
 

 

 مارپیچ جهان هایبرجبلندترین 

 ،سراسر جهان را بر روی نمودار کشیده است دارپیچ هایساختمانانجام گرفته است و  صنعت در که جدیدی با توجه به مطالعه

بلند و محل سکونت شهری  هایساختمانجدیدترین گزارش از انجمن  .ترندمحبوبمارپیچ از همیشه  هایخراشآسمان

(CTBUH نشان )و یا در حال  اندشدهمارپیچ وجود دارد که یا ساخته  جدید با سازه خراشآسمان 28که در حال حاضر  دهدمی

 ساخت هستند.

 
 مارپیچ جهان است در شانگهای که بلندترین سازه Genslerمتری  632برج 

این لیست  که در حال حاضر دومین ساختمان بلند جهان است. –در شانگهای است  Genslerمتری  632برج  هاآنبلندترین 

انحنا دار  هایبرج ،ساخته شده SOMدر دوبی که توسط  Cayanمتری  306مانند برج  ،مختلف اخیر است هایپروژهشامل 

MAD هایبرجکه به  -در کانادا Marilyn Monroe مسکونی جدید و پروژه–قب هستند مل BIG  شودمیدر میامی. 

 
 است. در حال ساخت است که در حال حاضر در عربستان سعودی Diamondلیست همچنین شامل برج مارپیچ 



 

 

برج پوشیده شده  ودر عربستان سعودی  Diamondمارپیچ  همچون برجمختلف در حال ساخت  ایسازهاین لیست همچنین 

: این کندمیتعریف  گونهاینیک ساختمان مارپیچ را  CTBUH .دهدمیرا به ما نشان  در تایوان DNA هایرشتهاز گیاه به فرم 

تدریجی دارند )مارپیچ از کف  هایچرخشطبقات یا نمای خارجی هستند که از کف تا سطح باالی برج  دارای هاساختمانقبیل 

 ادامه دارد(. ی بامآغاز و تا سطح باال

ساخته شده است. این برج  سوئددر کشور  Malmo در Torsoمارپیچ به نام  خراشآسمانکه اولین  کندمیاین لیست ادعا 

که  کندمییک سازمان مستقر در شیکاگو ادعا شده بود.  طراحی 2005در سال  Santiago Calatravaتوسط معمار اسپانیایی 

 است. "نمادین در سراسر جهان هایساختمانخلق یک نسل جدید از  "به دلیل مارپیچ هایبرجافزایش تمایل به 

 
 سومین برج مارپیچ بلند است ،طراحی شده SOM در دوبی که توسط Cayanمتری  306برج 

ساخت  ،کنندمیجدید که به طراحی معماری و سازه کمک  هایتکنولوژییاری که به  شویممیمتوجه  هاگزارشبا خواندن 

ین ازوایای دید و اثرات موجی  ،هابافتاز  آورشگفت یک تنوعدر تمام جهان گسترش یافته است.  مارپیچ بلند امروزه هایبرج

بودن انرژی(.  صرفهبهمقرون و آئرودینامیک ی جهان تبدیل کرده است )به لحاظهاساختمان تریننمادیچرخان را به  هایسازه

ولی در جریان بحران اقتصادی  ،شود USAبلندترین ساختمان  توانستمی Calatravaطراحی شده توسط  Chicago Spireبرج 

 با توقف روبرو شد.

 :لیست زیر را ببینید



 

 

چرخش کل 

برحسب 

 درجه

چرخش متوسط 

 برحسب طبقه

 درجه

شماره 

 طبقه

ارتفاع 

 متر()

ال س

 تکمیل
 ردیف ساختمان شهر کشور

 Shanghai 1 برج Shanghai چین 2015 632 128 0.938 120

90.0 1.047 86 462 2018 

 

 Lakhta 2مرکز  St.Petersburg روسیه

360 3.871 93 432 2019 

 

عربستان 

 سعودی

Jeddah  برجDiamond 3 

امارات  2010 310 83 0.482 40.0

 متحده عربی

Dubai Ocean Heights 4 

امارات  2013 306 73 1.233 90.0

 متحده عربی

Dubai  برجCayan 5 

 Noida Supernova Spira 6 هند 2017 300 80 1.825 146

 Evolution 7برج  Moscow روسیه 2015 246 55 2.836 156

 F&F 8برج  Panamaشهر  پاناما 2011 233 53 5.943 315

عربستان  2016 232 54 2.500 135

 سعودی

Riyadh برج Al Majdoul 9 

 Al Tijaria 10برج  Kuwaitشهر  کویت 2009 218 41 1.951 80.0

 United 11برج  Manama حرینب 2016 200 47 3.830 180

 Al Bidda 12 برج Doha قطر 2009 197 44 1.364 60.0

 SOCAR 13برج  Baku آذربایجان 2015 196 40 0.500 20.0

 14 گردنده Malmo Torso سوئد 2005 190 57 1.580 90.0

 المللیبینهتل و برج  Vancouver کانادا 2016 188 63 0.714 45.0

Trump Vancouver 

15 

 Geneali 16برج  Milan ایتالیا 2017 185 44 1.127 49.6

ساختمان مستقل  Mississauga کانادا 2012 176 56 3.732 209

 Dجهان 

17 

مارپیچ  هایبرج Nagoya ژاپن 2008 170 38 3.000 114

Mode Gakuen 

18 

ساختمان مستقل  Mississauga کانادا 2012 158 50 4.000 200

 Eجهان 

19 

96.0 2.182 44 149 2017 

 

 Baltimore 20برج  London انگلستان

بوسنی و  2008 142 39 1.539 60.0

 هرزگوین

Sarajevo  خوردهپیچبرج Avaz 21 

 Guayaquil The Point 22 اکوادور 2014 137 36 5.833 210

 

 

 



 

 

 مرکز رادیو و تلویزیون Chengdu چین 2010 136 31 2.903 90.0

Sichuan 

23 

30.0 1.154 26 106 2018 

 

آفریقای 

 جنوبی

Midrand  برجPwC 24 

90.0 4.091 22 100 2016 

 

 Xiamen Suiwa 25 برج Xiamen چین

 متحدهایاالت 2016 94 21 1.843 38.7

 آمریکا

Miami  برجGrove  در خلیج

 بزرگ شمالی

26 

 متحدهایاالت 2016 94 21 1.843 38.7

 آمریکا

Miami  برجGrove  در خلیج

 بزرگ جنوبی

27 

 Taipei Tau Zhu Yin Yuan 28 ایوانت 2016 93 21 4.286 90
 

 مترجم: الهه رحیمی

 منبع:

http://www.dezeen.com/2016/08/22/worlds-tallest-twisted-towers-skyscrapers-report-council-on-

tall-buildings-and-urban-habitat/ 
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