
 

 افتتاح میشوند 2019اب معماری که در پروژه جذ 7
 

نا می کند و هر ز ترین سازه های در حال افتتاح آششما را با به رو وبسایت تخصصی معماریانمقاله پیش رو از 

 تا شما را با معماری روز دنیا همراه کند. مختصری قرار می دهدسازه مدرن را جداگانه مورد بررسی 

نیز قرار است به همان  2019رسد سال  سال بسیار پر رونقی در زمینه معماری بود  اما به نظر می 2018سال  

های توجه در پیش رویمان قرار دارند؛ از آسمان خراش اندازه هیجان انگیز باشد. در حال حاظر چندین پروژه قابل 

فوق بلند گرفته تا فرودگاه های عظیمی که به شکل ستاره دریایی طراحی شده اند. در این مقاله چند پروژه را به 

 شم انتظارشان باشید.اب خودمان برایتان آورده ایم تا چانتخ

م بر روی با وجود اینکه گاهی مشکالتی پیش می آیند و پروژه ها در دقیقه آخر به تآخیر می افتند، ما سعی کردی

 به اتمام برسند. با ما همراه باشید. 2019پروژه هایی تمرکز کنیم که با توجه به گفته ها توقع داریم در سال 
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مدیریت  Bjarke Ingels Groupe نمایی شد.  گروه معماری رو 2011برای اولین بار در سال  این سازه مدرن

( نیز شناخته میشود، یک مرکز تولید انرژی Amager Bakkeآن را بر عهده دارد. کاپن هیل که با نام آماگر بیک )

است که در کاپنهانگ، پایتخت دانمارک، قرار دارد. این مرکز تولید انرژی دارای سیستمی به نام " تولید کننده حلقه 

 ،پوند( دی اکسید کربن تولیدی 551کیلوگرم ) 250به ازای هر که  می باشد (Smoke Ring Generatorدود" )

 کند. همچنین این نیروگاه دارای سقفی با شیب اسکی است که بازدید کنندگان و کارکنان می حلقه ای از بخار آزاد می

 توانند از استفاده کنند و لذت ببرند.



 

 

توانست این  ماری دیگری به غیر از بی ای جی میبسیار سرگرم کننده است و تصور اینکه گروه مع این سازه مدرن

دی خود در حال حاضر شروع به کار گاه تولید انرژی به خوکند دشوار است. نیرو و بدین شکل اجراایده را مطرح 

افتتاح  ت شدن است و توقع می رود که در بهاراست و فعالیت می کند اما شیب اسکی واقع در سقف در حال تس کرده

 شود.



 

 

 

 مدرسه هنر سنگاپور ، مدرسه ای به سبک معماری ارگانیک :بخوانید بیشتر
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از طرف شرکت اسنوهتا رونمایی شد.  2017ن رستوران زیردریایی اروپا برای اولین بار در سال طراحی اولی

آخرین بررسی ما نشان می دهد که این پروژه در حال ساخته شدن بر روی یک بارج )نوعی شناور بزرگ( است و 

به درون شمالی ترین دریای نوروژ و رساندن آن  سازی مقدمات غرق کردن امن سازه مدرنماده مهندسان در حال آ

 به بستر هستند.



 

 

باشد  ی پانورامیکااست که قرار است جلوه گر پنجره آندر را به یک پریسکوپ بسیار بزرگ متصل کرده  ،نوهتااس

در ی از کف دریا را نیز تماشا کنند. این سازه که مشتریان بتوانند در حالی که از غذای خود لذت می برند منظره ا

ره متر مربع است که روبروی یک پنج 495کند. رستوران آن  واقع یک پریسکوپ غرق شده را شبیه سازی می

رستوران را در برابر  بتوانند تا هستند متر و از جنس بتون 1.5ها دارای ضخامت بسیار بزرگ قرار گرفته. دیوار

افتتاح و آماده  2019محافظ کنند. پیشبینی می شود که آندر در بهار  این اقیانوس قطبی ندهشکن عظیم و موج های

 رزرو مشتریان باشد.
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ی چشمگیری از شیشه فیبر است ونحصر به فردی اسکلت خارجی مطراحی جدید زاها حدید، موزه یک هزار، دارای 

در حین صعود کردن پیچ و تاب می خورد تا خارق العاده  مدرن و ده تشکیل شده این سازهکه با بتون سفیدی تقویت ش

 برسد.فوت( 706متر ) 215به ارتفاع ماکزیمم خود یعنی 



 

 

ستاره در  6منطقه مسکونی  . اینبسیار مرفه و گران قیمت بودن در حال احداث است با هدفاین پروژه مسکونی 

متر مربع(  427-919فوت مربع ) 9900تا  4600منزل مسکونی است که هر کدام از آن ها بین  83مجموع شامل 

د. همچنین هر واحد دارای چندین بالکن خارق العاده است. نمای اصلی ساختمان رو به ساحل معروف نمساحت دار

باز میشود. پیشبینی می شود موزه یک قرار دارد در کنار آن که اطلس " در میامی و اقیانوس (Biscayne"بیسین )

 هزار زمانی از همین امسال تکمیل شود.



 
 

 

 

 سنگ در معماری و ساخت و ساز یک خانه چه نقشی دارد؟ :بخوانید بیشتر
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سی های "ام و کاراین سازه عجیب جوری طراحی شده که به نظر می آید ترکیبی غیر عادی بین یک آناناس بزرگ 

ل قسمت مرکزی و گل سر سبد پروژه عظیم "هادسون یاردز است! وسمعمار معروف " (M.C. Escherاسچر )

(Hudson Yards) " ،شرکت خصوصی مشاور امالک در دست  که در واقع بزرگ تریندر شهر نیویورک است

 توسعه در طول تاریخ آمریکاست.



 

 

$ آمریکا دارد. ساختمان دارای 150لی است، هزینه ای برابر با واقع تنها یک منطقه دید تجم این سازه مدرن که در

 80یله تک،  2500پلکان داخلی به متصل،  54فوت( است. همچنین وصل شامل  150متر ) 45ارتفاعی برابر با 

مدرن، یک پروژه منحصر بفرد  علولین است. به طور قطع این ساختمانآسانسور برای دسترسی مپاگرد و همچنین 

کمی با سازه های مدرن دیگر که تا به حال دیده اید متفاوت است و به احتمال زیاد تا چند ماه آینده به اتمام می است و 

 رسد.

 



 

 
 

 

 

 معماری پایدار چیست؟ مزایا و مضرات استفاده از آن :بخوانید بیشتر
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داده است! الختا سنتر  فوت( شبیه به گلوله ای که آسمان سنت پترزبورگ روسیه را خراش 1516متری ) 462برج 

از  نام گذاری شده است. امین ساختمان بلند دنیا 13ان بلند ترین ساخنمان روسیه، بلند ترین ساختمان اروپا و به عنو

 شود.استفاده (" Gazpromای "گازپرام )سمان خراش قرار است به عنوان مقر اصلی کمپانی انرژی روسیه این آ



 

 

سال به طول انجامیده است. همچنین در ساخت  6آغاز شده و اتمام آن بیش از  2012ساخت این سازه مدرن از سال 

متر مربع و قسمت براق کل  72.500حدود  قسمت براق نمای برج. نفر استفاده شده است 20000آن از حدود 

باله  5متر مربع مساحت دارد. این ساختمان مدرن به شکل یک منار مخروطی شکل با  130.000مجموعه در حدود

. درجه با هم تفاوت دارند 90است. باله هایی که میچرخند و باال میروند به طوری که قسمت باالیی و قسمت پایینی آن 

)استاندارد  LEEDدر زمینه انرژی از پیش موفق به کسب گواهی طالیی  به خاطر طراحی بهینه اش همچنین الختا

 زودی به صورت رسمی افتتاح شود.ساختمان سبز( شده است. این مجموعه قرار است به 



 

 

 Beijingمعماران زاها حدید ) –فرودگاه بین المللی بیجینگ داکو 

Daxing International Airport terminal – Zaha Hadid 

Architects) 
 



 

 

یک پروژه بینظیر دیگر از معماران زاها حدید، فرودگاه بین المللی بیجینگ که با عنوان فرودگاه جدید پکن نیز از آن 

یاد می شود، در هنگام رونمایی به عنوان بزرگ ترین سازه فرودگاهی جهان نامیده شد و تا جایی که اطالع داریم 

برای بیزنس و کارهای اداری  2019در سپتامبر قرار است  همچنان این عنوان را حفظ کرده است.این سازه مدرن

 اش افتتاح شود.



 

 

( صورت گرفته و به صورت ADP Ingeniérie) ADPاین پروژه عظیم با همکاری شرکت معماری فرانسوی 

متر مربع 700.000زیربنای این ساختمان مدرن و بزرگ حدود  یک ستاره دریایی غول پیکر طراحی شده است.

یون میل100میلیون فوت مربع( می باشد. و به طور تقریبی انتظار می رود تا ظرفیت قابل توجه ساالنه 7 )بیش از

مسافر را داشته باشد. همچنین به نظر میرسد که این فرودگاه قصد دارد تکنولوژی های جدید و پایداری را عرضه کند 

سترس داریم و بدون شک هنگامی این پروژه در که به طور قطع ما در حال حاظر اطالعات بسیار کمی از آن در د

 به پایان رسید، اطالعات بیشتری از آن به دست خواهیم آورد. 2019اواخر سال 



 

 

 

 نمونه از معماری بناهای تاریخی ایران 10ررسی ب بخوانید:  بیشتر
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طراحی شده بود اما االن انتظار می  2018گاردن هوس معماران ام ای دی به صورت اولیه برای تمام شدن در سال 

رود زمانی در امسال به پایان برسد. این سازه مدرن شامل پاسیو ای بزرگ است که کوه های مصنوعی را یاد آور 

خانه قرار دارد. این پاسیو قرار است با گیاهان بومی مقاوم در برابر خشکسالی  18موعهاین مج و بر روی می شود

 ارای فضایی قابل اجاره در طبقه همکف است.منطقه پر شود همچنین د



 

 

تعدادی مشکالت احتمالی از قبیل سر وصدا و آلودگی پیشبینی می شود اما بسیار شگفت انگیز خواهد بود که ببینیم این 

 فضای یک روستای کوهی را به بورلی هیلز کالیفرنیا بیاورد.شرکت به هدف خود برسد و 



 

 

در این مقاله سعی شد تا شما را با بهترین و مدرن ترین سازه های دنیا آشنا کنیم. در اینجا شما می توانید از نمونه کار 

فرمایید دیدن معماریان شرکت های .  

 اینترنتی فروشگاه در را خود کار محل و منرل داخلی دکوراسیون برای تزیینی و لوکس لوازم انواع توانید می شما

 .نمایید خرید و انتخاب بررسی، معماریان
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