
 

 

  
 

 
ثشرٌتزیٗ جشایز سبختٝ شدذٜ تٛسدظ ا٘ندبٖ      سبختٕبٖ ٞب ٌزفتٝ تبپزٚصٜ ٞبی ٟٔٙذسی فٕزاٖ تب استیالی تٕبْ جٟبٖ ادأٝ دار٘ذ. اس ثّٙذ تزیٗ 

یٗ ٘ٛ آٚری ٞب ٚ سبخت ٚ سبس ٞب ثٝ خبعز یه ٞدذ  الدّی   ٔزدْ در ٞز جبیی وٝ ثبشٙذ ٚاثنتٝ ثٝ ٘ٛ آٚری ٞبی ٟٔٙذسی فٕزاٖ ٞنتٙذ. ٕٞٝ ا

ثب در ٘ؾز داشتٗ ایٗ ٞذ   اجبسٜ ثذٞیذ ثقضی اس أیذ ثخش تزیٗ شٍفتی ٞدبی ٟٔٙذسدی    . ٚ اسبسی است  حٕبیت ٚ پشتیجب٘ی اس س٘ذٌی ثشز

 سبخت ٚ سبس را ثب ٞٓ ٔزٚر وٙیٓ:فٕزاٖ ٚ پزٚصٜ ٞبی 
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 (2003سذ تزی ٌٛرجس ) -1

ت. ٘دبْ آٖ  ٔتدز اسد   185ایٗ سذ فالٜٚ ثز ایٙىٝ ثشرٌتزیٗ سذ جٟبٖ است  ثشرٌتزیٗ ٘یزٌٚبٜ ثزق آثی د٘یب ٘یش ٔحنٛة ٔی شٛد. عدَٛ آٖ  

        سدز ششدٕٝ    ( (Xilingٚ اوندیّیًٙ    ((Wu Xia  ٚٚوندیب   ((Qutangوٛتب٘دً  ثزٌزفتٝ اس ایٗ ٚالقیت است وٝ اس آٖ جزیدبٖ سدٝ رٚدخب٘دٝ    

 2/27ٔیّیدبرد ویّدٛ ٚاس سدبفت ثدزق تِٛیدذ ٔدی وٙدذ.         7/4٘یزٌٚبٜ ثزق آثی در داخُ دیٛارٜ ٞبی سبسٜ سبختٝ شذٜ ٚ ٞز سبِٝ ٔی ٌیزد. 

ثدبر پدز    10200ٔیّیٖٛ ٔتزٔىقت ثتٗ در عَٛ فّٕیبس سبخت ٚ سبس استفبدٜ شذ  وٝ ثب ایٗ حجٓ ثتٗ ٔی تٛاٖ استخز شدٙبی إِییده را   

 وزد.

 Three Gorges Damذ تزی ٌٛرجس  س

 

 ثزج جذٜ )درحبَ سبخت( -2

آغبس شذ. سٔب٘ی وٝ سبخت ایٗ ثزج ثٝ  2013 ج وٝ لجالً ثٝ ٘بْ ثزج پبدشبٞی شٙبختٝ ٔی شذ  فّٕیبس سبخت ٚ سبس آٖ در ثٟبر سبَایٗ ثز

ٚ ثّٙذتزیٗ سبختٕبٖ جٟبٖ ٔحنٛة خٛاٞذ شذ. در اثتذا  دالر آٔزیىب خٛاٞذ ثٛد ٔیّیبرد 2/1پبیبٖ ثزسذ  ٞشیٙٝ تٕبْ شذٜ آٖ حذٚد 

 3281ر فبس عزاحی ایٗ ا٘ذاسٜ ثٝ ثنبس٘ذ. ثٝ ٞز حبَ دویّٛٔتز(  6/1ٟٔٙذسبٖ ثٝ د٘جبَ ایٗ ٔٛضٛؿ ثٛد٘ذ وٝ ایٗ ثزج را ثب ارتفبؿ یه ٔبیُ )

ٔتز( تمّیُ یبفت. حتی ثب ٚجٛد وبٞش ارتفبؿ ایٗ سبختٕبٖ ثبس ٞٓ پس اس تىٕیُ اس ثّٙذتزیٗ سبختٕبٖ حبَ حبضز یقٙی ثزج  1000فٛس )

 ٔتز( ثّٙذ تز خٛاٞذ ثٛد. 180فٛس ) 591خّیفٝ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Jaddah Towerثزج جذٜ  

 سبخت( وبرخب٘ٝ شیزیٗ سبسی آة وبرِشثذ )در حبَ -3

آة ثٝ یىی اس ثب ارسش تزیٗ ٔٙبثـ سیبرٜ سٔیٗ تجذیُ شذٜ است. ایٗ ٔنئّٝ ثٝ عٛر ثٝ خصٛلی در جٙٛة وبِیفز٘یب لبدق است وٝ 

ٔیٗ ٔی شٛد. ثنیبری اس شٟز ٞب در ایٗ ٔٙغمٝ آة آشبٔیذ٘ی ٔٛرد ٘یبسشبٖ اس لذٞب ٔبیُ دٚرتز تبدستزسی ثٝ آة آشبٔیذ٘ی دشٛار است. 

لیٕت آة آشبٔیذ٘ی افشایش یبفتٝ است  شیزیٗ وزدٖ آة ٞبی سزششٕٝ ای ٌشیٙٝ ٔٙبست تز ٚ ٔب٘ذٌبرتزی ثٝ ٘ؾز ٔی سذ. ثٝ دِیُ ایٙىٝ 

را  (San Diego)ٌبِٗ آة ٕ٘ه سدایی ٔی وٙذ ٚ آة آشبٔیذ٘ی سبوٙیٗ شٟز سبٖ دیٍٛ  50وبرخب٘ٝ شیزیٗ سبسی آة وبرِشثذ رٚسا٘ٝ اس 

 تبٔیٗ ٔی وٙذ.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Carlsbed Desalination Plantوبرخب٘ٝ شیزیٗ سبسی آة وبرِشثذ  

 ( 2010)یبٖ وٛشبٖ  پُ ثشري دا٘ه -4

ویّٛٔتز( فٙٛاٖ عٛال٘ی تزیٗ پُ جٟبٖ را دارد. سبخت ایٗ پُ شٟبر سبَ عَٛ وشیذ. ثز خال  اغّت  8/164ٔبیُ ) 4/102ایٗ پُ ثب عَٛ 

ی ٔی وٙذ وٝ دٚ شٟز شبٍٟ٘بی ٚ ٘ب٘جیًٙ در ایبِت جیبً٘ سٛ وشٛر شیٗ را ثٝ ٞٓ سزفت راٜ آٞٙی را پشتیجب٘پُ ٞب  ایٗ پُ خغٛط پز 

 ویّٛٔتز( دارد. 16/14ٔبیُ ) 8/8ٔتصُ ٔی وٙذ. ایٗ پُ وٝ یىی اس شبٞىبر ٞبی ٟٔٙذسی ثٝ حنبة ٔی آیذ  دٞب٘ٝ ٞبیی ثب عَٛ 

 Danyank-Kushan Grand Bridgeیبٖ وٛشبٖ   پُ ثشري دا٘ه



 

 

 

 (2014٘خُ )جشایز پبِٓ یب  -5

در پی تالش ٞب ثزای تجبری سبسی شٟز دثی وٝ سزشبر اس ٔٙبثـ ٘فتی است  ٘خنت ٚسیز أبراس در سبَ ٞبی اخیز پزٚصٜ ٞبی سبخت ٚ 

   دثی است راسبس را در ٔمیبسی ثشري راٜ ا٘ذاسی وزدٜ است. در حبَ حبضز ثیشتز افزاد تصٛیز سیز وٝ ٔتقّك ثٝ جشایز پبِٓ در سٛاحُ 

ذ. ایٗ جشیزٜ یىی اس دستبٚردٞبی ثشري ٟٔٙذسی فٕزاٖ است شزا وٝ سبخت ٚ سبس ٞز لنٕت اس آٖ اس ثنتز دریب ثٝ سٕت ثبال دیذٜ ا٘

ٚ حُٕ  ّٝ ثبرج ٞب )ِٙج ٚ لبیك(ثنتز دریب ثٝ ٚسی ثٝ ٔتز ٔىقت( شٗ ٚ ٔبسٝ 85000000)فٛس ٔىقت  ا٘جبْ شذٜ است. حذٚد سٝ ٔیّیبرد

شذ. ایٗ ٔمذار شٗ ٚ ٔبسٝ ثٝ ٕٞزاٜ ثتٗ ثزای شىُ دادٖ ٔجٕٛفٝ فٛ٘ذاسیٖٛ )ثٝ لٛرس درخت ٘خُ( ٚ پشتیجب٘ی اس ٞتُ ٞب ٔٙتمُ 

 شذ٘ذ.استفبدٜ 

 Palm Islandsجشایز ٘خُ  

 ( 2014زٚصٜ ایجبد سذ در ثزاثز جشر ٚ ٔذ در ٚ٘یش )پ -6

. ثب ایٙىٝ ٚ٘یش ایتبِیب ثٝ فٙٛاٖ یىی اس سیجبتزیٗ شٟز ٞبی جٟبٖ  ّٕٔٛء اس سیجبیی است  أب ایٗ شٟز ثب ٔشىالس فٕذٜ ٟٔٙذسی رٚثزٚ است

تالش ٞب ثزای ایٗ شٟز ثٝ دِیُ سیالة ٞبی ٘بشی اس ثبر٘ذٌی ٚ ٕٞچٙیٗ پذیذٜ جشر ٚ ٔذ در سبَ ٞبی اخیز  در آة فزٚ رفتٝ است. در پی 

یت شٟز  ٟٔٙذسبٖ یه رٚش ٔٙحصز ثٝ فزد را اثذاؿ وزدٜ ا٘ذ وٝ آٖ استفبدٜ اس یىنزی دریچٝ ٞبی ٔتحزن ٚ تغییز پذیز است حفؼ أٙ

ایٗ ٔٛا٘ـ لّجّیتی دار٘ذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ اس شٟز ٚ٘یش در ٔمبثُ جشر ٚ ٔذ ٔحبفؾت  در ٔخش٘ی ٍ٘ٝ دار٘ذ.ٔتٛلف ٚ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ جزیبٖ آة را 

پزٚصٜ در ٔمیبس ثشرٌی ٘ینت  ِٚی سجت جذة ٟٔٙذسبٖ ٚ عزحی ٔٙحصز ثٝ فزد شذٜ ٚ إٞیت ٔحبفؾت اس ایٗ شٟز وٙٙذ. ثب ایٙىٝ ایٗ 

 ٔقزٚ  را ٘شبٖ دادٜ است.

 

 

 



 

 

 

 

 

 Venic Tide Barrier Projectپزٚصٜ سذی درثزاثز جشر ٚ ٔذ در ٚ٘یش  

 (1994فزٚدٌبٜ وبسٙبی ) -7

در  را ٘ذاشتٙذ  ((Osakaسٔب٘ی وٝ ٟٔٙذسبٖ صاپٙی ثب اسدحبْ شٟز ٞب رٚثزٚ شذ٘ذ ٚ فضبی وبفی ثزای ٌنتزش فزٚدٌبٜ ثیٗ إِّّی اٚسبوب 

ٔشبثٝ جشایز پبِٓ  ٟٔٙذسبٖ شیٙی ٘یش یه جشیزٜ سبختٙذ تب رٚی آٖ ثشرٌتزیٗ فزٚدٌبٜ جٟبٖ را پی رٚشی اسبسی ٚ غیز ٔقَٕٛ ثٛد٘ذ. 

ای احذاث ایٗ جشیزٜ  سبس٘ذٌبٖ ثٝ عٛر پیٛستٝ ٚ ٞز سبفت در حبَ حفبری وٜٛ ٞبی اعزا  ثٛد٘ذ. در ٔجٕٛؿ ثیش اس احذاث وٙٙذ. ثز

 فزٚدٌبٜ سبختٝ شذٜ رٚی ایٗ جشیزٜ ثٝ خٛدی خٛد دارای شٍفتی ٞبیی است شزا وٝ ایٗ  ٔتز ٔىقت خبن حفبری شذ. 21000000

 



 

 

 

در ایٗ ٔٙغمٝ پبیذاری خٛد را حفؼ عٛفب٘ی  ٚ ٌزدثبد ٞبی ٔقَٕٛ ذ در ٔمبثُ ثبد ٞبی فزٚدٌبٜ ثٝ شىُ ثبَ ٞٛاپیٕب عزاحی شذٜ تب ثتٛا٘

 وٙذ. 

 Kasnai Airportفزٚدٌبٜ وبسٙبی  

 

 (1945وب٘بَ دِٛار ) -8

 ٔیّیٖٛ ٘فز ٘یش ٞنت. ٔب٘ٙذ تٕبْ ٔٙبعك پز 5/8شٟز ٘یٛیٛرن یه ٔزوش تٛرینتی  تجبری ٚ ٞٙزی است  ثٝ فالٜٚ ایٗ شٟز ٔٙشٍِبٜ حذٚد 

جٕقیت  ٔٛضٛؿ تبٔیٗ آة آشبٔیذ٘ی در ایٗ ٔٙغمٝ ٘یش ثٝ یه شبِش تجذیُ شذٜ است. وب٘بَ دِٛار  ثب ایٙىٝ ٕٔىٗ است اس وٕتزیٗ 

ویّٛٔتز   137  أب خبِی اس شٍفتی ٞبی ٟٔٙذسی فٕزاٖ ٘ینت. ایٗ وب٘بَ ثب داشتٗ عَٛ وّی شٙبخت درایٗ ِینت دٜ ٌب٘ٝ ثزخٛردار ثبشذ

زیٗ شٟز آٔزیىب اس عزیك ایٗ ٔتز ٔىقت آة ٔٛرد ٘یبس ثشرٌت 50000000ٗ تُٛ٘ در جٟبٖ شٙبختٝ ٔی شٛد. تمزیجبً ثٝ فٙٛاٖ عٛال٘ی تزی

٘ذ وب٘بَ تبٔیٗ ٔی شٛد. ایٗ وب٘بَ ثیش اس٘یٕی اس ٔٙبثـ آثی ٔٛرد ٘یبس را تبٔیٗ ٔی وٙذ. سبخت ایٗ پزٚصٜ ثزای س٘ذٌی ٔیّیٖٛ ٞب ٘فز شٟزٚ

 آٔزیىبیی حیبتی است.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Delware Aqueductوب٘بَ دِٛار  

 (2005اینتٍبٜ ا٘تمبَ ٔجبرن ) -9

اس ٔصز را ثیبثبٖ ٞبی خشه ٔب٘ٙذ ثنیبری اس وشٛرٞبی دیٍز  ٔصز در سبَ ٞبی اخیز رشذ ٕ٘بیی را تجزثٝ وزدٜ است. ٔنبحت سیبدی 

درلذی      25پٕیبص ثب ٞذ  افشایش  تشىیُ دادٜ ا٘ذ  در پی تالش ٞب ثزای ٌنتزش سٔیٗ ٞبی لبثُ استفبدٜ  ٟٔٙذسبٖ یه اینتٍبٜ

درلذ اس سٔیٗ ٞبی ایٗ وشٛر لبدر  ثٝ حفؼ تٛسقٝ س٘ذٌی ثشزیت ثٛد٘ذ.  5. لجُ اس ایٗ پزٚصٜ  فمظ سٔیٗ ٞبی لبثُ سىٛ٘ت سبختٙذ

ایٗ اینتٍبٜ  ٔقزٚ  است. ((Tonshka ثخشی اس یه عزح ٟٔٙذسی فٕزاٖ است وٝ ثٝ پزٚصٜ تٛ٘شىب ((Mubarakاینتٍبٜ ا٘تمبَ ٔجبرن 

پٕپ فٕٛدی وٕه ٔی وٙٙذ تب  24. ٚالـ شذٜ است ((Nasserثنیبر شجیٝ ثٝ یه جشیزٜ عزاحی شذٜ است وٝ سبسٜ آٖ در ٔزوش دریبشٝ 

 شٛد.آة اس عزیك وب٘بَ ثٝ شٟز ٞبی اعزا  ایٗ اینتٍبٜ ٔٙتمُ 
 Mubarak Pumping Stationاینتٍبٜ ا٘تمبَ آة  

 (1963وبریجب ) دریبشٝ -10

ثٝ ِحبػ حجٓ ایٗ دریبشٝ ثشرٌتزیٗ ٔخشٖ سبختٝ شذٜ تٛسظ ا٘نبٖ است. ایٗ دریبشٝ در شٙذ ٔبیّی شٕبَ  الیب٘ٛس ٞٙذ ٚ در ٔزس 

 185ویّٛٔتز ٔزثـ است. ثیشتزیٗ ؽزفیت آة ایٗ ٔخشٖ  5580سیٕجبٜٚ ٚ سأجیب  لزار ٌزفتٝ است. ٔنبحت وّی ایٗ دریبشٝ حذٚد 

سٔیٗ ِزسٜ در ایٗ ٔٙغمٝ  20ة آ٘چٙبٖ ٚسٖ سیبدی دارد وٝ ثٝ لٛرس تئٛری ٔی تٛاٖ ٌفت سجت ثیش اس ٔىقت است. ایٗ ٔمذار آویّٛٔتز 

 ي جٕـ آٚری ٔی شٛد. اٌز ایٗ سذ دشبر ٔی شٛد. ٔشبثٝ ٕٞٝ دریبشٝ ٞبی سبختٝ شذٜ دست ثشز  ایٗ حجٓ آة پشت یه سذ ثشر

 



 

 

 

ذ ٚ خنبرس ٘بشی اس سیالة ایجبد شذٜ حتی تب شٙذ وشٛر ٘یش شىنت ٚ فزٚ ریشی شٛد  ٔیّیٖٛ ٞب ٘فز جبٖ خٛد را اس دست ٔی دٞٙ

 ٌنتزش پیذا خٛاٞذ وزد.
 

 

 

 

 Lake Karibaدریبشٝ وبریجب  

 

 

 

 

 

 

 


