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  :مقدمھ

فدار ساختمان و ساختمان سازی بسیار پر طر ھ در حال حاضر در بزرگترین کشورھای دنیا مسئل
این .گشتھ است و توانستھ یک پنجره جدید برای رقابت بین کشورھای صاحب قدرت ایجاد نماید

  !ساخت وسازھا اندیشھ بسیاری از افراد جامعھ را بھ خود اختصاص داده است 

کشوری کھ ھرچھ تعداد ساختمان ھای بلندش زیادتر و چشمنوازتر باشد موفق تر بھ بلھ درست است 
برای ساخت چنین .نظر میرسد ولی بھ از بین رفتن چشمندازھای طبیعی شھر ھیچ توجھی نمیشود

ساختمان ھایی اقدام بھ تخریبل ساختمان ھای قدیمی و با معماری شکیل سنتی پرداختھ اند کھ بسیار 
معماری و دکوراسیون این ساختمانھا ھمگی از معماری اروپایی تبعیت میکند کھ این .شددردناک میبا

ھم نگران کننده است زیرا معماری زسنتی شھرھای باتمدن در البھ الی این معماری ھای لوکس و 
ولی از حق ھم کھ نگذریم این ساختمان ھا بسیار بلند و جذاب و کمی درگیر .مدرن فراموش میشود

ست باید بھ چنین مھندسینی تبریک گفت بھ دلیل چنین استعدادی و ھشدار ھم بھ دلیل از بین کننده ا
رفتن منابع طبیعی کھ باعث گشتھ است دیگر نمای کلیسای شھرھا و آسمان زیبا از دیده گان محو 

  .گردد

و و قصد شناخت داشتھ ما در این تحقیق سعی بھ شناخت ساختمان ھای بلند دنیا و صاحب شھرت 
  .ارزیابی کوتاھی از آنھا داریم
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در این قسمت بھ بررسی ده ساختمان یا برج بلند دنیا میپردازیم از این برج ھا تعدادی تصویر در 
  .اختیار بود کھ آن ھم برای اطالع بیشتر ضمیمھ مطالب مینماییم

  

 برج خلیفھ
وان بلندترین برج دنیا را از برج گشوده شد، عن ٢٠١٠ژانویھ  ۴ھای این برج در  بھ محض این کھ در

متر بھ  ٨٢٨برج خلیفھ دبی با ارتفاع . گرفت و خود بھ بلندترین ساختمان جھان تبدیل شد ١٠١تایپھ 
طبقھ دارد و از  ١۶٠این برج مسکونی و اداری . نمادی برای امارات متحده عربی تبدیل شده است

خودتان ارتفاع ! ختالفی بسیار چشمگیرھر ساختمان دیگری در دنیا بلندتر است، آن ھم با ا
  .ھا را با این برج مقایسھ کنید ھای قبلی و اختالف ارتفاع آن ساختمان

  

  

 
 
 
 
١٠١تایپھ   

سال بعد از زمان افتتاحش، یعنی سال  ٧تایوان تا  ١٠١متر، ساختمان تایپھ  ۵١١با ارتفاعی در حدود 
انحصار خود داشت، عنوان بلندترین برج دنیا را در ١٣٨٢/ ٢٠٠٣ برای مقایسھ بد نیست بگویم این  .

ھای پتروناس بلندتر است متر از برج ۵٠برج بیش از  ھم نتوانست عنوان  ١٠١با این حال تایپھ  .
.بلندترین ساختمان دنیا را برا یخود حفظ کند . 

  



٣ 
 

  

  

 مرکز اقتصاد جھانی شانگھای
بینید کھ بلندترین ساختمان چین است و  را میدر این تصویر نمای شب مرکز اقتصاد جھانی شانگھای 

۴٩٢ارتفاع . مائو قرار گرفتھ است چنان کھ گفتھ شد، در کنار برج جین آن را در رتبھ   متری این برج، 
شاید برایتان جالب باشد بدانید بلندترین رستوران چینی در . دھد ھای جھان قرار می سوم بلندترین برج

این برج قرار دارد ٩٣طبقھ   
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ھای پتروناس برج  
ھا در  این برج. ھای دنیا بودند ھای پتروناس افتتاح شدند، بلندترین برج کھ برج ١٣٧٧/ ١٩٩٨در سال 

در حال حاضر و بعد از افتتاح سھ ساختمان . متر ارتفاع دارند ۴۵٢اند و  کواالالمپور مالزی بنا شده
پتروناس بھ چھارم و پنجم در جھان تنزل یافتھ استبلند دیگر در دنیا، رتبھ برج ھای  . 

 
 
 
 
 

 
. 

  

 برج ویلیس
ترین  ساختھ شد تا دفاتر یکی از بزرگ) برج سیرز(تحت نام دیگری  ١٩٧٠برج ویلیس در دھھ 

این ساختمان . یعنی سیرز، روباک و ھمکاران را در خود جای بدھد  ھای جھان در زمان خود، فروشنده
، وقتی یک کارگزار لندنی بھ نام ١٣٨٨/ ٢٠٠٩در سال . بلندترین ساختمان دنیا بوددر زمان خود، 

 ١٠٨برج ویلیس . ھای ویلیس، بھ این ساختمان منتقل شد، نام برج ھم بھ ویلیس تغییر یافت گروه دارایی
.طبقھ است  

 
 
 

المللی ترامپ برج و ھتل بین .  
ای کامل شد کھ  طبقھ ٩٢، ھتل ١٣٨٨/ ٢٠٠٩در سال   باالی منطقھ بازرگانی شیکاگوی آمریکا،

با بھ حساب آوردن مخروط بلندش، ھفتمین ساختمان بلند دنیا و دومین ساختمان بلند ایاالت   امروز،
.درو متحده آمریکا بھ شمار می  
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مائو ساختمان جین  

ھای این کشور است منطقھ اقتصادی پودانگ چین، خانھ دو برج از بلندترین ساختمان مائو با  برج جین .
متر  ۴٢١این برج . ھشتمین ساختمان بلند دنیا است  بینید، طبقھ، کھ در سمت چپ تصویر می ٨٨

گیرد  مائو در سایھ مرکز اقتصاد جھانی شانگھای قرار می با این ارتفاع بلند، باز ھم جین. ارتفاع دارد
است مائو بلندتر شود و از جین کھ در سمت راست این تصویر دیده می  

 
. 

المللی دو مرکز مالی بین  
ھای بلند دنیا و جایگاه سوم را در  المللی، جایگاه نھم را در بین ساختمان دو برج مرکز امور مالی بین

در بندر ھنگ کنگ ویکتوریای چین   متر، ۴١١٫۵ھا با ارتفاع  این برج. ھای چین دارند بین ساختمان
.ر برافراشتھ اندس  

 
 

  سیتیک پالزا
ساختمان سیتیک پالزا در شھر گوانجوی کشور چین، صدھا آپارتمان و یک فروشگاه بسیار بزرگ را 

متر ارتفاع دارد و در لیست ده  ٣٩۶سیتیک پالزا در حدود . طبقھ خود جای داده است ٨٠در دل 
.بھ خود اختصاص داده استساختمان بلند دنیا، آخرین جایگاه را   
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یی کھ انجام شد لیتی دیگر از ساختمان ھای زیبای دنیا را برای شما فراھم حال پس از این بررسی ھا
.نموده ایم کھ در البھ الی آنھا شماری از ساختمان ھای زیبای دنیا و یا بلند دنیا در آن آورده شده است  

 

  
  چین -ھنگ کنگ

  میلیون نفر٨/۶: جمعیت

  
ساختمان بسیار بزرگ با  ٣٩ھنگ کنگ ! ھنگ کنگ بھ دالیل زیادی شماره یک این فھرست ھست

ھمھ . بالد ساختمان بلند دنیا بھ خود مي ١۵تا از  ۴متر را دارد و ھمچنین بھ خاطر  ٢٠٠بلندی بیش از 
ھای آسمان سای مجزا با  ای از برج کنگ انتخاب گسترده خط افق ھنگ! اینھا در یک شھر است

این شھر یک مثال روشن برای آسمان . اردگذ روشنایی و انعکاس زیبای شبانھ را بھ نمایش می
ترین افق  این پرده را عظیمایت کوھستان بھ عنوان پشت صحنھ در نھ. ھا و افق پست مدرن است خراش

  ! این سیاره کرده است

  
  

  شیکاگو
  میلیون نفر۵/٨: جمعیت

  
ندمرتبھ کھ شیکاگو اولین ساختمان بل ١٨٨۵در سال . ھای مدرن است خراش شیکاگو زادگاه آسمان

استوار خودش را ساخت، آن بلندترین بنا در دنیا نبود، اما اولین مثال از یک فرم جدید مھندسی در 
 ٢٠٠ساختمان بلندتر از  ١٧شیکاگو . جھان بود کھ تقریبا چھره تمام شھرھای زمین را دگرگون کرد

  . ی شمالی ھستندساختمان بلند دنیا و بلندترین در آمریکا ٢٠متر دارد کھ سھ تای آنھا جزو 
ھای مدرن و معماری میان قرن را در بر گرفتھ  ھای آسمان خراش ترین نمونھ شیکاگو بعضی از عالی

  .است

  

  

  

  
  چین -شانگھای

  میلون نفر١/١٣: جمعیت
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شد  در اوایل قرن بیستم گفتھ می. ترین شھر چین ترین و بزرگ پیشرفتھ! شانگھای یک شھر واقعی است

ترین شھر دنیا است، اما در طی دوران مائو شکوه و جالل خود را از دست داد؛ اما  المللی شانگھای بین
ره بھ عنوان یکی از دھد، اکنون این شھر جایگاه خود را دوبا طور کھ معماری مدرن آن نشان می ھمان

بنای باالی  ١٨در شانگھای شما . آورد ترین موتورھای اقتصادی جھان بھ سرعت بھ دست مي بزرگ
متر خواھید یافت کھ یکی از آنھا کھ بھ صورت دیوانھ واری بلند است، برج تلویزیونی مروارید  ٢٠٠

  . متر ارتفاع است ۴۶٨مشرق با 

  

  
  :نیویورک 
  میلیون نفر٢١: جمعیت

  
ھمچنین افق . ھا را دارد ترین ساختمان ھا و با عظیم ترین افق ترین و گوناگون نیویورک یکی از متراکم
: متر دارد ٢٠٠ساختمان جالب باالی  ۴۴نیویورک . ھا در جھان است ترین افق این شھر قابل شناخت

ھا، مجسمھ  یالتھای اینک نابود شده تجارت جھانی، ساختمان مرکزی ا محل برج! بیشترین در دنیا
  .نیویورک مرکز مالی جھان غرب است. آزادی و سازمان ملل متحد
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  ژاپن -توکیو 
  میلیون نفر٣٢: جمعیت

  
 ١۵از جملھ . کند افق توکیو مشخصات یکتایی دارد کھ آن را از دیگر شھرھای بزرگ دنیا مجزا می

اما بھ دلیل تراکم و . شود يمتر ارتفاع شامل برج توکیو کھ ھر شب رنگش عوض م ٢٠٠بنای باالی 
ھای ارتفاع  با محدودیت. رسد، افق خاص خودش را دارد ای كھ بھ نظر مي اندازه عظیم شھر ھر گوشھ

ھای بلند مرتبھ برق میزند، شھر را  ھای قرمز موردنیاز کھ در باال و وسط ھمھ ساختمان و چراغ
یک واقعیت جالب . یگانھ پر شده استتوکیو با روشنایی نئون و معماری معاصر . کند تماشایی مي

ترین ناوگان ھلی کوپتر دنیا را برای حل مشكل در شرایط غیرعادی ترافیک در  توکیو بزرگ: اینكھ
  . خود دارد

  

  
  سنگاپور

  میلیون نفر٨/٣: جمعیت

  
ھای دنیا در جھان، کھ گویا از اول با یک مدل معماری  ترین و تمیزترین پایتخت یکی از خوش نقشھ

ھای کنترل ترافیک  ھا بھ دلیل محدودیت ساختمان. شھری بھ دنیا آمده است، پایتخت سنگاپور است
البتھ نھ خیلی ( ھای بلند متر ساختھ شوند و این باعث بھ وجود آمدن ساختمان ٢٨٠ھوایی نباید بیشتر از 

سھ ساختمان با ارتفاع : و سازگار از نظر ارتفاع و مدل شده است کھ افق آنرا بی ھمتا کرده است) بلند
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ھا عموما بھ رنگ روشن ھستند  ساختمان. متر ٢٠٠ساختمان دیگر با ارتفاع باالی  ۵متر و  ٢٨٠دقیق 
   .و پھنای وسیعی از فضاھای سبز در اطراف مرکز شھر وجود دارد

  
  کانادا  -تورنتو 

  میلیون نفر١/۵:جمعیت

  
. تورنتو مرکز تجاری کانادا است. ھای گوناگونی است تورنتو محل برخورد و مالقات اقوام و ملیت

متر شامل ارتفاع  ٢٠٠ساختمان با ارتفاع بیش از  ٧تورنتو . بزرگترین شھر کشور با افقی قابل رقابت
معموال بھ عنوان بلندترین بنای ساده در جھان مورد اشاره دارد، کھ  CNمتری برج  ۵۵٣آور  شگفت

 CNبرج ). ھای بلندتر از آن وجود دارد زیرا دکل(است، در صورتی کھ اساسا این درست نیست، 
باشد، کھ افق شھر را، بی درنگ قابل شناسایی کرده  ترین سطح مشاھده را در کل دنیا دارا مي وسیع

  .است

  
  مالزی -کواالالمپور 

  میلیون نفر۵/١: عیتجم

  
. شاید این شھر برانگیزنده و موثرترین شھر در تمام دنیا است کھ کمتر از دو ملیون نفررا در خود دارد

اند، حال آنکھ افق شھر، شلوغ و متراکم نیست و این  ھای مدرن سر بھ آسمان کشیده در اینجا ساختمان
ساختمان  ٢۵کواالالمپور سھ تا از . نمایان تر شونددھد کھ بلندپروازی کرده و  ھا اجازه مي بھ ساختمان
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متری  ۴٢٠ھای پرتونوس و ھمچنین برج  ھای دوقلو، برج بلند دنیا را در خود جای داده است، مثل برج
  .منارای کواالالمپور

  
  چین  -شنزن 

  میلیون نفر٢/۴: جمعیت

  
، امروز یک کالن شھر با کنگ واقع بود در حاشیھ ھنگ ١٩٧٠دھکده ماھیگیری کوچکی کھ در سال 

متر ارتفاع شامل مربع شان ھینگ  ٢٠٠ساختمان با بیش از  ١٣میلیون نفر جمعیت و ۴بیش از 
شنزن بعد از غروب آفتاب دنیاي شگفتی از نورھای شگفت آور . است) ھشتمین ساختمان بلند دنیا(

  !یا یک شھر واقعی توانید تشخیص بدھید کھ در یک بازی ویدیویی ھستید شما واقعا نمي. است

  

  

  

  
  جنوبی کره –سئول 

  میلیون نفر٨/٢٠: جمعیت



١١ 
 

  
بخش تجارتی اصلی و بخش مسکونی بیشترین : شوند ھای این شھر بھ چند دستھ تقسیم مي آسمان خراش

 ١٠در سئول . طبقھ بوده است ۶٠ھای مسکونی باالی  ھا متعلق بھ ساختمان رشد اخیر در این ساختمان
ھا با ارتفاع یکسان شبیھ بھ یک دیوار بھ نظر  متر موجود است و سایر ساختمان ٢٠٠ساختمان باالی 

  .سئول جایی است کھ شرق کھن با غرب مدرن بھ ھم پیوستھ اند. کند رسند کھ آنرا از بقیھ متمایز مي مي
  

  

  

  

  

  
  برزیل -سائو پائولو 

  میلیون نفر٣/١٨: جمعیت
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ھایی در  زیادی بھ صورت فشرده و نزدیک بھ ھم مانند سوزنھای  ھا و ساختمان در اینجا آپارتمان
ھا خیلی خیلی  با اینکھ ساختمان. میلیون نفر دارد١٨سائو پائولو جمعیتی بالغ بر . زمین فرو رفتھ اند

انداز مانند یک پشتھ از  اما این چشم) متر ٢٠٠تنھا یک ساختمان با ارتفاع باالی (بلند نیستند 
کوپتر دارد کھ دومین ناوگان ھلی کوپتر  ھلی ۵٠٠و پائولو ناوگانی با بیش از سائ. ھا است ساختمان

  .دنیاست

  
  استرالیا -سیدنی 

  میلیون نفر٢/۴: جمعیت

  
ھای دنیا را بھ خاطر بندرگاه مشھور خود  سیدنی، ویترین شھرھای استرالیا، شناختنی و آشناترین افق

ھا و  بندر سیدنی خلیج. شود بیعی جھان یاد ميدارد کھ اغلب از آن بھ عنوان زیباترین بندر ط
این شھر با پل تاریخی بندر و خانھ اپرا و خط ساحلی مانند گل خود بھ یاد . ھای بسیاری دارد لنگرگاه

  .متر دارد ٢٠٠ساختمان باالی  ٨سیدنی . شود آورده مي



١٣ 
 

  
  آلمان -فرانکفورت 

  میلیون نفر١/۴: جمعیت

  
ساختمان  ۵ترین شھرھای اروپا در زمینھ چشم انداز افق آن فرانکفورت است کھ  قطعا یکی از جالب
ھای مدرن معموال در شھرھای اروپایی یافت  این آسمان خراش. متر دارد ٢٠٠این شھر باالی 

  . شوند نمي
ایی با شھر تشکیل شده از معماری سنتی اروپ: در این شھر کنتراست بسیار جالبی وجود دارد

ھای مدرنی کھ از بین  و برج) سال قدمت دارند ١٠٠٠کھ بعضی از آنھا بیش از ( ھای کوتاه  ساختمان
  . اند آنھا سر برآورده

  
  امارات متحده عربي -دبی

  میلیون نفر۶/١: جمعیت

  
ا ھای خاورمیانھ، در ورای ناکج رسد در میان بیابان آیا این یک سراب در خاورمیانھ است؟ بھ نظر مي

مکان . کند ترین معماری را در دنیا عرضھ می اینجا دبی است، کھ مدرن! شود آباد شھری دیده می
ھای مسکونی در جھان و در حال حاضر طرح ساخت بلندترین  ھا و ساختمان ترین ھتل بلندمرتبھ

خاص وقتی کھ شھر متراکم نباشد، ھر ساختمان، جذابیت و شگفتی . ساختمان جھان را در آینده دارد



١۴ 
 

اند و  ساختھ شده ١٩٩٩متر این شھر بعد از  ٢٠٠ھای باالتر از  تمام ساختمان. خود را خواھد داشت
  .تدھد کھ این شھر تا چھ اندازه تازه تاسیس اس این نشان مي

  :نتیجھ گیری

ت کھ خراش ھا بسیار باال اسان مپس از بررسی ھای انجام شده بھ این نتیجھ رسیدیم کھ تعداد این آس
رشد روز افزون این برج ھا نیز بسیار چشمگیر میباشد کھ باید بھ آن نیز توجھ کرد، این مسئلھ نیز 
بسیار حائز اھمییت است البتھ این ساختمان ھا در افزایش بازدھی اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی 

این ساختمان ھا از نظر جلب .مینماید بسیار مھم است کھ نگرانی زیست محیطی را نیز بسیار تشدید
توریست و ھم چنین ایجاد فرصتی کھ ما و کشورھای دارنده این برج ھا در جھان حرفی برای گفتن 

  .داشتھ باشند بسیار قابل توجھ است

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


