
  ساختمان هاي دنیا زیباترین
  
  

هاي جهان باید کاري بدون ابهام باشد، اما در مورد اینکه چه چیزي را  گرچه به نظر می رسد تعیین بلندترین ساختمان
 .باید ساختمان یا برج محسوب کرد و چگونه آن را اندازه گیري کرد، اختالف نظرهایی وجود دارد

ها شمرد، اما  متر دارند، را باید بلندترین سازه 600سراسر جهان که ارتفاعی باالي چند برج پخش رادیو و تلویزیونی در 
 .هاي مسکونی نیستند ها ساختمان معموال این برج

هاي نیمه تمام نیز  ها و نیز ساختمان هاي مخابراتی بر روي سقف ساختمان مسئله به حساب آوردن یا نیاوردن ارتفاع آنتن
 .مطرح است

 
ساخته شد و تا به امروز بلندترین ساختمان جهان  2004در سال    شهر تایپه پایتخت تایوان  تایپه در 101ساختمان 

 .طبقه است 101متر و داراي  1671ارتفاع این ساختمان . است
تواند با حداکثر  این آسانسور می   .السیرترین آسانسور جهان در این ساختمان در حال نصب شدن است سریعهمچنین 

 .کیلومتر در دقیقه افراد را به سمت باال ببرد 60.6متر در دقیقه یا  1010سرعت 

 
 .طبقه دارند 88و   متر ارتفاع 1483هاي پتروناس در کواالالمپور پایتخت مالزي  برج

هاي دوقلوي  هاي پتروناس بلندترین برج به پایان رسید و در حال حاضر برج 1998هاي دوقلو در سال  این برجساختن 
 .جهان هستند



 
هاي پتروناس در مالزي  اما هنگامی که برج. هاي جهان همیشه در آمریکا قرار داشتند بلندترین آسمانخراش 1998تا سال 

در . مقام بلندترین ساختمان جهان را حفظ کردند 2004هاي دوقلو تا سال  ن برجای  .ساخته شدند، این وضعیت تغییر کرد
  .متر بلندتر بود، بلندترین ساختمان جهان شد   88تایپه که  101این سال ساختمان 

 
ساخته شد، در آن زمان توانست  1974این ساختمان که در سال . طبقه دارد 108متر ارتفاع و  442برج سیرز در شیکاگو 

 .هاي دوقلوي مرکز تجارت جهانی بگیرد مقام بلندترین ساختمان جهان را از برج

 
طبقه باالي سطح خیابان دارد، این ساختمان بزرگترین و بلندترین محل  88متر ارتفاع و  421  برج جین مائو در شانگهاي

 .به پایان رسید 1998ساخت این بنا در سال . بانی در چین است دیده



 
 .کنگ قرار دارند طبقه باالي زمین در هنگ 66متري  415با ارتفاع  "المللی مالی بیندو مرکز "

 .به اتمام رسید 2003ساخت این بنا که در حال حال حاضر ششمین بناي بلند جهان است در سال 

 
مائو در سال  به پایان رسید و مدتی پیش از پایان ساختمان جین 1997ژو در چین در سال  سیتیک پالزا در شهر گوانگ

 .طبقه باالي زمین دارد 89متر ارتفاع و  391این ساختمان .بلندترین ساختمان این کشور بود 1998
 

 
 

طبقه  69متر ارتفاع و  1260شون هینگ اسکوئر سومین بناي بلند چین و در حال حاضر هشتمین ساختمان بلند جهان، 
در چین  "فوالدي"تکمیل شد، در حال حاضر بلندترین ساختمان  1996این ساختمان که در سال . باالي زمین دارد

 .است
 



 
 

این . طبقه دارد 102متر ارتفاع و  381هاي توریستی نیویورك است،  ساختمان امپایر استیت که یکی از مهمترین جاذبه
 .باشد "بلندترین ساختمان بر روي زمین"ساخت آن به پایان رسید، قرار بود  1931بنا که در سال 

ها به بلندترین  متر، این برج 415و  417هاي دوقلوي مرکز تجارت جهانی در نیویورك با ارتفاع هاي  شدن برج با ساخته
 .فروریختند 2001سپتامبر  11پس از حمالت  2001ساختمان نیویورك بدل شدند تا هنگامی که در سال 

 

 
 

طبقه  78متر ارتفاع و  374این ساختمان . گیرد یا قرار میکنگ در مقام دهمین ساختمان بلند دن سنترال پالزا در هنگ
 .باالي زمین دارد

 
 

تمام را هم به حساب آورده شوند، بلندترین ساختمان جهان در حال حاضر برج دبی است که  هاي نیمه  البته اگر ساختمان
هاي موجود   رسد که از هم سازه متر می 800به ارتفاع باالي  2008متر ارتفاع دارد و پس از تکمیل در سال  564.9اکنون 

 .هاي رادیو و تلویزیونی هم بلندتر است حتی برج
 



 

 

 

 

 

به گزار ش بانکی .رنگ همواره در هنر نقشی اساسی ایفا می کند و وظیفه مهمی در زیبا سازي آثار هنري بر عهده دارد
 .گذاشته که رنگ آمیزي حرف اول را در آنها می زنددات آي آر، هنر در طول عمر دراز خود، آثار فاخري را از خود به جا 

 .اکنون شما را با ساختمان هایی آشنا می کنیم که با شیشه هاي رنگی ماندگار و دیدنی و زیبا شده اند

 پنجره هاي شیشه اي کلیساي جامع گراس مونستر، سوئیس 1٫

 

مواجه هستیم، اما این پنجره ها تا حدي غیرمعمول به در نگاه اول به نظر می رسد که با پنجره هایی داراي طراحی مدرن 
 .نظر می رسند، چرا که از عقیق در آنها استفاده شده است

پنجره نفیس آذین بندي شد و یکی از آثار 12با  2009این کلیسا که یکی از سه کلیساي اصلی شهر زوریخ است، در سال 
 .بسیار زیبا به حساب می آید

 نگی ساختمان رادیو و تلویزیون، هلندپنجره هاي شیشه اي ر 2٫



 

ساختمانی بسیار زیبا که نیمی از آن زیر زمین است و از بخش هاي آرشیو برنامه ها، بخش اداري و موزه تشکیل شده 
 .است

هر یک از پنل ها منقش به تصویر یکی از افراد . نماي بیرونی ساختمان داراي شیشه هاي رنگی با طراحی مدرن است
 .نکته جالب اینجاست که هر تصویر فقط از یک زاویه قابل دیدن است. ویزیون استمشهور تل

 بزرگترین پنجره شیشه اي رنگی جهان در ایلینویز، آمریکا 3٫

 

 .آنظور که در کتاب رکوردهاي گینس آمده، بزرگترین پنجره شیشه اي رنگی جهان در ایلینویز آمریکا قرار دارد

 .پنل است 2448هزار فوت مکعب شیشه ساخته شده و شامل  22استفاده از  این پنجره شیشه اي رنگی با
 گرانترین پنجره شیشه اي رنگی جهان در واشنگتن، آمریکا 4٫



 

 .ششمین کلیساي جامع دنیا در واشنگتن، پایتخت آمریکا، صاحب گرانترین پنجره شیشه اي رنگی دنیاست

 .پنجره شیشه اي رنگی بهره می برد 200دومین کلیساي جامع آمریکا از وجود بیش از 

اما جالب تر از همه اینها، استفاده از شیشه هاي رنگی براي ساخت نمادهایی در جهت گرامیداشت رویدادها و وقایع مهم 
 .است

 نقشه جهان بر سقف شیشه اي رنگی در بوستون، آمریکا 5٫



 

تفاوت که این نقشه ساخته شده از شیشه هاي رنگی  اتاقی که سقف و دیوارهایش را نقشه جهان پوشانده است، با این
 .است

 .مشخص شده اند 1953در این نقشه که در موسسه کریستین مانیتور بوستون آمریکاست، مرزهاي سیاسی از سال 

هدف طراحان این نقشه این است که بازدیدکنندگان ارتباط واقعی جغرافیایی کشورهاي جهان را ببینند، یعنی یک کره 
 .واقعی، اما با شیشه هاي رنگیزمین 

 پنچره شیشه اي رنگی کلیساي جامع ویتوس، جمهوري چک 6٫

 

اما حکایت پنجره . نماي داخلی کلیساي جامع جمهوري چک که در پراگ، پایتخت این کشور قرار دارد، بسیار زیباست
 .هاي شیشه اي رنگی آن چیز دیگریست

موظف شد که دیوار شمالی این کلیسا را با شیشه هاي رنگی آذین بندي  یک هنرمند نقاش از این کشور در قرن بیستم
 .کند

 



 

ساختمان شگفت انگیز و جالب آشنا خواهد کرد،این سري چهارم از شگفت انگیزترین ساختمان  10شما را با  گینس تاپ
 .هاي جهان است

  

  مادرید،اسپانیا



  

  بارسلون،اسپانیا



  

  ،تنسی،آمریکا

  

  مونترال،کانادا



  

  منچستر،بریتانیا



  

  لس آنجلس،کالیفرنیا،آمریکا

  

  پنسیلوانیا،آمریکا



  

  مینسک،بالروس



  

  بیلبائو،اسپانیا

  
 


