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 ؟شناسیدمیدنیا را  هایبرجبلندترین 

 
، هامروز .روزی روزگاری، هر شهر و هر کشور، شهرتش را مدیون وسعت جغرافیایی و مراتع سرسبزش بود؛ اما آن روزها گذشت

 .اندازندها مینام شهرها و کشورها را بر سر زبانها هستند که خراشهای مدرن و آسمانسازه

گذاری چیست؟ دو شود. هدف از این سرمایهجهان می هایبرجدانید، هزینه زیادی صرف ساختن بلندترین که می طورهمان

 .نمایی و برتری کشورهای دنیا نسبت به یکدیگرچیز. اولی جذب توریست و دومی قدرت

 برای طریق این از کالنی درآمد که است هاتوریست شدن سرازیر به معنای دنیا، برج بلندترین داشتن اختیار دردیگر، بیانبه

 یا،دن برج بلندترین داشتن اختیار در یعنی عنوان، این البته. شودمی آن بیشتر چه هر شهرت باعث و دارد به دنبال شهر آن

 .است جاشدهجابه مختلف شهرهای بین بارها و بماند باقی شهر یک اختیار در طوالنی هایسال که نیست عنوانی

 که است خاورمیانه و آسیا امروزه، ولی داشت اختیار در را دنیا هایسازه بلندترین از درصد ۷۵ شمالی، آمریکای پیش، هاسال

 .است دنیا بلند هایساختمان بیشترین میزبان

همانطور  .شوندمی بلندتر و بلندتر ها،برج و هاساختمان کند،می پیشرفت زمان با همراه که مدرن معماری هایشگفتی به لطف

 ممکن مسئله این. است پیداکرده رواج اخیر هایدهه در مختلفی به دالیل هاخراشآسمان و بلند هایبرج ساختکه گفته شد، 

 ساخت برای رقابتی دنیا، مشهور و بزرگ شهرهای بین امروزه. زمین کمبود به دلیل یا باشد ابداع و خالقیت به خاطر است

 . دارد وجود دنیا هایسازه بلندترین

 :است جهان برج بلندترین داشتن رکورددار کشور کدام بدانید تا باشید همراه ما با
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 :برج خلیفه دبی .1

متر  ۸۲۸ و استفادهقابلطبقه  ۱۶۳است. این برج با  عربی امارات متحده دبی در شهر خراشیآسمان ،برج دبی یا برج خلیفه

آغاز شد و  ۲۰۰۴به دست انسان است. ساخت این برج، از ژانویه  شدهساخته خراشآسمان اکنون بلندترین سازه وبلندی، هم

 .گشایش یافت ۲۰۱۰نویه در روز چهارم ژا

است.  برج استخر و یک کتابخانه مخصوص ساکنان ۴طبقه اداری،  ۴۹برج خلیفه دارای بیش از هزار واحد آپارتمان، 

 .شده است واقع برجدر طبقات اولیه  جورجیو آرمانی اتاق به طراحی ۱۶۰با  هتل آرمانی همچنین

  ، طبیعت صحرا و گلمعماری اسالمی با الهام از ادرین اسمیت و SOM طراحی این برج اثر شرکت آمریکایی

Hymenocallis  است. 

که یکی از بهترین طراحان داخلی  Nada Andric و Owings and Merill LLP برج خلیفه نیز توسط یداخل طراحی

 .است شدههاستفادتیره  هایسنگو ضدزنگ ، فوالد هاشیشه ترینباکیفیتاست و در این طراحی از  شدهطراحی باشدمیدنیا 

تمامی  هکونیزی شده است  بریگچنیز  دیوارهااست و  پوشکف هایسنگهمچنین کف آن تراورتن نقره، فرش دستباف و 

 .باشندمی محلی فرهنگ و مدرن تلفیقی از هنر هااین

 :کنیممیاشاره  هاآنبعضی از  به برج خلیفه عجایب بسیاری دارد که

 برج خلیفه استحکامتن بتن برای  ۱۱۰.۰۰۰معادل وزن  مترمکعب ۴۵.۰۰۰استفاده بیش از  -

 متری زمین ۵۰عمق  ربیل مکانیکی د ۱۹۲از  استفاده -

 مهندس ۳۸۰تیکه شیشه توسط  ۱۷۵نصب روزی  -

 .باشدمیبرابر برج ایفل  ۲۹۳معادل  شدهاستفاده ضدزنگو فوالد  A۳۸۰ هواپیما ۵در این برج معادل  شدهاستفادهآلومینیوم  -

 .استمتر  ۶۰۱همچنین این برج دارای رکورد پمپاژ عمودی به ارتفاع  -
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 :برج شانگهای چین. 2

است. ساخت برج  چین طبقه، بلندترین برج ۱۲۱متر و  ۶۳۲برج شانگهای، دومین برج بلند دنیا است. این برج با ارتفاع 

 .سال طول کشید ۸ طورکلیبهآغاز شد و  ۲۰۰۶شانگهای در سال 

عنوان طراحی کرده است. هدف اصلی از ساخت این برج، استفاده به Gensler این بنا را یک شرکت معماری آمریکایی به نام

 .هتل و ساختمان اداری است

اندازهای این برج، چشم ییباالنمای ظرفیت خودرو در پارکینگ دارد. از  ۱۱۰۰اتاق هتل و  ۳۲۰ درمجموعامروزه این بنا، 

ته های زیادی داشهای اخیر، پیشرفتاست. این منطقه در سال مشاهدهقابلی پودونگ شانگهای انگیزی از منطقهشگفت

 .است

های مانند دیگر ساختمان ؛است شدهساختههای خیلی بلند خراشهای اخیر در طراحی آسماناین ساختمان بر طبق نوآوری

استفاده از یک چارچوب ساده فوالدی برای اسکلت، در این سازه از یک  جایبهاند، شدهساختهبلند دنیا که در چند سال اخیر 

هایی های شدید، ساخت چنین سازهوفانطو  هالرزهزمیناست. به خاطر خاک شنی منطقه و  شدهاستفادههسته بتنی ضخیم 

است. برای  قرارگرفتهمتری بتونی  ۷۰ستون  ۹۸۰خت است. به همین دلیل است که این ساختمان بر روی در شانگهای س
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راحی اند. طای و مارپیچ ساختهکردن سازه در مواجهه با بادهای قوی آن را با یک طراحی نوآورانه و به شکلی استوانه باثبات

انگیز از العاده زیبا و دیدنی کرده است. این سازه نمایشی اعجابفوق حلزون مانند سازه عالوه بر آیرودینامیکی کردنش، آن را

بیرونی  یهدوالمهندسی قرن بیست و یکم است. برای ذخیره انرژی و ایجاد محافظت بیشتر، این برج مانند یک فالسک با 

  .است شدهساختهای شیشه

 

 

 :ابراج البیت عربستان سعودی. 3

متر توانسته نامش را در بین  ۶۰۱با ارتفاعی در حدود  (Makkah Royal Clock Tower) برج سلطنتی ساعت مکه

 .جهان جای دهد هایبرجبلندترین 

است. جالب است بدانید که ساعت برج  شدهجاسازیترین ساعت جهان در باالی آن طبقه دارد و بزرگ ۱۲۰این برج بلندباال 

 .دن استلن« بیگ بِن»تر از ساعت مشهور وسه متر عرض، شش برابر بزرگچهلوپنج متر طول و سلطنتی مکه، باوجود چهل
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هنگفت  گذاریو یک پروژه بزرگ با سرمایه شدهساخته مسجدالحرامابراج البیت یا همان برج سلطنتی ساعت مکه در مجاورت 

، مسجدی با ظرفیت الحرامبیتهای لوکس برای اقامت حجاج شود. مراکز خرید متنوع، سالن کنفرانس، هتلمحسوب می

 .خودرو را در آن پارک کرد، تنها بخشی از این مجموعه عظیم هستند ۱۵۰۰توان حدود نمازگزار و پارکینگی که می ۳۵۰۰

بلند  هایدر باالترین نقطه ابراج البیت، یک رصدخانه وجود دارد. کار این رصدخانه از هر رصدخانه دیگری که در باالی برج

 .ماه را رصد کنند دقتبهتر است. چراکه مسلمانان برای شروع ماه رمضان و پایان آن باید ند مهمجهان قرار دار

ها و مراکز خرید آن را هم تحت تأثیر قرار داده. شاید به اداری، قیمت هتل -تجاری خراشآسمانلوکس و خاص بودن این 

 .ت داشته و کعبه و آسمان مکه را جوری دیگر ببینندتوانند در این برج اقامهمین خاطر است که تنها افراد خاصی می

 

 :مرکز تجارت جهانی پینگ آن چین .4

 .متر است ۵۹۹.۱شده و ارتفاع آن حدود در شنژن چین واقع (Ping An Finance Center) مرکز تجارت مالی پینگان 

شده و با نماد برج مرکز تجارت مالی واقع کنگهنگترین شهرهای اقتصادی چین است که در نزدیکی شنژن یکی از مهم

 ابر آبشده است که در برمرکز تجارت جهانی پینگ آن از شیشه و سنگ ساخته خراشآسمانشود. نمای ن شناخته میآپینگ

لت دهد و اسکدرصد کاهش می ۴۰هوای این منطقه، از مقاومت کافی برخوردار باشد. نمای مخروطی برج، نیروی باد را تا  و
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موجب شده که توجه  ، این کارعالوهبه .ای حفاظتی را در برابر اصابت رعدوبرق شکل داده استفوالدی ضدزنگ آن، شبکه

 .های چین باشدسوی این ساختمان جلب شود و مرکز تجارت مالی پینگان یکی از جاذبههمگان به

اداری دارد. کار کردن در این ساختمان آرزوی افراد زیادی از ساکنین شنژن چین است. چراکه نمای  -تجاری کاربریاین برج 

های شوید. البته این برج فروشگاه و بخشها کار کردن خسته نمیرسد و از ساعتانگیز به نظر میشهر از باالی برج شگفت

شان و شهر را زیر پاهای شدهتوانند وارد برج اند هم میبه چین رفته عنوان توریستتجاری هم دارد؛ بنابراین کسانی که به

 .احساس کنند

 

 :برج جهانی لوته کره جنوبی. 5

مترمربع  ۵۵۵شده، ارتفاعی در حدود که در سئول پایتخت کره جنوبی واقع (Lotte World Tower) برج جهانی لوته

 .جهان ثبت کند هایبرجاوت توانسته نامش را در بین بلندترین طبقه، این سازه متف ۱۲۳دارد. باوجوداین ارتفاع و 

برج جهانی لوته  ۲۰۱۹ای را آماده کنند و درنهایت، در سال ها بتوانند این ساختمان تمام شیشهایسیزده سال زمان برد تا کره

ای الهام از اشکال هنری سنتی کره افتتاح شد. ظاهر متفاوت این برج توجهتان را جلب کرده است؟ باید بدانید که این ساختار

http://civilshow.ir/
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 برج این. است زیرزمین ،هاآن از طبقه ۶ که دارد طبقه ۱۲۳ برج، اینکه گفته شد،  طورهمان .مفهوم نیستشده و بیگرفته

 .دارد را ریشتری ۹ هایزلزله برابر در مقاومت توانایی که شدهساخته مستحکم و قدرتمند ایاندازهبه

شده است. برج جهانی لوته، یک های لوکس و الکچری در نظر گرفتهدرون برج فضاهای اداری، مرکز خرید، آپارتمان و هتل

ر نظر انگیز دشگفت بازیآتشبام برای راه انداختن یک پشت رویهمبام هم دارد. مکانی سالن کنسرت و کافه روی پشت

 .اند حجت را تمام کنند و یک سازه متفاوت تحویل دهندشده. سازندگان برج با این کار خواستهگرفته

رج لوته که ب دوطبقهترین آسانسور جهان دانست. آسانسور ای و داشتن سریعتوان عرشه شیشههای برجسته برج را میویژگی

را  ۱۲۱بقه یکم تا تواند از طکیلومتر در ساعت دارد؛ این آسانسور می ۳۵شود، سرعتی معادل با نام شاتل آسمان شناخته می

 .یک دقیقه طی کند زمانمدتدر 

 

 :مرکز تجارت جهانی وان آمریکا. 6

ارتفاعی در  ،شدمیکه در ابتدا به آن برج آزادی نیز گفته (One World Trade Center) نرکز تجارت جهانی وام

گردد برمی ۲۰۱۴شده است. قدمت ساخت این سازه بزرگ به سال طبقه برای آن در نظر گرفته ۱۰۴متر دارد و  ۵۴۱.۳حدود 

 .و هشت سال ساختن آن به طول انجامیده است

http://civilshow.ir/
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طبقه دارد که دارای  ۱۰۴شده است، طراحی Merrill و  Skidmore،Owings این ساختمان که توسط شرکت معماری

میلیون فوت مکعب مساحت قابل اجاره تجاری دارد. این ساختمان دارای فونداسیون  ۳و  بودههایی در هر چهار طرف ورودی

ها است. از طبقه بیستم، های آسانسور و دستگاه پلهفوت حول تمام شفت ۳بتن مسلح و دیوارهای بتن مسلح باضخامت 

 .وجهی را تشکیل دهندیک هشت درمجموعالساقین ایجاد شود و یمثلث متساو ۸شده تا ای طراحیگونهساختمان به

اگر  .شودهای دوقلویی که در حادثه یازده سپتامبر از بین رفتند شناخته میعنوان یادبودی از برجمرکز تجارت جهانی وان، به

تر صیقلی های بند اطرافششوید که نسبت به دیگر سازهخوبی متوجه میتری داشته باشید، بهخراش نگاه عمیقبه این آسمان

 .است شدهساختهعنوان نماد مقاومت تر است؛ زیرا این سازه بهو براق

فوت در نظر گرفته است.  ۱،۷۷۶ع آن را سازنده برج ارتفا کهتوجه درباره مرکز تجارت جهانی وان این است دیگر نکته جالب

 .است امضاشدهآمریکا  متحدهایاالتاین عدد درست برابر سالی است که اعالمیه استقالل 

 

 چین: CTF. مرکز مالی 7

. طراحی این ساختمان باشدمیمتری واقع در جنوب شهر گوانگژو چین  ۵۳۰ چندمنظوره خراشآسمانیک  CTF مالیمرکز 

این  .باشدمیبتنی با هشت ستون  یک هستهکه دارای  شدهانجام Kohn Pedersen Fox Associates توسط

 ۱۷۴۰با ارتفاع  این ساختمان .باشدمی دنیا در هفتمین و چین در بلند بنای سومین ژو،گدرگوان شدهساخته بنای بلندترین برج 

http://civilshow.ir/
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 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

طبقه زیرزمین  ۵ عالوهبه .رسدمایل بر ساعت می ۴۴به بیش از  هاآنآسانسور است که سرعت  ۹۵طبقه دارای  ۱۱۱فوت و 

 مترمربع ۲۷۰۰۰ه مساحت در زمینی باین سازه   .باشدمیکه شامل یک مرکز خرید، واحدهای اداری، آپارتمان و هتل  دارد

در مذکور، ه پروژاما نکته آخر این که است.  شدهساخته Zhujiang New Town در منطقه مرکز تجاری گوانگژو شهر

 .به اتمام رسیده است ۲۰۱۶ سالز و در آغا ۲۰۰۹سال 

 

 گردآورنده:

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 
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