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 الملخص:

في كثير من أمور حياتنا نبحث دائما عن الجديد.. يحدث ذلك مثال في تعاملنا مع األجهزة التكنولوجية، ولكن عندددما يتعلدد  

التجديد؛ حيث ال تزال ثقافتنا العربية ترفض المغامرة في هذه المسدداحة، وكانددت األمر بالتطبيقات الذكية تقف تطلعاتنا نحو 

نتيجة ذلك أن أشكال الفراغات العمرانية في عالمنا العربي ظلت متوقفة عند األشددكال التقليديددة، فددي حددين أن العددال  انفددت  

  .يد استهالك الطاقةعلى أشكال أخرى تجمع بين رخص التكلفة والجودة، وفوق ذلك سرعة اإلنجاز وترش

يقد  هذا البحث لمحة موجزة عن التقد  الحالي في استخدا  التطبيقات الذكية بالفراغات العمرانيددة والتددي تعددد مجدداال وليدددا 

سريع التطور، والذي يقو  على مجموعة المفاهي  األوسع لمصطل  "استجابة" والتي من شددهنها تعريددف التطبيقددات الذكيددة 

على راحة المستعملين وترشيد استهالك الطاقة والطاقة المتجددة بالفراغ العمراني، وذلك مددن خددالل   وتوض  مدى تهثيرها

تناول تحليلي تطبيقي لتلك التطبيقددات الذكيددة فددي منطقددة ب جددادة قبددال بالمدينددة المنددورة م كنمددوذر لفددراغ عمرانددي شدداغر 

واسددتراتيجية المنطقددة بالشددكل الددذي يددكدي إلددى إمكانيددة   باألنشطة المتعددة ذو طابع تراثي أصيل للتوصل إلى بلورة نظا 

ل ممددا ال يددكثر علددى الهويددة  التحك  في معدالت استهالك الطاقددة وتخفيضددها باسددتخدا  المعالجددات المعماريددة المبتكددرة بيئيددا

 .وجدان الزوارالتراثية السعودية بل يككد معالمها التاريخية ويساه  في تحقي  وإنمال الصورة الذهنية التي ارتسمت في 

ومن أه  مددا توصددل لددث البحددث مددن اسددتنتاجات هددو مدددى تددهثير اسددتخدا  التطبيقددات الذكيددة والتصددمي  التفدداعلي المسددتدا  

بالفراغات العمرانية على استهالك الطاقة لتوفير راحة الشاغلين، كما ت  تحديد أه  المعوقات التي تددكثر علددى عددد  شدديو  

المستوى المحلي، واستخالص بعض التوصيات الستخدا  هذا النو  المتطور من التطبيقات استخدا  التطبيقات الذكية على  

ل لركية المملكة العربية السعودية   .2030الذكية في البيئة المحلية مع الحفاظ على الهوية التراثية السعودية وفقا

 الكلمات الداللية

 الهوية التراثية  -اإلستدامة  –العمارة المعاصرة 
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