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معروف ترین
آمسان خراش های جهان

نمایی از برج سنترال پارک

نگاهی به مدرنترین ساختمانها ،به بهانه به پایان رسیدن ساخت بلندترین
برج مسکونی جهان در شهر نیویورک پس از  ۱۵سال

بلندترینساختهدستبشرچیست؟

منابع :یک پزشک ،زومیت

خانههایمعمولیوقدیمیرایجدرحدود 4.5مترارتفاعدارند.
بلندترینمجسم هدنیامتعلقبهمعبدبهار هبوداستکهارتفاعی
به طول ۱۲۸متر دارد؛ برای درک بهتر بلندی این مجسمه باید
گفت در صورتی که شما از باالی آن به پایین بپرید 5.5 ،ثانیه
طولمیکشدتابهزمینبرسید.هرمبزرگجیزهدرمصراندکی
بزرگتر از این مجسمه است و  ۱۴۶متر ارتفاع دارد که برای
ساختمانیمتعلقبه۴۵۰۰سالپیش،ارتفاعبسیارزیادیاست.
بهطرزشگفتانگیزیاینهرمغولپیکربرایمدت ۳۸۸۱سال
بلندترین ساخت ه بشر بوده است .هم اکنون ،برج خلیفه با ارتفاع
قابلتوجه ۸۳۰متریخود،بلندترینساختماندنیالقبگرفته
است؛برایدرکبیشتراینارتفاعبایدگفتکهدرصورتسقوط
آزاد از باالی این ساختمان ۲۰ ،ثانیه طول میکشد تا به زمین
برسید؛اماازنظرتئوریمیتوانساختمانهایبلندتریساخت.
اما بلندترین ساختمانی که انسان میتواند بسازد چه ارتفاعی
خواهد داشت؟ در دیدگاه تئوری هیچ محدودیتی برای بیشینه
ارتفاع وجود ندارد؛ با این حال شما باید زیربنای ساختمان را
بهقدریگسترشدهیدتاتوانتحملاینساز هبلندراداشتهباشد؛
اماازدیدگاهمنطقی،بهدلیلکرویبودنزمین،اینکاردردنیای
لاجرانیست.بافناوریقابلدسترسامروزی،
واقعیبهوضوحقاب 
بلندترین ساختمانی که ممکن است بتوانیم بسازیم ساختمان
ایکس-سید ۴۰۰۰است.اینساختمانهنوزساختهنشدهاما
طراحی آن به اتمام رسیده است .این ساز ه غولپیکر ۴،کیلومتر
ارتفاع خواهد داشت که معادل ارتفاع کوهستان فوجی در ژاپن
است .زیربنای این ساختمان  ۶کیلومتر طول خواهد داشت و
میتواند در الگوهای آب و هوایی اطراف خود ،اختالل ایجاد
کند .این ساختمان در واقع یک کوه مصنوعی است که میتواند
محلزندگیجمعیتیکمیلیوننفریباشد.البتهساختچنین
ساختمانینیازبهبودجهایمعادل 1.4تریلیوندالردارد.
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معرفی بلندترین و شگفت انگیزترین برج های جهان
▪مرکزتجارتجهانیشانگهایچین

ایــن بنا با  492متر ارتفاع،
جـــــایـــــی مــــهــــیــــج بــــــرای
بــازدیــدکــنــنــدگــان بــه شمار
میآید .در کنار قسمتهای
اداری در این بنا مراکز خرید،
ه ــتــله ــا ،رســـتـــورانهـــا و
همچنین سکوهایی بــرای
مشاهده اطــراف وجــود دارد
که منظرهای سرگرمکننده از
پــودونــگ را در مــعــرض دید
عموم قرار میدهد .این برج
در ســـال  2016دهمین
ســاخــتــمــان بــلــنــد جــهــان و
پنجمین ساختمان بلند چین معرفی شد .این برج 101
طبقه روی زمین و سه طبقه زیر زمین دارد .ساخت این برج
 1.2میلیارد دالر هزینه داشت و در سال  2007به پایان
رسید.
تجربه آسانسورهای این برج در تور چین تجربهای عالی
برای بازدیدکنندگان خواهد بود .این آسانسورها در یک
دقیقه مردم را از طبقه اول تا طبقه نود و پنجم با سرعت
 10متر بر ثانیه جابهجا میکنند .طراحی غیرمعمول و
جالب توجه این بنا ،فشار باد را کاهش داده و در عین حال
ادای دینی است به اساطیر باستانی کشور چین .بخشی
از تاخیر در اتمام پروژه ،جنجالی بود که بر سر فضای خالی
باالی برج پیش آمده بود .در طراحی اصلی ،این فضای
خالی دایرهای شکل بود که مردم چین اعتراض کردند،
چرا که این دایره شبیه به نماد آفتاب تابان ژاپن که بر روی
شهر احاطه دارد دیده میشد .در نتیجه آن طراحی به
شکل ذوزنقهای فعلی تغییر یافت .به خاطر این ذوزنقه
است که این برج نام کنایی «دربازکن بطری» را به دست
آورده است!

▪برجخلیفه،اماراتمتحده

بلندترین بنای کنونی جهان با
ارتــــفــــاع  830مـــتـــر .ای ــن
آسمانخراش دارای مراکز و
دفــاتــر اداری و  900واحــد
آپارتمان است .هتلی درون این
بــرج واقــع شــده و سوئیتهای
لوکسبامناظریسرگرمکننده
را در اخــتــیــار مــســافــران قــرار
میدهد .برخی از رکوردهای
این برج عبارت اند از :بلندترین
آسمانخراشجهان،بلندترین
سازهدستبشر،بلندترینسازه
جهان که بــدون کمک کابل یا
وســیــلــه دیــگــری ســرپــاســت،
ساختمانیبابیشترینطبقات ۱۶۳:طبقه،دارابودنسریع
ترین آسانسور با سرعت  ۶۴ km/hو بیشترین مسافت طی
شده،دارابودنبیشترینمساحتطبقاتبینساختمانهای
جهان و بزرگترین بالکن برای تماشای نمای بیرون برج
(سکویدیدهبان).
▪برجدوقلویپتروناس،مالزی

بلندترینبرجدوقلویجهان
در کــواالالمــپــور بــا ارتفاع
 451.9مــتــر اســـت .در
حــالــی کــه یکی از برجها
متعلقبهیکشرکتنفتیو
بـــرج دوم بیشتر دارای
کـــــاربـــــری ت ــف ــری ــح ــی و
سرگرمکننده است .مرکز
خرید شگفتانگیز سوریا
 KLCCو سکوی مشاهده
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مرتفع ترین ساختمان مسکونی جهان
ساختمان  Central Park Towerکه دارای  131طبقه و  11آسانسور است ،به طور کامل بر شهر
نیویورکمشرفاستومنظرههایبسیارحیرتانگیزیبرایساکنانشمیسازد.هزینهساختاینبرج
کهازسال 2004آغازشدتاسهمیلیارددالراعالمشدهکهبیشترآنبهصورتسرمایهگذاریوگرفتنوام
تامینشدهاست.ارتفاعاینبرجمسکونیحدود ۴۷۳متراستکهکامالازساختمانهایهمجوارخود
متمایزاستتاعنوانبلندترینبرجمسکونیجهانرابهخوداختصاصدهد.اگرچهبرجخلیفهدردبیاز
اینبرجبلندتراستولیبیشترفضایآنبهکاربریهایاداری،تجاری،هتل،گردشگریوفروشگاهی
اختصاصداردبههمیندلیل،برج CentralParkرابلندترینساختمانمسکونیجهانمیشناسند.
بیشترواحدهایباالییاینبرجازنوعکاندو()Condoاستکهاغلبدراروپاوآمریکایشمالیمرسوم
تشخصی.هرواحد
است،همانآپارتمانخودمانامابافضاهایبزرگتر،راحتتر،چشماندازومالکی 
کلطبقهرابهخوداختصاصمیدهدودارایمالکیتاختصاصیاستکهسهپنتهاوسبزرگهم
بامساحتیحدود ۱۶۲۵مترمربعدارد.طراحینمایبرجازشیشه و ورقاستیلاستکهدرطبقات
پایهدارایارتفاعبیشتریاست.هفتطبقهاولبرجبهفروشگاههایبرنداختصاصیافتهوواحدهای
مسکونیازطبقه 32بهبعدطراحیشدهکهبیشاز 179آپارتمانفوقلوکسهستند.آپارتمانهادر
مساحتهای 438تاهزارمتریدرمدلهایدوتاهشتاتاقهدستهبندیشدهاند.
ورود به طبقه همکف آن برای عموم آزاد و به چند فروشگاه اختصاص داده شده است .همچنین گفته
میشود طبقه صدم این ساختمان به حالت یک باشگاه خصوصی ساخته شده است که مساحتی
حدود ۷۷۰مترمربعدارد.اینباشگاهبخشهایمختلفیمانندکافه،رستوران،اتاقسیگار،سالن
نمایش،پذیراییسلفسرویسواتاقهایجلساتخصوصیداردتاساکنانبتوانندباراحتیبیشتری
در این برج زندگی کنند .به گفته سازندگان ،طبقه صدم مخصوص جشنهای خصوصی ساکنان یا
دورهمیهای دوستانه است و طراح و معمار این ساختمان سعی کرده این طبقه را طوری بسازد که
مشرف به منظرههای شگرفی از شهر باشد و زیباییهای پیشرفتهترین ساختمان مسکونی جهان را
نشان دهد .همینطور مساحتی حدود ۴۶۴۵مترمربع از این ساختمان در طبقههای ۱۴تا ۱۶به
فعالیتهایی مانند باشگاه ورزشی ،استخر ،زمین بازی کودکان و  ...اختصاص یافته که یک استخر
سرپوشیده 20متریهمدارد.
اطالعات جزئی منتشر شده نشان میدهد مبلغ کل فروش واحدهای این برج به بیش از چهار
میلیارد دالر میرسد .به عنوان مثال یک آپارتمان  ۱۹۷متری با دو خواب و سه سرویس بهداشتی
حدود 6.9میلیون دالر و آپارتمان پنج خوابه با شش سرویس بهداشتی و مساحت  ۶۵۸متری،
قیمتی  ۶۳میلیون دالر دارد .هنوز جزئیات زیادی از واحدها و طبقات آن منتشر نشده و تازه شاهد
اولین تصاویر از آن هستیم.

مناظراطراف،ازجملهفعالیتهایجالباینمجموعهاست
که میتوان به آن اشــاره کرد .طرح برجهای  ۸۸طبقهای
پتروناسالهامگرفتهازهنرهایاسالمیاستوازفلز،شیشه
و بتن ساخته شدهاست .سطح مقطع طبقه چهل و سوم برج
اولبرگرفتهازطرحاسالمیربعالحزباست.یکیازبارزترین
ویژگیهای برجهای دوقلو ،پل دوطبقهای است که در میانه
راهآنهارابههممتصلکردهاست.اینپلدوطبقهکهخوداز
جملهدیدنیهایکواالالمپوراستدرطبقات ۴۱و ۴۲دوبرج
را به هم وصل میکند .این پل دوطبقه تنها به علت زیبایی
ظاهری به برجها اضافه نشده ،از آن جایی که دو برج از هم
فاصلهداشته،اینپلمیانبریبیندوبرجمحسوبمیشود.
عالوهبراینعامل،اینپلتکیهگاهیمیاندوساختمانفراهم
میکند .سیستم باالبر این برج یک سیستم دوگانه است
بهطوریکه آسانسور پایینی افراد را به طبقات فرد میبرد و
آسانسورباالییدرطبقاتزوجتوقفدارد.درکل ۲۹آسانسور
دوگانهدرایندوبرجکارمیکنند.
▪ساختمانامپایراستیت،نیویورک

ایــــــن آســــمــــانخــــراش
افــســانــهای کــه در ســال
 1931ساخته شد ،قطعا
چــــشــــمانــــداز مــنــحــصــر
بــهفــردی دارد .در ایــن
ســاخــتــمــان کـــارگـــران
شبانهروز کار میکردند تا
رکــــورد ســرعــت ساخت
ساختمان را بشکنند و در
برخی مواقع تعداد۳۴۰۰
کارگر بهطور شبانهروزی مشغول کار بودند .امپایر استیت
 ۴۴۸متر ارتفاع دارد که البته آخرین طبقه آن (صد و دومین
طبقه) در ارتفاع ۳۹۱متری واقع شدهاست .بقیه ارتفاع این
ساختمان به آنتن تلویزیونی باالی آن مربوط میشود .کل
هزینه ساخت امپایر استیت به انضمام زمین آن در حدود۴۱
میلیون دالر بوده که از این میزان  ۲۴میلیون دالر هزینهای
است که خرج سازه ساختمان شد هاست .در فیلم کینگ
کونگ ساخته سال  ،۱۹۳۳کینگ کونگ ،گوریل غول پیکر
فیلم بــه بــاالی ساختمان امپایر استیت مــیرود و این
ساختمان را به عنوان نمادی مرتفع معرفی میکند.

▪آسمانخراششارد(،)Shardانگلستان

این ساختمان  95طبقه،
برجیهرمیشکلدرلندن
پایتخت کشور انگلستان و
درســــت در مــیــان بخش
تاریخی این شهر و بناهایی
همچونکاخوستمینسترو
کلیسای جامع پاول قدیس
قرار گرفته است .جایی که
چشماندازی قابل توجه از
شهر پرجنب و جوش لندن
رادرمعرضدیدبازدیدکنندگانقرارمیدهد.شاردبا ۳۱۰متر
ارتفاع،بلندترینبرجاتحادیهاروپاوچهلوششمینساختمان
بلنددنیاست.مالکیتاینبرجمتعلقبهچندینمؤسسهمالی
قطری است .ساخت این سازه شیشهای  ۴۵۰میلیون پوند
هزینه داشته است .در داخل این آسمان خراش رستورانها،
اداراتوآپارتمانهایلوکسیساختهشدهوبینطبقات ۶۸تا
 ۷۲رصدخانهای با چشمانداز  ۳۶۰درجه از لندن قرار دارد.
ساخت این برج از سال  ۲۰۰۹شروع شد و پیش از برگزاری
بازیهایالمپیکتابستانی ۲۰۱۲لندنبهپایانرسید.
▪برجتجاریبیتکسکو(،)Bitexcoویتنام

این برج در سال  2010در
هوشی مینه ساخته شد که
دارای  ۶۸طبقه از روی
زمین و سه طبقه زیرزمین
اســت .این برج با 262.5
متر ارتــفــاع در رده ۱۲۴
فـــهـــرســـت بــلــنــدتــریــن
ساختمانها و سازهها در
جهانقرارمیگیرد.اینبنا
شکلگلنیلوفریالوتوسرا
در معرض دید عموم قرار میدهد .این گل در نزد مردم ویتنام
نمادمذهب،سننوفرهنگاینکشوراست.سکویدیدهبان
کهدربیرونازخودبناتعبیهشده 22،متروسعتداردوبهترین
نقطهبرایکسانیاستکهمیخواهندبایکنظر،اطرافشهر
را ببینند .طراحی زیبای ایــن بــرج آن را تبدیل به یکی از
معروفترینآسمانخراشهایجهانکردهاست.

