (الشكل واالنشاء والوظيفة) ،ففي
الجانب الشكمي يتجمى تأثير التقنيات الذكية في ظيور
االشكاؿ الجديدة وانواع االغمفة الجديدة ،فضالً عف
المواد الذكية المغمفة ،اما الجانب االنشائي تمثل في
التقنيات الذكية في التنفيذ (طرؽ االنشاء الذكية)،
( ،)faculty.ksu.edu.saكذلؾ تأثر العناصر
االنشائية كالجدراف والسقوؼ في عمميات االستجابة
الذكية لممؤثرات الخارجية. (Asefi, 2012, p870) .
وجاء الجانب الوظيفي في تغير بيف العناصر
ومستويات المبنى ،كالتغير في مكونات البرنامج
الوظيفي (العالقات االلكترونية) والعالقات الوظيفية،
وكذلؾ التغير في سموؾ المستخدـ وعالقتو بمكونات
المبنى (.)faculty.ksu.edu.sa
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ولعل اىـ الجوانب التي تخص التكويف
الخارجي ،ىو الجانب الشكمي ،حيث اولى البحث
اىمية ليذا الجانب مف خالؿ عدة مؤشرات ،واف أىـ
مايميز المباني الذكية قدرتيا عمى االستجابة لمظروؼ
الخارجية ،ويمثل غالؼ المبنى الخارجي –الواجيات –
األداة الفاعمة ليذا الدور ،فيي التي تفصل بيف الفراغ
الخارجي والداخمي وبالتالي يمكنيا أف تعمل كمتحكـ
في رد فعل المبنى الديناميكي ومنظـ فعاؿ لمعالقة بيف
الخارج والداخل ،وتختمف الواجية الذكية عف الواجية
التقميدية ففييا اجيزة التحكـ والسيطرة فيأمكانية تكيف
غالؼ المبنى الخارجي ليؤدي عممو كوسط منظـ
لممناخ(Kronenburg, 2007, p213)،
يعرؼ الغالؼ الذكي بأنو عبارة عف تكويف
مف عناصر البناء المعرضة لمطقس الخارجي لتؤدي
مجموعة مف الوظائف لالستجابة لمتغيرات البيئية
لممحافظة عمى راحة المستخدميف بأقل استيالؾ
لمطاقة .ضمف ىذا الغالؼ تكوف لعناصر الواجية
قابمية لمتكيف مف خالؿ قدرتيا عمى الضبط الذاتي في
تعديل وتغيير شكميا وىيئتيا(Wang, 2010, p5) ،
ويعد ضبط التكويف الشكمي الخارجي الناحية االىـ
الذي ستبحثو الدراسة وبنواحيو المتعددة.
اف اىـ وظيفة لمغالؼ الذكي ىو توفير
الراحة لشاغمي المبنى ،كالراحة الح اررية عف طريق
استخداـ الواجيات المزدوجة ،والتحكـ بنفاذ االضاءة
والتظميل والتيوية ومقاومة الح اررة(Murray, 2009, .
) p54اما الراحة السمعية تدار مف خالؿ عزؿ
الفضاءات الداخمية عف ضوضاء البيئة الخارجية ومف
اىـ المعالجات لتوفير الراحة البصرية استخداـ الستائر
الشمسية المسيطر عمييا اوتوماتيكياً (فاضل،2011 ،
ص )101كما تصنف االغمفة – الواجيات – الذكية
– المزدوجة  -الى ستة اصناؼ رئيسة (فاضل،
 ،2011ص.ص )107-103 .وىي كاآلتي:
 -1الواجية الصندوقية المقسمة ):(Box Facade
يتـ تقسيـ الواجية رأسياً وافقياً الى صناديق صغيرة
منفصمة عف بعضيا البعض .الشكل ((3
Exhaust-air

Summer day
2. Story

(Shaft Box
-2واجية اليياكل الصندوقية
) :Facadeتقوـ فكرتيا عمى االستفادة مف فروؽ
الضغط ونقاء اليواء ،حيث يتحرؾ اليواء في عمود
رأسي يصل عادة الى عدة طوابق تحت ضغط وسرعة
مرتفعة اضافة لمفرؽ في درجات الح اررة.الشكل()4

الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل ( )4المبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى االداري (ARAG-
) VERSICHERUNGTفػػي المانيػػا اسػػتخداـ واجيػػة
عم ػ ػػود اليػ ػ ػواء الص ػ ػػندوقية لعم ػ ػػل ف ػ ػػروؽ ف ػ ػػي الض ػ ػػغط
واالس ػػتفادة م ػػف التيوي ػػة الطبيعي ػػة ف ػػي المب ػػاني العالي ػػة.
وبتقسػيـ الواجيػة تعمػل كأعمػدة تيويػة مرتبطػة بفتحػػات
كل ثمانية طوابق )(Poirazis, 2006, p131
 -3واجية ممر اليواء ):(Corridor Facade
يكوف الفراغ المتوسط بيف الداخل والخارج مقسـ افقياً
لكل طابق .وفتحات دخوؿ وخروج اليواء توضع
قطرياً ،لمنع اختالط اليواء بيف الطوابق .الشكل ((5

ًَٕ 1998رج )(Stadttor Building, Düsseldorfانشكم ( )5يجُٗ
)(Wingginton, 2002, p152السزخذاو ٔاجٓخ يًش انٕٓاء

""chimney

Supply-air
shutter

Balustrade
panel

انشكم ( )3يجُٗ )(NORDDEUTSCHE LANDESBANK
رٕظٛففففففج انٕاجٓففففففخ انصففففففُذٔقٛخ انًقسففففففًخ افقٛففففففب ٔس سففففففٛب ثشففففففكم
يُفصم)(Tracy, 2003, p124

Vol. 24, No 2, December 2019, pp. 39-55

 -4الواجية متعددة الطوابق (Multi Story
) :Facadeوجود فراغ ىوائي غير مقسـ بيف الواجية
الخارجية والغالؼ الداخمي ،ويتـ عمل فتحات تيوية
كبيرة في اسفل واعمى الواجية تسمح لميواء بالدخوؿ
والخروج مف الفراغ الداخمي .الشكل ()6

)Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ

46 Sinan Mohammad talee: Using Intelligent Techniquesin Sustainable Buildings ….

كالييكل االنشائي والواجية -الغالؼ -الخارجية
والمعالجات فضال عف التصميـ الداخمي (فاضل،
 ،2011ص.)60

الشػػكل ( )6المقطػػع العرضػػي لمبنػػى ) (GSWيوضػػح
مس ػ ػػار التيوي ػ ػػة خ ػ ػػالؿ الب ػ ػػرج - ،ب ػ ػػالموف االزرؽ ف ػ ػػي
االسػ ػػفل وص ػ ػوالً الػ ػػى االحمػ ػػر فػ ػػي االعمػ ػػى  -والشػ ػػكل
الخ ػ ػ ػ ػ ػػارجي الس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الواجي ػ ػ ػ ػ ػػة متع ػ ػ ػ ػ ػػددة الطواب ػ ػ ػ ػ ػػق
)(Roberts, 2009, p117
 -5الواجية ذات شرائح التيويـة والتظميـل (Lovers
) :Facadeتتكػ ػػوف مػ ػػف ش ػ ػرائح دوارة تعمػ ػػل بمحػ ػػرؾ.
وعند اغالؽ الشػرائح تعمػل كواجيػة مغمقػة ،وعنػد فتحيػا
تسػػمح بزيػػادة التيويػػة مػػف خػػالؿ الغػػالؼ الي ػوائي بػػيف
طبقات الغالؼ.الشكل ()7

انشفففففكم ( )7انٕاجٓفففففخ راد شفففففشائو انزٕٓٚفففففخ ٔانزظهٛفففففم
انًزدٔجفففخ نًجُفففٗ (Glaxo Welcome House
)West)(Wingginton, 2002, p73
 -6الواجية المتراكبة :يتـ استخداـ اكثر مف مادة
واكثر مف غالؼ محدد لتحديد الشكل النيائي لمواجية.
كما لالنياءآت الخارجية لمتكويف الدور الميـ في
اظيار الشكل الخارجي بصورتو النيائية ،والمتمثمة
بالمواد المستخدمة وباألخص المواد الذكية وىي نتاج
تداخل المواد التقميدية مع االنظمة االلكترونية الدقيقة،
تالئـ الوظيفة التي وضعت مف اجميا ،عف طريق
المشغالت والمجسات االلكترونية في المادة ،ليصبح
اداء المادة غير تقميدي (ذكي) (Schwartz, 2009,
) p11اذ تتجاوب لمؤثرات طبيعية او صناعية ،مع
تغيير خصائصيا (كالشكل والموف  ....وغيرىا)،
ويمكف استخداـ تمؾ المواد في عناصر المبنى،
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 -8االطار النظري
بعــد مــا تــم طرحــو مــن فق ـرات نظريــة معــززة لموضــوع
البحــــث تمكــــن البحــــث مــــن اظيــــار االطــــار النظــــري
بمفرداتو المتعددة ،والذي شمل جوانب العمارة المتـأثرة
بالتقنيـــــات الذكيـــــة الجـــــدول ( ،)1اذ تمثمـــــت بـــــثلث
مفردات رئيسة وىي:
 1-8الجانب الشكمي :المتمثل بغلف المبنى
الخارجي من خلل سماتو ،وانواعو والمواد
المستخدمة فيو.
 2-8الجانب االنشائي :المتمثل بداي اة بعمميات
التنفيذ الحوسبية ،المرتبط بسرعة التركيب ،وانواع
ومواد الييكل االنشائي فضل عن العمميات المرتبطة
بو من تحريك وتحويل.
 3-8الجانب الوظيفي :المتضمن ثلث جوانب وىي؛
االتمتة باستخدام اآلالت واالجيزة االلكترونية،
والمراقبة واالنظمة.
 -9االمثلت التطبيميت ومىهج وحذود الذساعت
سززضفففًٍ ْفففزِ انفقفففشح ػفففذدا يفففٍ االي هفففخ انزففف ٙرزًٛفففز
ثٕصفٓب يجبَ ٙركٛخ ٔيحققخ نًؼبٛٚش االسزذايخ ،ار سفٛزى
رحهٛهٓفففب ٔصففففٛبٔ ،رحذٚفففذ ٔجفففٕد انًففففشداد انًقبسفففخ
نهً فففبل ،يفففٍ ػًهٛفففخ رحهٛفففم انُصفففٕص انُقذٚفففخ نؼُٛفففبد
انذساسخٔ ،اشبس ثَٕزفب انفٗ رهفل انؼًهٛفخ ثٕصففٓب يُٓجفب
ثح ٛففففب (ثَٕزففففب ،6991 ،ص .)601اٌ ارصففففبل انًٕضففففٕع
ثبالسزذايخ ٔثبنجبَت انجٛئ ٙرحذٚفذأ ،نغفشا االسفزفبدح
يففففٍ اسففففزُزبجبد انجحففففث ٔرٕصففففٛبرّ ضففففًٍ ٔاقؼُففففب
انًؼًفففبس٘ ٔانجٛئففف،ٙرى رحذٚفففذ االي هفففخ ضفففًٍ انًُطقفففخ
انًقبسثفففخ نًُففففب ٔسففففظ ٔجُفففٕة انؼففففشا يففففٍ خففففالل
رحذٚففذانًجبَ ٙانًٕظفففخ نهزقُٛففبد انزكٛففخ ضففًٍ انًحففٛظ
االقه.ًٙٛ
ٔػُذ انجح ٕاالسزقصبء ضًُذ انذساسخ خًسخ يجبَ ٙراد
فؼبنٛبد اداسٚفخ -ثقبفٛفخ انجفذٔل ( ،)2ضفًٍ يُطقفخ ٚغهفت
ػهٓٛفففب انًُفففب انصفففحشأ٘ انحفففبس  -يُفففب دٔل انخهفففٛ
انؼشثفففف(sites.google.com) -ٙكَٕففففّ االقففففشة نًُففففب
ٔسظ ٔجُٕة انؼشا انًصُج ضًٍ انًُب انصفحشأ٘
انجبف ان بنث ٔٚغط %10 ٙيٍ انجالد –ٔسطٕثفخ يشرفؼفخ
ف ٙانجُٕة ضًٍ أقبد انصٛج.(qu.edu.iq).
عيمتصررررش التحليرررر علررررً –الجبوررررب ال ررررىلي -الىاجهررررت
الخبسجيرررت للمبىرررً وورررشا لىىوهرررب اوثرررش تعبيرررشا عررره دوس
التىىىلىجيب الزويت علً الجبوب ال ىلي للعمربسة عمىمرب،
وبررربلمبىً المغرررتذا ب رررى يرررب  ،ومرررب يتررر ثش المتلمررري
ببل ى الخبسجي بذايت لب تفبعله مع الجىاوب االيرشي،
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الخربسجي ل رى

عه طشيك عمبث واوىاع ومىاد الغرف
المبىً.
الجدوؿ ( )1االطار النظري الخاص بتوظيف التقنيات
الذكية في الجوانب االساس لمعمارة (الباحث)
ث

الجىاوب المت ثشة ببلتمىيبث
الزويت (المفشداث الشئيغت)
الجبوب ال ىلي

2

الجبوب االو بئي

3

الجبوب الىظيفي

1

المفشداث الجبوبيت
الغرررررررف
الخرربسجي
الىاجهت-

عررمبث الغررف
الخبسجي
-الىاجهت-

ال فبفيت
الخفت
الممبومت
عشعت الفه والتشويب
الذيىبميت
المشووت
عمف
التحشيه

التحىيش

اورررىاع الغرررف
الخبسجي

مررررىاد الغررررف
الخبسجي
اوىاع الهيى االو بئي
التحشيه

عمليبث التىفيز الزويت
عشعت الفه والتشويب
مىاد الهيى االو بئي
التحىيش
االتمتت

الطبلتالحشاسيت

اإلوبسة
المشالبت
الىوم

جذاس
وبفزة
عىبصش ايشي
عمف
جذاس
وبفزة
عىبصش ايشي

الىاجهرررررررررررررررربث الىاجهت الصىذوليت الممغمت
المضدوجررررررررررررررررت واجهت الهيبو الصىذوليت
الزويت
واجهت ممش الهىاء
الىاجهت متعذدة الطىابك
الىاجهت راث ششائح التولي والتهىيت
الىاجهت المتشاوبت
المىاد الزويت
المىاد المغتذامت مع تمىيبث رويت
الذوسان
الجذاس
االوضالق
الذوسان
الغمف
االوضالق
التصميم الحىعبي الذليك
المىاد الزويت
المىاد المغتذامت مع تمىيبث رويت
التىييف

بشامج صمىيت شمغيت
اعت عبس دسجت الحشاسة
ليبط ضغظ الهىاء
ليبط الشطىبت

أوومتإطفبءاألضىاءب ىألوتىمبتيىي
الغيطشة علً سد الفع الضىئي

االمه
علىن ال بغليه
الىلبيت مه الحشيك
البيبوبث
االتصبالث
االفميت
الحشوت
الصىث

العمىديت
المختلطت
المىاد الزويت
المىاد المغتذامت مع تمىيبث رويت

جذٔل ( )2صٕس االي هخ انخبضؼخ نهذساسخ (انجبحث)
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 -1برج الحمراء

 -2مبنى ابراج البحار

 -4مبنى شركة سٌمنس

 -3مبنى مكتبة الملن فهد

 -5مبنى الوكالة الدولٌة للطالة المتجددة

 - 10التطبيق
سػػيكوف تحميػػل االمثمػػة ضػػمف جػػدوؿ معػػد لمقيػػاس (جػػدوؿ  )3يوضػػح ماىيػػة المبنػػى ،وطبيعتػػو الوظيفيػػة فضػػال عػػف
المفردات المقاسة وصفياً ،باالعتمػاد عمػى تحميػل النصػوص النقديػة والوصػفية لممشػاريع ،باعتمػاد المػنيج الوصػفي كمػنيج بحثػي
يحمل النصوص الخاصة بكل مشروع.
جدوؿ ( )3الخاص بكل مثاؿ خاضع لمقياس مف جانبو الشكمي (الباحث)

المشروع:
الموقع:
الصور التوضيحية الخاصة بالمبنى

المصمم:
السنة:
المفردات

وظيفة المبنى:

الوصف

 1-10برج الحمراء
يقع برج الحمراء في الكويت العاصمة ،وىو اعمى مبنى في المدينة بارتفاع ( )412متر و بػ ( )74طابق ،اذ يعد
مف أفضل ابداعات عاـ  2011حسب مجمة التايـ .ويبدو الييكل األيقوني ينطوي بشكمو ،معب ار عف الرداء التقميدي في منطقة
شبو الجزيرة العربية ،لخمق شكال فعاال ييدؼ إلى تحقيق أقصى قدر مف المشاىدات وتقميل مكاسب الح اررة الشمسية بتقنيات
ذكية بالكامل .ويتألف المبنى مف مكاتب ادارية ومراكز تجارية ومسارح متطورة ).(www.archdaily.com
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الجدوؿ ( )4يوضح التعريف االولي بالمشروع والقيـ المقاسة لمجانب الشكمي (الباحث)
المشروع :برج الحمراء
الموقع( :الكويت العاصمة ،الكويت)

المصمم :مجموعة شركات )(SOM
السنة2011 :
المفردات المقاسة
ســـــــــــــــــــــــمات الشفافية
الغـــــــــــــــــــــلف
الخارجي

انواع الغلف
الخارجي
مـــواد الغـــلف
الخارجي

وظيفة المبنى :ادارية-تجارية

الوصف
يػ ػػوفر الشػ ػػكل النحتػ ػػي لممبنػ ػػى شػ ػػفافية عمػ ػػى الجػ ػػانبيف الشػ ػػمالي
والش ػ ػرقي والغربػ ػػي باتجػ ػػاه الخمػ ػػيج والتعتػ ػػيـ شػ ػػبو الكامػ ػػل ضػ ػػد
الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمس الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحراوية الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديدة إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوب
)(www.archdaily.com
إنشػػاء الجػػدار الجنػػوبي الصػػمب لزيػػادة مقاومػػة المبنػػى لمظػػروؼ
المقاومة
البيئيػػة الخارجي ػػة ل ػػيس فقػػط ذل ػػؾ ب ػػل يأخػػذ دور العم ػػود الفق ػػري
الييكمي لممبنى(Rosenfield,2012, p8).
التقميػػل مػػف مكاسػػب الح ػ اررة الشمسػػية عمػػى أرضػػيات المكاتػػب،
التحريك
يتـ تحريؾ ربع كل لوحة تغطػي الفتحػات مػف الجانػب الجنػوبي،
حي ػ ػػث تتح ػ ػػوؿ م ػ ػػف الغ ػ ػػرب إلػ ػ ػػى الش ػ ػػرؽ ف ػ ػػوؽ ارتف ػ ػػاع البػ ػ ػػرج
)(Rosenfield,2012, p6
تػـ تحػػوير شػػكل الفتحػػات الخارجيػػة بحيػػث تسػػتند إلػػى العالقػػة بػػيف
التحوير
الواجيػػة وموقفيػػا فيمػػا يتعمػػق بالشػػمس حسػػب التوجيػػو لمتقميػػل مػػف
االشعاع الشمسي الحار(Rosenfield,2012, p8).
الواجيــــات المزدوجــــة تػػـ توظي ػػف الواجيػػة المتراكب ػػة ف ػػي الطوابػػق الس ػػفمية اس ػػتخدمت
واجية ممر اليواء ،كذلؾ تـ استخداـ واجية اليياكل الصندوقية
الذكية
في وسط واعمى البرج (الباحث)
المبنػػى ذكػػي بالكامػػل فيػػو مػػدعوـ بييكػػل مػػف األليػػاؼ الضػػوئية
المواد الذكية
لضماف تقنية عالية الجػودة ،وتعمػل عمػى جميػع متطمبػات البػرج
الذكي ػ ػػة بدق ػ ػػة عالي ػ ػػة واتق ػ ػػاف مطم ػ ػػق بم ػ ػػا فيي ػ ػػا اض ػ ػػاءة المبن ػ ػػى
ليالً)(www.alanba.com.kw
المـواد المســتدامة مــع استخداـ مادة الحجر الجيري التقميدية في اكساء الجدار
الجنوبي كجمد واقي وعزؿ المبنى ضد الشمس الصحراوية
تقنيات ذكية
الساخنة ودرجات ح اررة يمكف أف تصل إلى ( )55درجة
مئوية)(Meinhol,2012, p3باسموب ىندسي يستجيب لحماية
المبنى مف الظروؼ البيئية الحرجة(Rosenfield,2012, .
)p8

 2-10ابراج البحار
تعد ابراج البحار بشكميا غيػر العػادي مب ٍ
ػاف مبتكػرة مػف الناحيػة الفنيػة ،اذ تتميػز بأىميتيػا الوظيفيػة فػي ادارة مجمػس ابػو
ظبػي لالسػػتثمار فػي المبنػػى االوؿ ،امػػا المبنػى الثػػاني فضػـ المكاتػػب االداريػػة التابعػة لبنػػؾ اليػالؿ ،امػػا مػػف ناحيػة االسػػتدامة فػػاف
المبنييف مكيفيف مػع الحػ اررة الحارقػة لمدينػة ابػو ظبػي التػي تصػل الػى ( )54درجػة مئويػة وفػي مثػل ىػذه الظػروؼ الجويػة القاسػية
يمثل التصميـ البيئي األولوية األولى في جدوؿ أعماؿ التصميـ ،وىذا ماعكسػو الجانػب الشػكمي باسػتخداـ المرشػحة (مػادة خشػبية
شعرية) عمى الواجيات الخارجية بأسموب معاصر ).(Ahlawat, 2015, p1
الجدوؿ ( )5يوضح التعريف االولي بالمشروع والقيـ المقاسة لمجانب الشكمي (الباحث)
المشروع :ابراج البحار
الموقع( :ابو ظبي ،االمارات العربية المتحدة)

المصمم :إيترأوبورف ،شركة "أيداس"
السنة2012 :
المفردات المقاسة الوصف
ويقػػدـ زجػػاج المبنػػى الرؤيػػة الخارجػػة و التمتػػع باإلطاللػػة
ســــــــــمات الشفافية
عم ػ ػػى أكب ػ ػػر ق ػ ػػدر ممك ػ ػػف م ػ ػػف المن ػ ػػاظر الطبيعي ػ ػػة ح ػ ػػوؿ
الغــــــــلف
البناء)(hnauae.com
الخارجي
أف ىذا النظاـ يتيح االستغناء عف الزجاج السميؾ والثقيل
الخفة
لمحماية مف أشعة الشمس و استبدالو بالزجاج
الرقيق)(hnauae.comفضال عف توظيف المرشحة
الشعرية والخشبية والمعروفة بخفة مادتيا
وظيفة المبنى :ادارية

المقاومة
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انـــــــــــــــــواع
الغـــــــــــلف
الخارجي
مـــــــــــــــــــواد
الغـــــــــــلف
الخارجي

التصػ ػػميـ مبنػ ػػي عمػ ػػى مفيػ ػػوـ األزىػ ػػار التكيفيػ ػػة
الدينامية
و"المرش ػ ػػحة"  -شاش ػ ػػة تظمي ػ ػػل ش ػ ػػعرية خش ػ ػػبية،
شاش ػػة التظمي ػػل ى ػػذه دينامي ػػة وحساس ػػة تعم ػػل ؾ
"مرشحة" ،تعتبر كفالتر لإلشػعاع الشمسػي عمػى
الواجيػػة الثانويػػة وتقمػػل مػػف الػػوىج (Ahlawat,
)2015, p1
عنػػد شػػروؽ الشػػمس صػػباحا – اتجػػاه الشػػرؽ ،-
التحريك
تتحػػرؾ المرشػػحات فػػي ىػػذا الجانػػب مػػف المبنػػى
وتبدأ في االنغالؽ ،وعندما تتحرؾ الشمس حػوؿ
المبن ػ ػػى ،ك ػ ػػل شػ ػ ػريط عم ػ ػػودي م ػ ػػف المرش ػ ػػحات
تتحرؾ مع الشمس .في الميػل كػل ىػذا السػكريف
ينطػ ػ ػػوي وينفػ ػ ػػتح ،وكػ ػ ػػل ىػ ػ ػػذا مبػ ػ ػػرمج وبػ ػ ػػأجيزة
استشعار دقيقة.(Ahlawat, 2015, p2).
ت ػ ػػـ تح ػ ػػوير حج ػ ػػـ وش ػ ػػكل االس ػ ػػطوانة اي زي ػ ػػادة
التحوير
الحجـ مع مساحة سطحية قميمة مما سيقمل مػف
المساحة السطحية المتعرضػة لإلشػعاع الشمسػي
)(Ahlawat, 2015, p1
الواجيـــــــــــــــــــــــــات يتضػ ػػح مػ ػػف القش ػ ػرة الخارجيػ ػػة لممبنػ ػػى اسػ ػػتخداـ
المزدوجة الذكية الواجيػػة ذات ممػػر اليػواء مػػع امكانيػػات الواجيػػة
ذات شرائح التظميل والتيوية (الباحث).
التصػ ػ ػػميـ لكػ ػ ػػال البػ ػ ػػرجيف مػ ػ ػػدعوـ مػ ػ ػػف الطاقػ ػ ػػة
المواد الذكية
المتج ػ ػ ػػددة المس ػ ػ ػػتمدة م ػ ػ ػػف لوح ػ ػ ػػات فوتوفولت ػ ػ ػػؾ
المواجية لمجنوب واالعتماد عمػى الطاقػة المولػدة
مني ػػا فػ ػػي المبنيػ ػػيف ،م ػػا يقػ ػػارب ( )5فػ ػػي المائػ ػػة
فضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخيف الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه
)(uk.phaidon.com
المـــــــــــــــــــــــــــــواد ي ػ ػػتـ تغطيػ ػ ػػة كػ ػ ػػل مثمػ ػ ػػث مػ ػ ػػع األليػ ػ ػػاؼ الزجاجيػ ػ ػػة
المســـتدامة مـــع الصػػغيرة مبرمجػػة لالسػػتجابة لحركػػة الشػػمس ،ىػػو
تقني ػػة قديم ػػة تس ػػتخدـ بطريق ػػة حديث ػػة ،ي ػػتـ حمايػ ػػة
تقنيات ذكية
النظاـ بأكممو مف قبػل مجموعػة متنوعػة مػف أجيػزة
االستشعار)(Ahlawat, 2015, p1

 3-10مكتبة الممك فيد الدولية
يعتبر مبنى مكتبة الممؾ ف يد الوطنية ،مف المباني الثقافية األكثر أىمية في المممكة العربية السعودية ،اذ يتميػز بشػكمو الفريػد
والتعامل مع الواجية بعنصر تقميدي –االغشية الخيمية -برؤية حديثة .اما مف ناحيػة التعبيػر عػف االسػتدامة كػاف عػف طريػق اسػتخداـ
مفاىيـ الطاقة الحديثة التي تمر بجميع أنشطة المبنى بأساليب وتقنيات معينة وألوؿ مرة في العالـ العربي ،تػـ االنتيػاء مػف انشػاءه بعػد
خمس سنوات مف البناء في تشريف الثاني .(www.archdaily.com) 2013
الجدوؿ ( )5يوضح التعريف االولي بالمشروع والقيـ المقاسة لمجانب الشكمي (الباحث)
المشروع :مكتبة الممك فيد الوطنية
الموقع(:الرياض ،المممكة العربية السعودية)

المصممGerber Architekten :
السنة2013 :
المفردات المفردات المقاسة
ســــــــــــــــــمات الشفافية
الغــــــــــــــــلف
الخارجي
المقاومة
المرونة
التحريك
انـواع الغــلف
الخارجي

مواد الغلف
الخارجي
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الدينامية
الواجيـــــــــــــــــــــــات
المزدوجة الذكية
المواد الذكية

وظيفة المبنى :ثقافية – ادارية

الوصف
يػتـ انكسػػار الضػوء ثالثػػي األبعػاد ،فيجمػػع بػيف الحمايػػة المطموبػة مػػف
أشػػعة الشػػمس وتغمغػػل الضػػوء بشػػكل كػ ٍ
ػاؼ مظي ػ اًر المبنػػى بشػػفافية
عالية.(www.archdaily.com).
األغشية البيضاء المرتبة ،بدعـ ثالثي األبعػاد ،مشػدودة بأسػالؾ قويػة
مع ىيكل المبنى).(www.aasarchitecture.com
المرونة في حركة االغشية البيضاء وبتقنية ذكية
حرك ػػة االغش ػػية البيض ػػاء وبتكنولوجي ػػة حديث ػػة وحس ػػب االس ػػتفادة م ػػف
اشعة الشمس(aasarchitecture.com).
تغير الحركة تبعاً لدرجة الح اررة اثناء النيار والميل
مػف خػػالؿ المالحظػػة المباشػرة يتضػح الغػػالؼ المػػزدوج المسػػتخدـ فػػي
الواجية واستخداـ واجية ممر اليواء والعناصر المتحركة( .الباحث)
استخداـ االغشية البيضاء التي لػدييا مسػتوى تغمغػل الطاقػة الشمسػية
( )7في المائة فق ط ،وفػي نفػس الوقػت يجعػل مػف الممكػف النظػر الػى
ال ػػداخل والخ ػػارج عم ػػى ح ػػد سػ ػواء .فض ػػال ع ػػف الفكػ ػرة غي ػػر التقميدي ػػة
لمخيمة العربية.(www.archdaily.com) .
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( 4-10مبنى شركة سيمنس)
تـ تشييد مقر "سيمنس" الجديد باستخداـ مواد مستدامة وتقنيات تعزز كفاءة استخداـ الطاقة ،وىو ما جعل منو أوؿ
مبنى إداري في أبوظبي يحصل عمى شيادة الريادة في الطاقة والتصميـ البيئي  LEEDمف الفئة البالتينية .وقد أرسى مبنى
"سيمنس" الجديد ركائز األبنية المستقبمية في منطقة الشرؽ األوسط وخارجيا ،نظ اًر لمعايير االستدامة التي تـ توظيفيا في
المبنى والتقنيات المستخدمة في تطويره(www.mubadala.com(.
الجدوؿ ( )5يوضح التعريف االولي بالمشروع والقيـ المقاسة لمجانب الشكمي (الباحث)

المشروع :مبنى شركة سيمنس
الموقع( :ابوظبي ،االمارات العربية المتحدة)

المصمم :شيبارد روبسون
السنة2014 :
المفردات المقاسة الوصف
ســـــــــــــــــــــــمات الشفافية
الغـــــــــــــــــــــلف
الخارجي
الخفة

وظيفة المبنى :ادارية

اف الواجية الخارجية مف معدف األلمنيوـ ليحد مف أشعة الشمس ،مع
توفير شفافية لقدر مف الضوء الخارجي الطبيعي واإلطالالت الجميمة
((www.mubadala.com
تـ تصنيع المظمة الخارجية مف معػدف األلمنيػوـ خفيػف الػوزف ،ليحػد
مف اكتساب الح اررة مف أشعة الشمس )(www.mubadala.com
يعمل غالؼ المبنى عمى الحماية مف اشعة الشمس اثناء النيار في
المقاومة
المبنى ،فضال عف مقاومتو ضد العواصف الرممية
).(www.archilovers.com
يستخدـ التظميل الشمسي بتحريؾ عناصر غالؼ المبنى ببرامج
التحريك
محاكاة حاسوبية لتحقيق األصمح والعثور عمى الحل االكفأ في
التصميـ )(www.archilovers.com
جػػا ءت الفكػرة مػػف تحػػوير شػػكل المػػوفرات كػػأوراؽ األشػػجار لالسػػتجابة
التحوير
مػػع البيئػػة المحيطػػة والمنػػاخ لتحقيػػق أقصػػى قػػدر مػػف الكفػػاءة واألداء
مف اصطياد الضوء)(www.archilovers.com
انواع الغلف الواجيـــــــــــــــــــــات ويتمت ػػع المبن ػػى ال ػػذي ص ػػمـ عم ػػى مب ػػدأ "ص ػػندوؽ داخ ػػل صػ ػػندوؽ"،
المزدوجة الذكية بدرجة عالية مف العػزؿ الحػراري فيتضػح اسػتخداـ واجيػة ممػر اليػواء
الخارجي
واس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الواجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذات العناص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المتحرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
)(www.mubadala.com
مـــواد الغـــلف المــــــــــــــــــــواد اف كػػل مػػف تصػػميـ المبنػػى والم ػواد المسػػتدامة المسػػتخدمة فػػي بنائػػو
المســـــــتدامة بتقنيػػات متقدمػػة التػػي تػػـ توظيفيػػا فيػػو ،تعمػػل عمػػى ترشػػيد اسػػتيالؾ
الخارجي
مـــع تقنيـــات الطاقة ،حيث يسػتيمؾ بنحػو نصػف مػا تسػتيمكو المبػاني المسػاوية لػو
في الحجـ(www.mubadala.com).
ذكية

( 5-10مبنى الوكالة الدولية لمطاقة المتجددة)
يمثل المقر الرئيسي لموكالة الدولية لمطاقة المتجددة نقطة تحوؿ حقيقية في خفض الطمب عمى الطاقة بنسبة  ،٪50وىو مثاال
يحتذى بو في االستدامة ،ويتألف المبنى مف ثالثة أبنية متصمة ببعضيا بمساحة  31983مت ار مربعا وىو أوؿ مبنى يناؿ
شيادة "أربع آللئ" وفق نظاـ "استدامة" لتصنيف المباني مف مجمس أبوظبي لمتخطيط العمراني)(www.mubadala.com
انجذٔل (ٕٚ )5ضو انزؼشٚج االٔن ٙثبنًششٔع ٔانقٛى انًقبسخ نهجبَت انشكه(ٙانجبحث)
المشروع :مبنى الدولية لمطاقة المتجددة
الموقع( :ابوظبي ،االمارات العربية المتحدة)

المصمم :وودز باغوت
السنة2015 :
المفردات المقاسة الوصف
تظير المكاتب المحيطة مف الواجيات المزججة ارتفاع
ســمات الغـــلف الشفافية
السقف الكبير وألكثر مف ثالثة أمتار ،مما يسمح ضوء
الخارجي
النيار الختراؽ وسط المبنى مف الداخل
)(www.designboom.com
لمح ػػد م ػػف المكاس ػػب الح ارري ػػة الناجم ػػة ع ػػف أش ػػعة الش ػػمس
التحريك
المباش ػ ػ ػ ػرة ،تتضػ ػ ػ ػػمف الواجيػ ػ ػ ػػات أجي ػ ػ ػ ػزة التظميػ ػ ػ ػػل األفقيػ ػ ػ ػػة
والعمودي ػػة .ويختم ػػف اتج ػػاه التظمي ػػل ووض ػػعو تبع ػػا لمواجي ػػة
التي تركب عمييا)(www.cibsejournal.com
تحسيف وتحوير الزجاج لتقميل المكاسب الح اررية وتحقيق
التحوير
أقصى قدر مف ضوء النيار )(www.cibsejournal.com
نجاح استراتيجية الحد مف طاقة التبريد مف قبل واجيات
المبنى ،والتي صممت بمنحني بسيط لتقميل تأثير المكاسب
الشمسية في أي وقت معيف )(www.cibsejournal.com
انــــــواع الغــــــلف الواجيـــــــــــــــــــــــــات يتػألف المبنػػى مػػف ثالثػػة أبنيػة متصػػمة ببعضػػيا ضػػمف اطػػار
المزدوجة الذكية موحد في واجيات المباني الثالثة بتوظيف كاسػرات التظميػل
الخارجي
(الباحث).
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تـ تحسيف كمية الزجاج في الواجيات بنسبة  ٪30لتقميل
مــــــــواد الغــــــــلف المواد الذكية
المكاسب الح اررية  ،مع دخوؿ كمية ضوء النيار فالزجاج
الخارجي
المستخدـ عالي األداء وعزؿ عالي الكفاءة" .لقد تـ
تحسيف نسبة الزجاج إلى مادة صمبة لتحقيق كفاءة في
الطاقة )(www.cibsejournal.com
يتضمف المبنى األلواح الشمسية (خاليا كيروضوئية)عمى
السطح بقدرة  1000متر مربع عمى السطح ،والذي يحقق
ما يقرب مف  ٪8.5مف إجمالي متطمبات الطاقة في
المبنى(www.cibsejournal.com).
كما تشمل المواد المستخدمة في البناء اإلسمنت المحمي
منخفض الكربوف)(www.alittihad.ae
المـــواد المســـتدامة وتشػػمل الم ػواد المسػػتخدمة الحديػػد الصػػمب المعػػاد تػػدويره
مع تقنيات ذكية
ومػ ػ ػ ػ ػ ػواد البنػ ػ ػ ػ ػ ػػاء المحمي ػ ػ ػ ػ ػػة كونيػ ػ ػ ػ ػ ػػا مص ػ ػ ػ ػ ػػد ار مسػ ػ ػ ػ ػ ػػتداماً
لممواد)(www.alittihad.ae
األلمنيوـ المستخدـ تـ االستفادة منو كمادة معاد
تدويرىا(www.designboom.com) .

 -11الىتبئج
ثؼذ انزطجٛق ػهٗ االي هخ انًُزقبح نهذساسخ انؼًهٛخ اظٓشد انُزبئ رٕظٛفج كفم يففشدح يفٍ انًففشداد انًقبسفخ فف ٙانجبَفت انشفكهٙ
نهًجُٗ انًسزذايخ ف ٙانًُبطق انحبسح ٔكبَذ انُزبئ كًب ف ٙانجذٔل ()6
انجذٔل (َ )6زبئ انًفشداد انًٕصٕفخ نهجبَت انشكه ٙنهً ُٗٛانًسزذاو ٔانًزأثشح ثبنزقُٛبد انزكٛخ (انجبحث)
د

1

جىاورررررب العمررررربسة المتررررر ثشة المفشداث الممبعت
ببلتمىيبث الزويت
انجبَت انشكهٙ

انغفففففففففففففففففففففففففالف
انخبسجٙ
-انٕاجٓخ-

االمثلت التطبيميت
برررررررررررش ابرررشا مىتبرررررررررررت مبىررررررررررً مبىررررررررً
الحمشاء البحبس مله فهذ عيمىظ الىوبلت
سفففًبد انغفففالف
انخبسجٙ
-انٕاجٓخ-

اَففٕاع انغففالف -
انٕاجٓففففففففففففففففففففخ-
انخبسجٙ

يفففففٕاد انغفففففالف
انخبسجٙ
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انشفبفٛخ
انخفخ
انًقبٔيخ
سشػخ انفل ٔانزشكٛت
انذُٚبيٛخ
انًشَٔخ
سقج
انزحشٚل
جذاس
َبفزح
ػُبصش اخشٖ
سقج
انزحٕٚش
جذاس
َبفزح
ػُبصش اخشٖ
انٕاجٓفففففففففففبد انصُذٔقٛخ انًقسًخ
انًزدٔجففففففففففخ انٓٛبكم انصُذٔقٛخ
انزكٛخ
يًش انٕٓاء
يزؼذدح انطٕاثق
راد ششائو انزظهٛم
انًزشاكجخ
انًٕاد انزكٛخ
انًٕاد يغ رقُٛبد ركٛخ
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 1-11مناقشة النتائج
ابرز الجدول السابق الخاص بعرض النتائج ظيور
المفردات بنسب متفاوتة وكما يمي:
 -1سمات الغلف الخارجي
 ظيرت مفردة الشفافية مف خالؿ التطبيق بنسبة( )%100مما يؤشر انعكاسيا الفعاؿ في الجانب
الشكمي لممبنى المستداـ.
 اما سمات الخفة وتحوير النوافذ بنسبة ( )%40التيقد تظير في شكل العمارة المستدامة.
 وقد اتت سمات المرونة وتحريؾ النوافذ وتحويرالجدراف والعناصر االخرى بنسبة ( )%20التي مف
الممكف تفعيميا.
 -2انواع الغلف (الواجية الخارجية)
 جاءت المفردة الخاصة بالواجيات المزدوجة الذكيةذات اليياكل الصندوقية بنسبة ( )%20قد تؤشر نسبي ًا
في التصميـ.

 -3مواد الغلف الخارجي
 جاءت كل مف المفردتيف (المواد الذكية ،الموادالتقميدية مع تقنيات ذكية ) بنسبة ( )%80لكل منيما
مما يؤشر دورىا الفعاؿ والميـ لدور المواد لسماتيا او
لمتقنيات الذكية التي تطوعيا.

 -12االستنتاجات
 -1يعد تأثير التقنيات الذكية عمى الجانب الشكمي
ذو اىمية خاصة اذا ما ارتبطت بمناخ وبيئة حارة من
خلل خصوصيتو في الحماية من الظروف المناخية
القاسية ،من ناحية نوع الغلف والمواد المركبة
لمغلف الخارجي ،والسمات الشكمية لمغلف.
 -2يكمن دور التقنيات الذكية عمى جوانب العمارة
المختمفة ،كالجانب الوظيفي ال سيما في منظومات
المبنى المؤتمتة ،وتوفير الراحة الحرارية لمشاغمين
بشكل خاص .اما الجانب االنشائي فتعد تقنيات
التنفيذ الذكية من الوسائط الميمة لتصميم اشكال
المباني الذكية.
 -3التزاوج بين تقنيات المبنى الذكي ومعايير
االستدامة ،تحديدا فيما يتعمق بالجانب البيئي
والجانب االجتماعي وتغيير سموك شاغمي المبنى.
 -4يمكن لممواد االعتيادية ان توظف بتقنيات ذكية
تعكس قدرة التكنولوجيا في التصميم فضلا عن التنفيذ
واالداء ،وباألخص بموادنا التقميدية وضمن بيئتنا
المحمية ذات الخصائص المستدامة .كما في استخدام
المواد في االمثمة الواردة اعله -كل منيا حسب بيئة
البمد -كالحجر الجيري التقميدي ،واالغشية البيضاء،
ومادة الخشب.
 -5االستخدام االمثل لممواد عالية األداء – المواد
الذكية -لو االثر الجيد في التقميل من كمف الطاقة
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والحفاظ عمى الموارد من االستنزاف ،اذ تقدم ىذه
المواد وعمى المدى البعيد دعما قويا لممبنى موفراة
كمف الصيانة ألنيا مستدامة بطبيعتيا ،ويمكن
تطويرىا من المواد محمية الصنع.
 -6يمكن لشكل المبنى المستدام والمدار بتقنية ذكية
ان يتخذ عددا من االشكال تصمم ضمن سمات
المقاومة لمظروف الخارجية القاسية ،والتحريك في
عناصر الواجية مع حركة الشمس –الواجية ذات
الشرائح المتحركة ،-لتلفي االشعاع الشمسي الحار
والوىاج اثناء النيار ،التي يتسم بيا مناخ بمدنا
العراق.
 -7تؤثر طبيعة عمل المبنى – وظيفتو – عمى
الشكل الخارجي من خلل اختيار نوع الغلف
الخارجي او اختيار المواد فضلا عن طبيعة اآلليات
المستخدمة.
 -13التوصيات
 االستفادة التصميمية من استخدام التقنيات الذكيةالمسيطرة عمى الناحية البيئية في المبنى ،وعمل
دراسات خاصة بذلك ،وباألخص في المناطق الحارة
في اعادة تصميم البيئة الداخمية لعمارتنا ،وانعكاسيا
في الشكل الخارجي.
 تركيز المعرفة بتقنيات تصميم واجيات المبنىالذكي والمحققة لمعايير االستدامة ،وبالذات عند
طمبة العمارة ،في استخدام احد اصناف االغمفة الذكية
في مشاريعيم المعمارية والمحمية.
 يوصي البحث بعمل تراكب بين التقنيات الذكيةومعايير العمارة المستدامة ،لكونيا تشكل االولوية في
تحقيق عمارة المستقبل السيما مع التقدم التقني
المتسارع الذي تشيده دول العالم.
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Abstract:
Intelligent techniques represent integration between building system and technology. The
merge of these techniques within a building serves and eases our life. Intelligent techniques became
a common concept that defines the highest levels of various standards, which determine indoor
environmental health. In other words, they increase productivity, raise prosperity, as well as
enhancing the efficiency of resources, cost, flexibility, and adaptability. Thus, intelligent
techniques reflect the concept of sustainability, as their effects cover all the main building aspects
of function, structure, and form. The study considers form as the most obvious affected aspect of a
sustainable building, especially as the intelligent techniques and materials formed the building
envelope.
The research is conducted on case-study samples from the region of Arab Gulf, which have a hot
desert climate that is similar to the third desert climate in Iraq. The study defines the research
problem as The knowledge insufficiency of the formal aspect identifications (with various
classifications) that affected by intelligent techniques of sustainable buildings in the hot desert
climate. The research aims to determine the aspects affected by intelligent techniques of the
sustainable building in general and to verify their role and impact on the formal aspect of the façade
design that can achieve the sustainability standards. Further, the samples of the case-study location
in the hot desert climate aim to employ results on our local architecture in Iraq particularly.
The study defines its own structure and methodology in order to achieve its goals and solve the
research problem, by dividing the research into several stages. Starting from defining the concept
of the intelligence, and exploring previous studies to represent the theoretical framework. Then,
listing the case-study samples, and measuring them using the descriptive analysis method, by
analyzing the critical contexts upon the selected samples. The research concluded important points
of the impact of the intelligent techniques on the formal aspect of the building. As the harsh
conditions of the hot desert climate represent itself as a main challenge in the process, building
protection against solar radiation and incandescent is vital. That is possible by methods of stirring,
resistance, modulation, the control of the intelligence and the sustainability of the exterior
materials.
Keywords: intelligent techniques, intelligent materials, facades, sustainable building, formal
aspect.
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