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 !در جهان وغریبعجیبسازه  5

 
 هایازهسجذاب و بلند هستیم مثل برج خلیفه دبی و برج ساعت عربستان. اما در دنیا  هایساختماندر اکثر موارد ما دنبال 

 عجیبی هم وجود دارن که معلوم نیست در نگاه اول چه چیزی پشت طرح اون بوده است.
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 ؟!قضیه چیه حاال

عجیب و حتی زشت حرفی نمیزنه. گفتم چند تاشو  هایسازهدنبال ساختمون های زیبا و جذاب هستیم ولی کسی از  اکثراًما 

 زشت و یا عجیب بودن. هاسازهسرچ کنم واستون بیارم از نظر منتقدین کدوم 

 .بشیم آشنا چندتاشونبریم با 

 

 :موزه سلطنتی آنتاریو، کانادا .1

 25 حدوداًدر آمریکای شمالیه ولی شکل سازه کمی غیرعادیه. این ساختمون  هاموزه ترینبزرگاین موزه یکی از 

 .شدهساختهو از لحاظ معماری به سبک دیکانستراکشن  شدهساختهدرصد از آلومینیوم  75درصد از شیشه و 
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 :ساختمان پیکسل، استرالیا. 2

از طریق سقفش جمع میکنه  میکنه از جمله آب موردنیاز سازه رو که تأمینمورد نیازشو خودش  هایانرژیمیگن این سازه 

 )آب باران رو میگیره(. البته یکی از ایراداتش عدم لطافت در ساختار بیان شده اما در نوع خودش متفاوت و جنجالی هستش.

 

 :کتابخانه گایزل در آمریکا. 3

 از مدرنیسم و معماری کوبیسم در نما محسوب میشه. کوبیسم میدونین چیه؟  اینمونهاین سازه یک معماری خاص داره و 
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 :ویاها در ژاپنانشکده فنی اد. 4

خاص در  نمای این سازه معرف نظمی درواقعاین سازه شبیه موجودات ترانسفورمرز هستش البته بعضیا میگن شبیه چاه نفته. 

 .واال خالل هرج و مرجه. البته نمیدونم من نظمی ندیدم

 

 در واشینگتن: Epi هایآپارتمان. 5

راحی که روی نمای ساختمون نصب شده. ط شدهاستفادهغیرعادی که میبینین  هایشکلبه  تیزنوکتوی این سازه از فلزاتی 

 است. قرارگرفتهاین ساختمان همواره موردانتقاد 
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 کالم آخر:و اما 

 عجیب غریبم توجه کنیم. هایسازهبلند نباشیم کمی به  هایبرججذاب و  هایسازهکه همیشه دنبال نتیجه این شد 

 

 

 مطالب: گردآورنده

 (تهران دانشگاه ژئوتکنیک) عمرانی هایکتاب مدرس و مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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