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الملخص
تصددددرل المملاة العربية السدددعومية المركل الشالع عشدددر عالميا ا مه حيع اسدددتهالك الطاًةل ذلي وقا ا لتصدددني

وكالة

اال ستخوارال المركلية (CIA( 2017ل مما أثر سلويا ا على الم ستوي االًت صامي وأهداف رؤية  2030لتحقيق ا ستدامة
العمران (الويئيةل االجتماعيةل االًتصددداميةول واًرا ا يهمية مور اسدددتخدام التانولوجيا الحديشة والتقنيال الذكية في تحقيق
االسددددتدامة وجومة الويئة الدا لية عه ريق اسددددتخدام التطويقال الذكية بالواجهال واسددددطع الموااي العامة لتصددددوع ذكية
مسدددتدامةل تتمشش الددداالية الوحع في عدم اسدددتخدام الواجهال الذكية بالموااي العامة والتبثير السدددلوي للعوامش والمت يرال
المنا ية بليامة ا ستهالك الطاًةل مما امي ل ضع

جومة الويئة الدا لية وتداي الافاءة الت ش يلية للموااي العامة بمدينة ماة

المارمةل ويفترض الوحع ان اسددددتخدام التطويقال والموام والنًم الذكية بواجهال واسددددطع الموااي العامة ييمي لتحقيق
االستدامة مه الل تحسيه جومة الويئة الدا لية ورفع كفاءة الطاًة التش يليةل مع الحفاظ علي الهوية المعمارية والتوافق
مع الطابع المميل لمنطقة الدراسةل لذلي يهدف الوحع الي رصد وتحليش وًياس مدى تحقيق استدامة الموااي العامة والحد
مه زيامة استهالك الطاًة واالستفامة مه الطاًة المتجدمة وذلي مه الل تصميم منهجية مقترحة مستنوطة مه الدراسال
ال سابقة في مجال الواجهال الذكية وا ستدامة الموااي العامة وبعض أاًمة تقييم اال ستدامةل وعه ريق القياس با ستخدام
براامج المحاكاة الرًمية ( Ecotectو والتقييم مه الل تطويق المنهجية المقترحة علي عينال مختارة لمنطقة الدراسدددةل
ولتحقيق ذلي اعتمدل الوحع على المنهج الوصددفي االسددتقرااي بالدراسددة النًريةل باإلسددافة السددتخدام المنهج الوصددفي
التحليلي االسددددددتنوا ي بالدراسدددددددة ال تحليلية لوعض التجارب العالمية واإلًليمية والمحليةل ثم المنهج التحليلي المقارن
بالدراسة التطويقيةل ومه ثم ر صد وتحليش وتقديم النتااج في صورة مقاراال بياايةل تو سع مدى تحقيق استدامة الموااي
والحفاظ علي الهوية المعمارية عه ريق تطويق وتقييم وًياس مدي اجاح المنهجية المقترحةل وصدددددوالا يثوال صدددددحة
الفرسية بتحقيق هدف الوحع وتقديم النتااج والتوصيال.
الكلمات الدالة :الواجهال الذكية ل الهوية
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Abstract
The Kingdom of Saudi Arabia ranked thirteenth in the world in terms of energy
consumption, according to the Central Intelligence Agency (CIA) classification 2017, which
negatively affected the economic level and the goals of Vision 2030 to achieve urban
sustainability (environmental, social, economic), and given the importance of the role of
using modern technology. And smart technologies to achieve sustainability and the quality
of the internal environment through the use of smart applications in the facades and roofs of
public buildings to become smart and sustainable, The problem of research is the non-use of
smart facades in public buildings and the negative impact of climate factors and variables by
increasing energy consumption, which led to poor internal environment quality and low
operational efficiency of buildings, The research assumes that the use of smart applications,
materials and systems in the façades and roofs of public buildings leads to achieving
sustainability by improving the quality of the internal environment and raising the efficiency
of operational energy, while preserving the architectural identity and compatibility with the
distinctive character of the study area, so the research aims to monitor, analyze and measure
The extent of achieving the sustainability of public buildings and reducing the increase in
consumption Energy and utilization of renewable energy by designing a proposed
methodology derived from previous studies in the field of smart facades, the sustainability
of public buildings and some sustainability assessment systems, and by measurement using
the digital simulation program (Ecotect) and evaluation by applying the proposed
methodology to selected samples of the study area, and to achieve Therefore, the research
relied on the descriptive inductive approach of theoretical study, in addition to using the
descriptive analytical deductive approach in the analytical study of some global, regional
and local experiences, then the comparative analytical approach with the applied study, and
then monitoring, analyzing and presenting the results in the form of graphic comparisons,
showing the extent of achieving the sustainability of buildings and preserving the identity
Architectural study by applying, evaluating and measuring the success of the proposed
methodology, in order to prove the validity of the hypothesis by achieving the goal of the
research and presenting results and recommendations.
Key words: Smart Facades, Urban and Architectural Identity, Energy Efficiency, Digital
Simulation.
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مقدمة
ينعاس تقدددم الدددول على تطور العمددارة والعمرانل حيددع تمشددش الواجهددال ال الف الخددارجي لحمددايددة
وجومة الويئة والفراغال الدا لية وتحقيق الراحة الحرارية ل كما تعتور اهم مفرمال التشددددددايش والهوية
المعمارية والعمرااية التي تميل المدن والمنا ق التراثية ذال الطابع كمدينة ماة المارمةل حيع تحولت
الواجهال الخارجية وأصددددددوحت واجهال ذكيةل مه الل اسددددددتخدام التانولوجيا المتطورة ببلدددددداالها
المختلفة والتقنيال الذكية التي تسددداعد بمعالجة المت يرال المنا ية المختلفة لتوفير الراحة للمسدددتخدميه
لهذه الموااي وتحقيق االستدامة بها مه الل التطويقال الذكية المستخدمة بهال يتم مراسة التبثير المتوامل
للموااي العامة مه حيع اسدددتخدام الواجهال الذكية لتحقيق االسدددتدامة للمونىل باإلسدددافة لموامئ واسدددس
تصدددددميم الواجهال الذكيةل والتطويقال المسدددددتخدمة بهال مع مراسدددددة عوامش تحقيق االسدددددتدامة للموااي
العامةل وأهم منًمال تقييم اال سددددتدامة السددددتنوا ايسددددس والمعايير والموامئ التي يتم اسددددتخدامها في
عناصدددددر ومفرمال المنهجية المقترحةل مع تصدددددمم جدول (النموذج التحليليو كبماة لقياس مدى تحقيق
اال ستدامة مه الل تطويق التحول الذكي للواجهال بالموااي العامةل وذلي بالدراسة التحليلية والتطويقية
إلثوال صحة الفرسية وتحقيق هدف الدراسة.
( )1دور الواجهات الذكية في تحقيق استتتتتتتدامة المباني العامة :لددددددهد عصددددددراا الحالي الاشير مه
الم ت يرال والتطورال في االبت اارال التانولوج ية التي اثرل في ح يات نا اليوم ية وأسدددددددال ي ،العي ل
وااعاسدددددددت تلي التطورال والت قدم التانولوجي بدوره على الم وااي والوي ئة المون يةل ح يع ان الم وااي
التقليدية لم تعد ًامرة على ا ستيعاب التبثير الناجم عه هذه التقدمالل فب صوع التوجه احو تطوير الموااي
لتصددددوع موااي ذكية مسددددتدامة ومينامياية ملومة بتقنيال
وًدرال توفر راحة واحتياجال المسددددددتخدميه كالتحام
الددذاتي بدداإلسدددددددداءة والحرارة واالمددان للمونىل وًددد تم
تعري

المونى الذكي وفقا ا للموسدددوعة الوريطااية على أاه

هو المونى الذي لديه القدرة على التوافق بافاءة مع المحيط

صورة ( )1معرض ون اوشن الدولي بكوريا الجنوبية ()18

والمت يرال المختلفة وذلي با ستخدام أاًمة الاترواية ا صة في ت ش يش بعض أجلاء هذا المونى بشاش
ذاتيل وذلي اما بت يير الويئة المحيطة أو الوحع عه بيئة جديدة أكشر توافقا ا كما هو موسدددع في صدددورة

7811

( 1و لمونى ون أوله باوريا الجنوبية ذو الواجهة المتايفةل حيع يقوم المونى بالحفاظ على الطاًة والحد
مه ا سددددددتنلافها والحفاظ على الموارم الطويعية والويئة المحيطة به لاجيال القاممةل وتوالت تطورال
فارة المونى الذكي على ثالث مراحش ابتدا اء بالموااي الميتمتة الل الفترة 1981م حتى 1985م التي
ركلل في على ام ال التقنيال التانولوجية الموتارة في تصددددددميم وتشدددددد يش المونىل وتطورل الفارة
لتصدددددوع موااي مسدددددتجيوة للفترة اللمنية 1986م حتى 1991م حيع تم تحسدددددينها لتصدددددوع ًامرة على
االسدددتجابة للمت يرال اسدددوةا الحتياجال المسدددتخدميهل وتطورل بالمرحلة اي يرة لتصدددوع موااي فعالة
بالفترة اللمنية 1992م حتى 2020م لتشمش وتركل بشاش أكور على احتياجال المستخدميه مع الترليد
في اسددددددتهالك الطاًة واالسددددددتفامة ًدر االماان مه الطاًة المتجدمة(ريهامل2018ول يتميل المونى الذكي
بدرايته بما يحدث بدا له و ارجه مه الل اياًمة الملوم بهال واسددددتجابته الحتياجال المسددددتخدميه
باتخاذ القرار المناسدد ،لتوفير بيئة مناسددوة وذال كفاءة عالية للمسددتخدميه للمونى (سددي

الديه2010ول

هناك اليال للتحول الذكي (Anwar, 2016و:
 – 1المواد الذكية :وهي الموام ذال القدرة على معالجة المت يرال لتوفير بيئة ذال كفاءة عالية.
– 2األنظمة الذكية :تقوم هذه اياًمة بامرة المونى واتخاذ رموم الفعش المناسوة بالوًت المناس.،
 – 3استخدام الواجهات الذكية :وتمشش حلقة الربط بيه الويئة الخارجية وبيه الفراغال الدا لية.
( )1/1مفهوم الواجهات الذكية بالمباني العامة :تعرف الواجهال الخارجية للمونى بباها عوارة عه
موام وتقنيال بناء تعمش على ت طية الفراغــال الدا لية للمونىل وهي العنصر الذي ي ل

حياة االاسان

ما ش هذا المونىل وتمشش الواجهال اسوة  %45 : 15مه
اجمالي تالفة تشددددييد المونىل هي العامش االسدددداسددددي في
الحصددددددول على بيئددة ما ليددة مندداسددددددوددةل واًرا ا للتقدددم
التانولوجي الددذي لددددددهددده العددالم وتددبثيره على المودداايل
تبثرل بشدددددداش كوير واجهال الموااي لتتطور وتصددددددوع
واجهددال ذكيددةل وهو مفهوم يهتم بتطوير واجهددال المونى

صورة ( )2األلواح المتحركة بمبنى كيفر بالنمسا ()19

مه الحوااط وايسددددددطعل وعرفت الواجهال الذكية للمونى بباها ذال القابلية للتعديش والتحام بالمناخل
والواج هال ذال ال قدرة على التوافق ذات يا ا مع الوي ئة ال خارج ية وذال االسددددددت جا بة الم شال ية للمت يرال
الخارجيةل صورة (2و وفقا ا يلعة الشمس لعلل هذه ايلعة وًت الحاجة مع توفير االساءة المناسوة
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واالتصدددددال الوصدددددري مع الخارجل تتاون الواجهة مه الحوااط المختلفة كالطوب واللجاجل والفتحال
والتشددطيوالل وعند تحويلها الى واجهال ذكية فان الموام المسددتخدمة سددتختل
اسددتخدام موام ذكية تعمش بدورها على التاي

بشدداش كوير حيع سدديتم

واالسددتفامة مه الويئة المحيطة وتتالءم معها صددورة (3و

يحد الواجهال المصددممة لشددركة ) (ETH-Zurichايلمااية التي تسددتفيد مه ألددعة الشددمس لتحويلها
لطاًة متجدمةل تاون موام ااشااية ذكية كالخرسااة الذكية ببليـددـددـدداف الاربـددـددونل الخرسااـددـددـددـددة المنفذة
للضوءل مــوام تشطي ،كالدهااال الذكية العاكسة أو لرااع ايلمنيوم القابلة للتشايش(آالءل 2017و.
( )1/1/1خصتتتااص الواجهات الذكية بالمباني العامة :تتسدددم الواجهال الذكية بعدة صدددااي فيليااية
وحيوية تهدف لتحقيق استدامة المونىل وتتعدم صااي الواجهال الذكية كالتالي:
 – 1واص فيليااية وحرارية مت يرة وفقا ا للًروف الخارجية لتوفر بيئة ما لية ذال كفاءة عالية.
 – 2القدرة على ت يير لواها وملمسها ولفافيتها لمعالجة المت يرال والرجوع الى حالتها ذاتياا.
 – 3عللها الصوتي والحراري العالي لتحسيه كفاءة الفراغال الدا لية وتوفير الراحة للمستخدميه.
– 4ترلدددديد اسددددتهالك الطاًة واالسددددتفامة مه الطاًة
المتجدمة المختلفة والحد مه التلوث الويئي.
 – 5تقليش التاالي

التشد يلية للمونى واالعتمام بشدداش

أكور على مصامر الطاًة المتجدمة.
( )2/1/1العالقتتتة بين الواجهتتتات التتتذكيتتتة والهو تتتة

صورة ( )3ألواح الطاقة الشمسية المتحركة ذاتيا ()20

المعمار ة :تعتور الواجهـددددددـددددددال الذكيـددددددـددددددـددددددة ال الف
الخارجـــي للمونـى والعنصـر الًاهر للعامة في الويئــة
العمراايــــة والاتلـــة المعمارية وتًهر هذه الواجهال
ثقافة المجتمع القيمة التاريخية للماان الخاص بهل على

صورة ( )4واجهة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ()21

سويش المشال توسـع صورة (4و لمونى ماتوـة الملي فهـد الو نية بالرياض واستخدام الت طية الشراعية
مه الوالستيــي المعالـــج على الواجهال الخارجية لحمايــــة المونــــى مه وهج الشمــس والعتها
الساًطة بشاش موالر على الواجهة اللجاجيـدـدـدةل مع اظهـدـدـدـدار عنصر الخيمة العربية المتعارف عليه
بالمملاة العربية السددددددعومية والعالم العربيل لذلي أي زاار لهذا الماان عند مشدددددداهدته لهذا المونى يب ذ
ااطواع العالم العربـددـددـددـددـددي بشاش عامل فان هذه الواجهال هي اول ما يقابش كش لخي عابر للماان او
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زاار لهذا المونى وهي تطوع في ذهنه ما تمشله هذه الواجهة مه رسددالة بصددرية ذال معااي اابعة مه ًيم
وتراث محلي وثقددافي لهددذا الماددان والمجتمع بمددا تحويده هدذه الواجهددال مه مفرمال معمدداريدة متميلة
وفريدة تعطي للمتلقي والمشاهد ااطواع وتمييل لهذا الماان بطابعه الفريد والمميل(عويرل2009و.
( )3/1/1أهداف ومبادئ تصتتتتتتمي الواجهات الذكية بالمباني العامة :تهدف الواجهال الذكية عند
تصميمها بافاءة تحقيق استدامة المونى والويئة والموامئ التصميمية للواجهال الذكية (Anwar,2016و:
 -1تحستتين كفا ا المبن  :وذلي بتوفير وترلدديد اسددتهالك الطاًة لتش د يش المونى واالسددتفامة مه أاواع
الطاًة المتجدمةل حيع يساهم التحسيه في تقليش أحمال التوريد والتدفئة واالساءة الصناعية للمونى.
 -2تحسين تفاعل المبن  :حيع يتفاعش المونى مع المستخدميه له والمت يرال الخارجيةل بحيع يتفاعش
مع المستخدميه بتلوية احتياجاتهم المختلفةل ومع المت يرال الخارجية بمعالجته لها ذاتياا.
واثوتت الدراسال أن  %50مه ايمراض التي تصي ،االاسان مه ملوثال الويئة الدا ليةل وأن االاسان
يقضي ما ش الموااي مه وًته بما يقدر %87ل ذلي هنالي عدة موامئ وهي كاالتي (Kjeld,2015و:

 – 1االستفامة مه التهوية الطويعية وتحسيه جومة الهواء لتقليش االعتمام على التاي

الصناعي.

 – 2االستفامة مه االساءة الطويعية المناسوة بشاش أكور وتقليش االعتمام على االساءة الصناعية.
 – 3تقليش ايثر السلوي على الويئة المحيطة مه استهالك مه موام وااوعاثال كربواية تضر بالويئة.
 – 4تحسيه مقاومة الحرارة وتنًيم تدفقها للدا ش باستخدام رق العلل المناسوة مه تصميم وموام.
 – 5تصفية االلعاعال الموالر والضارة الساًطة على الواجهال والحماية مه وهج الشمس.
 – 6تجميع الطاًة المتجدمة المختلفة واعامة استخدامها بما يخدم تحسيه الراحة الحرارية للمونى.
 – 7معالجة المت يرال الخارجية والًروف المحيطة عور ت ير الواجهة وت ير واصها ولالها.
( )2/1التطبيقات الذكية المستتتتخدمة بواجهات المباني العامة :لتطويق مفهوم الذكاء بالواجهال هنالي
عدة اقا سيتدرج الواحع لذكرها وتفصيلها لمعرفة كيفية عمش هذه الواجهال الذكية لاش (1و.
تطبيق مفهوم الذكاء في الواجهات الخارجية

المواد الذكية

األنظمة بالواجهات الذكية

الواجهات الشمسية

خصائص المواد الذكية

التحكم في االضاءة

الواجهات المزدوجة

أماكن استخدام المواد الذكية

التحكم في الحرارة

الواجهات التفاعلية

أنواع المواد الذكية

التحكم في الطاقة المتجددة

الواجهات المتحركة

التحكم في الرطوبة

الواجهات الشمسية

التحكم في الحالة

الواجهات التلفزيونية

التحكم في القرب

الواجهات المتكيفة

شكل ( )1استخدام التطبيقات الذكية
على الواجهات الخارجية (المصدر

 -بتصرف الباحث)

7814

( )1/2/1المواد الذكية المستتتتتتتخدمة بواجهات المباني العامة :عرفت الموام الذكية بباها هي الموام
والمنتجال التي تمتلي صددددفال مت يرة وًامرة على الت ير االاعااسددددي في الشدددداش او اللون كاسددددتجابة
للتبثيرال الايميااية او الفيليااية وبشددداش متارر واحيااا ا توصددد

بااها موام متايفةل وتتسدددم هذه الموام

بعدة صدددااي كما أن لها عدة أاواع واماكه يتم اسدددتخدامها فيهال وأصدددوع اسدددتخدام الموام الذكية في
المونى بشدداش عام وفي الواجهة بشدداش اص مه أحد أهم االسددواب لتطور المونى حتى يطلق عليه مونى
وأاواعها (آالءل2017و.
ذكيل ويوسع جدول (1و الموام الذكية وأماكه استخدامها و صااصها
جدول ( )1المواد الذكية في الواجهات الخارجية (المصدر – بتصرف الباحث)
الخصااي
الفورية Immediacy
التلامنية Transiency
ذاتية التش يش Self-Actuation
االاتقااية Selectivity
الموالرية Directness

الموام الذكية في الواجهال الخارجية
أماكه االستخدام
ايسطع كالخرسااال الذكية
النًام االاشااي
الوال ال كالطوب الذكي
كاللجاج الذكي العاكس
التشطيوال
كاسرال لرااع ايلمنيوم
الخارجية
كالتايسال الفلينية الذكية

مت يرة الخواص
محولة للطاًة

اياواع
كمت يرة اللون
كمت يرة االاسيابية
كالتحويش الضواي
كالتحويش الحراري
كالتحويش الاهروم نا يسي

( )2/2/1األنظ مة الذك ية المستتتتتتت خد مة بواج هات الم باني ال عا مة :مه اهم ر كاال ت اامش الذكاء في
الواجهال حيع يماه عمش كش اًام بشدداش ذاتي ومعالجة المت يرال الطاراة ببي وًتل وفيما يلي ذكر
بعض اياًمة المستخدمة بالواجهال الخارجية الذكية الموسحة بشاش (2و (Anwar,2016و:
شكل ( )2أنواع أنظمة التحكم في الواجهات (المصدر – بتصرف الباحث)
األنظمة الذكية في الواجهات الخارجية

أنظمة التحكم في االضاءة

أنظمة التحكم في الحرارة

أنظمة التحكم في الطاقة المتجددة

أنظمة التحكم في الرطوبة
أنظمة التحكم في القرب

أنظمة التحكم في الحالة
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أنظمة التحكم في الحركة

( )3/2/1أنواع الواجهات الذكية المستتتتتخدمة بالمباني العامة :تتعدم أاواع الواجهال الذكية الى سددددتة
أاواع رايسدددددد ية ظهرل مع التطورال اللمن ية واالحت يا جال ل اش منط قة وظروف ها وم نا ها والموام
المتوفرة بهال ويويه جدول رًم (2و هذه الواجهال الذكية مع لددرح موسددط لاش واجهة ومميلاتها ومشال
لها.

أاواع الواجهال الذكية
المميزات

النوع

الوصف

الواجهة
الملموجة

وقتيه مه اللجاج يفصش بينهما فراغل
اما فراغ بيني أو ممر فاصش

الواجهة
التفاعلية

واجهال تتفاعش مع المحيط بت ير لالها
عور اساءتها او لواها او صااصها

الواجهة
المتحركة

تتحرك وفقا ا للمستخدم عور اعطااها
ايوامر لفعش ذلي

واجهة
الطاًة
المتجدمة

تستفيد مه الطاًة الطويعية بباواعها
كالشمس والرياح عور تخلينها واعامة
استخدامها ببلاال أ رى

– الافاءة في ترليد الطاًة.
– تساعد في أحمال الطاًة الاهربااية.
– توفير اتصال بصري مع الخارج.

الواجهة
التلفليواية

عوارة عه لالال تلفليواية عمالًة
متراكوة مع الواجهة الخارجية لوع
العروض والدعايال

– توفر اتصال بصري مع الخارج.
– است اللها لتحقيق م ش للمنشبة.
– يماه استخدامها للتوعية المجتمعية.
– تتفاعش بشاش موالر مع المجتمع.

– الافاءة في ترليد الطاًة
– العلل الصوتي العالي.
– تحسيه الراحة الحرارية.
– توفير اتصال بصري مع الخارج.
– ذال سمال جمالية وحركية.
– تتفاعش مع المجتمع بشاش موالر
– الافاءة في ترليد الطاًة.
– ًابلة للتحرك والتفاعش.
– تحسيه الراحة الحرارية.
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صورا

الواجهة
المتايفة

تتحرك بشاش ذاتي والي لتعالج
المت يرال المنا ية بب ذ رم الفعش
المناس ،ببي وًت

– الافاءة في ترليد الطاًة.
– القابلية للتحرك بشاش الي وذاتي.
– التفاعش بشاش الي مع المت يرال.
– توفير اتصال بصري مع الخارج.

( )2العالقة بين الواجهات الذكية وتحقيق جوانب االستتتتتتدامة بالمباني العامة :يعتمد التصدددددميم الذكي
للموااي على فارة االسددددتدامةل لذلي مرحلة التصددددميم والوناء للمونى لها مور هام في تحقيق االسددددتدامةل
حيع ان المونى وعملية ااشدداءه يسددتهلي  %60مه موام مسددتخرجة مه ايرضل وان االسددتدامة تشددمش
تحسدديه جومة الحياه والراحة واالحسدداس بايمان والصددحة والحالة النفسدديةل حيع تمشش القواعد جواا،
االسددددددتدامة (االًتصددددددامي والويئي واالجتماعي والتانولوجيول واذا حصددددددش لش في احد هذه القواعد
سيتسو ،ذلي في حصول لش في التوازن وحالة عدم استقرار(Farah,2012و.

( )1/2معا ير تصتتتمي المباني العامة المستتتتدامة :الموااي العامة هي الموااي ذال االسدددتخدام واالرتيام
للعامة كاش او كجلء منها كالمسدتشدفيال والمسداجـدددددددد والدواار الحاومية ل وعرفت الموااي المسدتدامة
بباها هي عملية اإلاشـددددددداء واإلمارة لويئة صحية بالمونى
على أسدددددددداس الافدداءة في اسددددددتخدددام الموارم الطويعيددة
والصددناعية ومودأ الحفاظ على الويئة المحيطة واالسددتفامة
مه مصدددددددامرها الطويعية كاإلسددددددداءة(Farah,2012و
صورة (5ول وفقا ا لوكالة حماية الويئة بالواليال االمرياية
المتحدة ان الموااي العامة المسدددددتدامة هي ةعملية ااشددددداء

صورة ( )5صالة القراءة بمعهد العالم العربي بفرنسا
()22

الموااي واستخدام العمليال التي تهتم بالويئة وتاون مسيولة عنها وكفاءة استخدام الموارم والموام الل
مورة حياة المونى مه الودء في عملية التصددددميم الى الوناء والتشدددد يش الى الصدددديااة الى التجديد والترميم
الى هدم المونىة( Arijit,2013و.
( )1/1/2أهداف تصتتتمي المباني العامة المستتتتدامة :تهدف االسدددتدامة بشددداش عام للحفاظ على الموام
والموارم الطويعية لاجيال القاممةل كما أن لها عدة أهداف أ رى منها ما يلي(هديشل2014و:
 – 1حماية الطويعة والحفاظ عليها وعلى موارمها والحفاظ عليها لاجيال القاممة.
 – 2ايجام اًام كفئ إلمارة الطاًة بالمونى واالستفامة مه المناخ المحيط والطاًة المتجدمة.
 – 3الوناء باستخدام موام ًابلة إلعامة التدوير إلعامة استخدامها عند هدم المونى.
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 – 5الوناء باستخدام الموام المتوفرة محليا ا وتاون صديقة للويئة وال تحتاج الى جهد عالي للتصنيع.
 – 6تقليش النفايال واعامة تدويرها واالعتمام بشاش أكور على الموام الطويعية المحلية.
( )2/1/2مبادئ تصتتتتتمي المباني العامة المستتتتتتدامة :للوصدددددول الى مفهوم الموااي العامة المسدددددتدامة
وتحقيق أهدافها هنالي موامئ وهي كالتالي (Fernando,2013و:

 – 1كفاءة تش يش اًة المونى وامارتها بالشاش ايمشش واالستفامة مه الطاًة المتجدمة.
 – 2تقليش تاالي

التش يش مع التحسيه مه كفاءة التش يش في الوًت افسه.

 – 3تحسيه الافاءة التش يلية للمونى مما يليد مه العمر االفتراسي للمونى.
 – 4تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة المحيطة والتفاعش معها بالشاش ايمشش.
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى ومناخ وتضاريس و ووغرافية الماان.
 – 6استخدام موام صديقة للويئة بحيع تاون ًابلة إلعامة التدوير وتاون محلية.
( )3/1/2اليات تصتتمي المباني العامة المستتتدامة :ولتحقيق مفهوم االسددتدامة بالموااي وسددعت اسددس
واليال لعملية التصميم والتشييد والتش يش للمونى حتى يصوع مستدام وهي كالتالي (Farah,2012و:

 – 1ا تيار الموًع وايرض بشاش مناس ،وتوجيه المونى ايمشش وفقا ا للعوامش المنا ية للموًع.
 – 2امارة الطاًة والمياه واستخدام الطاًة المتجدمة واالعتمام عليها بشاش أكور.
 – 3الوناء باستخدام الموام المحلية المتوفرة واعامة تدوير المخلفال والموام.
 – 4تحسيه الجومة الدا لية في المونى للمستخدميه بباما هم المختلفة
( )2/2مقارنة أنظمة تقيي تحقيق استتتدامة المباني العامة باستتتخدام الواجهات الذكية :يوجد منًمال
أصددددرل تقييمها الخاص للموااي المسدددتدامة وسددديتم مراسدددة كش منًمة ةBREEAMة لةLEEDةل
ومنًمال عربية كمنًمة ةMOSTADAMة ل ةESTIDAMAةل ةGPRSةل ليتم مراسة معايير
تقييم الطاًة والموام لاش منًمة مه المنًمال الخمسل ويوسع جدول (3و معايير تقييم استدامة المونى
مه حيع الطاًة والموام لمنًمة  BREEAMالوريطااية (BREEAM,2016و.

.

عنصر التقييم

عناصر تقيي الطاقة والمواد لمنظمة BREEAM
عنصر التقييم
النقا
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النقا

جدول ( )3عناصر تقييم الطاقة والمواد لمنظمة ( BREEAMالمصدر – بتصرف الباحث)

الطاًة

استهالك الطاًة وااوعاثال الاربون
مراًوة الطاًة
التحام بإساءة الفراغال الخارجية
تصميم يحد مه ااوعاثال الاربون
كفاءة الطاًة مه حيع التحام بالتوريد
كفاءة الطاًة مه حيع أاًمة التنقش
كفاءة الطاًة مه حيع امارة االماء

15
4
1
3
3
3
5

الطاًة

الموام

2
1
6
4
1
1

كفاءة الطاًة مه حيع المعدال المركوة
مساحة كافية للمعدال
تبثير الموام على عمر المونى
منتجال بناء ذال مصامر موثوًة
تصميم متيه ومرن
كفاءة الموام

ويوسع جدول (4و معايير تقييم استدامة المونى لمنًمة  LEEDايمرياية (LEED,2019و.
جدول ( )4عناصر تقييم الطاقة والمواد لمنظمة ( LEEDالمصدر – بتصرف الباحث)

الطاًة

عناصر تقيي الطاقة والمواد لمنظمة LEED
عنصر التقييم
النقا
عنصر التقييم
تحسيه امارة التوريد والتدفئة
اجواري
التجربة والتحقق مه التاالي
الطاًة
االستفامة مه الطاًة الخضراء وتقليش
اجواري
اًش حد يماء الطاًة
ااوعاثال الاربون
جمع وتخليه الموام القابلة إلعامة التدوير
اجواري
ًياس الطاًة على مستوى المونى
إلمارة افايال أعمال االاشاء والهدم
اجواري
امارة تاالي التوريد والتدفئة
الحد مه تبثير الموام على عمر المونى
6
تحسيه التش يش التجريوي
االفصاح عه الموام الصديقة للويئة
الموام
18
تحسيه أماء الطاًة
مصامر الموام الخام
1
ًياس الطاًة بطرق متقدمة
ماواال الموام
2
استجابة للطلوال
امارة افايال أعمال اإلاشاء والهدم
3
ااتاج الطاًة المتجدمة

النقا
1
2
اجواري
اجواري
5
2
2
2
2

ويوسع جدول (5و معايير تقييم االستدامة مه حيع الطاًة والموام  MOSTADAMالسعومية (12و.
جدول ( )5عناصر تقييم الطاقة والمواد لمنظمة ( MOSTADAMالمصدر – بتصرف الباحث)

الطاًة

عناصر تقيي الطاقة والمواد لمنظمة MOSTADAM
عنصر التقييم
النقا
عنصر التقييم
الطاًة المتجدمة
15
أماء الطاًة ( 5اقا اجوارية مه أصش 15و
الطا
ًة
التبثير على وقة ايوزون
1
التش يش التجريوي لااًمة (اجواريو
امارة افايال أعمال اإلاشاء
1
التش يش التجريوي ل الف المونى
الموا
موام علل غير ملوثة
1
ًياس الطاًة
م
الموام المعام تدويرها
1
ايجهلة الموفرة للطاًة

النقا
7
1
1
1
2

ويوسع جدول (6و معايير تقييم االستدامة مه حيع الطاًة والموام  ESTIDAMAاإلماراتية (9و.
جدول ( )6عناصر تقييم الطاقة والمواد لمنظمة ( ESTIDAMAالمصدر – بتصرف الباحث)

الطاًة

عناصر تقيي الطاقة والمواد لمنظمة ESTIDAMA
عنصر التقييم
النقا
عنصر التقييم
استخدام موام ذال عمر ويش
اجواري
امارة االساءة
ا شاب معتمدةل اااواية واعامة استخدامها
اجواري
مراًوة الطاًة واعدام التقارير الالزمة
الموام
امارة التخلي مه افايال عملية اإلاشاء
1
تقنيال الطاًة المتجدمة
امارة النفايال العضوية
1
بشبن تقنيال الطاًة المستخدمة
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النقا
اجواري
اجواري
1
1

الموام

التخلي مه الموام الخطرة
امارة افايال عملية االاشاء
امارة افايال عملية التش يش
امارة افايال الفراغال الخارجية

اجواري
اجواري
اجواري
اجواري

1
1
1

استخدام موام محلية
استخدام موام ًابلة إلعامة التدوير
تطوير اعامة استخدام اي شاب

ويوسددددددع جدددول (7و معددايير تقييم االسددددددتدددامددة مه حيددع الطدداًددة والموام  GPRSالمصددددددريددة
(GPRS,2011و.
جدول ( )7عناصر تقييم الطاقة والمواد لمنظمة ( GPRSالمصدر – بتصرف الباحث)
عناصر تقيي الطاقة والمواد لمنظمة GPRS

الطاًة

عنصر التقييم
تحسيه كفاءة الطاًة
الحد مه اكتساب الحرارة مه الخارج
ايجهلة الموفرة للطاًة
أاًمة التنقش العامومي (المصاعدو
الحد مه أحمال الطاًة القصوى
مصامر للطاًة المتجدمة
التبثير الويئي
الصيااة والتش يش
التوازن ايمشش بيه ايماء والطاًة

النقا
10
7
3
3
6
12
4
1
4

الطاًة

الموام

النقا
2
3
1
3
4
3
1
1
3

عنصر التقييم
ا توارال الطاًة والتلوث الاربواي
استخدام موام محلية
موام مصنعة في الموًع
استخدام الموام المتجدمة
استخدام موام معام تدويرها
استخدام موام مستخدمة سابقا
استخدام موام فيفة
استخدام موام ذال مرواة عالية
استخدام عناصر مسوقة الصنع

( )3/2استتتتتنباا عناصتتتتر المنهجية المقترحة لتقيي مدى تحقيق استتتتتدامة المباني العامة باستتتتتخدام
الواجهات الذكية :مه الل مراسة المنًمال السابقة وبالنًر الى ا تصاص هذا الوحع في الواجهال
بتصرف
(المصدر –
الطاًة الواجهات
التي تمس
البنودمهالمستنبطة
الونومالعناصر و
استنوا )8مقارنة
الذكيةل فقد تمجدول (
الباحث) مع الواجهال
وتتمالى
تتناس،
والموام التي
عناصر
والمعايير

الذكية في المواايل ويوسددددددع جدول (8و هذه الونوم المسددددددتنوطة ومه ثم مقاراتها بالمنًمال مه حيع
وجومها بالمنًمة مه عدمها وعدم اقا ها باش منًمة.
مقاراة كال مه عناصر وبنوم الطاًة والمامة المستنوطة مع المنًمال

BREEAM

ثاايا ا

الموام ومصامرها

LEED

1
2
2
3

تحسيه كفاءة وأماء الطاًة
الحد مه اكتساب الحرارة مه الخارج
مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة
المعدال المركوة

MOSTAD
AM

اوالا

كفاءة الطاًة

%20

%32

%27

5
2

18
3
-

15
7
1

%13

%13

%4
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ESTIDAM
A

م

العنصر/الوند

8.96
%
1
23.9
%

GPRS

المنًمال
المجموع

%25

%22.56

10
7
12
3

48
7
23
6

%10

%12.78

تصميم متيه ومرن
1
موام صديقة للويئة
2
استخدام موام محلية
3
استخدام موام ًابلة إلعامة التدوير
4
استخدام موام ذال مرواة عالية
5
مجموع النقا المستخدمة مه ًوش المنًمال

1
8

2
23

2
25

1
1
3

3
3
1
1
40

1
5
4
4
1
99

( )3الدراستتتتة التحليلية :قياس مدى تحقيق استتتتتدامة المباني العامة باستتتتتخدام الواجهات الذكية :يتم

ا تيار حاالل الدراسة المحلية واإلًليمية والعالمية جدول (9ول ومقاراة كش مشروع مع جدول النموذج
التحليلي المستنوط مه الدراسة النًرية والذي يمشش المنهجية المقترحة.
( )1/3صياغة المنهجية المقترحة (تصمي النموذج التحليلي) :مه الل الدراسة النًرية فيما يخي
تطويقال الواجهال الذكيةل واستدامة الموااي العامة وأاًمة تقييم استدامة الموااي منها المحلية واإلًليمية
والعالميةل تم صياغة المهيجة المقترحة في صورة جدول يمشش النموذج التحليلي كبماة لقياس مدي اجاح
المنهجية وتقييم تحقيق اسددددددتدامة المونى مه الل اسددددددتخدام التطويقال الذكية بالواجهالل حيع يتبل
الجدول مه أربع أجلاءل جلء وصددفي لعناصددر الواجهة الذكية بالمونى مه اوع الواجهة الذكية وأماكه
اسددددددت خدام واوع الموام ا لذك ية ل والجلء التقييمي ت حت ًاا مة بنوم التقييم ويتاون مه  22اق طة تقييم
ببصددددش %100موزعة على جواا ،االسددددتدامة المختلفةل وجلء تحليلي لعرض اتااج التقييم في لدددداش
أعمدة ل والجلء اي ير لمقاراة المونى مع أاًمة تقييم االسددددددتدامة التي تم مراسددددددتها ( BREEAM,
LEED, MOSTADAM, ESTIDAMA, GPRSول ثم اتااج التقييم.
جدول ( )9المشاريع التحليلية التي سيتم دراستها (المصدر الباحث)
االمثلة التحليلية المختارا
المشروع

م

اس المبن

الموقع

محلي

1

جامعة الملي عود هللا للعلوم
والتقنية

المملاة العربية السعومية
جدة

اًليمي

2

أبراج الوحر

االمارال العربية المتحدة
ابو ظوي

مولي

3

Ames Research
Center

الواليال المتحدة ايمرياية
كاليفورايا

7821

نوع الواجهة الذكية

واجهة تفاعلية
واجهة متحركة
واجهة اًة متجدمة
واجهة متحركة
واجهة اًة متجدمة
واجهة متايفة
واجهة ممرال هوااية
واجهة متحركة
واجهة اًة متجدمة

صورا للمبن

( )1/2/3المشتتروع األول :جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية -الستتعود ة :مقاراة جامعة الملي عود
هللا بجدول (10و لرؤية مدى تحقق االستدامة للمونى مه الل التطويقال الذكية بالواجهال.
جدول ( )10تطبيق جدول النموذج التحليلي لتقييم مبنى جامعة الملك عبد هللا (المصدر الباحث)
تقيي مدى تحقيق الواجهات الذكية الستدامة مبن جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية
وصف المبنـــ
االس
المد نة
المصم
وص

صور المبن

جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية
المملكة العربية السعود ة  -جدا
HOK Co.

للواجهة:

ي طي واجهة بعض الموااي لدددرااع افقية تتحرك يدويا لعلل وكسدددر الدددعة
الشددددمس السدددداًطة بشدددداش موالددددر على الواجهةل واللجاج المعالج الذي يعمش
بدوره ايضدددددا على زيامة علل حرارة والر وبةل مع وجوم فتحال بايسدددددق
وأعلى الحوااط لتحسددددددديه جوم حركة الهواء بدا ش المونىل وك ما تم تركي،
الواح الطاًة الشمسية على ايسق لالستفامة مه مصامر الطاًة المتجدمة.

التانولوجي

االًتصامي

االساءة

الحرارة

الطاًة
المتجدمة

االجتماعي
الجاا ،الويئي




















تحليــل النتــااــج
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 – 20المعدال المركوة على الواجهة المحققة لالستدامة.

نقاا التقيي







 – 21الحد مه االكتساب الحراري مه الخارج.
 – 22مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة.
22

الر وبة



حالة المناخ



القرب

 – 1توفير الراحة بباواعها للمستخدميه.
 – 2تحسيه االتصال الوصري مع الخارج.
 – 3رفع كفاءة الويئة الدا لية للمونى.
 – 4توفير االمه والسالمة للمستخدميه
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى والمحيط.
 – 6االستفامة مه التهوية الطويعية.
 – 7االستفامة مه االساءة الطويعية.
 – 8استخدام موام ذال مرواة عالية.
 – 9حماية الطويعة والحافظ عليها.
 – 10لق بيئة مشيدة تحتفظ بحق االجيال القاممة.
 – 11الوناء بموام ًابلة إلعامة التدوير.
 – 12الوناء بموام محلية.
 – 13تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة.
 – 14تحسيه كفاءة المونى والعمر االفتراسي.
 – 15كفاءة النًام إلمارة الطاًة بالمونى.
 – 16تقليش التاالي التش يلية للمونى.
 – 17مرواة وًوة المونى الستيعاب المت يرال.
 – 18تجميع الطاًة المتجدمة واالستفامة منها
 – 19التدوير واالمارة الفعالة للمخلفال بباواعها.



الحركة

قــاامــــة بنـــود التقييـــــــ

زجاج

 مواد متغيرا الخواص
نوع المواد الذكية
المستخدمة بالواجهات
 مواد محولة للطاقة
المواد الذكية
االنظمة الذكية بالواجهات
بالواجهات
الواح معداية

اماكن استخدام المواد
الذكية بالواجهات

 النظام اإلنشااي
 التشطيبات الخارجية

 واجهة متحركة
 واجهة ااقة متجددا

ًشرة ًمالية

نوع الواجهة الذكية

 واجهة ثنااية الطبقة
 واجهة ذات ممرات هوااية

 واجهة صندوقية
 واجهة تفاعلية

 واجهة تلفز ونية
 واجهة متكيفة

0
االقتصادي

التكنولوجي

البيئي

االجتماعي



النقــاا التي ت تحقيقها بالمبن



قاامة المفاتيح:

21

1 = 

أاًمة التقييم المتوافقة

BREEAM 

LEED 

Mostadam 

Estidama 

GPRS 



=0.75

0.50= 

0.25= 

 = صفر

الخالصة :ت تحقيق  21نقطة من أصل  ،22أي ما عادل نسبة %95.45
من مدى تحقيق االستدامة للمبن من خالل واجهات الخارجية الذكية.

7822

( )2/2/3المشتتتتتتروع الثاني :ابراج البحر – اإلمارات العربية المتحدا :يتم في جدول (11و مقاراة
أبراج الوحر بببو ظوي بالجدول النموذج التحليلي لمعرفة مدى تحقق االستدامة بالواجهال الذكية.
جدول ( )11تطبيق جدول النموذج التحليلي لتقييم مبنى ابراج البحر (المصدر الباحث)
تقيي مدى تحقيق الواجهات الذكية الستدامة مبن أبراج البحر
وصف المبنـــ
االس
المد نة
المصم
وص

صور المبن

أبراج البحر
االمارات العربية المتحدا – أبو ظبي
 Aedas Studio Co.والمصم عبد المجيد كرنوه

للواجهة:

وهي عوارة عه برجيه عمالًة ذال واجهال م طاة بشددداش كوير مه ًشدددرة
متحركة صممت على لاش مشربيال وتماثش حركة االزهار بالمنطقةل وتعمش
هذه القشرة على علل المونى مه حرارة المنطقة والعة الشمس الموالرةل مع
توفير االسددددداءة الطويعية للفراغال الدا ليةل وتم تلويد المونى على ايسدددددطع
ببلواح الطاًة الشدددمسدددية التي تعمش بدورها على تحويش الطاًة الشدددمسدددية الى
اًة متجدمة لالستفامة منها.

نوع الواجهة الذكية
اماكن استخدام المواد
الذكية بالواجهات

 واجهة ثنااية الطبقة
 واجهة ذات ممرات هوااية

 واجهة صندوقية
 واجهة تفاعلية

 النظام اإلنشااي
 التشطيبات الخارجية

التانولوجي

الجاا،
االًتصامي

الجاا ،الويئي

 واجهة متحركة
 واجهة ااقة متجددا

 مواد متغيرا الخواص
نوع المواد الذكية
المستخدمة بالواجهات
 مواد محولة للطاقة
المواد الذكية
االنظمة الذكية بالواجهات
بالواجهات

قــاامــــة بنـــود التقييـــــــ

 – 11الوناء بموام ًابلة إلعامة التدوير.
 – 12الوناء بموام محلية.
 – 13تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة.
 – 14تحسيه كفاءة المونى والعمر االفتراسي.
 – 15كفاءة النًام إلمارة الطاًة بالمونى.
 – 16تقليش التاالي التش يلية للمونى.
 – 17مرواة وًوة المونى الستيعاب المت يرال.
 – 18تجميع الطاًة المتجدمة واالستفامة منها
 – 19التدوير واالمارة الفعالة للمخلفال بباواعها.
 – 20المعدال المركوة على الواجهة المحققة لالستدامة.
 – 21الحد مه االكتساب الحراري مه الخارج.
 – 22مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة.
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نقاا التقيي

22

االساءة

الحرارة

الطاًة
المتجدمة

الر وبة

القرب

حالة المناخ











الحركة

 – 10لق بيئة مشيدة تحتفظ بحق االجيال القاممة.



9











زجاج



10



الواح معداية

 – 1توفير الراحة بباواعها للمستخدميه.
 – 2تحسيه االتصال الوصري مع الخارج.
 – 3رفع كفاءة الويئة الدا لية للمونى.
 – 4توفير االمه والسالمة للمستخدميه
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى والمحيط.
 – 6االستفامة مه التهوية الطويعية.
 – 7االستفامة مه االساءة الطويعية.
 – 8استخدام موام ذال مرواة عالية.
 – 9حماية الطويعة والحافظ عليها.




ًشرة ًمالية

االجتماعي

 واجهة تلفز ونية
 واجهة متكيفة







تحليــل النتــااــج






1



0



التكنولوجي

االقتصادي

البيئي

االجتماعي



النقــاا التي ت تحقيقها بالمبن



قاامة المفاتيح:

21

1 = 

أاًمة التقييم المتوافقة

BREEAM 

LEED 

Mostadam 

Estidama 

GPRS 

0.75= 

0.50= 

0.25= 

 = صفر

الخالصة :ت تحقيق  21نقطة من أصل  ،22أي ما عادل نسبة %95.45
من مدى تحقيق االستدامة للمبن من خالل واجهات الخارجية الذكية.

7823

( )3/2/3المشتتتتتروع الثال  – Ames Research Center :الوال ات المتحدا األمر كية :يتم تقييم
مدى تحقيقه لالستدامة الل جدول النموذج التحليلي كما هو موسع بجدول (12و.

جدول ( )12تطبيق جدول النموذج التحليلي لتقييم مبنى ( Ames Research Centerالمصدر الباحث)
تقيي مدى تحقيق الواجهات الذكية الستدامة مبن Ames Research Center
وصف المبنـــ
االس
المد نة
المصم

صور المبن

Ames Research Center
الوال ات المتحدا األمر كية – كاليفورنيا
 William McDonoughو فر ق مركز ابحاث ناسا

وصف للواجهة:

حوااط زجاجية م طاة بطوقة مه الشدددرااع المعداية المتحركة يدويا ا وحسددد،
الحاجة ببسدددددالها أو رفعهال وتعمش هذه الشددددرااع على كسددددر ألددددعة الشددددمس
السدداًطة على المونى و لق ممر هوااي بيه الواجهة وبيه هذه الااسددرالل مما
يحسه ذلي ويرفع كفاءة الويئة الدا ليةل كما تم لق ممرال هوااية لجلء معيه
بيه الموااي بالتصدددددددميم الخاصل ويحتوي السدددددددطع على الواح تحويش الطاًة
الشمسية لالستفامة مه الطاًة المتجدمة.

نوع الواجهة الذكية
اماكن استخدام المواد
الذكية بالواجهات

 واجهة ثنااية الطبقة
 واجهة ذات ممرات هوااية

 واجهة صندوقية
 واجهة تفاعلية

 النظام اإلنشااي
 التشطيبات الخارجية

التانولوجي

االًتصامي

الجاا ،الويئي

 واجهة متحركة
 واجهة ااقة متجددا

 مواد متغيرا الخواص
نوع المواد الذكية
المستخدمة بالواجهات
 مواد محولة للطاقة
المواد الذكية
االنظمة الذكية بالواجهات
بالواجهات

قــاامــــة بنـــود التقييـــــــ

 – 11الوناء بموام ًابلة إلعامة التدوير.
 – 12الوناء بموام محلية.
 – 13تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة.
 – 14تحسيه كفاءة المونى والعمر االفتراسي.
 – 15كفاءة النًام إلمارة الطاًة بالمونى.
 – 16تقليش التاالي التش يلية للمونى.
 – 17مرواة وًوة المونى الستيعاب المت يرال.
 – 18تجميع الطاًة المتجدمة واالستفامة منها
 – 19التدوير واالمارة الفعالة للمخلفال بباواعها.
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5



4

أاًمة التقييم المتوافقة

االساءة

الحرارة

الطاًة
المتجدمة

الر وبة

القرب











تحليــل النتــااــج
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النقــاا التي ت تحقيقها بالمبن

BREEAM 









 – 20المعدال المركوة على الواجهة المحققة لالستدامة.

نقاا التقيي

حالة المناخ





 – 21الحد مه االكتساب الحراري مه الخارج.
 – 22مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة.
22





الحركة

 – 10لق بيئة مشيدة تحتفظ بحق االجيال القاممة.





8





زجاج



9



الواح معداية

 – 1توفير الراحة بباواعها للمستخدميه.
 – 2تحسيه االتصال الوصري مع الخارج.
 – 3رفع كفاءة الويئة الدا لية للمونى.
 – 4توفير االمه والسالمة للمستخدميه
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى والمحيط.
 – 6االستفامة مه التهوية الطويعية.
 – 7االستفامة مه االساءة الطويعية.
 – 8استخدام موام ذال مرواة عالية.
 – 9حماية الطويعة والحافظ عليها.



ًشرة ًمالية

االجتماعي

 واجهة تلفز ونية
 واجهة متكيفة

التكنولوجي



قاامة المفاتيح:

20,75

1 = 

LEED 

7824



االقتصادي

=0.75

0.50= 

البيئي

االجتماعي

0.25= 

 = صفر

Estidama 

Mostadam 

الخالصتتة :ت تحقيق  20.75نقطة من أصتتل  ،22أي نستتبة  %94.32من
مدى تحقيق االستدامة للمبن من خالل واجهات الخارجية الذكية.

GPRS 

( )3/3تحليل نتااج الدراستتتتتات التحليلية :مه الل المقاراال السدددددابقة للمشددددداريع المختارة مع جدول
النموذج التحليليل يوسع جدول (13و اتااج المقاراال بيه ايمشلة والجدول وملخي وصفي للواجهة.
جدول ( )13تقييم مدى تحقيق استدامة المشاريع المشابهة من خالل الواجهات الذكية (المصدر الباحث)
تحليل المشار ع المشابهة
جامعة الملي عود هللا للعلوم والتقنية – المملاة العربية السعومية – جدة – (HOK Co.و
ي طي واجهة بعض الموااي ًشدددرة معداية عوارة عه لدددرااع افقية تتحرك
يدويا لعلل وكسددددر الددددعة الشددددمس السدددداًطة بشدددداش موالددددر على الواجهةل
واللجاج المعالج الذي يعمش بدوره ايضدددددددا على زيامة علل حرارة ور وبة
المنطقةل مع وجوم فتحال بايسدددددددق وأعلى الحوااط لتحسددددددديه جوم حركة
الهواء بدا ش المونىل وكما تم تركي ،الواح الطاًة الشدددددددمسدددددددية على غالوية
ايسق لالستفامة مه مصامر الطاًة المتجدمة.

 21اقطة مه 22
%95.45

أبراج الوحر – اإلمارال العربية المتحدة – أبو ظوي – (  Aedas Studio Co.والمصمم عودالمجيد كراوهو
وهي عوارة عه برجيه عمالًة ذال واجهال م طاة بشاش كوير مه ًشرة
متحركة صددددددممت على لدددددداش مشددددددربيال وتماثش حركة االزهار بالمنطقةل
وتعمش هذه القشددددددرة على علل المونى مه حرارة المنطقة والددددددعة الشددددددمس
الموالدددرةل مع توفير االسددداءة الطويعية للفراغال الدا ليةل وتم تلويد المونى
على ايسدددطع ببلواح الطاًة الشدددمسدددية التي تعمش بدورها على تحويش الطاًة
الشمسية الى متجدمة لالستفامة منها.

 21اقطة مه 22
%95.45

 – Ames Research Center NASAالواليال المتحدة ايمرياية – كاليفورايا – ( William McDonoughو فريق مركل ابحاث ااساو

حوااط زجاجية م طاة بطوقة مه الشرااع المعداية المتحركة يدويا ا وحس،
الحاجة ببسدددددالها أو رفعهال وتعمش هذه الشددددرااع على كسددددر ألددددعة الشددددمس
الساًطة على المونى و لق ممر هوااي بيه الواجهة وبيه هذه الااسرالل مما
يحسددددددده ذلي ويرفع كفاءة الويئة الدا ليةل كما تم لق ممرال هوااية لجلء
معيه بيه الموااي بالتصدددددددميم الخاصل ويحتوي السدددددددطع على الواح تحويش
الطاًة الشمسية.

 20.75اقطة مه
22
%94.32

(المصدر الباحث)
النموذج
بجدول لجدول
تحقيق المشاريع
جدولو()14
االستدامة بالموااي العامة.
التحليليلتحقيق
التحليلي
النموذج
مدىالتقييم
مقاراة
ويوسع جدول (14
مدى تحقيق المشار ع لجدول النموذج التحليلي
المقاراة

جامعة الملي عود هللا

ابراج الوحر

النقــا المحققة مه أصش  22اقطــة
اسوة تحقيق كش مشال مه %100

21
%95.45

21
%95.45

Ames
Research C
20.75
%94.32

متوسط التقييـــم
20.92
%95.07

ويوسدددع لددداش (3و ايعمدة الويااية لمقاراة اتااج تحقيق المشددداريع للجدولل ولددداش (4و اسدددوة تحقيق
جدول النموذج التحليلي مما يشوت صحة الجدول في تقييم استدامة الموااي مه الل الواجهال الذكية.
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

النقاط كاملة
النقاط المحققة

Ames R.C.

البحر

100
95.07
100

80

60

النسبة كاملة

الملك عبدهللا

شكل ( )3نسبة تحقيق المشاريع للجدول (المصدر الباحث)

40

20

نسبة التحقيق

شكل ( )4نسبة تحقيق الجدول (المصدر الباحث)
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0

( )4الدراسة التطبيقية :تقيي مدي تحقيق الواجهات الذكية الستدامة المباني العامة بمكة المكرمة:
بعد اجراء الدراسددال التحليلية على بعض المشدداريع الراادة واثوال صددحة جدول النموذج التحليليل
يتم مراسة منطقة ماة المارمة وذلي إلثوال فرسيال وهدف الدراسة بتحقيق استدامة الموااي والهوية
المعمارية والعمرااية الل استخدام التطويقال الذكية بالواجهال لتحقيق االستدامة بالموااي العامة.
( )1/4منهجية الدراستتتتتتتة التطبيقية :التعري
المع مارية والعمراا يةل والتعري

بمنطقة الدراسدددددددة (ماة المارمةو ومنا ها وهويتها

بايموال والورامج المسددددددت خدمة مع ذكر مميلال وعوامش ا ت يار

براامج ا توارال المحاكاة (Eco Tectول وماهي معايير ا تيار مشدددددروعال الدراسدددددة واليال تطوير
واجهاتها.
( )2/4تحليل وتقيي عينات الدراستتتتتة التطبيقية :تم ا تيار مشددددداريع الدراسدددددة بمنطقة ماة المارمةل
ويوسع جدول (15و الااليال المشاريع المختارة ومدى توافقها مع جواا ،االستدامة المختلفة.

م
1
2
3
4

المشار ع التطبيقية المختارا لتطبيق الدراسة عليها واسباب اختيارها
معايير اال تيار
مجمع الجروشي التجاري
اعم
المونى ًاام
اعم
المونى ما ش اطاق منطقة الدراسة
تجاري/اماري
وظيفة المونى
أفقي
اتجاه الواجهة

فندق الزاار رو ال
اعم
اعم
فندًي
رأسي

5

الااليال المونى

 – 1واجهة زجاجية بالاامش متعرسة يلعة
الشمس بشاش موالر.
 – 2تصميم غير متوافق مع بيئة المنطقة.
 – 3عدم االست الل واالستفامة والتوافق مه
الًروف المنا ية بالمنطقة.
 – 4عدم استخدام موام ذكية بالواجهال لمعالجة
المت يرال المنا ية.
 –5عدم تحقيق الهوية والطابع المعماري لمنطقة
ماة المارمة.

 – 1واجهة زجاجية بالاامش ذال مساحة لاسعة
متعرسة يلعة الشمس موالراا.
 – 2تصميم غير متوافق مع بيئة المنطقة.
 – 3عدم االست الل واالستفامة والتوافق مه
الًروف المنا ية بالمنطقة.
 – 4عدم استخدام موام ذكية بالواجهال لمعالجة
المت يرال المنا ية.
 – 5عدم تحقيق الهوية والطابع المعماري لمنطقة
ماة المارمة.

6
7
8
9
10

توافق المونى مع الجاا ،االجتماعي
توافق المونى مع الجاا ،الويئي
توافق المونى مع الجاا ،االًتصامي
توافق المونى مع الجاا ،التانولوجي
حفاظه على الهوية المعمارية للماان

توفير اتصال بصري  +لالة تفاعلية
ال يوجد
م ش اسافة مه الشالة
لالة عرض
لم يتم احياؤها او الحفاظ عليها

توفير اتصال بصري
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
لم يتم احياؤها او الحفاظ عليها
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( )1/2/4المشتتتروع األول :مجمع الجروشتتتي التجاري االداري (الرصتتتيفة  -مكة المكرمة) :يقع مجمع
الجرولدددددي التجاري جنوب غرب الحرم الماي الشدددددري ل ويوعد عنه ما يقارب  4.5كمل وهو مونى مسدددددتطيش
الشاش بببعام  40متر عرسا ا و 170متر والال ويوسع جدول (16و مشروع مجمع الجرولي التجاري.
جدول ( )16بيانات ووصف تحليلي لمجمع الجروشي التجاري االداري (المصدر الباحث)
الوصف التحليلي لمبن مجمع الجروشي التجاري االداري
المدينة

ماة المارمة

الحي

حي الرصيفة

مساحة المونى

706ل 20متر مربع

عدم الطوابق

 3وابق

حركة الشمس
على المونى

الموًع

حدوم المونى
الشمال

أرض فضاء  /مواً

المونى

الشرق

لارع عرض  30متر

وص
لواجهة
المونى

واجهددة زجدداجيددة بددارتفدداع  14متر يعلوهددا واجهددة
تلفليواية عوارة عه لدددددالدددددة عرض تحيط بالمونى مه
ثالث جهددال ويولا ارتفدداعهددا  7مترل وبعض ايعمدددة
الملينة ببلواح االلمنيوم

الموام
المستخدمة
بالواجهة

الجنوب

ارض فضاء

ال رب

ارض فضاء  /مونى تجاري
صور واجهة المبن

 – 1زجاج ملموج.
 - 2لالة عرض.

( )1/1/2/4المرحلة األول للمشتتتروع (تقيي الحالة بالتصتتتمي القاا و :بعد تصدددميم ورفع مجسدددم المونى
بشددداش كامش ومه الل ا توارال المحاكة التي تم اجراؤها على المجسدددمل توسدددع صدددورة (6و (7و مدى تبثر
الواجهال المختلفة مه حوااط وأسطع ببلعة الشمس.
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صورة ( )6التأثير على الواجهات الشرقية والجنوبية (المصدر الباحث)

صورة ( )7التأثير على الواجهات الغربية والشمالية (المصدر الباحث)

وبعد اجراء ا توارال المحاكاة السدددتنتاج كمية الطاًة المسدددتهلاة سدددنوياال فإن جدول (17و يوسدددع اتااج كمية
الطاًة المسددتهلاة بشدداش سددنوي للمونى بمرحلته ايولى (الوسددع القاامو حيع ان اسددتهالك الطاًة بشدداش سددنوي
لتاي

المونى كان  5,402,032,128وا في السنة.
جدول ( )17ملخص النتائج للمرحلة األولى لمجمع الجروشي التجاري االداري (المصدر الباحث)

1
2
3

ملخص نتااج المحاكاا للمبن بالمرحلة األول
مجموع استهالك الطاًة لعملية التوريد للمونى سنويا ا
 5.354.712.064وا
مجموع استهالك الطاًة لعملية التدفئة للمونى سنويا ا
 47.319.848وا
مجموع الطاًة المستهلاة للمونى سنويا ا
 5.402.032.128وا

( )2/1/2/4تطو ر الواجهات باستتتتتتتخدام التطبيقات الذكية :مه الل الدراسدددددددال التحليلية وا توارال
المحاكاة للمونى القاام واسددددددتنتاج مدى تبثر الواجهال الخارجية ومدى تحقيق المونى لمسددددددتويال االسددددددتدامة
المختلفةل فإاه بنا اء على ذلي ووفقا ا آلليال تطوير الواجهالل صدددددورة (8و (9و الشددددداش التصدددددوري للواجهال
الذكية المقترحة بعد استخدام ايلرعة مه الوالستيي المعالج (PTFEو و اليا الطاًة الشمسية على السطع.

صورة (8و ايلرعة المعالجة كدرع للحماية مه الشمس (المصدر

صدددورة (9و ايلدددرعة وألواح الطاًة الشدددمسدددية على السدددطع (المصد د دددر

الباحث)
للمشروع (تقيي الحالة بالتصمي المقترحو :مه الل ا توارال المحاكاة
( )3/1/2/4المرحلة الثانية

التي تم اجراءاها على المجسددددددم في مرحلته الشااية (التصددددددور المقترحو يوسددددددع جدول (19و اتااج
ا توارال المحاكاة لامية الطاًة المستهلاة والطاًة المتجدمة المجمعة بشاش سنوي.
جدول ( )19ملخص النتائج للمرحلة الثانية لمجمع الجروشي التجاري االداري (المصدر الباحث)
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ملخص نتااج المحاكاا للمبن بالمرحلة الثانية
مجموع استهالك الطاًة لعملية التوريد للمونى سنويا ا
 4.656.544.256وا
مجموع استهالك الطاًة لعملية التدفئة للمونى سنويا ا
صفر
مجموع الطاًة المستهلاة للمونى سنويا ا
 4.656.544.256وا
كمية الطاًة المتجدمة المجمعة سنويا ا
 1.603.841.664وا

1
2
3
4

( )4/1/2/4تقيي مدى تحقيق االستدامة باستخدام التطبيقات الذكية بالواجهات :ويوسع جدول (20و
مقاراة مونى الجرولي التجاري بمرحلته الشااية (الوسع المقترحو.
جدول ( )20مقارنة التصميم المقترح للواجهة الذكية لمجمع الجروشي التجاري اإلداري مع جدول النموذج التحليلي (المصدر الباحث)
تقيي مدى تحقيق الواجهات الذكية الستدامة مبن الجروشي التجاري االداري (التصمي المقترح)
الوصف التحليلي للمبنـــ
االس
المد نة
المصم
وص

صور المبن

سوق الجروشي التجاري (الوضع المقترح)
المملكة العربية السعود ة  -مكة
الباح

للواجهة:

تركي ،اسددددددداءال تفاعلية على الواجهة للتفاعش مع المحيط وزوار الماان
مع تركي ،ألدددرعة بالسدددتياية معالجة اصدددة بتصدددميم يامي وذلي لمعالجة
الددعة الشددمس السدداًطة عليها واحياء للهوية المعمارية للمنطقةل كما يتم تدعيم
السطع ببلواح اليا الطاًة الشمسية وذلي لالستفامة مه ألعة الشمس الساًطة
عليها بشاش كوير واعطاء الًالل لارسيال.

نوع الواجهة الذكية
بالمبن
اماكن استخدام المواد
الذكية بالواجهات

 واجهة ثنااية الطبقة

 واجهة صندوقية

 واجهة متحركة

 واجهة تلفز ونية

 واجهة ذات ممرات هوااية

 واجهة تفاعلية

 واجهة ااقة متجددا

 واجهة متكيفة

 مواد متغيرا الخواص
نوع المواد الذكية
المستخدمة بالواجهات
 مواد محولة للطاقة
المواد الذكية
االنظمة الذكية بالواجهات
بالواجهات

 النظام اإلنشااي
 التشطيبات الخارجية

االًتصامي

 – 11الوناء بموام ًابلة إلعامة التدوير.
 – 12الوناء بموام محلية.
 – 13تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة.
 – 14تحسيه كفاءة المونى والعمر االفتراسي.
 – 15كفاءة النًام إلمارة الطاًة بالمونى.
 – 16تقليش التاالي التش يلية للمونى.
 – 17مرواة وًوة المونى الستيعاب المت يرال.
 – 18تجميع الطاًة المتجدمة واالستفامة منها

االساءة

الحرارة

الطاًة
المتجدمة

الر وبة

حالة المناخ

القرب

الحركة

زجاج

االجتماعي
الجاا ،الويئي

 – 10لق بيئة مشيدة تحتفظ بحق االجيال القاممة.

الواح معداية

 – 1توفير الراحة بباواعها للمستخدميه.
 – 2تحسيه االتصال الوصري مع الخارج.
 – 3رفع كفاءة الويئة الدا لية للمونى.
 – 4توفير االمه والسالمة للمستخدميه
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى والمحيط.
 – 6االستفامة مه التهوية الطويعية.
 – 7االستفامة مه االساءة الطويعية.
 – 8استخدام موام ذال مرواة عالية.
 – 9حماية الطويعة والحافظ عليها.








ًشرة ًمالية

قــاامــــة بنـــود التقييـــــــ
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تحليــل النتــااــج

 – 19ا لتدوير واالمارة الفعالة للمخلفال بباواعها.




 – 20المعدال المركوة على الواجهة المحققة لالستدامة.

10
9
8
7

التانولوجي

6
5

4



3
2
1
0
التكنولوجي

 – 21ا لحد مه االكتساب الحراري مه الخارج.
 – 22مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة.
22

نقاا التقيي

النقــاا التي ت تحقيقها بالمبن



قاامة المفاتيح:

18,75

1 = 

أاًمة التقييم المتوافقة

BREEAM 

LEED 

Mostadam 

Estidama 

GPRS 



االقتصادي

=0.75

0.50= 

االجتماعي

البيئي

0.25= 

 = صفر

الخالصة:
ت تحقيق  18.75نقطة من أصل  22أي ما عادل نسبة  %85.23من مدى تحقيق
االستدامة للمبن من خالل واجهات الخارجية الذكية.

( )2/2/4المشتتتتتتروع الثاني :برج الزاار رو ال الفندقي ( -كدي-مكة المكرمة) :هو برج فندًي 20
ابقل يقع على أحد أهم الطرق الرايسية (الطريق الدااري الشالعول ويوسع جدول (21و.
جدول ( )21بيانات ووصف تحليلي لبرج الزائر رويال الفندقي (المصدر الباحث)
المدينة
مساحة المونى

الوصف التحليلي لمبن فندق الزاار رو ال الفندقي
الحي
ماة المارمة
عدم الطوابق
914ل 37متر مربع

زهرة كدي
 20ابق

حركة الشمس
على المونى

الموًع
حدوم المونى
الشمال
الشرق

ارض فضاء
ارض فضاء

وص
لواجهة
المونى

الواجهددة عوددارة عه زجداج ي طي كدامدش الواجهددة مع
ا ارال مه لرااع االلمنيوم التي تحيط باللجاج بارتفاع
المونى الماون مه  20ابق

الموام
المستخدمة
بالواجهة

الجنوب
ال رب

لارع عرض 60م
ارض فضاء
صور واجهة المونى

 – 1زجاج ملموج
 – 2الواح المنيوم.

( )1/2/2/4المرحلة األول للمشتتروع (تقيي الحالة بالتصتتمي القاا ) :بعد تصددميم المونى بشدداش كامش
ومه الل ا توارال المحاكةل توسع صورة (10و (11و مدى تبثر الواجهال ببلعة الشمس.
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ويوسددع جدول (22و اتااج كمية الطاًة المسددتهلاة بشدداش سددنوي للمشددروع بمرحلته ايولى (الوسددع
القاامول يستهلي المونى لعملية توريد وتدفئة المونى بشاش سنوي  10,606,138,368وا في السنة.
جدول ( )22ملخص النتائج للمرحلة األولى لبرج الزائر رويال الفندقي (المصدر الباحث)
1
2
3

ملخص نتااج المحاكاا للمبن بالمرحلة األول
مجموع استهالك الطاًة لعملية التوريد للمونى سنويا ا
 10.472.950.784وا
مجموع استهالك الطاًة لعملية التدفئة للمونى سنويا ا
 133.187.872وا
مجموع الطاًة المستهلاة للمونى سنويا ا
 10.606.138.368وا

الجنوبية

الجنوبية

الشرقية

صورة ( )10التأثير على الواجهات الشرقية والجنوبية (المصدر الباحث)

الغربية

صورة (11و التبثير على الواجهال ال ربية والشمالية (المصدر الباحث)

( )2/2/2/4تطو ر واستتتتخدام التطبيقات الذكية بالواجهات :مه الل الدراسدددال التحليلية وا توارال
المحاكاة للمونى القاام وآليال تطوير الواجهالل توسددددع صددددور (12و (13و الواجهال الذكية المقترحة بعد
استخدام الااسرال المعداية المتحركة مه (Stainless Steelو والشالال على الواجهال الجااوية.

صورة (12و الشالة التفاعلية على الواجهة الشرًية (المصدر

صورة (13و لااسرال المعداية ببعلى اللجاج (المصدر الواحعو

الواحعوللمشتتتتروع (تقيي الحالة بالتصتتتتمي المقترح) :مه الل ا توارال المحاكاة
( )3/2/2/4المرحلة الثانية
التي تم اجراءاها على المجسم في مرحلته الشااية (التصور المقترحو يوسع جدول (23و اتااج ا توارال
المحاكاة لامية الطاًة المستهلاة والطاًة المتجدمة المجمعة بشاش سنوي.
جدول ( )23ملخص النتائج للمرحلة الثانية لبرج الزائر رويال (المصدر الباحث)
ملخص نتااج المحاكاا للمبن بالمرحلة الثانية
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مجموع استهالك الطاًة لعملية التوريد للمونى سنويا ا
مجموع استهالك الطاًة لعملية التدفئة للمونى سنويا ا
مجموع الطاًة المستهلاة للمونى سنويا ا
كمية الطاًة المتجدمة المجمعة سنويا ا

1
2
3
4

 8.298.512.896وا
 128.850.944وا
 8.427.363.840وا
 811.766.848وا

( )4/2/2/4تقيي مدى تحقيق االستتتتتدامة باستتتتتخدام التطبيقات الذكية بالواجهات :ومه الل مقاراة
المونى المقترح بالنموذج التحليلي تم تحقيق  19.50اقطةل التطويقال الذكية بالواجهال  %88.34وذلي
لجواادد ،االسددددددتدددامددةل الجدداادد ،االجتمدداعي %93.75ل الويئي %77.78ل واالًتصددددددددامي %100ل
والتانولوجي %93.75ل ويوسددددددع جدول (24و مقاراة مونى الجرولددددددي التجاري بمرحلته الشااية
(الوسدددع المقترحو مع جدول النموذج التحليلي لرؤية مدى تحقق االسدددتدامة مه الل التطويقال الذكية
المقترحة بالواجهال.
تقيي مدى تحقيق الواجهات الذكية الستدامة مبن الزاار رو ال الفندقي (التصمي المقترح)
الوصف التحليلي للمبنـــ
االس
المد نة
المصم

صور المبن

فندق الزاار رو ال (الوضع المقترح)
المملكة العربية السعود ة  -مكة
الباح

وصف للواجهة:

تكستتتتي من صتتتتفااح الحد د المقاوم للصتتتتدأ ذو التصتتتتمي المستتتتتوح من
الرواشتتتين والمشتتتربيات ،حتوي عل الشتتترااح المعدنية التي تتحر بشتتتكل
ذاتي تكيفاًًً مع المناخ وحركة الشتتتتما ،والزجاج المنخفن االنبعاثية لعزل
الحرارا وتقليل االنتقال الحراري بشكل كبير ،وتركيب خال ا الطاقة الشمسية
عل السطح وكالًًً من الواجهة الجنوبية والشرقية.

نوع الواجهة الذكية
بالمبن

 واجهة ثنااية الطبقة

 واجهة صندوقية

 واجهة متحركة

 واجهة تلفز ونية

 واجهة ذات ممرات هوااية

 واجهة تفاعلية

 واجهة ااقة متجددا

 واجهة متكيفة

 مواد متغيرا الخواص
نوع المواد الذكية
المستخدمة بالواجهات
 مواد محولة للطاقة
المواد الذكية
االنظمة الذكية بالواجهات

اماكن استخدام المواد
الذكية بالواجهات
قــاامــــة بنـــود التقييـــــــ

 – 11الوناء بموام ًابلة إلعامة التدوير.
 – 12الوناء بموام محلية.
 – 13تقليش التلوث الويئي والحفاظ على الويئة.
 – 14تحسيه كفاءة المونى والعمر االفتراسي.

االساءة

الحرارة

الطاًة
المتجدمة

الر وبة

حالة المناخ

القرب

الحركة

زجاج

االجتماعي

ا
ل
ا
ق
ل
صا
م
ي

الجاا ،الويئي

 – 10لق بيئة مشيدة تحتفظ بحق االجيال القاممة.

الواح معداية

 – 1توفير الراحة بباواعها للمستخدميه.
 – 2تحسيه االتصال الوصري مع الخارج.
 – 3رفع كفاءة الويئة الدا لية للمونى.
 – 4توفير االمه والسالمة للمستخدميه
 – 5التاامش والتناغم بيه المونى والمحيط.
 – 6االستفامة مه التهوية الطويعية.
 – 7االستفامة مه االساءة الطويعية.
 – 8استخدام موام ذال مرواة عالية.
 – 9حماية الطويعة والحافظ عليها.
















ًشرة ًمالية

 النظام اإلنشااي
 التشطيبات الخارجية





















تحليــل النتــااــج
10
9
8
7
6
5
4
3
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2
1
0
التكنولوجي

االقتصادي

البيئي

االجتماعي

التانولوجي

 – 15كفاءة النًام إلمارة الطاًة بالمونى.
 – 16تقليش التاالي التش يلية للمونى.
 – 17مرواة وًوة المونى الستيعاب المت يرال.
 – 18تجميع الطاًة المتجدمة واالستفامة منها
 – 19ا لتدوير واالمارة الفعالة للمخلفال بباواعها.










قاامة المفاتيح:

19,50

1 = 

 – 20المعدال المركوة على الواجهة المحققة لالستدامة.

 – 21الحد مه االكتساب الحراري مه الخارج.
 – 22مصامر وتقنيال الطاًة المتجدمة.
22

نقاا التقيي

النقــاا التي ت تحقيقها بالمبن

أاًمة التقييم المتوافقة

BREEAM 

LEED 

Mostadam 

Estidama 

GPRS 



0.50= 

=0.75

0.25= 

 = صفر

الخالصة :ت تحقيق  19.50نقطة من أصل  ،22أي ما عادل نسبة  %88.34من
مدى تحقيق االستدامة للمبن من خالل واجهات الخارجية الذكية.

( )3/4تحليل نتااج الدراستتات التطبيقية :تقيي تحقيق االستتتدامة بالمباني العامة باستتتخدام الواجهات
الذكية :مه الل اتااج عمليال المحاكاة للمشدداريع التطويقية وتطوير الواجهال لتصددوع ذكية ومقاراتها
مع جدول النموذج التحليلي فباه يماه تلخيي النتااج كالتالي:
أوالً :مقارنة توضتتتتتح مدى استتتتتتخدام التطبيقات الذكية بالواجهات المقترحة :ويوسدددددع جدول (25و
اتااج المقاراة.

جدول ( )25مقارنة التطبيقات الذكية المستخدمة للواجهات المقترحة لحاالت الدراسة التطبيقية (المصدر الباحث)
الواجهات والمواد الذكية المختارا للمشار ع
مجمع الجرولي التجاري االماري

الوند
الواجهة الذكية المقترحة

واجهال ثنااية الطوقة

الموام الذكية بالواجهال المقترحة

بالستيي الوولي تترا فلورو ايشليه
اللجاج منخفض االاوعاثية
اليا الطاًة الشمسية

فندق اللاار رويال الفندًي
واجهة تلفليواية
واجهة ثنااية الطوقة – متايفة
لرااع Stainless Steel
اللجاج منخفض االاوعاثية
اليا الطاًة الشمسية

ثانياً :مقارنة نتااج الطاقة المستهلكة والطاقة المتجددا :ويوسع جدول (26و اتااج المقاراة.
جدول ( )26مقارنة كمية استهالك الطاقة والطاقة المتجددة بين المشروعين (المصدر الباحث)
مقارنة كمية استهال الطاقة والطاقة المتجددا المجمعة للمشروعين

المقارنة

مجمع الجروشي التجاري
بعد
قبل

معدل استهال الطاقة

5.402.032.128

الطاقة المتجددا

صفر

واا في السنة
واا في السنة

النتيجة

4.656.544.256
1.603.841.664

نسبة ترشيد استهال الطاقة

الفرق%
13،80
34،44
48،24

فندق الزاار رو ال
قبل

بعد

الفرق
%

10.606.138.368

8.427.363.840

20،54

صفر

811.766.848

نسبة ترشيد استهال الطاقة

9،63
30،17

ثالثاً :مقارنة نتااج مدى تحقيق النموذج التحليلي للدراستتتتتتة التطبيقيةل ويوسددددددع جدول (27و اتااج
المقاراة.
جدول (27و اتااج مقاراة القياس والتحليش بتطويق النموذج القياسي لمدى تحقيق االستدامة باستخدام الواجهال الذكية (المصدر الواحعو
مقارنة مدى تحقيق االستدامة للمشروعين عبر الواجهات بالمرحلة الثانية
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المبن

االجتماعي
 4نقاا

البيئي
 9نقاا

االقتصادي
 5نقاا

التكنولوجي
 4نقاا

المجموع
 22نقطة

التحقيق
%100

سوق الجروشي التجاري
فندق الزاار رو ال
متوسط التقيي

3.5
3.75
4/3.6

7
7
9 /7

4.5
5
5/4.75

3.75
3.75
4/3.75

18.75
19.5
22/19.13

%85.23
%88.34
%86.79

ويوسدددع لددداش (5و مقاراة اتااج تحقيق المشددداريع للجدولل ولددداش (6و اسدددوة تحقيق جدول النموذج
التحليليل مما يشوت صحة وفاعلية الجدول في تقييم استدامة الموااي مه الل الواجهال الذكية.
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

النقاط كاملة
النقاط المحققة
الزائر رويال

100
86.785
100

80

60

النسبة كاملة

الجروشي

لاش (5و اسوة تحقيق المشاريع للجدول (المصدر الواحعو

40

20

0

نسبة التحقيق

لاش (5و لاش (6و اسوة تحقيق الجدول (المصدر الواحعو

( )5النتااج
 - 1تشددددددتمش تطويقال العمارة الذكية بالواجهال الخارجية أاًمة وموام كبحد العوامش الرايسددددددية في تحويش
المونى التقليدي لمونى ذكي والذي يقوم بتوفير بيئة ما لية ذال كفاءة عالية ويحد مه استهالك الطاًة.
 – 2تعتور الواجهال الذكية هي أحد أهم العوامش الرايسية في االستفامة مه الطاًال الطويعية لتحويلها الى اًة
متجدمة تحقق كفاءة ترليد استهالك الطاًة والتالفة التش يلية للمونى وتوفير العوامش االًتصامية.
– 3ا توارال المحاكاة على الواجهال الخارجية بالورامج المختصددة لها مور كوير في تحديد الدداالية الواجهال
ومدى تبثرها بالمناخ وحركة الشمس بالمنطقة حيع يسهم ذلي في التصميم بشاش أفضش وببًش التاالي .
 – 4اثوتت عملية المحاكاة بالورامج وايموال المختصدددددة ( (Ecotectالل عملية القياس لها مورها الاوير في
ااجاح التصميم للمونى بشاش عام واستخدام التطويقال الذكية على الواجهال واالسطع.
 – 5تم تصميم واستخدام تطويقال العمارة الذكية على الواجهال الخارجية بمنطقة ماة المارمة بما يتناس ،مع
الًروف المنا ية مع الحفاظ على الهوية المعمارية والطابع الخاص بها وفق رؤية 2030م.
 – 6تعمش تطويقال العمارة الذكية بالواجهال الخارجية عند استخدامها بالشاش الصحيع والمناس ،الذي يراعي
ظروف المنطقة المنا ية ومتطلوال المستخدميه في توفير بيئة ما لية ذال كفاءة عالية والترليد في الطاًة.
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 – 7اجاح المنهجية المقترحة مع اثوال صددحة وفاعلية جدول النموذج التحليلي المسددتنوط مه مراسددال تطويقال
الواجهال الذكية واالسددددتدامة بالموااي العامة حيع تم اثوال فاعليته في الجلء التحليلي بنسددددوة %95.07ل ومه
الل استخدامه في الجلء التطويقي فقد تم تحقيقه بنسوة  %86.785مما ييكد الاالية الوحع وتحقيق الهدف.

( )6التوصيات
 – 1تراعي عند ت صميم واجهال الموااي الخارجية ا ستخدام برامج المحاكاة على الواجهال ايكشر ت ضررا ا مه
الًروف المنا ية ومراسة التوجيه ايمشش لتحقيق االستدامة والافاءة وجومة الويئة الدا لية.
 – 2يج ،مراعال عوامش عند تصميم واجهال الموااي العامة لتحقيق استدامتها كمناخ المنطقة المرام التصميم
بها على سويش المشال حركة الشمس ومتوسط مرجال الحرارة مع العوامش االجتماعية واالًتصامية.
 – 3مراعاة الوظيفة عند تصدددميم واجهال المواايل حيع ان التصدددميم المناسددد ،لهذه الواجهال يسددداعد بشددداش
موالر في زيامة ااتاجية المستخدميه لهذا الماان وتوفير بيئة ذال كفاءة عالية مما يحقق استدامة الموني.
 – 4االسددتفامة مه الطاًال الجديدة والمتجدمة لتحقيق اسددتدامة المونى ولتقليش تااليفه التشدد يليةل واالسددتفامة مه
ألعة الشمس بتحويلها لطاًة متجدمة لتعليل الجواا ،االًتصامية لتحقيق م ش اسافي للمونى.
 – 5سددددددرورة مراعاة الهوية والطابع المعماري بماة المارمة والحفاظ عليها مه الل تصددددددميم واسددددددتخدام
المفرمال المحلية بالواجهال الذكيةل اًرا ا يهمية مدينة ماة المارمة كمقصد لجميع مول العالم االسالمي.

المراجع
1و احمدل عود المنعمل (2012ول ةرصد وتحليش مور المسنيه ومعايير تصميمها وفقا لراحة المقيميه باستخدام
التقنيال الحديشةةل رسالة مكتوراهل جامعة القاهرةل الجيلة.
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 ول ةاليددددال تطويددددق متطلوددددال العمددددارة الذكيددددة علددددى الموددددااي اإلماريددددةةل رسددددالة2017( و آالءل مادددديل2
.ماجستيرل الجامعة االسالميةل غلة
 ول ةعمددددارة ايبنيددددة الذكيددددة مدددده منًددددور محقددددق لراحددددة المسددددتعمشةل2018( و ريهددددامل عوددددد التددددوابل3
.1 ل مجلد1 رسالة ماجستيرل مجلة كلية الهندسةل جامعة الفيومل العدم
 ول ةكفددداءة تطويدددق تقنيدددة المعلومدددال فدددي العمدددارة ومورهدددا فدددي المودددااي2010( الدددديهل المتددديمل

و سدددي4

.الذكيةةل رسالة ماجستيرل جامعة حلوانل مصر
 ول ةالتوصددددش الحضدددداري للطددددرز المعماريددددة اإلسددددالمية علددددى واجهددددال2009( و عويددددرل الصدددداعديل5
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