
 

 

 اندهقرارداد تأثیررا تحت  ایکه دن ینیچ میعظ هفت سازه

 

. همین واقعیت است یدهندهنشانآن هم افزایش قدرت سیاسی قدرت اقتصادی چین با سرعت زیادی در حال افزایش است. 

 دانست. هاآنپیشتاز  زودیبهچین را  توانمیاما  آیندمیکمتر به چشم  دیگری هم وجود دارد که هایزمینه

مهندسی جدیدی هستیم که در  هایپروژهو امروزه شاهد  اقتصاد آن در حال رشد است همگام بااین کشور  هایزیرساخت

 .شوندمیبزرگ انجام  هایمقیاس

 .پردازیممی چین هایپروژه ترینمهمبه بررسی تعدادی از  این مقالهدر 

 نیروگاه خورشیدی شناور دنیا ترینبزرگ

 هایروژهپ. این کشور کندمی گذاریسرمایهساالنه بر روی تولید برق از باد، آب و خورشید  صورتبهچین بیش از هر کشور دیگری 

 نیروگاه برق خورشیدی شناور جهان را هم افتتاح کرده است. ترینبزرگ اخیراًدارد و  ساختدست راستا در  در اینبزرگی 

ته ی قرار گرفهوئان در استان شرقی آننیدر شهر هوا ساخته شده استسابق غرق شده  سنگزغالاین نیروگاه که بر روی معدن 

 را دارد که برای یک شهر کوچک کافی است. مگاوات 40است. این نیروگاه ظرفیت تولید 

 

مگاوات  6.3نیروگاه برق خورشیدی شناور با توان  ترینبزرگزرگی در این مقیاس است. قبل از این ب جلوروبههواینان گام نیروگاه 

که باز هم از ) برق را دارد مگاوات 13.7 تولید ظرفیت که. البته این نیروگاه با افتتاح نیروگاهی در ژاپن ساخته شدو در بریتانیا 

 خواهد رفت. ترپایین هایرتبهبه  (است ترعقبلی خی هاچینینیروگاه جدید 



 

 

 راه ابریشم جدید

در حال بازسازی است.  21زیرساختی قرن  هایپروژه ترینبزرگیکی از  عنوانبهراه تجاری باستانی و تاریخی بین چین و اروپا 

 خواهد داشت.در دنیا  ی براقتصادی فراوان تأثیرات پروژهاین 

هزینه  هاچینیمیلیارد دالر برای  51بیش از  تاکنونبرای بازسازی راه تجاری و تسهیل حمل کاال از آسیا به اروپا  هاچینیتالش 

 .اندکردهقرارداد شراکت، همکاری یا تجارت آزاد امضا  هاآنکشور هم با  100داشته است و بیش از 

 

ژی و انر ونقلحمل هایزیرساختبزرگ بر روی دو مسیر اصلی تمرکز کرده است: زمین و دریا. روی زمین تمرکز بر  یپروژهاین 

 اصلی هستند. هایقطبو مسیرهای تجاری جدید  بندرهادر  گذاریسرمایهبرای دریا، است. 

 سوپر تلسکوپ

، یک تلسکوپ رادیویی بزرگ است که از دومین تلسکوپ بزرگ دنیا در پورتوریکو FASTاین تلسکوپ فضایی پانصد متری، یا 

 است. تربزرگ بسیارمتری دارد  305که قطر 

 زمین فوتبال است، در استان گویژو در جنوب غربی چین ساخته شده است. 30 یاندازهبهاین تلسکوپ که 

 



 

 

از  منتشرشدهدیویی یک گوش بزرگ است که امواج رامنزله افتتاح شده و  2016میلیون دالری در سال  180 یپروژهاین 

به  و شوندمیضعیف  شدتبه ،کنندمیزیادی که امواج در فضا طی  یفاصله. به دلیل کندمیشنود فضا را  جا در ترینعمیق

 بودن این تلسکوپ بسیار کارآمد است. تربزرگهمین دلیل 

بال ف کنند و به دنچگونه بوده است، ستارگان جدید کش قبالًاین تلسکوپ به دانشمندان کمک خواهد کرد که بفهمند جهان 

 در خارج از زمین باشند. حیات هاینشانه

 کاوشگر مریخ

در واقع فناوری فضایی چین از  فضایی خیلی فعال هم دارد. یبرنامهبلکه یک  ،سازدنمی هاآسمانوش و چشم برای چین تنها گ

بیشتری به فضا فرستاده  هایماهوارهاز آن موقع به بعد  شروع شد.به مدار  1گ وندانگ فنگ ه یماهوارهو با ارسال  1970سال 

اولین کاوشگر را بعد از چهل سال در سطح ماه  2013در سال  به فضا سفر کرد.اولین فضانورد چینی  2003شد و در سال 

 .قرارداد

 

 ؛تری که داردی بلندپروازانهبرنامهدارد، اما  2018دیگر بر روی سطح ماه در سال  برای ارسال کاوشگری ایبرنامهاین کشور 

 است. 2021در سال  مریخبه  خاص مأموریتگروه برای انجام ارسال یک 

است،  پیداکردهزمان جنگ سرد، کاهش فضایی بعد از اوج آن در  یبرنامهو روسیه در  متحدهایاالت یبودجهکه  حالیدر 

 فضایی چین در حال افزایش است. یبودجه

 ایستگاه فضایی

هستند،  غیرنظامی هایسازمان از سازمان فضایی فدرال روسیهو  ESAفضایی دنیا مانند ناسا،  هایسازماندر حالی که بسیاری از 

 ند به ایستگاه فضاییتوانمیاین به این معنی است که فضانوردان چینی ن ؛ ونظامی است یک سازمان فضایی چینسازمان 

 د به نقض امنیت ملی آمریکا منتهی شود.توانمیاین اشتراک فناوری  مدعی است که متحدهایاالتبروند، زیرا  المللیبین

 



 

 

 چین حلراه

به فضا پرتاب شد و  2016آزمایشی، به نام تیانگونگ، در سال  ینمونه. یک سازدمیچین یک ایستگاه فضایی برای خودش 

 پرتاب خواهد شد. زودیبهآن  تربزرگ ینسخه

 

این است که پول زیادی برای این کار  یدهندهنشانبزرگ  یپروژهانجام دهد و انجام این  تنهاییبهاین کار را  چین قادر است

 پیشتاز این فناوری باشد. خواهدمی است و این کشور شدهدادهاختصاص 

 * برخورددهندهسوپر 

 قدرتمندترینو  ترینبزرگهادرونی بزرگ را ساخت،  یبرخورددهنده، (CERN)اروپا  ایهستهسازمان تحقیقات  کههنگامی

 ترینرگبزساخته شده بود و تا آن زمان مجتمع آزمایشگاهی نام گرفت که  ترینپیچیدهو  ترینبزرگدنیا بود و  یبرخورددهنده

 .شدمیماشین دنیا هم نامیده 

کیلومتری  27کشور ساخته شده است، در یک تونل  100دانشمند و مهندس از بیش از  10000که با همکاری  برخورددهندهاین 

 در نزدیک جنوا قرار دارد. سوئیسدر زیر مرز فرانسه و 

 یزیربرنامه تربزرگ یبرخورددهندهچین برای ساختن یک  ضردر حال حاچشمگیر بود، اما  یپروژهاین پروژه از نظر همگان یک 

کیلومتر بسازد و فاز اول ساخت آن را هم بین  100تا  50با طول  ایبرخورددهنده خواهدمی. چین اعالم کرده است که کندمی

 شروع خواهد کرد. 2025تا  2020سال 

 انرژی تولید کند. CERN یبرخورددهندهاین پروژه قرار است که هفت برابر 

 انتقال آب جنوب به شمال یپروژه

بسیاری از شهرهای شمالی چین، مانند پکن، مقدار زیادی آب از جنوب چین به شمال منتقل  برای برطرف کردن کمبود آب در

 خواهد شد.

تامز در لندن هم  ینهرودخاآب در هر سال است که از حجم آب عبوری از  مترمکعبمیلیارد  44.8انتقال  ه،هدف نهایی پروژ

 است. تربیش



 

 

 

بزرگ  ، یک قناتگیرندمیقرار  هارودخانهکه در زیر بستر  هاییلولهدر دنیا،  هاکانال ترینطوالنیزیرساختی شامل  یپروژهاین 

را در یک  (المپیک هایبازیدر حد و اندازه استخرهای برگزاری ) د یک استخر بزرگنتوانمیپمپاژ قدرتمندی که  هایایستگاهو 

 .شودمیدقیقه پر کنند، 

 4350مسافت )است  نظیربیو طول انتقال آب  شدهمنتقلانتقال آب دنیاست که از نظر حجم آب  یپروژه ترینبزرگاین 

 هایتمسیس از نام دارانو آفریقای جنوبی  اسرائیل، متحدهایاالت. (بین سواحل شرقی و غربی آمریکا یفاصلهکیلومتر، معادل 

 دارای این حجم و طول نیستند. کدامهیچانتقال آب طوالنی هستند، ولی 

 .شوندمیمجبور به تغییر مکان نزدیک به نیم میلیون نفر برای اجرای این پروژه باید 

 مهندسی اربردکاز این هم خواهد شد. این پروژه  تربیشمیلیارد دالر تخمین زده شده است و بسیار  60انجام این طرح  یهزینه

 خواهد بود. را نشانمقیاس  ترینبزرگعمران در 

 .کنداست که پرتوهای مستقیم ذرات را با هم درگیر می ایدهنده ذرهشتاب ایگونه ،برخورددهندهتوضیح ویراستار: *

 لیلیخ اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://futureofconstruction.org/blog/7-chinese-superstructures-that-leave-the-rest-of-the-world-

in-the-shade/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://futureofconstruction.org/blog/7-chinese-superstructures-that-leave-the-rest-of-the-world-in-the-shade/
https://futureofconstruction.org/blog/7-chinese-superstructures-that-leave-the-rest-of-the-world-in-the-shade/

