


 

لدراسة الحياة البرية  مركز

: فكرة المشروع

إن السواد األعظم من سكان مدٌنة السوٌداء ٌعٌشون نمط حٌاة المدٌنة السرٌع و الذي فرض 

مما أدى الى حرمانهم  من طاقاتها العظٌمة , علٌهم االبتعاد عن البٌئة الطبٌعٌة الموجودة فً المنطقة

 ....وأحبوا هذه البٌئة بالقدر المطلوب, التً ٌمكن أن تقدمها لهم إذا ما تعرفوا علٌها

 :الهدف من المشروع

وبآثار زحف المدٌنة , (النباتٌة والحٌوانٌة)تعرٌف الناس بالبٌئة الطبٌعٌة المحلٌة و الحٌاة فٌها 

وذلك من خالل تنظٌم رحالت تخٌٌم و جوالت مسٌر ضمن المحمٌة . ضمن المناطق الطبٌعٌة 

 .الطبٌعٌة الممتدة باتجاه الشمال

ودراسة , باإلضافة إلى إقامة المعارض المإقتة التً تعرض تارٌخ المنطقة الطبٌعً والبشري

بعٌدا عن تعقٌدات المدٌنة وإتباع , من خالل اعتماد نمط الحٌاة الطبٌعً والبسٌط , هذا التارٌخ 

 .(زراعة, تصوٌر ضوئً, رسم , فنون)صفوف تعلٌمٌة 

نستطٌع من خاللها الوقوف معا ضد , حٌث نكسب من كل هذا دعم و تفهم فئة كبٌرة من الناس 

باإلضافة إلى الجانب . كل تدخل غٌر مدروس و زحف المدٌنة ضمن الطبٌعة البكر فً منطقة الجبل

 .المادي

 :موقع األرض

حٌث ٌمتد , ظهر الجبل- على السفح الشمالً الشرقً لتل جنجلة,ٌقع المشروع فً مدٌنة السوٌداء

 (محمٌة الضمنة )من تلك المنطقة و باتجاه الشمال محمٌة طبٌعٌة 

 :عناصر المشروع

 .وخط المسٌر, (الضمنةمحمٌة )ٌضم أرض المحمٌة : زون طبٌعً .1

 ( أقسام5 )عو المشرأقسامٌضم : تخدٌمًزون  .2

 2م10100     المساحة اإلجمالٌة :البرنامج الوظيفي

  2م (400)القسم اإلداري بمساحة تقرٌبٌة. 

 ً2م(1650)بمساحة تقرٌبٌة :قسم العلم. 

  ًم (1600)بمساحة تقرٌبٌة : قسم السكن الشباب. 

 2م (900)بمساحة تقرٌبٌة : قسم ورشات العمل. 

 2م (1600)بمساحة تقرٌبٌة : المطعم المركزي. 

 ً2م (450)بمساحة تقرٌبٌة : القسم البحثً و الطب 

 موقف مإقت للبولمانات, ( سٌارة50)عدد : مواقف سٌارات. 

 ساحات و مدرجات خارجٌة. 



 ربط الموقع مع مدٌنة السوٌداء



 



 :العناصر الطبٌعٌة فً األرض و االستفادة منها

 

a)  ًالشجر الحراج 

b)  المساطب و األدراج

 الحجرٌة

c)  نقطة تجمع مٌاه

 األمطار

 

 

 

 

 

 

 االطاللة من جهة الشرق

 :االطاللة من جهة الغرب
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 :المشروع فلسفة

 اعتماد نمط العمارة المحلٌة التقلٌدٌة vernacular urban design  واالستفادة منها 

 :بٌئٌا
 :وذلك من حٌث دراسة

أشكال المبانً عبارة عن صفوف من المكونات التقلٌدٌة و كتل من األشكال : أشكال األبنٌة .1

 .المكعبة المتراصة للتقلٌل من الضٌاع الحراري

االستفادة من , (الكازون)االبتعاد عن مساحات العشب الواسعة : المساحات الخضراء و تقسٌمها .2

حٌث تقدم هذه المساحات بٌئة طبٌعٌة مزدهرة دون أي تكلفة أو , المساحات الطبٌعة دون تنظٌم

 عناٌة

حٌث تكون هذه عامل تبرٌد للمبنى :  واعتماد النباتات المحلٌة  األسطح المزروعة لألبنٌة .3

 .وكذلك عدم استحضار النباتات الغرٌبة عن المنطقة

 .انبساطٌا ٌستحضر الخارج, حٌث ٌكون المبنى متصال بالسماء واألرض: الفناءات الداخلٌة .4

 .وذلك للتخفٌف من التبادل الحراري بٌن الداخل و الخارج: (الحجر)اعتماد المواد التقلٌدٌة  .5

تعمل العناصر الخضراء المظللة على تلطٌف الجو وتجلب الرٌاح الناعمة : العناصر المظللة .6

 .الباردة فً مختلف أوقات الٌوم

  األفكار البٌئٌة: 

االستفادة من نظام الخالٌا الكهرضوئٌة المنتشرة على الجزء الجنوبً الشرقً من القبة  .1

 .بحٌث تإمن الكهرباء بشكل كلً أو جزئً للمشروع كامال

 .امكانٌة االستفادة من نقطة تجمع مٌاه االمطار وذلك من أجل االستعمال للزراعة والتنظٌف .2

واالستفادة بشكل كبٌر من , (إنارة غٌر مباشرة)اتجاه الفتح العام شمالً : توجٌه المشروع  .3

 .الظالل

 الخالصة: 

أن ٌكون هذا المشروع محاولة للتحول من مجتمع استهالكً الى آخر تكون فٌه األولوٌة 

ومحاولة تلبٌة الحاجات الحالٌة دون التعدي على إمكانٌة األجٌال المستقبلٌة فً , لمستقبل مستدام

 .تؤمٌن احتٌاجاتها
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