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 مقدمة البحث  -

ظهرت الكثٌر من القضاٌا البٌبٌة نتٌجة للثورة التكنولوجٌة التى ساهمت فى إستنزاف الموارد الطبٌعٌه بصوره تشكل     

تهدٌداً للبٌبه باإلضافه إلى إستهالك الطاقه ، وٌعتبر قطاع العماره من أكبر القطاعات التى تستهلك الطاقه. وحٌث أن 

البناء ولكن أٌضاً فى مرحلة تشغٌل المبنى ، وألن النشاط المعمارى وما ٌتبعه من إستهالك الطاقه هذا لٌس فقط فى مرحلة 

من أكثر األنشطه اإلنسانٌه تدمٌراً للبٌبه وإستنفاذاً لموارها، فقد أصبح من الضرورى أن  -كالتصمٌم الداخلى -نشاطات

للبٌبه. لذا ظهر إتجاه عمارة  ٌجد العاملون فى هذا المجال الحلول والبدابل التى تجعل منه نشاطاً صدٌقاً 

إلٌضاح كٌفٌة إستغالل التقدم التكنولوجى –موضوع بحثنا هذا-ECO-Technology Architectureاإلٌكوتكنولوجى

فى السٌطره الذكٌه على المنشآت المعمارٌة دون اإلضرار بالبٌبة المحٌطة وبإستهالك قدر أقل من الطاقة. حٌث سنتاول 

بعض المشكالت البٌبٌة الناتجة عن الثورة التكنولوجٌة، وظهور إتجاه اإلٌكوتكنولوجى كؤحد فى هذا البحث التعرٌف ب

اإلتجاهات المعمارٌة البٌبٌة المعاصرة و الذى ٌنظم العالقة بٌن البٌبة والتكنولوجٌا وأهم مبادئ هذا اإلتجاه ، ثم سٌتم تناول 

 وتكنولوجى فى التصمٌم.أحد األعمال المعمارٌة العالمٌة التى تتبع إتجاه اإلٌك

Introduction: 

    Many environmental issues have emerged as a result of the technological revolution that 

has contributed to the depletion of natural resources, which pose a threat to the environment 

in addition to energy consumption, and the construction sector is one of the largest sectors 

that consume energy. As this energy consumption is not only in the construction phase, but 

also in the stage of the operation of the building, and because the architectural activity and its 

subsequent activities - such as interior design - are one of the most destructive humanitarian 

activities of the environment and its monuments, it has become necessary for workers in this 

field to find solutions and alternatives Make him a friend of his environment. Thus, the 

direction of ECO-Technology Architecture - the subject of our research - has emerged to 

show how technological progress can be used to control smart architectures without 
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compromising the surrounding environment and consuming less energy. In this paper, he will 

introduce some of the environmental problems resulting from the technological revolution and 

the emergence of the trend of ecotechnology as one of the contemporary environmental 

architectural trends, which regulates the relationship between environment and technology 

and the most important principles of this trend, and then one of the global architectural works 

that follow the direction of ecotechnology in design. 

 مشكلة البحث  -

وجٌه المتاحه لتحقٌق كفااءة إساتهالك الطاقاه فاى الفرا اات تكمن مشكلة البحث فى : القصور فى اإلهتمام بالوسابل التكنول 

 بطرق ال تإثر على البٌبه المحٌطه .

 فروض البحث -

ٌفتاارض البحااث أن : التكاماال بااٌن التصاامٌم اإلٌكولااوجى والتكنولوجٌااا الحدٌثااه ٌساااهم فااى إنتااا  تصاامٌم إٌكوتكنولااوجى 

 .والبٌبه المحٌطهمتمٌز.حٌث ٌحقق عالقه متكامله بٌن كل عناصر الفراغ 

 هدف البحث -

 الوصول لمنظومه مالبمه تحقق التكامل بٌن التصمٌم الداخلى اإلٌكولوجى والتكنولوجٌا المعاصرة  

 منهج البحث  -

 ٌتبع البحث المنهج اإلستقرابى والوصفى والتحلٌلى.

 التصمٌم البٌبى. –كولوجٌة العمارة اإلٌ –العمارة التكنولوجٌة  –التصمٌم اإلٌكولوجى  الكلمات المفتاحٌة -

   Technologyالتكنولوجٌا - 1

هى تلك الوسابل المختلفة التى ٌستخدمها اإلنسان إلنتا  المستلزمات الضرورٌة لراحته  ( تعرٌف التكنولوجٌا: 1-1) 

وإستمرارٌة وجوده ، وهى التطبٌق الُمنظم للمعرفة العلمٌة والعملٌة و ُمستجداُتها من اإلكتشافات فى تطبٌقات وأ راض 

 .(1)علمٌة

تبادل ما بٌن اإلنسان واألالت والمعدات تحتوى فى : هو منظومة أسالٌب عمل وأداء م( التطور التكنولوجى 1-2) 

مضمونها ذكاًء متراكماً، وهو مجموعة األسالٌب واألدوات التى ٌستخدمها المجتمع فى إنتا  إحتٌاجاته وُمتطلباته وفى 

 إنجاز وظابفه المختلفة.

إٌجابٌاً وسلبٌاً ، فالتؤثٌر اإلٌجابى ٌتمثل ٌإثر التطور التكنولوجى على اإلنسان تؤثٌراً جوانب تأثٌر التطور التكنولوجى :  -

فى زٌادة معرفة وقدرات اإلنسان ، بٌنما ٌتمثل التؤثٌر السلبى فى وجود أثار سلبٌة نتٌجة للتطبٌق المباشر للتكنولوجٌا بدون 

 ، كالتالى : تحلٌلها ومحاولة فهم معانٌها

جى فى مجال العمارة والتصمٌم الداخلى فى سرعة وسهولة ٌظهر الجانب اإلٌجابى للتطور التكنولو الجانب اإلٌجابى: -أ

ومرونة التصمٌم المعمارى والداخلى نتٌجة إلستخدام الحاسب اآللى على نطاق واسع فى بداٌة التصمٌم للمشروعات ، 

اد بناء وإستخدامه فى إعداد نظم إدارة المشروعات المختلفة والتحكم اآللى فى أعمال التنفٌذ ، باإلضافة إلى ظهور مو

حدٌثة نتٌجة للتطور التكنولوجى وإمكانٌة تطوٌعها فى البناء ، باإلضافة إلى إستخدام اآلالت والمعدات فى مٌكنة تشٌٌد 

حٌث ٌمثل الجانب اإلٌجابى  Guggenheim Museum الهٌكل اإلنشابى للمبنى ، ومثال على ذلك متحف جوجنهاٌم

 .(2)للتطور التكنولوجى من حٌث التشكٌل للهٌكل الخارجى  للمبنى
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( مبنى متحف جوجنهاٌم بأسبانٌا ٌوضح الجانب اإلٌجابى إلستخدام التكنولوجٌا1صورة رقم )

(3)
. 

ٌظهر التؤثٌر الضار للتطور التكنولوجى فى بعض مجاالت الحٌاة اإلنسانٌة، مثل تقدم وسابل الحرب  الجانب السلبى: -ب

وإستخدام أسلحة الدمار الشامل التى ُتهدد الشعور باألمن واإلستقرار. أما فى مجال العمارة والتصمٌم الداخلى ٌظهر 

عالقات اإلجتماعٌة وإنعدام الخصوصٌة التى كانت تتمتع بها التؤثٌر السلبى للتطور التكنولوجى على اإلنسان فى إنحصار ال

التجمعات السكنٌة القدٌمة وفقدان الهوٌة المعمارٌة فى طٌات اإلتجاهات الغربٌة الداخلٌة وإهتزاز القٌم الموروثة 

ٌصعب إعادة  والحضارات أو عدم تناسب التكنولوجٌا مع العوامل المناخٌة أو فى إستخدام مواد بناء ملوثة للبٌبة أو

تدوٌرها. باإلضافة لتؤثٌر التكنولوجٌا الحدٌثة فى إستنزاف الموارد الطبٌعٌة فى البٌبة وظهور مشكالت بٌبٌة كثٌرة أدى 

 .(4)إلى تلوث البٌبة المحٌطة بالفرا ات

 تأثٌر العمارة الحدٌثة على البٌئة  -2

The impact of modern architecture on the environment 

نتج        كانت أو الهدم. وإذا اإلنشابٌة األعمال عن الناتجة الصلبة النفاٌات من ضخمة كمٌات العمارة والبناء قطاع عن ٌَ

معظمها  كون أن ضعٌفة، إال للتعفن معظمها قابلٌة ألن األخرى النفاٌات أنواع من للبٌبة تلوثاً  أقل تعد اإلنشابٌة النفاٌات

 مع التعامل فً فاعلٌة الطرق أكثر ولعل .مشكلتها بتفاقم وبالتالى بالبٌبة كمٌاتها فى المطردة بالزٌادة ٌهدد للتحلل قابل  ٌر

 .(5)أوالتدوٌر اإلستخدام إلعادة القابلة المواد إستخدام مراعاة المصمم وعلى  .إنتاجها كمٌة تقلٌل هى النفاٌات مشكلة

 :  التالً الجدول فً البٌئة على الحدٌثة العمارة تأثٌرات بعض تلخٌص و ٌمكن -

 المشكلة
 بٌئٌةال

 األسباب
فً  إسهام العمارة
 المشكلة

 ٌراتالتأث

إضمحالل 
طبقة 
 األوزون

إنبعاث عدة مركبات 
كٌمٌابٌة أبرزها 
الكلوروفلوروكربونا

 ت

% من 50
الكلوروفلوروكربونات 
تستخدم فً المبانى )على 
مستوى العالم( تكٌٌف / 
تبرٌد/عزل/مكافحة / 

 حرابق

سرطانات الجلد، تعتٌم 
عدسة العٌن، التؤثٌر على 

 جهاز المناعة .

ظاهرة 
اإلحتباس 
 الحرارى

إنبعاث عدة  ازات 

ثانى أكسٌد أبرزها 

و  الكربون

الكلوروفلوروكربونا

 ت

% من إجمالى ثانى 50

أكسٌد الكربون المنبعث 

مرتبط مباشرة بتشغٌل 

 المبانى

إرتفاع درجات الحرارة 

ذوبان جزبى فً وإحتمال 

جلٌد القطبٌن وفٌضان 

المٌاه على األرض 

 المنخفضة

المطر 
 الحمضى

إنبعاثات عدة  ازات 
أبرزها ثانى أكسٌد 

 الكبرٌت .

معظم ثانى أكسٌد 
الكبرٌت ٌنبعث أثناء 

حرق الوقود الحفرى فً 
 محطات القوى

الترسٌبات الجافة تضر 
المبانى والمحاصٌل وصحة 

طبة اإلنسان ،الترسٌبات الر
تزٌد من حمضٌة التربة 
والمجارى المابٌة وتهدد 
 النباتات و الحٌوانات .
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إستنزاف 
الموارد 
 الطبٌعٌة

معظم المنتجات و 

الخدمات تستهلك 

موارد طبٌعٌة الكثٌر 

 منها  ٌر متجدد .

% من المعادن الخام  40

% من محصول  25، 

% من  16األخشاب ، 

 المٌاه العذبة فً العالم .

الموارد  تناقض حجم

الطبٌعٌة عالوة على 

التلوث الناتج للماء و 

الهواء من عملٌة المعالجة 

،التصحر، خسابر بٌولوجٌة 

 متنوعة

البٌئة على الحدٌثة العمارة تأثٌرات بعض( ٌوضح 1جدول رقم )
(6)

. 

و نتٌجة لتؤثٌرات العمارة الحدٌثة على البٌبة الخارجٌة ظهرت أٌضاً بعض التؤثٌرات الضارة على البٌبة الداخلٌة للمبنى 

والسٌما الفرا ات الداخلٌة التى ٌستخدمها اإلنسان لساعات طوٌله خالل حٌاته الٌومٌه سواء فى العمل أو المعٌشة أو 

  ٌرها ..... 

 و من بعض تأثٌرات العمارة الحدٌثة على الفراغات الداخلٌة ما ٌأتى :  -

 ى الغٌر متوافق بٌئٌاً ) المبنى المرٌض (المبن( 2-1)

 Environmentally incompatible building (Sick Building)            

 األجهزة والخامات من لكل التكنولوجً بالتقدم سلًبا تؤثرت التً المبانً تلك هً المبانى الغٌر متوافقة بٌبٌاً         

 وقد. الطبٌعٌة اإلضاءة مع إهمال الصناعٌة الهواء تكٌٌف أجهزة على تعتمد والتً الفرا ات الداخلٌة، فً المستخدمة

 .(7)معها للمتعاٌشٌن صحٌة  ٌر حالٌاً  المتواجدة المبانً من% ٠٣أن العالمٌة الصحة منظمة أوضحت

 ظاهرة المبانى الغٌر متوافقة بٌبٌاً ) المبانى المرٌضة ( :أسباب حدوث  -

 The National Institute forالمتحدة  المهنٌة بالوالٌات لألمان والصحة القومً المعهد فً دراسة من تبٌن

Occupational Safety and Health ( NIOSH ) هً الكافٌة التهوٌة  ٌر وبخاصة ٌةالفٌزٌق العوامل أن 

 والملوثات%) 34حوالً (الكٌمٌابٌة الملوثات ٌلٌها %(50حوالً (بنسبة المرٌض البناء لمتالزمة الربٌسً المسبب

 عوامل تكون وقد "معروفة عوامل  ٌر"تحت  الدراسة %( فقد وضعتها11) النسبة باقً أما( % 5حوالً  (المٌكروبٌة

وهذه العوامل بعضها ٌعتبر مصادر تؤتى من خار  المبنى والبٌبة المحٌطة به والبعض األخر من داخل  .إجتماعٌة نفسٌة

المبنى، ولكن ٌوجد فى البٌبة الداخلٌة للمبنى نفسه بعض السلبٌات التى تدعم من فاعلٌة هذه العوامل داخل الفرا ات 

 : الداخلٌة ، منها 

والحفاظ على مكوناتها  HVACلنظافة وخاصة ألنظمة التهوٌة والتبرٌد والتكٌٌف إفتقار المبنى إلى عملٌة الصٌانة وا -1

األرضٌات  –األسقف  –الفتحات  –نظٌفة، باإلضافة إلى مكونات أنظمة المبنى مثل الغالف الخارجى للمبنى ) الحوابط 

 أنظمة الطاقة (  –

الفعلٌة بسبب الزٌادة والتعدٌل والتغٌر فى مساحات من الخطورة عدم تناسب أداء أنظمة المبنى مع مساحات المبنى  - 2

 ووظٌفة فرا ات المبنى خالل العمر اإلفتراضى له  فى الوقت الذى ال ٌقابلها زٌادة أو تغٌر أداء أنظمة المبنى لتناسبها.

ذكرها بشكل كبٌر فى وتساهم العوامل الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة والنفسٌة مع وجود السلبٌات فى المبنى التى سبق 

 .(8)حدوث ظاهرة المبانى الغٌر متوافقة بٌبٌاً لٌصبح مبنى  ٌر صالح لإلستخدام من قبل اإلنسان

 Air quality in interior spaces            ( جودة الهواء فى الفراغات الداخلٌة2-2)

 الراحة من حالة إضفاء فى األساسٌة وظٌفته تتؤكد بحٌث األهمٌة  اٌة فً أمًرا المبانً فً المتواجد الهواء نوعٌة تعد

ووظٌفته بحٌث ٌإثر سلباً على  المبنً فً إضطراب إلى ٌإدي الهواء هذا فً خلل أي حدوث إن المبانً، حٌث داخل

http://www.cdc.gov/NIOSH/
http://www.cdc.gov/NIOSH/
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 الهواء مع الخارجً النقً الهواء تبادل معدل ٌقل عندما السلبٌة تابالتؤثٌر الشعور وٌزداد صحة مستخدمى الفرا ات ،

 .المشكلة هذه عن المسبولة هى المبنً داخل المتواجد الهواء ونوعٌة جودة أن حٌث الداخلً

 و ٌمكن أن نحدد العوامل المسببة لمشاكل جودة الهواء الداخلى فٌما ٌلى : -

 .الهواء فى حبٌبات أو تطلق  ازات داخلٌة تلوث مصادر 

 الخارجى الهواء من كافٌة توفٌر كمٌة لعدم المبانى داخل الملوثات مستوٌات زٌادة إلى تإدى والتى الكافٌة  ٌر التهوٌة 

 .المبنى خار  إلى الداخلى الهواء طرد ملوثات وعدم الداخلٌة المصادر من اإلنبعاثات لتخفٌف

 .(9)بعض الملوثات تركٌز من تزٌد أن ٌمكن الرطوبة و الحرارة من المرتفعة المستوٌات 

 ( األداء الحرارى و درجة الحرارة للفراغات الداخلٌة 2-3)

Thermal performance and temperature of interior spaces 

ُتعرف درجة حرارة الهواء بؤنها المقٌاس العام للحرارة المحٌطة والمتواجدة بالفراغ والتعبٌر عن درجة اإلكتساب أو الفقد 

البارد أوالساخن الصادر من األجسام المتواجدة فى المحٌط الحٌوى للهواء, وهى الحرارى، وتؤثٌر اإلشعاع الحرارى 

أما األداء الحرارى للمبنى ٌشٌر إلى نسبة . مإثر ربٌسى ومباشر على اإلحساس الحرارى لمستخدمى الفرا ات الداخلٌة

لى مدى كفاءة أنظمة العزل وكفاءة الراحة الحرارٌة التى ٌشعر بها مستخدمى الفرا ات الداخلٌة، والتى تعتمد أساساً ع

عناصر الغالف الخارجى ضد الظروف الجوٌة الخارجٌة من أجل تحقٌق درجة حرارة مرٌحة داخلٌاً. وٌعنى هذا الحفاظ 

على درجة الحرارة الداخلٌة أعلى أو أقل من درجة الحرارة الخارجٌة على حسب الحاجة ، حٌث أن اإلختالف فى 

اخل الفرا ات الداخلٌة ٌختلف إختالفاً كبٌراً فى جمٌع أنحاء الفراغ نفسه على مدى فترات زمنٌة درجات الحرارة للهواء د

محددة ، بل وقد تتمٌز بعض هذه الفترات بالزٌادة أو النقص فى درجات الحرارة بشكل مالحظ ومإثر على الراحة 

ل الحرارى الممكنة بٌن المبنى والعناصر الحرارٌة لمستخدمى الفرا ات ، فقد ٌشٌر هذا إلى إختالف عملٌات التباد

 .(10)الخارجٌة والداخلٌة وذلك لتعدد المصادر الحرارٌة

 و هناك عدد من العوامل التى تحدد األداء الحرارى وتإثر على درجة الحرارة للمبنى، وهى : -

صر الغالف الخارجى المتغٌرات التصمٌمٌة وما تشمله من: األبعاد والخصابص الهندسٌة للتشكٌل العام لعنا -

األسقف(، التوجٌه العام للمبنى، والمحٌط الحٌوى للمبنى وأنظمة الطاقة المستخدمة فى  –الفتحات  –للمبنى)الحوابط 

 .المبنى

خصابص مواد البناء وما تشمله من: الكثافة، الوزن،الكتلة الحرارٌة ،المقاومة الحرارٌة ،والحرارة النوعٌة ، ومعامل  -

 رارى.اإلنتقال الح

 .إتجاه وسرعة الرٌاح والرطوبة النسبٌةو بٌانات المناخ وما تشمله من: اإلشعاع الشمسى والطاقة الحرارٌة -

ٌنتج عنها دابماً طاقة والتى بٌانات اإلستخدام فى المبنى وما تشمله من: تحدٌد نوعٌة أنشطة مستخدمى فرا ات المبنى  -

 .HVAC(11)تكٌٌف الهواء حرارٌة، وأنظمة وحدات التدفبة والتهوٌة و

 إتجاه عمارة اإلٌكوتكنولوجى -3

Eco –Technology Architecture Trend 

بالتطور التكنولوجى المستمر، سواء على مستوى التطور  Modern Architectureتتمٌز العمارة الحدٌثة        

اإلنشابى، أوالمواد المستخدمة فى التصمٌم الداخلى، أوفى تصمٌم وتنفٌذ الواجهات الخارجٌة و ٌرها ...، وقد إتخذ العدٌد 

من المعمارٌٌن التطور التكنولوجى كقوة دافعة للتطور المعمارى ، إلى أن بدأت حركة العمارة 

فى الظهور. ومع التطور التكنولوجى المستمر فى العمارة ظهرت  Technological Architectureلوجٌةالتكنو

الكثٌر من المشكالت البٌبٌة بٌن المبنى وفرا اته الداخلٌة من جهة والبٌبة المحٌطة من جهة أخرى ، وخاصة على مستوى 
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ثة للموارد الطبٌعٌة واإلعتماد علٌها دون النظر إلى التؤثٌر التصمٌم اإلٌكولوجى، باإلضافة إلى إستنزاف التكنولوجٌا الحدٌ

على البٌبة أوكٌفٌة إستهالك مواردها دون اإلضرار بها، مما أدى إلى حدوث الكثٌر من المشكالت البٌبٌة سابقة الذكر، 

وإستدامة المبانى  األمر الذى دفع بعض المإسسات والهٌبات واألفراد لزٌادة الوعى واإلهتمام بنظام إستهالك الطاقة

خاصة مع كثرة إستهالكها لتحقٌق الراحة المطلوبة داخل الفرا ات بالوسابل المٌكانٌكٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة. لذا ظهر 

إتجاه اإلٌكوتكنولوجى كإتجاه ٌحاول الربط بٌن التكنولوجٌا الحدٌثة والتصمٌم اإلٌكولوجى والبٌبة المحٌطة بالفرا ات 

كل منهم فى مكانه الصحٌح، لتحقٌق أفضل كفاءة إلستهالك الطاقة دون إستنزاف الموارد الطبٌعٌة المعمارٌة وتوظٌف 

 .(12)أواإلضرار بالبٌبة المحٌطة

   ECO–Tech Architecture Concept مفهوم عمارة اإلٌكوتكنولوجى -4

التقنٌه أوالتكنولوجٌا .أى أن  "TECH"أو  "Technology"" البٌبه وكلمة ECOأو" "Ecology"تعنى كلمة "اإلٌكو" 

 – ECOومصطلح عمارة اإلٌكوتكنولوجىتعنى ضمناً "العماره البٌبٌه التكنولوجٌة أو التقنٌه" .  "ECO-TECH"كلمة 

Technology Architecture  ًٌطلق على العمارة التً تهتم بمجاالت البٌبة، والتقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة ف

كإتجاه معاكس  . و ظهر إتجاه اإلٌكوتكنولوجىمجاالت الرابدة فً العمارة فً العصر الحدٌثالعمارة، وهو اآلن من ال

لمفاهٌم اإلتجاه التكنولوجى، حٌث صاحب ظهور اإلتجاه التكنولوجى فجوه ملحوظه بٌن المبنى والتصمٌم الداخلى والبٌبه 

دة الوعى بنظام إستهالك الطاقه لتحقٌق الراحه المحٌطه به ، وخاصة على مستوى التصمٌم اإلٌكولوجى، مما دفع إلى زٌا

. لذا جاء إتجاه اإلٌكوتكنولوجى وإستغل المفاهٌم اإلٌكولوجٌة  المطلوبه داخل الفرا ات بالوسابل التكنولوجٌه المعاصره

دمج بٌن  ECO – Technology Trendوتطبٌقها فى العمارة التكنولوجٌة، وٌمكن إعتبار إتجاه اإلٌكوتكنولوجى 

 جاهٌن ربٌسٌن فى العمارة،هما: إت

 : Ecology Trendاإلتجاه اإلٌكولوجى  -أ

 بكافة مفاهٌم اإلستدامة و كفاءة األداء البٌبى و دراسات األثر البٌبى للمبنى .

 : Technology Trendاإلتجاه التكنولوجى  -ب

تشطٌبات   –المواد  –بكافة مفاهٌم التطور التكنولوجى الهابل والمستمر فى كافة قطاعات العمارة )النظم اإلنشابٌة 

 .(13)الواجهات الخارجٌة ......( 

 :ECO – Technology Architectureلذا فعمارة اإلٌكوتكنولوجى  -

ب من خالل كفاءة إستهالك الطاقة بالفرا ات، عن هى العمارة التى تهدف إلى الوصول لتصمٌم إٌكولوجى وبٌبى مناس

طاقة  –طرٌق األسالٌب التكنولوجٌة المتاحة من خالل كفاءة تنظٌم وإستغالل المصادر البٌبٌة الطبٌعٌة من )طاقة شمسٌة 

ى بذلك تربة و ٌرها ...( وه –هواء –الرٌاح و ٌرها...( محدثة أقل دمار بٌبى ممكن للعناصر الطبٌعٌة المحٌطة )مٌاة 

تهدف إلى الحفاظ على عناصر البٌبة ومصادر الطاقة، من خالل إعتماد المبنى على إستغالل مصادر الطاقة المتجددة 

باألسالٌب التكنولوجٌة المتطورة وبالصورة اإلقتصادٌة المالبمة، مع الحفاظ على تقلٌل األثر البٌبى للمبنى على البٌبة 

المعمارى الخاص بإتجاه اإلٌكوتكنولوجى منظومة متكاملة، هدفها تحقٌق الراحة المحٌطة . لذا ٌمكن إعتبار الفراغ 

 .(14)المطلوبة لمستخدم الفراغ

 المبادئ األساسٌة إلتجاه عمارة اإلٌكوتكنولوجى -5

Principles of Eco – Technology Trend 

متضمنه عناصرها األساسٌة  Eco-Techتعتبر هذه المبادئ الخطوط اإلرشادٌة الربٌسٌة لعمارة اإلٌكوتكنولوجى     

 المتمثلة فى األسس اإلٌكولوجٌة والتكنولوجٌة اإلقتصادٌة للمجتمعات ، وهى : 
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 ( فهم الموقع و الحلول المرتبطة والنابعه منه 5-1)

Understanding the site and its associated solutions       

إن فهم تطور الموقع وتارٌخه ، وخاصة المحتوى اإلجتماعى واإلٌكولوجى من أساسٌات التصمٌم       

، فلكل مكان أو بٌبة حلول مختلفة تنُبع من الخصابص الثقافٌة والمادٌة ECO-Technology Designاإلٌكوتكنولوجى

ٌكوتكنولوجى ، وٌبدأ التصمٌم اإلٌكوتكنولوجى بتفهم الفرٌدة لها، والتى ٌتجاهلها التصمٌم النمطى، وٌهتم بها التصمٌم اإل

طبٌعة المكان ومعاملة البٌبة بحذر شدٌد حتى ٌمكن العٌش فٌها دون تدمٌرها. كما ٌساعد تفهم الموقع على إتخاذ 

 . (15) .اإلجراءات والممارسات التكنولوجٌة المناسبة، مثل كفاءة إستخدام مصادر الطاقة فى التبرٌد أواإلضاءة و  ٌرها.

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 للموقع.( ٌوضح أن التصمٌم اإلٌكوتكنولوجى ٌنمو من المعرفة التفصٌلٌة  1شكل رقم ) 

 اإلتصال بالبٌئة الخارجٌة ( 5-2)

Communication with the external environment  

تعتبر مصادر البٌبة المتجددة هى أساس العمارة اإلٌكوتكنولوجٌة، وذلك مع مراعاة تصمٌم المبنى بما ٌتالبم مع البٌبة       

المحٌطة إٌكولوجٌاً، بحٌث ٌصبح المبنى جزءاً من التنسٌق الخارجى للموقع، بمعنى أخر هو التصمٌم بتطبٌق مبدأ 

OUTSIDE IN نى ٌصبح جزءاً من التصمٌم الداخلى للفراغ والعكس ، بما ٌقلل األثر أى أن التصمٌم الخارجى للمب

البٌبى للمبنى بفرا اته الداخلٌة.حٌث ٌستفٌد التصمٌم اإلٌكوتكنولوجى من البٌبة الطبٌعٌة المحٌطة بالموقع وٌستلهم أفكاره 

 .(16)ة الطبٌعٌة "التصمٌمٌة منها،حتى ٌكون متكامالً معها ألنه ٌعتبر جزءاً منها فٌما ٌسمى "محاكا

 

 ( ٌوضح 2شكل رقم )

 محاكاة الطبٌعة والبٌئة

 من خالل مجموعة من

 العوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تفهم الموقع
) التعرف 
على أبعاد 

 الموقع (

الحلول 

 التصمٌمٌة 
إختبار 
الحلول 

 المناسبة 

 إتخاذ اإلجراءات  اإلعتبارات المعمارٌة 

 كفاءة إستخدام المصادر

محاكاة  

 الطبٌعٌة 

 علوم الطبٌعة 

 النظام و الهٌكل 

 الوظٌفة و األلٌة 

 اإلتصال و الشبكات 
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              Environmentally Compatible Design ( التصمٌم المتوافق بٌئٌاً 5-3)

ٌجب أن ٌنبع التصمٌم من الموقع المحٌط، فكما سبق ذكره ٌجب مراعاة البٌبة الخارجٌة لتقلٌل األثر البٌبى للمبنى، إضافة 

النهاٌة على إلى ذلك ٌجب مراعاة كافة العوامل األخرى كالعوامل الثقافٌة واإلجتماعٌة و ٌرها ....... ، للحصول فى 

منتج معمارى ٌحافظ على الموارد البٌبٌة وال ٌستنزف مواردها الحالٌة. حٌث تعتبر البٌبة عنصراً أساسٌاً فى عملٌة البناء، 

 .(18)لما تشمله من موقع ومٌاة وموادر طبٌعٌة لتحقٌق جودة البٌبة الداخلٌة

فى  Glass dome of the European Parliamentومثال على ذلك القبة الزجاجٌة للبرلمان األوروبى

، حٌث قام فوستر بتصمٌم قبة كاملة من الزجا  وحاول فٌها Norman Fosterللمعمارى نورمان فوستر Berlinبرلٌن

نقل الضوء والطاقة من الخار  إلى عمق  رفة المناقشة فى البرلمان األلمانى، بإستخدام تكنولوجٌا البناء الحدٌثة تم عمل 

المراٌات المابلة بزواٌا معٌنة وعاكسة للضوء، وإستطاع فوستر أن ٌوجه الضوء بزواٌاه األفقٌة إلى  مخروط مقلوب من

اإلتجاه الرأسى حٌث سقف  رفة المناقشة للبرلمان األلمانى، بهذا نجح فوستر بالوسابل التكنولوجٌة أن ٌجعل المبنى 

 لتؤثٌر السلبى علٌها.ٌتكامل مع البٌبة المحٌطة وٌؤخذ منها الضوء والحرارة دون ا

           

( القبة الزجاجٌة للبرلمان األوروبى وتوضٌح  مسار الضوء والحرارة إلى الداخل2صورة رقم)
(19)

. 

 ( مراعاة األسس اإلٌكولوجٌة فى التصمٌم5-4)

Consider the ecological foundations of design 

ٌجب مراعاة األسس والمفاهٌم اإلٌكولوجٌة فى التصمٌم اإلٌكوتكنولوجى، وذلك بدراستها وتطبٌق هذه األسس        

. وذلك عن  تكنولوجٌاً، والتوفٌق بٌن المفهوم اإلٌكولوجى والتكلفة اإلقتصادٌة بحٌث ٌكون معقول إقتصادٌاً فى التصمٌم

الطاقة، تقنٌة البناء،والمواد، و ٌرها...وذلك بإعتبار البٌبة عنصراً أساسٌاً فى طرٌق تقٌٌم الموقع، والطاقات، وكفاءة 

عملٌة التصمٌم المعمارى والداخلى وأٌضاً من خالل تكامل المبنى مع البٌبة المحٌطة، محافظاً على الطابع الخاص بها، 

 .(20)ختلفةوٌوفر المبنى وموقعه فرصة إلستكشاف المٌاة والطاقة والموارد الطبٌعٌة الم

   

ومراعاة األسس اإلٌكولوجٌة فى التصمٌم، من خالل إتجاه حركة الشمس فى عمل الفتحات  Germanyبألمانٌا  Igus( مصنع 3صورة رقم )

بالسقف لإلستفادة من اإلضاءة الطبٌعٌة الشمالٌة بتكلفة إقتصادٌة قلٌلة من خالل إستخدام خامات خفٌفة فى التصمٌم
(21)

. 

 مراعاة التطور التكنولوجى بالمبنى( 5-5)

Consider the technological development of the building  

ٌجب اإلستفادة قدر اإلمكان بالتطور التكنولوجى والمعلوماتى الحادث فى العالم فى مجال التصمٌم الداخلى       

من القطاعات المختلفة، بحٌث ٌكون ذلك التطور والمعمارى، وذلك تحت إطار إقتصادى ٌضمن إمكانٌة تنفٌذه فى العدٌد 

" البنٌة التحتٌة " الخاصة  INFRA STRUCTUREمالبماً إٌكولوجٌاً ومقبول إقتصادٌاً، وخاصة فٌما ٌتعلق ب 
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 Normanللمعمارى نورمان فوستر  Hong Kongفى هونج كونج  HSBC. وٌظهر ذلك فى تصمٌم بنك (22)بالمبنى

Foster  والذى إعتمد الهٌكل اإلنشابى فٌه على هٌاكل من الصلب فى تشكٌالت جدٌدة تعتمد على أقل قدر 1984عام ،

من األعمدة اإلنشابٌة داخل وخار  المبنى، ومن ثم أعطت له شكالً ملفتاً للنظر وسط المبانى التقلٌلدٌة المتجاورة، مع 

ٌم إستخدم فوستر المواد الخفٌفة المعدنٌة والزجا  والبالستٌك مما تكلفة إقتصادٌة أقل من حٌث اإلنشاء، وفى هذا التصم

 .(23)أعطى تشكٌالً معمارٌاً له طابع خاص مع تكلفة إقتصادٌة أقل

 

للمعمارى نورمان فوستر Hong Kong فى هونج كونج HSBC( بنك 4صورة رقم )
(24)

. 

 ( مراعاة مستخدمى الفراغات فى التصمٌم 5-6)

Take into consideration the users of Spaces in Design 

ٌُلغى الهوٌة الثقافٌة والعادات         ر م التطور التكنولوجى بالمبانى وخاصة فى السنوات األخٌرة، إال أن ذلك ال 

ٌُخر  مبنى مال بم والتقالٌد لدى المجتمعات، ومن هذا المنطلق فإن التطور التكنولوجى بالمبانى ٌجب فى النهاٌة أن 

ومقبول إجتماعٌاً وثقافٌاً للمستخدم، األمر الذى دفع بعض الهٌبات لدعوة مستخدمى الفرا ات لإلشتراك برأٌهم فى 

التصمٌم منطلقاً من هذا المبدأ.وٌرى مصممى إتجاه اإلٌكوتكنولوجى أهمٌة اإلستماع إلى أى صوت فى العملٌة 

بة المحلٌة أومستخدمى الفرا ات، باإلضافة إلى تفهم البٌبة التصمٌمٌة،سواء على نفس مستوى المهنة أوأبناء البٌ

 .(25)اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة، لتتحقق مالبمة المبنى للبٌبة المحٌطة وٌلبى إحتٌاجات مستخدمى الفرا ات

 

 

 ( أخذ أراء الجهات  3شكل رقم ) 

 المختلفة فى العملٌة التصمٌمٌة

  

 

 

 

 دراسة تحلٌل ألحد األعمال المعمارٌة إلتجاه عمارة اإلٌكوتكنولوجى  -6

Study of an analysis of one of the architectural works in the direction of the Eco-

Technology Architecture 

المعمارٌة العالمٌة و هو ألحد معمارٌو إتجاه عمارة اإلٌكوتكنولوجى من خالل سنتاول فى هذا البحث تحلٌل ألحد األعمال 

 المبادئ األساسٌة لإلتجاه ، السابقة الذكر.

 

 اإلنسان 

 البٌئة اإلنسانٌة 

 البٌئة العمرانٌة  

 البٌئة الطبٌعٌة
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  The Swiss Re Towerسوٌس رى  برج  -

ذو ٌتمٌز المبنى أحد أهم معمارٌو إتجاه اإلٌكوتكنولوجى، و Norman Fosterالمصمم نورمان فوسترمن تصمٌم 

طابق بكفاءه عالٌه فى إستخدام الطاقه بطرق تكنولوجٌه حدٌثه وٌحقق وفراً فى الطاقه  40والمكون من م 180إرتفاع 

وٌرمز المبنى إلى بداٌة طفرة جدٌدة باإلنشآت  % مما ٌستهلكه مبنى مماثل، دون اإلضرار بالبٌبه الخارجٌه.50قدره 

 .(26)2004مبنى فً المدٌنة وتم إنجازه عام شاهقة االرتفاع فً لندن، حٌث ٌعد سادس أعلى 

 

 تحلٌل برج سوٌس رى من خالل المبادئ األساسٌة إلتجاه اإلٌكوتكنولوجى :    -

المبنى عبارة عن ناطحة سحاب تجارٌة فً الحً المالً الربٌسً فهم الموقع و الحلول المرتبطة والنابعه منه:  -1

التجارٌة فً لندن، والمبنى مربٌاً عبر مسافات طوٌلة من الشمال  المنطقة قلب فً ممٌزة عالمة البر  ، وٌعد لندن فً

مٌل( بعٌداً، فً حٌن ٌمكن أن ٌنظر إلٌه  20كٌلومترا ) 32على سبٌل المثال ٌمكن أن ٌنظر إلٌه من الطرٌق السرٌع نحو 

هذا المبنى فوراً فً أفق لندن  وٌمكن التعرف على .من الغرب من تمثال الملك جور  الثالث فً وندسور بارك العظمى

وسمابها بسبب إرتفاعه وتمٌز شكله اإلسطوانً األنٌق الذي ٌجعله ٌبدو أكثر رشاقة وطوالً مما هو علٌه.والبر  عبارة 

عن مكاتب تابعة ملكٌتها لصالح شركة التؤمٌن السوٌسرٌة،تم بناإه فً فترة أعتبرت بداٌة مرحلة جدٌدة فً عالم البناء، 

،بما فً ذلك المكاتب ورواق للتسوق ٌمكن الوصول إلٌه من خالل 2م76.400ر  أماكن إقامة بمساحة قدرهاٌوفر الب

ساحة تم إنشاإها حدٌثاً و ساحة محٌطة به على نفس مستوى الشارع و التً تحوى حدٌقة كبٌرة مفتوحة للجمهور ومزود 

 ة.بمصاعد ذات سرعة عالٌة و لها القدرة على استٌعاب كثافة مرتفع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Swiss Re Towerرى سوبٌس ( برج 5صورة رقم )

 

نظراً إلنشاء البر  وفقاً لمخطط دابري ذي شبكة مدٌولٌة إشعاعٌة، فإن عرض المبنى : اإلتصال بالبٌئة الخارجٌة -2

 الساحة فً خاص والمتمثله بشكلالجدٌدة  بالشفافٌة عام بشكل البر  فرا ات ٌتناقص تدرٌجٌاً باتجاه القمة، وتتمٌز

كمطعم وكافتٌرٌا أعلى البر  حٌث توجد إطاللة جمٌلة تسمح برإٌة كاملة لمدٌنة لندن من كل الزواٌا،مما  المستخدمة

باإلضافة إلى اإلستفادة القصوى من ضوء النهار والتهوٌة الطبٌعٌة .ٌعطً البر  أهمٌة سٌاحٌة بجانب أهمٌته التجارٌة

حٌث تتم تهوٌة المبنى وإضابته  د والتسخٌن عن طرٌق الواجهة المزدوجة التً تسمح بدخول الهواء الطبٌعًوتقلٌل التبرٌ

 بشكل طبٌعً من خالل فناء داخلً ٌمر خالله الهواء الطبٌعً على كامل ارتفاع المبنى.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhjracXGEw_ZZRFyOaqp8ptkKtlHBQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhjracXGEw_ZZRFyOaqp8ptkKtlHBQ
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 المطعم فى أعلى البرج ٌخلق رؤٌة بانورامٌة للموقع من أعلىمرور اإلضاءة الطبٌعٌة من خالل فناء ٌمر بكامل البرج و ( 6صورة رقم )

ٌسهم شكل البر  اإلسطوانى الممٌز فً تقلٌل إنحرافات الرٌاح مقارنًة بؤي بر   :التصمٌم المتوافق بٌئٌاً  -3

مستقٌم الجوانب بحجم مماثل، مما ٌساعد فً الحفاظ على بٌبة مرٌحة على مستوى الشارع، وٌعمل كذلك على 

الذي ٌسمح ، وث فروق فً الضغط الخارجً تتم االستفادة منها فً تشغٌل نظام فرٌد من التهوٌة الطبٌعٌةإحدا

 . بمرور الهواء بسهولة حول المبنى مما ٌساعد فً توفٌر التهوٌة الطبٌعٌة له

  

 لإلستفادة منها فً التهوٌة الطبٌعٌة.( هٌكل البرج اإلسطوانى ٌسهم فً تقلٌل اإلنحرافات وخلق فروق فً الضغط 7صورة رقم )

 %50بحوالً للطاقة موفر نظام بإستخدامه ري سوٌس برج ٌتمٌز: مراعاة األسس اإلٌكولوجٌة فى التصمٌم -4

، ولقد تم انشاء هذا البر  بطرٌقة ممٌزة حٌث أن جدرانه واألسقف تم ضمهم وتجمٌعهم عن له مماثل ببناء مقارنة تقرٌباً 

طرٌق الطاقة المستدامه للمبنى وعن طرٌق الهٌكل الصلب الخارجً وبهذا األسلوب اإلنشابً تمكن من توفٌر مساحات 

ة وتتكون الجدران المستدٌرة من أالف خالٌة من األعمدة والتمتع أٌضاً بإضاءة عالٌة وأكبر قدر من اإلطاللة الرابع

والتدعٌم اإلنشابى للبر  باإلضافه إلى  ، الحدٌدي الهٌكل على المثلث والمركبة الشكل ذاتاأللواح الزجاجٌة المسطحة 

إلضاءة اٌتٌح للمبنى بحٌث خالً من االعمدة وبفراغ داخلى  بشكل مثلّثفى الجزء العلوى من المبنى جاء الزجا  

ٌسمح ألشعة الشمس بالمرور إلى داخل المبنى لٌجعل باإلضافة إلى فناء داخلى ٌمر بكامل المبنى  ، بشكل كلًالطبٌعٌه 

 .العمل داخل البر  أكثر متعة، باإلضافة لخفض تكالٌف اإلضاءة
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و ٌوضح توفٌر فراغات داخلٌة خالٌة من األعمدة باإلضافة إلى الجزء العلوى من  Swiss Re Tower ( المسقط األفقى لبرج8صورة رقم )

 .البرج و الخالى من األعمدة و الذى ٌسمح بدخول الضوء الطبٌعى لكامل البرج

 مراعاة التطور التكنولوجى بالمبنى: -5

من خالل زٌادة كتلة الفوالذ مما تإدي  البناء وذلك كتلة زٌادة تم فقد واألعاصٌر الرٌاح تؤثٌر من ري سوٌس بر  لحماٌة

، باإلضافة إلى أن هذا الهٌكل الفوالذى و الزجا  و المكون  إلى زٌادة صالبته بدون الحاجة ألي تعزٌزات إضافٌة للبر 

باإلضافة إلى عزل فعال للبر  عن  .عازلتٌن ألشعة الشمس الضارة مع اإلبقاء على دخول ضوء النهار من طبقتٌن

تم عمل الواجهه الزجاجٌه بطرٌقه تكنولوجٌه توفر قدراً من الطاقه دون التؤثٌر على البٌبه المحٌطه حٌث و، الخار  

صنعت من طبقتٌن من الزجا  بٌنهما ستاره هوابٌه ٌتحكم فٌها آلٌاً محققه عزل فعال للمكاتب بالداخل عن الخار  . و 

ٌدور بالنسبه لالحقه بطرٌقه تسبب فروقاً فى ضغط الهواء الشبكه الخارجٌه للمبنى على شكل خلٌة نحل ، و كل دور 

ٌُغنى عن إستعمال تكٌٌف الهواء.  سحب حٌث تقوم ب من الفتحات فً الواجهةالهواء وٌخر  مكونه تٌاراً هوابٌاً داخلٌاً 

و من خالل مرور أشعة الشمس إلى  نظام التدفبة الشمسً السلبً الهواء الدافا من المبنى صٌفاً، وتدفؤته شتاء من خالل

 إلى نصف الطاقة المستهلكةالطاقه ستهالك إوهذا بدوره ٌخفض داخل المبنى تتحقق إضاءه طبٌعٌه بالفراغ الداخلى، 

 وتكالٌف اإلضاءه للمكٌفات فً البر 

   

 .( توضح دخول و خروج الهواء من خالل الفتحات الموجودة فً الواجهة الخارجٌة للمبنى باإلضافة إلى دخول أشعة الشمس 9صورة رقم )

 التى الطبٌعٌة اإلضاءة خالل من الراحة الفرا ات لمستخدمى ٌتحققمراعاة مستخدمى الفراغات فى التصمٌم:  -6

 الحرارى التبادل لنظام باإلضافة للعمل، وممتعة صالحة بٌبة الداخلى الفراغ من ٌجعل مما البر  لكامل فناء من تمر

 الفراغ. داخل حرارٌة راحة ٌحقق ذكره سبق كما تكنولوجٌة بطرٌقة الهواء ودخول وخرو 

  

 .عٌة ٌضفى راحة لمستخدمى الفراغات( إعتماد البرج على اإلضاءة الطب10ٌصورة رقم )

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 النتائج :  - 7

التطور التكنولوجى على اإلنسان تؤثٌراً إٌجابٌاً فى زٌادة معرفة وقدرات اإلنسان، و سلبٌاً فى اإلعتماد المباشر ٌإثر  -

 على التكنولوجٌا دون تحلٌلها ومحاولة فهم معانٌها.

 لحل الطاقةو الكفاءة فً إستهالك  الفرا ات فً اإلضاءة إدارة نظم وتحسٌنٌمكن اإلعتماد على اإلضاءة الطبٌعٌة  -

 الغٌر متوافقة بٌبٌاً . األبنٌة مشكلة

 . التهوٌة الملوثات ومعدل وإنبعاث المبنى خار  الهواء بجودة الداخلى الهواء جودة تتحدد -

تعتمد الراحة الحرارٌة التى ٌشعر بها مستخدمى الفرا ات على مدى كفاءة أنظمة العزل ، وكفاءة عناصر الغالف  -

 الجوٌة الخارجٌة .الخارجى ضد الظروف 

الربط بٌن التكنولوجٌا الحدٌثة و البٌبة المحٌطة   Eco–Technology Trendٌحاول إتجاه اإلٌكوتكنولوجى -

بالفرا ات المعمارٌة وتوظٌف كل منهم فى مكانه الصحٌح ، عن طرٌق الدمج بٌن اإلتجاه التكنولوجى و اإلٌكولوجى فى 

 العمارة .   

لتحقٌق أفضل كفاءة إلستهالك الطاقة دون إستنزاف  Eco–Technology Trendاإلٌكوتكنولوجىٌسعى إتجاه  -

 الموارد الطبٌعٌة أواإلضرار بالبٌبة المحٌطة. 

 

 فى النهاٌة ٌوصى البحث باألتى : التوصٌات :  -8

التصمٌم العمرانى  على المبنى وفرا اته فقط بل ٌمتد لٌشمل ECO – Technologyأن ال ٌقتصر اإلٌكوتكنولوجى -1

للمجتمعات مراعٌاً فى ذلك التطور التكنولوجى من خالل المنظور اإلٌكولوجى فى توفٌر كافة العناصر الخارجٌة 

تفاصٌل  –األماكن المفتوحة المصممة بٌبٌاً وتكنولوجٌاً –الموجودة بالموقع مثل: توفٌر المسارات األمنة للمشاة والدراجات 

 الشوارع الربٌسٌة ....

ذلك بالنسبة للمالك أو  األخذ فى اإلعتبار تسهٌل تقٌٌم األداء البٌبى للمبنى أو التجمع العمرانى اإلٌكوتكنولوجى و -2

 .المستعمل
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