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 الملخص:

لقد أفرز تطور الفكر المعماري عن انتشار تصمٌمات لمبانً ذات واجهات زجاجٌة ٌتوفر فٌها الجانب التقنً والجمالً، 

أال وهو توفٌر البٌئة الداخلٌة الصحٌة والمالئمة للمستخدمٌن، حٌث تعانً أكثر بٌنما فقدت جانًبا هو األهم واألساسى 

المبانً ذات الواجهات الزجاجٌة من عدة مشاكل، منها تدنً مستوى جودة الحٌاة فً البٌئة الداخلٌة لتلك المنشآت، 

، وٌتعرض البحث لتطور األسالٌب وبخاصة فً عملٌة الحماٌة من أشعة وحرارة الشمس وإٌجاد تهوٌة طبٌعٌة لتلك المبانً

التكنولوجٌة المبتكرة لغالف هذه المبانً، والتً ساهمت بشكل كبٌر فً توفٌر بٌئة صحٌة داخلٌة للمستخدمٌن وتحقق 

الراحة الحرارٌة بداخل المبنى. إن وسائل التظلٌل التى ٌتم تصمٌمها بغالف المبنى الخارجً بطرق متعددة تسمح بدخول 

ة من الضوء، خاصة فً أنظمة التظلٌل الذكٌة األكثر تطوًرا، فهً تحتوي على وسائل ٌمكن عن طرٌقها مستوٌات مختلف

حماٌة البٌئة الداخلٌة، والحفاظ على شاغلٌها وعلى الممتلكات من أي ضرر، فهذه األنظمة تقاوم الظروف المناخٌة 

خدم لتحسٌن البٌئة الداخلٌة وتوفر متطلبات الراحة المتغٌرة عن طرٌق االستجابة )تكنولوجٌة اإلستشعار( حٌث أنها تست

للمستخدمٌن. وتعتبر هذه التكنولوجٌا أحد تلك األنماط التً ظهرت بصورة كبٌرة فى األونة االخٌرة واحتلت عالمنا الٌوم. 

ا أو جزئًٌ  ًٌ ا والتً تجعل وأدى ذلك إلى تطور مفهوم الحركة لتظهر الحركة الفعلٌة فً واجهات المبانً سواء كان ذلك كل

المبنى ٌتفاعل مع الوسط المناخً المحٌط به. لذا تناول البحث كٌفٌة تكٌف البٌئة الداخلٌة مع التغٌر المناخً الخارجً من 

خالل دراسة األسالٌب والطرق المختلفة التً تلخصت فً المرونة والتؤقلم فً نماذج متعددة من أسالٌب تكنولوجٌة مبتكرة 

بانً، مستوفٌة للمتطلبات الوظٌفٌة وراحة المستخدمٌن، وبذلك ٌؤتً البحث كمحاولة لتقدٌم صورة للغالف الخارجً للم

 واضحة أمام المصمم عن جدوى تطبٌق المنظومة والتشجٌع على استخدامها.
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