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ABSTRACT: 
Vertical urbanism have become one of measuring criteria for civilization and urban 
development; as a result most countries around the world are competing for having the 
Highest skyscraper. 
Hence, this study aims to find the driving forces for constructing skyscrapers.Thus, the 
methodology implemented in this research will follow a descriptive approach  by reviewing 
the literarture review related to the emergence and growth of skyscrapers, then the research 
will go through the driving forces for constructing such type of buildings and the challenges. 
Finally,The results concluded that building skyscrapers become a must to cope with the 
development and simulate globalization, to face the increased population and to regenerate 
the urban centers.Moreover, constructing skyscrapers shows  great potentials in the 
investment returns by save more places for social and cultural activities, especially with the 
increased land prices,as well as the various  environmental related issues.  
KEY WORDS: Skyscrapers, Challenges, Driving Forces, Environmental Impact,  Economic 
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  ُالملخص

فأصبحت الدول تتسارع فى تحقیق . ُ التى تقاس بھا الحضارات والمدنیة والتطورأصبح العُمران العمودى من المعاییر
خالل فرضیة  من ،وافع وراء بناء ناطحات السحابلذا یتلخص الھدف الرئیسي للبحث فى  التوصل إلى الد. أعلى إرتفاع

األھداف الفرعیة  مفداھا أن بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة والتى سوف یتم التوصل إلیھا من خالل بعض 
التوصل ، التوصل إلى العوامل التى حفزت زیادة إرتفاع المبانى، أھمھا؛البحث فى مراحل تطور ونشأة ناطحات السحاب 

لذا سوف ینتھج البحث منھج كیفیى إستقرائى من خالل . إلى الحاالت التى یكون فیھا اللجوء إلى ناطحات السحاب ضرورة 
ًولت مراحل تطور ونشأة ناطحات السحاب وصوال إلى الدوافع وراء بنائھا ومن ثم التحدیات إستعراض األدبیات التى تنا

مواكبة : ُولقد خلص البحث إلى عدة نتائج منھا أن بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة لألسباب التالیة . التى تواجھھا
ُالتطور ومحاكاة اللغة العالمیة وأنھال الحل األمثل ،دة وإعادة  إحیاء المراكز الحضریة ُإستیعاب الكثافة السُكانیة المتزای، ُ

وتوفیر المساحات المفتوحة لألنشطة اإلجتماعیة ، ولبعض األمور البیئیة،  لمواكبة زیادة أسعار األراضىلعائد اإلستثمار
 .                                                                      .                                                                 ُوالثقافیة وكمتنفس للسُكان

   .االقتصاد،  البیئي  االثر.الدوافع، التحدیات ، ناطحات السحاب :ُالكلمات المفتاحیة
  

  :ُالمقدمة
ُبالنظر إلى العالم من حولنا نجد إنتشار واسع لناطحات السحاب فى أنحاء متفرقة من الكرة األرضی ُة منذ تسعینیات القرن ُ

ُمعاییر التى تقاس  حیث أصبح العُمران العمودى من ال.ولى من القرن الحادى و العشرین العشرین وحتى العشر سنوات األ
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عة فنرى الدول تتسارع فى تحقیق أعلى اإلرتفاعات وھو ما یتنافى مع الطبی. المدنیة و التطور العُمرانى ، بھا الحضارات
ُومن ھنا تم صیاغة المشكلة البحثیة .ُبطبیعتھ إلى التعامل مع األرضحیث أن اإلنسان یمیل . ةتركیبة البشریاإلنسانیة و ال ُ  

ُوإنطالقا من ذلك قامت دبى بنصب عدة أبراج منھا بُرج خلیفة الذى یُعد أعلى ناطحة سحاب فى العالم بإرتفاع    متر ٨٢٤ً
ا بعد ذلك م متر لیتجاوزھ١٠٠٠وت الصین برفع بُرجى فینكس إلى إرتفاع ُفوق سطح البحر ومن بعدھا فى إطار المنافسة ن

  :ُیُمكن تلخیص المشكلة البحثیة فیما یلى   ُ ومن ھنا.بُرج المملكة بإرتفاع ألف و سبعة أمتار
  :ُالمشكلة البحثیة

  :توجد مجموعة من األسباب التى ساھمت فى تحدید و إختیار موضوع الدراسة منھا
وذلك على ُ إلى أن أصبح العُمران العمودى مقیاس للتقدم ُات السحاب فى أنحاء متفرقة من العالمناطحإنتشار -

الرغم من أنھا تتنافى مع الطبیعة اإلنسانیة والتركیبة البشریة حیث أن اإلنسان یمیل بطبیعتھ إلى التعامل مع 
  .األرض 

  .ُالسحاب ما بین مؤیدیدن ومعارضینإنتشار الجدل حول ناطحات -
  .عدم وضوح الحاالت التى یكون فیھا اللجوء إلى ناطحات السحاب ضرورة-

  :الفرضیة
  ".بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة"إنطلق البحث من فرضیة مفداھا ان 

  :أھداف البحث 
والتى سوف یتم . ناطحات السحاب وإنتشارالتوصل إلى الدوافع وراء بناء  فى بحث للالھدف الرئیسيیتلخص 
  :إلیھا من خالل بعض األھداف الفرعیة وھىالتوصل 

  تدرج إرتفاعات المبانى على مر العصور البحث فى .١
  .على مر العصوروالھدف من بنائھا البحث فى إستخدامات المبانى العالیة .٢
  .ى حفزت زیادة إرتفاعات المبانى البحث فى العوامل الت.٣
  .لتطور الرأسى من خالل ناطحات السحاب ضرورةالبحث فى الحاالت التى یكون فیھا التوجھ إلى ا.٤
  .ُ التحدیات التى تعیق التطور العُمرانى العمودىإلى لتوصلا.٥

  :منھجیة البحث 
ومن ثم .  ُكیفي إستقرائى من خالل إستعراض المؤیدین و المعارضین لبناء ناطحات السحابسوف یتنناول البحث منھج 

وتطور إستخدامتھا على ،  دف التوصل إلى مراحل تدرج إرتفاعات المبانى السحاب بھ مراحل تطور ناطحاتالبحث فى
الدوافع وراء بناء ناطحات السحاب ومن ثم  سوف یتناول البحث .مر العصور وھو ما یُحقق الھدف األول والثانى للبحث

، ثالث والرابع للبحث  وھو ما یُحقق الھدف البھدف التوصل إلى الحاالت التى یكون فیھا بناء ناطحات السحاب ضرورة
      .ُومن ثم التحدیات التى تعیق بناء ناطحات السحاب

  :تعریف ناطحات السحاب\١\١
 یُمكننا تحدید تعریف عالمى  وال. لذا ال یُمكن اإلعتماد على اإلرتفاع فقط فى تعریف للمبانى العالیة. العلو یُعتبر شئ نسبى

المبانى التى " مكن تعریفھا على أنھافیُ . الجانب التركیبى أو الجوھرى لھا منًوتعریفھا متأثرا بالجانب المحلى أكثر.لھا
ُیكون لھا إرتفاع متمیز وواضح بالنسبة للبیئھ المحیطة لھا ون لھا تاثیر واضح فى خط أو أنھا تلك المبانى التى یك، ُ

 اإلرتفاع السائد  اانى التى یتعدى إرتفاعھ تم تعریفھا بأنھا المبانى المبUKُفى المملكة المتحدة . )Aldeberky( "السماء
  Skyscraper و ناطحة السحاب .(Ellis, 2005) تأثیر واضح فى خط السماء للمدنیة اُلمبانى المحیطة والتى یكون لھل

 ً طابقا یُطلق علیھ ناطحة٣٠ُبمعنى آخر فإن المبنى المكون من  ;لمبانى التى كادت تصل إلى السماءُمصطلح یُطلق على ا
ُة بالكتلة البنائیة المحیطة بھُسحاب فى حال كونھ یؤثر فى خط السماء مقارن وھذا المبنى نفسھ ال یُطلق علیھ ناطحة ، ُ

ًسحاب فى حالة كونھ محاطا بمبانى لھا نفس اإلرتفاع ُ ویُعتقد أن ھذا المصطلح جاء من ساریة السفینة فھى تناطح السماء .ُ ُ
والبحث معنى . (ES, 2011) ُلتاسع عشر فى الوالیات المتحدهلصحفیین فى القرن افى وقت العواصف كما عرفھا أحد ا

  .  األخیرةبناطحات السحاب فھى محط أنظار العالم فى اآلونة
  : لناطحات السحابینُ و المعارضین المؤید\٢\١
ة نیویورك و من ثم قلدتھا یعد القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین أول ظھور لھذه النوعیة من المبانى فى مدین 

كانت لنیویورك أسبابھا الموضوعیة :"أحدى رواد العمارة العربیة " صالح زیتون "  وكما یرى المعمارى.مدینة شیكاغو
بسبب ضیق مساحة جزیرة مانھاتن و ارتفاع أثمان األراضى بھا و توافد السكان إلیھا بكثافة كبیرة و مركزھا التجاري 
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أما مدینة شیكاغو فلم یكن ھناك أي مبرر . لمستثمرین یلجأون إلى استغالل أراضى البناء أكبراستغاللالمتعاظم مما جعل ا
 حیث األرض شاسعة  و متوفرة بأثمان زھیدة و لكن السبب الوحید یرجع إلى المنافسة التى كانت المبانىلقیام مثل ھذه 

ب نتیجة للتحول الصناعى و ما تبعھ من ظھور العقالنیة و ظھرت ناطحات السحا. )١٩٩٣زیتون، (قائمة بین المدینتین  
ویعد المعمارى . واكب التحوالت التقنیة و الفكریةكمذھب معمارى فأصبحت العمارة كغیرھا من الصناعات التى یجب أن ت

دافعین عن و من أشد الم،   الداعیة األكثر بروزا فى الوالیات المتحدة من أجل ربط العمارة بالصناعة  لویس سولفیان
 من أوائل المعماریین الذین و، مبادئ مدرسة شیكاغو و التى كانت صاحبة الفضل فى توجھ العالم إلى العمران الرأسى

رأى  أن  و لكن تحولت نظرتھ تحوال جزریا فى أواخر حیاتھ بعد، العالیة فى مدینة شیكاغومبانى ساھموا فى إقامة ال
اغو الناتج عن تزاحم و تناطح ناطحات السحاب و ما نشأ عنھا من ازدحام و الفوضى و التشویھات فى نیوورك و شیك

ما زادت عن الحد جعلت دأن ھذه العمارة عن"  قال حیث . مشاكل مروریة و تلوث بیئى و ضیاع مقیاس االنسان بجانبھا
 ال تمت ارة األمریكیة ألنھاو أصبحت ال تنتسب إلى الحض، روحیا و ھبطت بمستواھا إلى الوحلالمدن أكثر فقرا معنویا و 
و ھو الفكر الذى أیدتھ جین . )١٩٩٣زیتون، "  (أنھا تمثل فى الحقیقة منتھى  التوحش و، إلى الدیمقراطیة بأي نسب

 (Buntin, 2011) .  فھى ترى أن ناطحات السحاب ھى أحیاء رأسیة تدعو إلى العزلة و التفرد Jane Jackobsجاكوب  
(Ali K. , 2011)   

ُ ھنا یمكننا تلخیص اآلراء حول ناطحات السحاب إلى مؤیدین ومن ًلھا فى الحاالت التى تتطلب التوجھ الرأسى نظرا لضیق ُ
 بعد أن رأوا اآلثار ُ ومؤیدین تحولوا إلى معارضین.یتون زُالمساحة وما ینتج عنھا من إرتفاع أثمان األراضى أمثال صالح

وف وس .اكوبلمثل ھذا الفكر أمثال جین جُومعارضین  .  امثال لویس سولفیان السلبیة الناتجة عن بناء ناطحات السحاب
الدوافع و الحاالت التى یكون اللجوء فیھا إلى العُمران العمودى  یتناول الجزء التالى من  البحث

  .ھو الحل األمثل
  :  تاریخ تطورالمبانى العالیة و ناطحات السحاب\٣\١

الزیجورات و األھرامات ُالعصور وفى مختلف الحضارات مثل ُعرفت المبانى العالیة علي مر 
و یُعتبر . ً وكان دائما الدافع ورائھا ھو التمیُز وإظھار القوة.وغیرھا مثل المنھیر و المسالت

ُ ومنذ ذلك الحین كان العامل الذى یُحدد إرتفاع المبانى ھو .أول بُرج عرفھ التاریخ ھو بُرج بابل
ُ لذا ظلت األبنیة التقلیدیة ال یتجاوز إرتفاعھا أربع أو خمس ،قاء السلمُقدرة اإلنسان على إرت

ُوظلت المدن محتفظھ بصورتھا حیث ظلت إرتفاعات المبانى . ومواد وتقنیات البناء.طوابق ُ
 وتمیل جمیع أعمال التصمیم .سواء السكنیة أو اإلدراریھ ال تتعدى إرتفاع ساریة العلم

ُالحضرى للمدن ألن تكون مس  ُ فیما عدا المعالم الممیزة للمدینة،ُطحة منبسطة بنمط موحدُ
ُمن معابد وكاتدرائیات وقاعات المدینة التى كانت تزینھا القباب أو األبراج و مآذن الجوامع 

  .)Schmidt(فى العمارة اإلسالمیة والتى كانت مرئیة على بُعد أمیال 
 Home مبنى   وھو،المیالدىفى نھایة القرن التاسع عشر  أول ناطحة سحاب ظھرت

Insurance و الذى تبعھ تحول جذرى فى   طوابق١٠ُ المكون من ١٨٨٥ فى شیكاغوعام
وظل . )LS Beedle, M  2007.(صورة المدینة وتحولت وظیفة األبراج إلى مبانى إداریة 

ُمصطلح ناطحات السحاب مقتصر على المبانى اإلداریة فقط حتى مطلع القرن العشرن حیث إ متد ُ
 لم التى ُومنذ ستینیات القرن التاسع عشر عاش األفراد فى مبانى بمصاعد و  . لیشمل الفنادق

طحة سحاب سكنیة على  أول ناRitz  Towerُبرج ریتزالموضح بالشكل  ویُعد ً. طابقا١٥تتعدى 
وعلى وجھ ،  متر ١٦٥ً طابقا بإرتفاع ٤١ المكون من )٢(الشكل  كما موضح فى النمط الحدیث

وبحلول الثالثینیات . ُنصف شقق سكنیھ-ُنصف فندق(لسُرعة أصبح بُرج ریتز نمط لحیاة جدیدة ا
 واألكثر من ذلك أنھ . ناطحة سحاب من ھذا النوع ١٥٠لى من نفس القرن كان لدى نیویورك حوا

ُتم تصدیر ھذا النموذج إلى مدن أخرى وقا  The Parkبارك ُحیث تم بناء فندق ذا . ُرات أخرىُ
Hotelفى شنغھاى  Shanghai بنفس المبدأ وھو شقق فندقیة صغیرة مع خدمھ م١٩٣٤ فى عام ُ

.  على شكل بُرج والذي كان یُعد آنذاك أطول مبنى فى الشرق األقصى طابق٢٢ُفندقیة مكون من 
 Buenos Aires السكنى فى بوینس آیرسKavanaghُم تم بناء برج كافانا  ١٩٣٦عام وفى 

 وبالعودة لمدینة .صبح أعلى ناطحة سحاب فى المدینةوبذلك أًقا  طاب٣٣ُالمكون من 
م تم إنشاء إثنین من أعلى ناطحات السحاب فى ١٩٣١ و ١٩٣٠نیویورك فإنھ ما بین عامى 

 Home مبنى : ١رسم توضیحي
Insurance  الذى یعتبر أول ُ

ناطحة سحاب فى العالم 
Collection of the Chicago 
Historical Society (ICHi-

00990.( 

 Ritz ُبرج ریتز: ٢رسم توضیحي 
Tower فى نیویوركthe new-

York Historical Society 
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 ومبنى إمبر ستیت  ، م٣١٩ً طابقا بإرتفاع ٧٧ُ المكون من Chrysler Buildingمبنى كریسلر  العالم أال وھما 
Empire State Building والذي یتم تصنیفھ ضمن عجائب الدنیا العجب الثامن م ٣٨١ بإرتفاع ً طابقا١٠٢ُ المكون من

ُومن بعد ھذه المبانى إنطلقت منشآت تتعدى ال  .  یوم٤٥حیث تم بنائھ فى زمن قیاسى فى سنھ و  ٦٠ و ال٥٠ و ال٤٠ُ
ُء متفرقة من الوالیات المتحدة ًطابقا فى أنحا  وھونج Shanghai,فى الظھور فى كل من شنغھاى وبدأت ناطحات السحاب . ُ

ُ وغیرھم من المدن اآلسیویة ومدن آمریكا الالتینیة فى ثالثینیات القرن São Paulo,وساوباولو    Hong Kong,كونج   ُ
 .Europe and Australia (skyscrapers., 2007, p ُ وبحلول منتصف القرن إنضمت لھم أوروبا وأسترالیا.العشرین

 لمركز التجارة العالمى فى Twin Towersتم إنشاء البرجین التوأمین من القرن العشرین وفى أوائل السبعینیات  .(311
 حیث تم اإلنتھاء من المبنى . م٤١٧ً طابقا بإرتفاع ١١٠ المكونین من World Trade Center (WTC)نیویورك 

 وتمكن مبنى .م٤١٥رتفاع م بإ١٩٧٣ى الجنوبى فى عام وتم اإلنتھاء من المبن، م ٤١٧م بإرتفاع ١٩٧٢الشمالى فى عام 
WTC أخذ لقب أعلى ناطحة سحاب فى العالم من مبنى إمبیرستیت the Empire State Building  الذى تمكن من

 فى شیكاغو the Sears Tower رُم أصبح برج سیز١٩٧٤وبحلول عام . ًى اللقب على مدار أربعون عامااإلستحواز عل
Chicagoوإجماال یُمكننا قول أنھ منذ عام .م٤٤٢ً طابقا بإرتفاع ١١٠ُطول ناطحة سحاب فى العالم المكون من  ھو أ ُ
 ,.world)  مبنى على لقب أعلى ناطحة سحاب فى العالم بُناء على إحصائیات موقع ناطحات السحاب١٧م حصل ١٨٨٥
2008)  

  

  
  
  

 Council on Tall Buildings and Urban Habitatرى م قام مجلس المبانى العالیة والموطن الحض١٩٧٢عام وفى 
(CTBUH) التى دمر فیھا ٢٠٠١ سبتمبر ١١ولم تتسبب أحداث .  مبنى فى العالم ١٠٠ ألول مرة بتجمیع قائمة ألطول ُ

ونمو  ناطحات السحاب بل شھد العالم حركة إنتشار واسعة لناطحات  بُرجى التجارة العالمى فى توقف حركة تطور
ُمتعدد ،  م٥٠٩ً طابقا بإرتفاع ١٠١ُ بناءه المكون من Taipei أتم مبنى تایبیة ٢٠٠٤حیث أنھ بحلول عام . السحاب

 ١٠١ُ المكون من ٢٠٠٨ فى Shanghai World Financial Center تبعھ مركز شنغھاى المالى . Mixed useاإلستخدام 
ًوھو كان متعدد اإلستخدام ایضام ٤٩٢ًطابقا بإرتفاع   Kuala بعد ذلك أبراج بتروناس فى كوااللمبور فى مالیزیا   تبعھم.ُ

Lumpur, Malaysia ، بكبرى مشاه مغطى ٤٢ و ال ٤١ُم متصلین فى الدور ال٤٥٢ً طابقا بإرتفاع ٨٨كل بُرج مكون من ُ ُ ُ
ومبنى جین . ىوھو مبنى إدارم ٤٤٢َ طابقا بإرتفاع ١١٠ُ المكون من Sears Tower   تبعھم بعد ذلك بُرج سیرز.ُبالزجاج

ُ المتعدد اإلستخدام المكون من Jin Mao Building ماو   Shanghaiم فى شنغھاى فى الصین  ٤٤٢ً طابقا بإرتفاع ٨٨ُ
China. ومن ثم مركزي المال العالمیان Two International Finance Centre  فى ھونج كونجHong Kong، ُلمكون ا

 ، Bangkok، بانكوكAtlanta دولة تتصدر أعلى اإلرتفاعات أتالنتا ١٠٠ أولمن ضمن و . م٤١٥ طابقا بإرتفاع ٨٨من 

المبانى الحائزه على لقب أعلى ناطحة سحاب فى العالم على مر التاریخ  : ٣وضیحيرسم ت
https://www.skyscraper.org/TALLEST_TOWERS/tallest.htm  
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، الدوحة Dallas، داالس Cleveland، كلیفالند Chongqing ، تشونغتشینغ Chicago، شیكاغوCharlotteشارلوت 
Doha  دبي ،Dubai  فرانكفورت ،Frankfurt أسترالیا(، جولد كوست (Gold Coast (Australia) قوانغتشو ، 

Guangzhou ھونج كونج ،Hong Kong ھیوستن ،Houstonإیزومیسانو ،Izumisano كاوشیونغ ، Kaohsiung كواال ،
، Melbourne ، ملبورن Manama ، المنامة Makati، ماكاتى Los Angeles، لوس أنجلوس Kuala Lumpurلمبور 

، الریاض  Pittsburgh، بیتسبرغ Philadelphia ، فیالدلفیا New York، نیویورك Nanning، ناننینغ Moscowموسكو  
Riyadhسان فرانسیسكو ،San Francisco  سیاتل ،Seattle ، سیول ،Seoul شنغھاي ،Shanghai  شنتشن ،Shenzhen ،

 مبنى ٦٤حیث یقع . Yokohama ، ویوكوھاما Wuhan ، ووھان Toronto، تورنتوTaipei، تایبیھ Singaporeسنغافورة 
  فى Burj Khalifa فى الشرق األوسط من بینھم بُرج خلیفة ١٦ مبنى منھم یقع فى آسیا و ٤١ الشمالیة ومنھم خارج أمریكا

ُدبى الذى یبلغ إرتفاعھ    . (world., 2008) م ٨٢٤ُ
  :لعوامل التى حفزت ظھور ناطحات السحاب \٤\١

ُھناك إختراعین كان لھم الدور الرئیسي فى ظھور ناطحات السحاب التى تھیمن ع ُلى أفق ُ
  :ُالمدینة فى العصور الحدیثة فى جمیع أنحاء العالم أال وھما

 Elishaإلیشا غریفز أوتیس  ُالذى قام بإختراعھ المخترع األمریكي  أول مصعد آمن.١
Graves Otis و الذى أمكن لألفراد من خاللھا اإلنتقال ألعلى بسُرعة .م١٨٥٣ فى عام 

  .)٤بالشكل(وأمان وراحة كما موضح 
ُبنظم البناء القدیمة التى كانت متاحة التى أمكن إستبدالھا    و النظم اإلنشائیة المعدنیة.٢

 أن تمنعوالتى . م ١٨٧٠ُحتى ذلك الحین من الحدید الزھر و الخشب تدریجیا فى عام 
و ، توفیر المساحات الداخلیةكان لھذا النظام الفضل فى و. ُمنشأ العشر طوابق یتعدى أي

ریة فى ریھ فى ، ة إلعادة تشكیل الحوائط الداخلیة والقابلی، التصمیماتأعطى حُ وأعطى حُ
الفتحات على الوجھات الخارجیة مما أدى إلى إمكانیة زیادة اإلضائھ الطبیعیة داخل المبانى 

(Dupré, 2001). 
حیث . ساعدت فى زیادة إرتفاعات المبانىوالتى تغییر النظام اإلنشائى لألساسات .  ٣

 لم تنجح  Spread footingُة المصریة القدیمة التى كانت متبعة أال وھى نظام أن الطریق
ُیكون محمل على  نتیجة ألن كثیر من الوزن ،كأساسات فى بناء ناطحات السحاب

وھو نظام  لذا تحول بناءون العصر لنظام قدیم آخر فى األساسات. ًمساحة صغیرة جدا
ًلذى كان متبع لدى الرومان والتى كانت مدفونة فى األرض وصوال إلى القاعدة وھو النظام ا.  Pilesالقواعد الخازوقیة  ُ

  .(Sonder)ًالصخریة بھدف توفیر قاعدة قویة وفقا لمعھد إدارة العقارات 
ُ حیث أنھ من ضمن العوامل األخرى التى أدت إلى ظھور ناطحات السحاب الثورة ُالثورة الصناعیة و الزیادة السكانیة.٤

 حیث تضاعف السكان فى ; باإلضافة إلى الزیادة السكانیة المھولة.التى حدثت فى أواخر القرن التاسع عشرالصناعیة 
 حیث أنھ .المساحات المكتبیة بخمسة أضعافم و إرتفع الطلب على ١٩٢٠م و ١٨٧٠ُالوالیات المتحدة األمریكیة بین عامى 

د ُالیات المتحدة األمریكیة ولكن دخول السكة الحدید و اإلقتصافى بادئ األمر كانت المنشآت التجاریة تتركز فى شرق الو
 وفى وقت قریب ظھرت المبانى اإلداریة فى الغرب األوسط و باألخص فى شیكاغو حیث .الدینامیكى حفزت التوسع الوطنى

  .(Dupré, 2001)م انطلقت ناطحات السحاب ١٨٧١أنھ فى عام 
ُتراع كل من المصابیح المتوھجھإخ.٥  والتى تالھا بحلول القرن العشرین .تدفئة المركزیة ونظام التھویة بضغط الھواءو ال،ُ

ُ كلھا عوامل كان لھا الفضل فى تزوید المبانى الضخمة باإلضاءة و التھویة و التدفئة المناسبة .إختراع المصابیح الفلورسنت ُ
  .(Seabrook, 2001)مما جعلھا أكثر راحة 

  :السحابالدافع وراء بناء ناطحات \٥\١
ُوھناك نقاد إنتقضوا مثل ھذه المبانى الشاھقھ بإعتبار أنھا متطفلة على !. لما المبانى العالیة؟" دائما ما یُطرح ھذا السوءال  ُ

ُوعلى الصعید اآلخریوجد مناصرون لمثل ھذه المبانى العالیة الذین آمنوا بأن ھذه المبانى تم إعدادھا ، النمط العضوى لحیاتنا 
ُ كنمط بنائي لحل مشكلة الكثافة السكانیة المتزایدة فى أرجاء العالم المختلفة ما لم یتم التوصل لحل آخرحتى تستمر ُ ویوجد .ُ

 ھذا النوع من المبانى وتطورھا حتى أصبحت على شكلھا الحالى وفیما یلى دراسة دید من األسباب التى أدت إلى نشأةالع
  .ُلمعظم ھذه األسباب

  :یةالكثافة السكان\١\٥\١
ًتعد من بین اكثر القضایا إلحاحا التى دفعت إلى تطور إست فى المناطق وباألخص . ا خدام المبانى العالیة و إستمرارھُ

ُحیث أنھ بحسب ما ورد فى تقریر األمم المتحدة أنھ فى الوقت الحالى ما یُقارب من . ُالحضریة فى أنحاء متفرقة من العالم  ُ
ُ عاما ال تتعدى الثلث فقط ٢٠والتى كانت منذ . مناطق الحضریةالعالم تتركز فى النصف كثافة  بلوغ و التى من المتوقع ب.ً

 إلیشا غریفز یقوم : ٤رسم توضیحي
بتجریب أول مصعد آمن فى العالم الذى 

 .م١٨٥٤قام بإختراعھ عام 
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 وسوف یصل عدد ،%٨٠ ستصل ألكثر من ٢٠٥٠ وببلوغ عام ،من كثافة العالم% ٦٠ أن تصل إلى حوالى ٢٠٣٠عام 
ُوحینئذ سوف تصبح معظم الدول الرئیسیة فى العالم و باألخ.  بلیون ٩السُكان إلى  ص تلك التى تقع فى آسیا وأفریقیا ُ

 ,United Nations)  ملیون نسمة أو أكثر٥٠ و ٣٠ و التى سوف تتراوح ما بین ،وأمریكا الالتینیة  ذو كثافة سُكانیة ھائلة
 . لحضریة  الضخمة یُعتبر تحدى مھولُوإستیعاب مثل ھذه الكثافة فى المستقرات ا. ) ٥الشكل ( كما موضح فى (2011

زء من الحلوفى مثل  مما یعنى أن اللجوء إلى ناطحات  Aston, 2011) (ھذه الحاالت فإن اللجوء إلى المبانى العالیة یُعد جُ
ُالسحاب فى المدن ذو الكثافة السكانیة العالیة ضرورة    .ُإلستیعاب أعدد أكبر من السكانُ

  
  

 
 
  : ُ المنافسة العالمیة و العولمة\٢\٥\١

ُلمبانى العالیة یعكس أثر المنافسة إن التوجھ الحالى نحو ا
حیث تتنافس .ُالعالمیة على تطویر المدن الرئیسیة فى العالم

ُھذه المدن على المستوى ا ل على لقب أعلى ُ لعالمى لتحصُ
فھو یُعزز . والذى یعكس بدوره الثقة وطبیعة اإلقتصاد، مبنى

الصورة العالمیة للمدینة فھو على وجھ السُرعة یُصنف 
ُبأنھا عالمیة معززا إقتصادھا وتقدمھاالمدینة  ً ولقد دعم القادة .ُ

للقوة  السیاسیین بناء المبانى العالیة لیقدموا دولھم كمنشأ
فعلى سبیل المثال اعلن  الرئیس مھاتیر . اإلقتصادیة العالمیة

 Malaysia رئیس مالیزیا Mahathir Mohammadُمحمد 
 كرمز لدخول Kuala Lumpur فى كوااللمبور   Petronas towersبیتروناس بناء أطول مبنى فى العالم آنذاك وھو بُرج 

ًة وتباعا تشیید فى بعض أجزاء العالم كان للعولمة الفضل فى تعزیز اإلقتصاد المحلى للغای.مالیزیا فى اإلقتصاد العالمى
م مدینة صید صغیرة ولكن ١٩٧٠والتى كانت حتى عام ،  فى الصین Shenzhenمثال لذلك مدینة شنتشن  .المبانى العالیة

حیث قام ، نتیجھ  القوى العالمیة واإلستثمار األجنبى السریع سرعان ما تحولت إلى مدینة حدیثة ذو ناطحات سحاب
ن أسرع ُوھى اآلن تعرف كواحدة م، ُالمستثمرین األجانب بوضع بالیین الدوالرات لبناء مصانع وعمل شركات مساھمھ

 من شركات التكنولوجیا وموطن للمقرات الرئسیة للعدید. دة من أنجح بقاع اإلقتصاد الخاصةواح و،ً نموا فى العالم ُمدنال
فى حالة تعزیز الصورة العامة للمدینة مما یعنى ان بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة .(Beedle, 2007)الحدیثة 

  .وإظھار إستقرارھا اإلقتصادى
  : Urban Regeneration التجدید الحضرى \٣\٥\١

م شاھدت عودة كبیرة ١٩٩٠ و ١٩٧٠مراكز العالمیة التى عانت من ھجرة السُكان إلى الضواحى ما بین عامى الكثیر من 
ُحیث أن راحة المعیشة  فى المدن الحضریة حازت على إعجاب النسبة األكبر من السُكان . إلى مراكزھم فى اآلونة األخیرة 

ُراكز المدن مفضلین األماكن التى یكون فیھا حیث یرغب الشباب فى العیش فى م. الیوم و . ُأماكن العمل بالقرب من المسكنُ

ُة على مستوى العالم منذ عام ُنمو الكثافة السكانی: ٥رسم توضیحي  ُ والذى یظھر إزدیاد .٢٠٣٠ً وصوال إلى  ١٩٥٠ُ
ُالكثافة السكانیة الحضریة منذ عام  ُ والتى  تعدت معدل الزیاد السكانیة فى الریف ما بین ١٩٥٠ُ ُ٢٠١٠-٢٠٠٥ 

ُوإستمرت فى الزیادة بمعدل أزید مقارنة    . )(Al-Kodamy.K,2012,p.5ُمعدل الزیادة فى الریفبُ

 بعد تحولھا إلى Shenzhenمدینة شینزن الصینیة : ٦رسم توضیحي 
  .(McKenzie, 2014)مدینة صناعیة 
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ُاألكبر سنا یُفضلون المدن أیضا حتى یُحرروا أنفسھم من متطلبات ال ُُ ً و الھروب من شعور ، ُصیانة للممتلكات وتقلیل القیادةً
زلة فى الضواحى  ُحیث تقدم مراكز المدن وفرة من األ. الوحدة و العُ  و الخدمات التى ،ُنشطة اإلجتماعیة والثقافیة المتنوعةُ

ُتغطى إحتیاجتھم الیومیة من تسوق وخدمات صحیة خالل مسافات متقاربة ُ وبالتالى فإن العدید من المدن تشاھد نھضھ .ُ ُ
رورة إنشاء ومن الجدیر بالذكر أن إعادة إحیاء الحضر ال یعنى بالض. ورغبة فى العودة إلى مستوى عالى من المعیشة 

ُ ولكن تكمن اھمیتھا فى أن المبانى العالیة فى المراكز الحضریة  تقلل المساحة التى تشغلھا المبانى والذى من ،مبانى عالیة
 ,Riley) .ُلذا فإن ناطحات السحاب إستخدمت إلعادة إحیاء المراكز الحضریة الخربة .  ُالممكن ان  یُعوض تكالیف البناء

ُاللجوء إلى ناطحات السحاب یعدمن أفضل الحلول فى حالة إعادة إحیاء مراكز المدنمما یعنى أن  (2003 ُ.  
   :Aglomeration التكتل\٤\٥\١

ُ حیث أنھا تتیح الفرصة لقرب و ;ُیُعد البُعد اإلقتصادى المحرك الرئیسى للتكتل العمرانى و المبانى العالیة فى مركز المدینة ُ ُ
ُ عملیة المشاركة ضُ سواء أكانت لنفس المجال أومجاالت مختلفة مما یُعض،ھا البعضتركز األنشطة اإلقتصادیة من بعض

 والتى تمیل جدیدةق المعرفة إلى مجاالت ُتدفوالتى تؤدى بطبیعة الحال إلى  ،ُلمختلفة ویُحفز عملیة اإلبتكاربین المجاالت ا
غرافیة القائمة بھاُإلى التتكتل داخل المنطقة  ُ ُإن وجود عدد كبیر من الشركات التى تقدم منتجات ف خراآلوعلى الصعید .الج ُ
ُمماثلة یُشجع على المنافس ن التكتل یُحسن حجم اإلقتصاد ویُمكنھ زیادة اإلنتاجیة من خالل لذا فإ. ة واإلبتكار ورفع الكفاءة ُ

ُلحصول على مدخالت أكثر ُوالوصول إلى الموردین المنافسین مما یُساعد الشركات ا. الوصول إلى األسواق األكثر كثافة 
ُ أما عن دور ناطحات السحاب فى عملیة التكتل  .(Audretsch, 2008) (Buchanan,2008)ُكفاءة وأكثر مالئمة وأرخص  

ُفإنھا تتیح الفرصة لتركیز عدد أكبر من األنشطة فى مكان واحد  مما یعنى انھا الحل األمثل فى حالة الرغبة فى تركیز .ُ
ُة فى مراكز المدن والمشاركة بین مجاالت مختلفةاألنشطة اإلقتصادی ُ ُ.  

  :أسعار األراضي\٥\٥\١
دد .ولى للتوجھ إلى المبانى العالیةلقد كانت اسعار األراضى العامل األ  كما حُ

سكانیة  فإن إنفجار الكثافة الThe Skyscraper and the Cityفى كتاب 
 ھا جعلنمواإلقتصادى السریع  نتیجة المُمستوى العالُوباألخص فى المدن على 

ُنقطة جذب ألعداد أكبر من السُكان مما أدى إلى نمو تلك المدن و التوسع  ُ
ُاألفقى لھا على حساب الضواحى المحیطة بھا  ومع زیادة قیمة األراضى فى .ُ

ُتلك المدن  أدى ذلك إلى زیادة الطلب على المبانى المرتفعھ یُمكنھا أن   التىُ
ُوھى كانت نقطة .  من السُكان فى نفس مساحة األرضرًتستوعب عددا أكب

ُ التوسع األفقى للتوسع الرأسى من التحول ضى أصبحت أسعار األراو. ُ
ًمؤخرا مؤثرا مھما فى  ً ُ المبانى العالیة فى العدید من المدن التى التوجھ إلىًُ

متحولین من النشاط ، إلى إعادة تسكین مراكزھا الحضریةتسعى 
 .ى إلى قطاعات تجاریة فى مناطق أعمال مركزیةالسكنى الترفیھ

ًھذه األسواق الجدیدة نسبیا تؤدى إلى زیادة أسعار األراضى فى 
نى عالیة ضرورة لعائد ُمراكز المدن مما یجعل بناء مبا

من بین األعلى على ُفى مدینة لندن أسعار األراضى فنجد .اإلستثمار
ُ وتباعا شاھدت لندن فى الم.ُمستوى العالم  اضى القریب إنشاء العدیدً

وعلى الصعید اآلخر . ) ٧ بالشكل(موضح كما من المبانى العالیة 
 Hong وھونج كونج New Yorkُنجد فى مدن مثل نیویورك 

Kong وسینغافورة Singapore غرافیة فرصة ُ ُ لم تعطى الحدود الج ُ
ُ د فى سینغافورة و حضر ھونج كونج أن اسعار  فنج. غرافیة بتحجیم النمو األفقى لھملإلختیار حیث قامت الحدود الج

أما عن نیویورك فكما أوضحت ریم  . اإلرتفاع ُاألراضى مرتفعھ للغایة لحد ان كل السُكان یعیشون فى مبانى شاھقة
 و .شبكة المدینة فى اإلتجاه العمودى لم یكن لدیھا خیار سوا رفع  Manhattan ان منھاتن  Rem Koolhaasكولھاس 
ًحرام محدودة جدا جد الُجد أن مساحة األرض المحیطة بالمس حیث ن;Saudi Arabia فى السعودیة Mecca  مكھ بالمثل فى ُ

ً طابقا ٩٥ُلذا شھدت فى اآلونة األخیرة إنشاء العدید من المبانى العالیة مثل أبراج البیت و التى یبلغ إرتفاعھا ، وغالیة للغایة
ُویُمكننا القول أن إرتفاع أسعار األراضى فى المدن یكون إما .Ali M. , 2005) (Watts, 2007) ) (٩بالشكل (كما موضح 

إنشاء المبانى العالیة فى لندن نتیجة : ٧رسم توضیحي 
-K.AL-Kodamy) Alإرتفاع أسعار األراضى 

kodmany K. ،June ٧، صفحة ٢٠١٢(  

 

 ضیق المساحة القابلة للبناء فى ھونج كونج نتیجة :٨رسم توضیحي 
حدود األرض الطبیعیة و التى تقع ما بین جبال شدیدة اإلنحدار و 
سطحات مائیة مما جعلھا تتجھ إلى التكثیف فى اإلتجاه الرأسى  ُ م

(Al-kodmany K. , June 2012) 
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غرافیة ُ واللجوء إلى  ُإلى مناطق أعمال تجاریة مركزیة ُأو بسبب تحول مراكز المدن، لضیق المساحة نتیجة الحدود الج
   .ُمرتفعةھة أسعار األراضى ال العالیة یُعد الحل األمثل لعائد اإلستثمار  لمواج. المبانى

  :إستھالك األراضى\٦\٥\١
 تكثیفاللذا فإن  .المساحة الحضریةُإن اإلستدامة تعزز تقلیص 

ُ العدید من المخططین و وقام.  لخلق مدینة أكثر إستدامة وسیلة
المؤسسات مثل مؤسسة األراضى الحضریة فى الوالیات 

أال  ;بدعم ھذا اإلتجاه  The Urban Land Instituteُالمتحدة
ھو أنھ من خالل الزیادة اإلستراتیجیة لعدد الوحدات السكنیة و

ُسوف تصبح المدن أكثر، لفدانفى ا ُ منافسة وإستقاللیة وأفضل ُ
ویُقال أن تكثیف المساحات المبنیة یُحافظ على مساحة  .للعیش

 ُاألراضى المفتوحة والتى تعد من األھداف المحوریة لإلستدامة 
 عدیدة من المناطق المفتوحة والتى الحفاظ على أنواعمن خالل ;

والتى تكون ، ُكن الطبیعیة داخل و حول المدن تتضمن األما
ومثل ھذه األماكن الطبیعیة المفتوحة  توفر ات موطن للنبات

ًتقوم المناطق المفتوحة أیضا . مزایا بیئیة وفوائد صحیة كبیرة
من خالل تصفیة  ; مصادر المیاه السطحیة و الجوفیةبحمایة

والتى تكون فى كثیر من األحیان أقل تكلفة بالنسبة ، نفایات و الحطام و الملوثات الكیمیائیة قبل دخولھا فى نظام المیاهال
ًو السیطرة على الفیضانات بدال من إستخدام البنیة ، وتقلیل الجریان السطحى ، ع كوسیلة للحفاظ على جودة المیاهُللمجتم

مما یعنى ان اللجوء إلى ناطحات السحاب (Murphy, 2008) .ة المیاه وشبكات الصرفحطات تنقیالتحتیة الھندسیة مثل م
 .ُھو الحل األمثل للحفاظ على مساحات األراضى المفتوحة والتى تساعد على المضى فى إتجاه مبادئ اإلستدامة

ُالطاقة و التغیر المناخى \٧\٥\١ ُ:  
ُمحاربة اإلحتباس الحرارى و تقلیل إنبعاثات ثانى أ  أما عن دور ناطحات .كسید الكربون أصبح الھدف األول لبعض الدولُ

ُالمبانى العالیة بدورھا تتستھلك كم ھائل من الطاقة ولكنھا لدیھا القدرة أن فإن  ;السحاب فى مواجھھ مثل ھذه الظاھرة 
ُ سطح المبنى مصدر أولى لفقدان یُعد:ُتستھلك كم أقل من الطاقة من تجمعات المبانى ذو اإلرتفاع المنخفض لألسباب التالیة

ُ فعلى سبیل المثال فى حالة وجود مبنى مكون من .الطاقة
 وحدات سكنیة لھا ١٠ طابق وكل طابق یحتوى على ٥٠

  ،سطح واحد
 وحدة سكنیة ٥٠٠بینما فى حالة تحویل ھذه الوحدات  إلى 

ُ سطح وفقدان الطاقة من ٥٠٠ُمنفصلة سوف یُصبح لدینا 
ثیر من سطح واحد كما موضح  سطح أكبر بك٥٠٠

إن المبانى العالیة یمكن ف إضافة إلى ذلك .)١٠بالشكل (
قصر من تجمعات توصیل الخدمات إلیھا بخطوط توزیع أ

 وعلى الرغم من ان ضخ المیاه إلى . ُالمبانى المنخفضھ
لیا و متطلبات المصاعد  یستھلك مزید من  ُاألدوار العُ

لیا  ُ فى المجمل المبنى العالى  أنھإالالطاقة  فى المبانى العُ
نخفض على نفس مساحة ُارنة بمبنى مُیوفر الطاقة مق

 ,Foster  (Fosterاألرض وھو الرأى الذى دعمھ فوستر 
2008) (Dalton, 2008, p. 102~112).ا یعنى أن مم

ُاللجوء إلى ناطحات السحاب یعد الحل األمثل لتقلیل 
  .ُإنبعاث ثانى أكسید الكربون

  
  
  

مة فى ُأبراج البیت فى مكة المكر: ٩رسم توضیحي 
 (Al-kodmany. K , 2012)السعودیة 

ُإنتقال الحرارة الذى یؤدى إلى فقدان الطاقة یحدث من : ١٠رسم توضیحي 
( ُویوضح الشكل قیم نسبة غالف المبنى ، خالل واجھة المباني و السقف 

ُإضافة إلى السطح إلى مساحة األرض إلرتفاعات مختلفة مع ) الواجھات 
ى یتضح منھا انھ كلما زاد إرتفاع المبنى كلما قلت تثبیت مساحة األرض والت

ُقیمة فقدان الطاقة أقل و بالتالى یكون أكثر كفاءه فى إستخدام 
 (Aldeberky, p. 9)الطاقة
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  :المواصالت و البنیة التحتیة \٨\٥\١
ــوع العالیـــــة المبـــــانى ــواع من ن ــــــر أن  التطوی
ُالمركز ــذى  ــى یُساعد وال  مســــافات تقلیــــــــل عل
ُللمدن الخــارجى التوســــــع أن حیـــث. اإلنتقــــــال  
ــى  التوســــــع آخر بمعـــــنى أو الضـــواحى عل
ُاألفقى ـــدن  ــى أدى للم  الـــرحالت ُمدة طول إل
ــى الذھاب ــع من والعـــودة إل ــذى .ملال  دىأ وال
ــى بـــدوره  مروریــة إختناقـــــات و مشـــاكل إل
ــذى ــى بالســـــــلب ینعكـــــس وال ــــاةا عل  لحی
ـــــة ــــاب اإلجتماعی ـــى وإنتــــــــاجیتھم للرك  ف
ــــــج .العمــل نھ وینت ـــى خســــائر ع ــذا. الوقـــود ف  ل
ـــإن ـــــع ف ـــى المبـــــانى تجمی ــــانى شـــكل ف  مب
ـــى شــاھقھ ـــاطق ف ـــــــة ذو المن  الكثاف
 و لتوفـــــــــیر فرصــــة یُعد العالیـــــة البنائیـــــــــة

ــق ُالطرق أفضــــل من واحدة أن البــــــاحثون ولخــص .مفتوحـــــة تمســاحا خل ـــــربون إنبعاثـــــــات من للحـــد   ھى الك
ــــاء ماكن بن ـــــراد یُمكن حیـــث ُمدمجھ أ خالل من دالمــزي إنجــاز لألف ــل قیــــادة مســــافات  ـــاكن یُمكنف  . اق  لألم
ُالمدمجھ ُتقلل أن أن  ـــــادة مســــافات  ما .% 40 :20  من القی ــــــر یعمـــل ك ُالمدمج التطوی خالل من  ـــــة المبـــــانى   العالی
ــى ــادة عل ُفرص زی ــع  ــــرحالت الجم ُیمكن حیـــث لل ــــتخدام  ــى و من الـــرحالت و الغـــداء ســاعات إس ـــى  العمــل إل  ف
ُیمكننا لــذا .المھام من العدیــــد إنجــاز ـــول  ـــــیز أن الق ُالتطویرمتعدد ترك ُیقلل الطوابـــق  ُالمرتبطة الطاقـــة و التكلفـــــــة   
ــــــل ُالمدن أن الدراســـات أوضــحت ولقـــد .الحضـــــریة الخــدمات و بالنق ھونج مثــل   و Hong kong كـــونج 
ُتعد Singapore ســــــنغافورة ُالمدن أكــــثر بیـــــن من  ــى  ــــاءة العــــالم مســــتوى عل ـــى كف قة ف  و النقـــــل منظومة طا
ـــــــــة صـــداقة األكـــــثر و المواصـــالت ما للبیئ ـــــانى ان منھا یتضــــــح والــــتى . ( 11 بالشــــــكل) موضــح ك  المب
ـــى العالیـــــة ُالمركزه الحضـــــریة التجمعـــــات ف ُتق أن یُمكنھا  ــل ـــــربون أثـــار من الفــــرد نصـــــیب ل عالوة . الك ــى   عل
ــك ــى ُمحافظةلل العالیـــــة التكلفـــــــــة ذل ـــــــة عل ــــــــة البنی ُالمترامیة التحتی طراف  ُتعد األ ـــــــة  ــى تكلف ُتساھم و أعل  
ـــى ـــــــة أن حیـــث ;المحلیـــــة الحكومـــات من العدیـــــد تواجھھــا الــــتى المالیــــة األزمة ف ـــــــیر تكلف  الخــدمات توف
ـــــــة و العامــة ــــــــة البنی ُلمجتمع التحتی طراف ُمترامى  ـــى األ ُأفقى إتجـــاه ف ــى یكـــون  ُالمجتمع خدمة من أعل ـــــھ   نفس
ـــى ُالطرق من المزیــــد تتطلــــــب ُمنفصلة ســــــكنیة وحدة 500 بوضــــع منــاُق إذاف;الرأســـي اإلتجــــاه ف  , وأرصــــفھ 
ــخ الغـــاز و الطاقـــة و المیـــاه خطوط و , الصـــحى الصـــرف و ــــنى من أكــــثر, إل ــى یحتـــــوى مب  وحدة 500 عل
ــذى رأســــیا ـــــــة ســمح ســوف ال ــدمج الحــال بطبیع ــــــاءة األنظمــة ھذه یــنب ال ـــــانى فـــإن لــذا , بكف ـــــة المب  العالی

ُیمكنھا ًدورا تلعــــب أن  ًھاما  ـــى  ـــاء ف  (Ewing, 2008) (LS Beedle M. M., 2007) (Ali, 2010)  ُمستدامة ُمدن إنش
ُتطلعات\9\5\1 ـــة البشـــــر  ـــى والرغب ُالتمیز ف :  

ًطبقا ـــى الرائــــد Roberto Assagioli أســــــاجیولى لــــــروبرتو  ـــــــوین نظریــــات ف  psycho النفســـــــى التك
synthesis theories, ــوم فـــإن ــــــاع مفھ ــــــق"ب یتعلـــــــق  اإلرتف ــذات تحقی  وإظھار" ," النفــــــس وإدراك","ال
ـــــات األزل ُمنذ وتباعـــــا ."البشـــــــریة اإلمكانی ُأعجب  كان حیـــث الشـــاھقة بالبنیـــــــــات البشـــــر  ـــــدافع   وراء ال
ــــاء ـــــل بُرج بن ــذى باب ــــــاریخ عرفـــھ بُرج اول یُعد وال ما الت ـــذكر ســــبق ك ــةالــر ھو ال ـــى غب ــى الوصـــول ف  الســـماء إل
ـــة ـــى والرغب ُالتمیز ف ـــــــانى یُمكن حیـــث . ُتظھر أن العالیـــــة للمب ًإحساسا  ـــــة بــــــالقوة   , اإلقتصــــــــادیة -اإلجتماعی
ــــــة وتـــروج ــركز للمدین ُتجارى كم ُتمثل. وحـــدیث رائــد  ـــاس إعـــتزاز من صــورة الســـحاب ناطحــات  ُبمدنھم الن  وھى 
ــى الحدیثــــــة المعماریـــة الھندســــة إنجــازات تعـــرض ــى عالوة . الواقــــع رضأ عل ــك عل ـــحاب ناطحــات ذل  الس
ـــدیھا ُالقدرة ل ــــاء نــوع اى من اكــــثر  ُتكون أن آخر بن ـــى  Big Ben نب بیـــــج مثــل للمدینــــــة العامــة الصـــورة   ف
ـــدن ـــــل بُرج و , لن ـــى  Eiffel Tower إیف ـــى خلیفلـــــــة وبُرج بـــــاریس ف ُتنمى ھى و. Burj Khalifa ُدبى ف  الشــــعور 
ــــذات د بال عالو .األنـــا و والتفرُ ــى ة ــك عل ـــإن ذل ـــدیھا البشـــــــریة ف ـــى شـــغف ل ــــاء ف ــــانى بن ــة شــاھقة مب ھم رغب  من
ـــى ُوینظر .الجاذبیــــــة تحـــدى ف ــى المســـــــــتثمرین  ــى الســـحاب ناطحــات إل ھا عل ــة أن  المــال تســــــتحق والــــتى دعای
ـــــــاء الــالزم اإلضـــــافى ــى من أكــــثر للبن ـــــاع أعل ًووفقا . إرتف ـــــــرئیس  ــــریكى لل ـــد األم  Donald  ترامــب دونال

ُرسم یوضح العالقة بین كثافة المدن ومعدل إنبعاث ثانى : ١١رسم توضیحي  ُ
ُأكسید الكربون والذي یتضح منھ ان المدن األكثر كثافة یك ُون لدیھا معدل أقل من ُ

 )Guthrie, 2008(ُإنبعاث ثانى أكسید الكربون 
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Trump ــذى كان وال ًدورا تلعـــــب األنـــا أن ":آنــذاك المطــــورین أبـــرز أحد  ًھاما  ًجدا  ـــى  ــــاء ف  .الســـحاب ناطحــات بن
ــى ــرغم وعل ــــــــــا أن من ال ـــى تســــــتمر ســوف التكنولوجی ُالنظم تحســــــین ف ـــة   ولكـــن الســـحاب لناطحـــات المادی
ـــــس تظــل ســوف ــــدافع ھى البشــــــریة النف ـــحاب ناطحــات تطــور وراء ال ــــتى ھى و الس ُتحدد ســوف ال  ُمستقبل 

ـــــانى ـــةالعــا المب  (Bascomb, 2003) (Ali,M.2005) (Lynch) ."لی
  :التقنیات الناشئة \١٠\٥\١

ُحیث أصبحت تكنولوجیا العصرمتطورة على نحو متزاید مما فتح الباب للمعماریین فى بناء مبانى بالغة اإلرتفاع وممارسة  ُ ُ
ت و الجمالیات بھدف تعزیزمكانتھم ُیستخدم المطورین و المعمارییین أحدث التقنیا. أحدث و أعظم التعبیرات الجمالیة

وعلى الصعید .ُیُقدموا تصمیمات مبتكره وجذابةُالتقنیات الحدیثة تحفز المعماریین أن و وتعزیزمكانة أعمالھم ،ووضعھم
شجع البحث فى مجاالت مثل الھندسة وزیادة الطلب على المبانى العالیة ذات الجودة العالیة أدى إلى تقدم العلم اآلخر
ُوعلوم الحاسب اآللى و ھندسة الواجھات و نظم الواجھات الزجاجیة ونظم اإلنشاء الھیكلیة ، و الكھربائیة ، یكیة المیكان ُ ُ

ُونظم إعادة تدویر المیاه ، وأنظمة األسقف و اإلضاءة و التھویة و إسترتیجیات الإلخالء فى حالة المخاطر ، المعدنیة 
 و ال  Biomimesisتقبلیة نحو إمكانیة إستخدام تقنیات قویة مثل ال ُ وتتوجھ األبحاث الحالیة و المس. وغیرھا

Nanotechnology  .  مما یُقدم مبانى ، ُوأبحاث المبانى العالیة العلمیة أنتجت مواد جدیدة مثل الواجھات المضادة لإلنعكاس
  .أكثر إستدامھ

 (Al-kodmany, K. 2012) (Wood, 2011)  
  : المساوئ و التحدیات،الجدل ضد ناطحات السحاب \٦\١

ُفعلى سبیل المثال تعد المبانى العالیة . ُالعدید من المزایا الرئیسیة لناطحات السحاب ھى صور تعكس عیوبھا المحتملة 
 .ًتخلق سباقا فى رفع أسعار األراضىولكنھا على النحو اآلخر ، ُاإلستخدام األمثل لألراضى مقارنة بتكلفة األراضى 

ُاآلخرتحفز الرعب ُزود قاطنیھا بمناظر خالبة ممیزة للمدینة ولكنھا على الصعید ُالمبانى العالیة ت ُPhobias المرتبط بالعیش ُ
لكن ھذا النظام ، على الرغم من أن ناطحات السحاب تتمتع بنظام إنتقال رأسى  قلیل اإلستھالك للطاقة . ُفى الطوابق العلیا

ُتعزز الحصول على أعلى كفاءة فى وناطحات السحاب . ال یحث على المشىأُیأخذ مساحة من مساحة األدوار ومن الممكن 
حیث أن خدمات التوصیل قد تواجھ إزدحام فى األماكن التى بھا ، قد تؤدى إلى اإلزدحام  واإلكتظاظاإلستثمارات إال أنھ 

ة ھى مسعى نا القول ان المبانى الشاھقُ وفى المجمل یُمكن.ُا تقلل مسافات القیادةتركیز عالى من المبانى العالیة والتى بدورھ
تكون العواقب و ھقة ولكن بسبب أحجامھا الكبیرة فإنھ فى حالة إنھیار المبانى الشا. صمیم حضرى إجتماعى و إقتصادى و ت

  (Owen, 2009) .الخسائرھائلة
  :اإلقتصاد\١\٦\١

ًأن یكون بناء المبانى الشاھقة مربحا ُمن الممكن ُخلق مركز ثقافى وخلق محرك إقتصادى و الذى ُ حیث أنھا تحث على ;ُ
ًولكنھا على الصعید اآلخر تتطلب تكلفة إضافیة نظرا . ُبدوره یجذب األفراد من مختلف المجاالت من جمیع أنحاء العالم 

ُلحاجتھا إلى نظم إنشائیة معقدة   الحریق ُوأنظمة ھیكیلة لتحمل الریاح و وأنظمة میكانیكیة وكھربائیة ومصاعد ومقاومة، ُ
 تتطلب تكلفة ،ستیعاب المصاعد وأنظمة الخدماتإل; عالوة على ذلك فإنھا تتطلب مساحة كبیرة . ذات تكنولوجیا عالیة 

وأما عن وسائل . مما یجعل التكلفة اإلنشائیة أكثر.  والھزات األرضیةعیةباھظھ لتأمینھا وتحصینھا ضد قوى الجاذبیة الطبی
 وباقى لدوار فقط ھى القابلة لإلستخداممن مساحة ا% ٧٠دام الیومى أو للطوارئ فھى تجعل اإلنتقال الرأسیة سواء لإلستخ

من المساحة % ٨٠ُفى المبانى المنخفضة فإن أكثر من   بینما،  الساللم والنظام اإلنشائيُالمساحة تستخدم فى المصاعد و
ُناطحات السحاب أیضا تعانى من تكلفة تشغیل أعلى . قابلة لإلستخدام فى و. من صیانة مصاعد والتاھب لإلستجابة للطوارئ ً

األوقات اإلقتصادیة العصیبة قد ال تأتى مثل ھذه األبراج بعائد مبیعات كافى أو قیمة إیجار تكفى لدعم الجودة العالیة التى 
قة بالظروف المحلیة و تعلُمسألة اإلقتصاد بالنسبة للمبانى العالیة ھى مسألة مو .ا تصمیمھا من مواد بناء و تفاصیلیتطلبھ
ُ فھى قد تكون الحل األقل تكلفة فى الدول المتقدمة فى موقع بھ ناطحات سحاب أخرى.الموقع ُ  حیث تتوفر البنیة التحتیة ;ُ

ًكذلك ھى تتناسب أیضا فى األماكن التى تتسارع بھا األعمال . ُیة المتطلبة لمثل ھذه المشروعاتوالخدمات العُمران
. د قوة كافیة من العمالة الماھرةتواج و،  البناءوفرة مواد حیث ;ئیة إلى العملیات اإلنشائیة كبیرة الحجمُوالمنظمات اإلنشا

حیث أنھ فى بعض األماكن نتیجة الكثافة المروریة الجدیدة .ُوأثر المبانى العالیة على قیمة الممتلكات یختلف من مكان آلخر 
 .ًوقد یكون العكس صحیح تماما نتیجة نمو المنطقة. ُ فى األحیاء المجاورة ُالمتولدة والزحام قد تنخفض قیمة الممتلكات

(Yeang, 2008, p. 84~94)  
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  :األثر البیئى \٢\٦\١

من ، ُقد یكون للمبانى العالیة مزایا بیئیة محتملة 
الوصول إلى كمیة وفیرة من ضوء الشمس 
 ،والریاح مما یسھل عمل األلواح الشمسیة

نتائج ب أتىتولكنھا قد ، احتوربینات الریو
ومن ضمن اآلثار .ُمعاكسة على النطاق األرحب

البیئیة الضارة لناطحات السحاب على الحیز 
إضطرابات فى الریاح  حدوث ُالعُمرانى المحیط 

ُالتى ال تناسب المشاه حولھا ئة فى حالة ُمدمرة للبیوقد تكون المبانى العالیة . )١٢بالشكل ( ُموضح كما نتیجة قمع الریاح  ُ
قد تضر وفى حالة عدم كونھا جذابة  . فشلھا فى دمج حلول التصمیم الموفرة للطاقة فى أنظمة التدفئة و التبرید و التھویة

 من وتتطلب المبانى العالیة وفرة. بصورة المدینة
  .الطاقة فى اإلنشاء و اإلشغال

ُالطاقة المتطلبة فى  كذلك یجب األخذ فى اإلعتبار 
ُشاء و التى تشتمل على الطاقة المستھلكة عملیة اإلن

ى ُفى تصنیع المواد المستخدمة فى اإلنشاء و نقلھا إل
   .الموقع

وبناء على العدید من الدراسات البیئیة حول التأثیر 
البیئى لناطحات السحاب یُمكننا تلخیص األثر البیئي 

  :لھا فیما یلى
تؤثر ناطحات السحاب على الریاح فى الحیز -

مسافة ظالل  حیث أن إرتفاع المبنى یُزید ;رانىُالعم
 كما إتجاه واحد ویُقلل من تدفق الھواء ب،الریاح

  تكون سُرعة الریاح المحلیةو، )١٣بالشكل (ُموضح 
عالیة حتى فى فصل السحاب بجانب ناطحات 

ناطحات السحاب إلى حدوث إضطرابات تؤدى  .الصیف
   .كما موضحعنیفة فى تدفق الریاح التدریجي 

تؤثر ناطحات السحاب على اإلنبعاث الحرارى على  -
ُالمستوى العمرانى  حیث تقوم المبانى ;ُ

ُالعالیة بإمتصاص أشعة الشمس المباشره 
ُو المنعكسة من المبانى المجاورة  ُ
ُالمنخفضة و تقوم بتحویلھا إلى حمل 
حرارى ذو موجات إشعاعیة طویلة 
 والتى بطبیعة الحال یتم تخزینھا داخل

 .ُالكتلة العُمرانیة
تؤثر ناطحات السحاب على التبرید اللیلى  -

 .ُناطحات السحاب تؤدى إلى إنخفاض معدل التبرید اإلشعاعى أثناء اللیلحیث أن 
ُأن ناطحات السحاب تزید من درجة حرارة المدن وتقلل حیث ُتؤثر ناطحات السحاب على درجة حرارة المدن والتبخر  - ُُ

   .التبخر
 أن ناطحات السحاب تؤدى إلى سرعة الریاح و حیث ;اطحات السحاب على راحة الریاح فى الداخل و الخارجثر نتؤ-

 إضطرابات فى الممرات جانب المبنىوالتدفق العكسى للریاح أمام المبنى و، َتحویلھا إلى ریاح مطربة فى جوانب المبنى 
  )١٤بالشكل (ُكما موضح 

   .ُأن ناطحات السحاب تعزز ملوثات الھواء حیثالھواء ُناطحات السحاب على ملوثات ثر تؤ-

 a. ُتحلیل العالقة بین المبنى وظل الریاح فى حاالت مختلفة : ١٣رسم توضیحي 
زیادة ظل الریاح بزیادة إرتفاع :b ، زیادة ظل الریاح بزیادة سرعة الھواء :

عدم زیادة ظل الریاح بزیادة عمق المبنى حتى أربع أضعاف إرتفاع :  c،المبنى 
 )٣، صفحة Aldeberky ((Sleeper, 1981, p. 1112)المبنى 

ُنسبة سرعة الریاح فى األماكن المفتوحة خالل المبانى : ١٢رسم توضیحي 
 (Aldeberky, p. 4)ُبالنسبة لإلرتفاعات المختلفة   

،  ) ١٩٩٨، Givoni (ُناطحات السحاب تعزز دوامات الھواء وتلوثھ حولھا: ١٤رسم توضیحي 
 Aldeberky(ُوتحجب الریاح وتعكس اإلشعاع الشمسى على المبانى المنخفضة 
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(Merghani, 2002, p. 725) (Fader, 2008)) (Aldeberky  
  :البنیة التحتیة\٣\٦\١

ولكنھا قد تولد . قلیل مسافات رحالت العمل الیومیةوت ،األرض بكفاءه عالیةالمبانى العالیة توفر العدید من المزایا من إشغال 
عملیة التخطیط ُودة الحیاة ما لم یتم وضع تصور مناسب لھا فى أثناء ُام والتى بطبیعة الحال تقلل من جزحبعض المشاكل من 
ُتزید من الضغط على البنیة التحتیة والمواصالت والتى قد ینتج ًومن المؤكد أیضا أن ناطحات السحاب . یصلح للمدى البعي

ُ زیادة إستیعاب الطرق  و التقاطعات ومضاعفة إختیارات التنقل بین عنھا تعدیل إلستیعاب الكثافة المروریة الناتجھ من ُ
 الصرف  الكھرباء و المیاه وحمال على شبكات وبالمثل فإن المبنى العالى سوف تتسبب فى زیادة األ. وسائل النقل العامة

 (Ali, 2010) (Ewing, 2008). الصحى القائمة
  :العوامل الثقافیة و اإلجتماعیة\٤\٦\١
ً الثقافة تلعب دورا محوریا فى قبول أو رنإ فض اإلستثمار فى ً

ُحیث أنھ فى المدن التى یُعد العیش فى مبانى . المبانى العالیة
. ُا مشكلة من إضافة مبنى عالى آخرال یكون بھسوف ُعالیة معتاد 

ن یُوعلى النقیض فإن األفراد فى بعض المجتمعات التقلیدیة الذ
ُیدة فى مبانى منخفضة  قد یشعرون فى إعتادوا العیش لقرون عد

تأقلموا بادئ األمر بعدم اإلرتیاح للعیش فى مبانى عالیة إلى أن ی
والمبانى العالیة السكنیة على وجھ . ةمع طابع الحیاة الجدید

خلق هللا عز وجل . ُالخصوص مرتبطة بالمؤثرات اإلجتماعیة 
اإلتزان كلما اإلنسان من التراب لذا یشعر اإلنسان باإلطمئنان و 

ً العیش فى مثل ھذه المبانى الشاھقة اإلرتفاع منفصال .إقترب منھا ُ
عن الطبیعة قد یتسبب فى فقدان اإلنسان لشعوره بالطمأنینة و 

ُ تصبح العالقات اإلجتماعیة المعتادة بین اإلحو.األمان  یاء  أصعب  ُ
 The Saint Louis project in the Unitedدة األمریكیة یُعد مشروع سانت لویس في الوالیات المتح. فى مثل ھذه األبنیة

Statesطابقا وحصل ١٣ مبنى یتألف كل منھما من ٣٣حیث تم بناء ١٩٥٥- ١٩٥٢في .   مثال لفشل مفھوم المباني الشاھقة ً
ذا  ھعن  Architecture Award الذى قام بتصمیمھم على جائزة معماریة Minoro Yamazakiُالمصمم مینور یامازاكى 

ً ولكن نظرا ألن عدد كبیر من األفراد كانوا یعیشون قریبا جدا من بعضھم البعض فى ظل ظروف سائدة من إرتفاع .المشروع ً ً
وأثبت المشروع فشل .  على التحكم فى الفراغات شبھ الخاصةُ عنھا بطبیعة الحال عدم القدرة  والتى نتج،معدالت الجریمة

 أبدى العدید من الباحثین اإلھتمام باألثر .)١٥الشكل(كما موضح فى  وحدة سكنیة ٣٠٠٠إلى نسف إجتماعى تام والذى أدى 
ًوفى حین أن السكن فى المبانى السكنیة العالیة قد یكون محبزا لألفراد . النفسى اإلجتماعى للعیش فى المبانى السكنیة العالیة ُ

ولقد لخص كونستلنتین دوكسیادیس . ُحبز لألسر التى بھا أطفالُإال أنھ قد ال یكون م، ُالذین یعیشون بمفردھم و حدیثي الزواج 
Constantine Doxiades  مل التالیة، ُ وھو مخطط معروف و معماري  المبانى:" الشعور الناتج عن المبانى العالیة فى الجُ

. ُ إرتفاع معدالت الجریمةًوریا فىًوھو األمر الذى یلعب دورا مح، فھى تعزلھ عن اآلخرین .العالیة تعمل ضد اإلنسان نفسھ 
ُو یُعانى األطفال على وجھ الخصوص نتیجة فقدانھم التواصل المباشر مع الطبیعة ومع باقى األ  تمنع الوحدات ذات و.طفال ُ

ُھمیة اإلجتماعیة سواء أكانت األسرة أو الحى أو غیرھم من العمل بشكل طبیعي كالمعتاد كما كان من قباأل  ,Blake)."لُ
1978) (Al-kodmany K. , 2000)  

  :  توابعھا السالمة العامة و \٥\٦\١
 قوى الجدل حول ناطحات ٢٠١١ سبتمبر ١١ فى World Trade Center (WTC)إن إنھیار برجى التجارة العالمیة 

لحدث ذا اھُكان من المتوقع أن یُكتب  وأدى إلى بعض اإلنتقاضات والتى .السحاب و اآلراء بأن المبانى العالیة غر آمنة
وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر ناطحات السحاب وال تطورھا بل شھد العقد األخیر إنطالقة غیر . كنھایة المبانى العالیة

 كان إلنھیار برجى التجارة العالمى الدور فى بدء األبحاث شدیدة الدقة و.لعالیة فى جمیع أنحاء العالم مسبوقة للمبانى ا
 قامت المؤسسة الوطنیة .ُباألخص فى الوالیات المتحدة األمریكیةُانى و المعاییر األخرى المبلتحسین معاییر أمان وسالمة 

ُ  بأبحاث مكثفة حول أسباب اإلنھیار National Institute of Standards and Technology NISTللمعاییر و التكنولوجیا 
ُثم إستغل العدید من المطورین نتائج وتوصیات  ھذه من .العالیةُو حول الطرق التى یُمكن إتباعھا لتحسین كفاءة المبانى 

  . (Sunder, 2004, p. 1137~1149)عتبارات التصمیمیة و اإلنشائیة اإلاألبحاث ووضعوھا فى 

ُمشروع سانت لویس فى الوالیات المتحدة : ١٥رسم توضیحي 
 وحدة سكنة بھ ٣٠٠٠م و تم تفجیر ١٩٥٥الذى تم إنشاءه عام 
 (William, 1977) م١٩٧٢عام 
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  : ُتوظیفھا فى السیاق التاریخیى للحیز العمرانى  ٦\٦\١
ُغالبا ما تواجھ مقتراحات  حیث أنھ .ى على النسیج الحضرى التاریخى ب تأثیرھا الحتم المبانى العالیة تحدیات صعبة بسبً

فعلى سبیل المثال فى مدینة .  التاریخى القائم وال یتعارض معھیجب أن یُكمل تصمیم المبانى العالیة الجدیدة النسیج العُمرانى
ًلندن یمكن اإلحتفاظ بأصول الشوارع التى تنتمى إلى القرون الوسطى من خالل إتخاذ مساحات صغیرة نسبیا لل مبانى كتلك ُ

ُالتى تستغل من خالل المبانى العالیة والتى تستوعب بدورھا أنشطة أكبر وعدد أكبر من األفراد على مساحة صغیرة من 
 Mexico و مدینة المكسیك   , Sao Paulo باولو ساو،  Buenos Aires نجد بینوس أیرس على الصعید األخرم و.األرض

City والتحدى اآلخر الذى . إلنشاء على المبانى العالیة فقطة العُمرانیة من خالل إقتصار ایفتقدوا تمیُزھم المحلى و الھوی
أو التى ُحیث أن العدید من المبانى  سواء الممیزة التصمیم . و كیفیة جعلھا تدعم صناعھ المكانتواجھھ المبانى العالیة ھ

ُعبارة عن صنادیق مصمتھ ُتھا منعزلة وغیر متصلةائمة بذا تبدو بأنھا قد تم تصمیمھا كقطع قُ تصمیم " حیث أحدث نموذج. ُ
 وتوحید ،طبع عن العولمة والذى نتج بال.السائد لناطحات السحاب تماثل بارز على مستوى العالم"  ُواحد مناسب للجمیع
 أن یتأثر لذا یجب. ى العالم من مكان آلخر ف بدورهعتبار للبُعد اإلجتماعى و الثقافى و الذى یختلفالنماذج دون أدنى إ

ُبالوسط المحیط بھا و البعد الثقافى و اإلجتماعى للمدینة بأكملھا وأن تعزز المبانى العالیة صناعة تصمیم المبانى الشاھقة  ُ ُ
ُالمكان من خالل إرتباطھا بالموقع و الحیز العمرانى القائم و البعد التراثى ُ  (Al-kodmany K. , 2000)  و التاریخى السائدُ

  : الرقمیةالثورة\٨\٦\١
ُسھلت اإلتصاالت الالسلكیة و الالورقة تفاعل األشخاص فى مواقع متفرقة فى أجزاء مختلفة فى المدن وعبر البُلدان وفى  ُ ُ

لذا یُمكننا القول . ًدا عن مكان العمل و أثناء السفر یُأصبح من الممكن لألفراد أن یعملوا من المنزل أو بع. جمیع أنحاء العالم 
ُرقمیة خلقت قوة عاملة متنقلة ومتصلة أن الثورة ال  فى أوائل القرن    The Global Villageوكما أعلنت القریة العالمیة  . ُ

ُوأصبح من الممكن تنفیذ األعمال التجار" المسافات إنتھت" الحادى و العشرین أن  ُة فى الضواحى المنخفضة اإلرتفاع یُ
ُنسبیا و التى تعد أقل تكلفة  ولكن یُمكننا القول بوجھ عام أن وسائل . ُتمر التفاعل البشرى فى البیئات المجمعھ إس، ومع ذلك . ً

ادت صالحیة الضواحى األقل زًاإلتصاالت ذو الكفاءة العالیة قللت من أھمیة تركیز األعمال فى المراكز الحضریة وتباعا 
ُتكلفة و المالئمة كأماكن لممارسة األعمال  ة إال أن تالشى المبانى العالیة فى المراكز الحضریمما آثار مخاوف البعض من . ُ

ُإال ان القرب ، وعلى الرغم من إنخفاض تكالیف خدمات الھاتف و إتصاالت البرید اإللكترونى . ُھذا لم یحدث حتى اآلن 
   .(Al-kodmany K. , 2000)المادى الیزال ذو أھمیة 

  :النتائج
  :ھُ بعض النتائج والتى تفید بأن البحث إلىُخلص

  :لألسباب التالیة ُ فى بعض الحاالت وباألخص فى مراكز المدن بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة •
  .ُاب الكثافة السُكانیة المتزایدةُقدرتھا على إستیع -
اإلبتكار بین ُقدرتھا على تركیز األنشطة فى مراكز والذى بطبیعة الحال یخلق تنافس فى المجال الواحد ویُحفز عملیة  - 
  .ُجاالت المختلفةالم
  .دول وإظھار إستقرارھا اإلقتصادى من معاییر تقدم ال -
  . بابھاتى قد تكون ناطحات السحاب أحد أسادة أسعار األراضى والألمثل لعائد اإلستثمار لمواجھة زیالحل ا -
  .قة وتوفیر الطا، ُ أكسید الكربونتوفیر مسافات القیادة والذى بطبیعة الحال یُقلل إنبعاث ثانى -
ُتقلل إستھالك األراضى والذى بطبیعة الحال یُقلل من إنبعاث ثانى اكسید الكربون ویُقلل الجریان السطحى للماء ویوفر  - ُ

  .المساحات الخضراء الطبیعیة والذى یُقدم العدید من المزایا البیئیة و اإلجتماعیة
   وھو مایؤكد الفرضیة البحثیة بأن بناء ناطحات السحاب أصبح ضرورة

  :الدوافع وراء بناء ناطحات السحاب تخلق فى نفس التوقیت تحدیات یجب أخذھا فى اإلعتبار •
 أسعار  ناطحات السحاب ھى الحل األمثل لمواجھة زبادة أسعار األراضى فإنھا تتسبب فى إرتفاععلى الرغم من أن -

  .األراضى
 فى األوقات اإلقتصادیة العصیبة قد ال تأتى إال انھا ،  عائدوالحل األمثل لمزایا إقتصادیة  بناء ناطحات السحاب لھ كما ان -

  مثل ھذه األبراج بعائد مبیعات كافى أو قیمة إیجار تكفى لدعم الجودة العالیة التى یتطلبھا تصمیمھا من مواد بناء و تفاصیل 
 ولكنھا مسافات رحالت العمل الیومیة لیل وتق،إن المبانى العالیة توفر العدید من المزایا من إشغال األرض بكفاءه عالیة  - 

  .ُتزید من الضغط على البنیة التحتیة والمواصالت 
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ُة العامة للمدینة وتقدم مشاھد معلى الرغم من أن ناطحات السحاب یُمكنھا أن تؤثر على الصور - تنوعة للمدینة من أعلى إال ُ
  . فى األسفلُانھا تؤثر على الحیز العُمرانى المحیط وتؤثر على حیاة الشارع

تتطلب ناطحات السحاب دراسة البنیة التحتیة والتاكد من مدى تحملھا لتشغیل مثل تلك األبنیة فى حال تواجدھا وفى حالة  -
  .تأسیسھا یجب تصمیمھا بما یستوعب كثافة تلك األبنیة وعمل دراسات جدوى كافیة لدراسة عائد اإلستثمار 

  :التوصیات 
  :ُتأثیرھا على كل من ت البیئة للتغلب على اآلثار الضارة لناطحات السحاب من ف الدراساییوصى البحث بتكث

 ،ُدرجة حرارة المدن والتبخر ،التبرید اللیلى ،ُاإلنبعاث الحرارى على المستوى العُمرانى ،الریاح فى الحیز العُمرانى 
 . راحة الریاح فى الداخل و الخارج، ُملوثات الھواء 

ُیة الكافیة للبحث فى كیفیة ربط ناطحات السحاب باألنشطة المحیطة وخلق فراغات تحث على عمل الدراسات اإلجتماع ُ
ة توظیفھا فى وكیفی، ُاألنشطة اإلجتماعیة وكیفیة إلتقاء المبنى باألرض وتأثیره على الحیز المحیط والحیاه فى الشارع 

  .ُحیز العُمرانى المحیطالسیاق التاریخى لل
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