
 

 

 زیرساختی دنیا هایپروژه ترینپرهزینه مورد از 01

 . سد ایتایپو، برزیل01

 

  :میلیارد دالر 6.91هزینه کلی 

  :6.91تا  6.96بازه زمانی ساخت 

 ترینبزرگ. این سد کندمی تأمیندرصد از انرژی مورد نیاز پاراگوئه را  91انرژی مورد نیاز برزیل و  درصد از 61این پروژه عظیم 

 ساعت انرژی تولید کرده است. مگاواتمیلیارد  591بیش از  5162است که تا سال  پذیرنجدید  هایانرژی منبع

 ژاپن ،کانسای المللیبین. فرودگاه 9

 

  :میلیارد دالر 51هزینه کلی 

  :1..6تا  6.99بازه زمانی ساخت 

ترین فرودگاه جهان است. پس از صرف میلیاردها دالر در جهت توسعه و احیای زمین، این فرودگاه وآمدرفت پرکانسای، یکی از 

 زیرساختی در دنیا شد. هایپروژه ترینجذابو  ترینپرهزینهبه یکی  تبدیل



 

 

 انگلیس -تونل مانش، فرانسه .8

 

  :میلیارد دالر 5591هزینه کلی 

  :1..6تا  6.99بازه زمانی ساخت 

سال  2سال طول کشید و انتهای این  2ل بیش از ن. ساخت این توکندمیانگلیس زا به فرانسه متصل  این تونل سواحل جنوب

کشور کارگر که اهل این دو  60111ل حدود ن. برای ساخت این توشدمیجزء یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن شناخته 

 .کردندمیبودند، فعالیت 

 آمریکا متحدهایاالت. پروژه بیگ دیگ، 7

 

  :میلیارد دالر 50هزینه کلی 

  :5119تا  6.91بازه زمانی ساخت 

 .شودمیمحسوب  اشروزمرهبیگ دیگ جزئی از زندگی  ،کندمیبرای هر کسی که در شهر بوستون از ایالت ماساچوست زندگی 

وژی به لحاظ تکنول برانگیزترینچالش، ترینپیچیدهپایان یافت. این پروژه  5119آغاز و در سال  6.91ساخت این پروژه در سال 



 

 

میلیون دالر کار  0آمریکا است. طبق سایت رسمی این پروژه، روزانه حدود  متحدهایاالتبزرگراهی در  پروژه ترینتوجهجالبو 

 .شدمیانجام 

 مکتوم، اماراتآل المللینبی. فرودگاه 6

 

  :میلیارد دالر 0299هزینه کلی 

  :طبق برآوردها( 5151تا  5161بازه زمانی ساخت( 

ساخت آن  5151تا سال  شدهبینیپیشکه  شودمیدر حال ساخت شهر دبی محسوب  هایپروژهیکی از  المللیبیناین فرودگاه 

 جهان خواهد شد. فرودگاه ترینبزرگدر آینده و پس از ساخت تبدیل به  پروژهبه پایان برسد. این 

 متحدهایاالت قطارهای تندرو، آهن. پروژه خط 5

 



 

 

  :میلیارد دالر تا به حال 99هزینه کلی 

  :طبق برآوردها( 5159تا  5162بازه زمانی ساخت( 

 هاییپیچیدگی و تا خیرات، هاچالشبا  متأسفانهاما  ؛خواهد بود هاپروژه ترینپرهزینهاین پروژه پس از ساخت جزء یکی از 

بود. در حال حاضر این پروژه به دلیل فراتر رفتن  نشدهبینیپیشاز برنامه ریزان  کدامهیچ از جانب که کندمینرم  وپنجهدست

 بودجه و برنامه زمانی تحت بررسی قرار دارد. از

 لند، اماراتپروژه مجموعه تفریحی دبی .4

 

  :میلیارد دالر 99هزینه کلی 

 بازه زمانی ساخت: در حال ساخت 

ساخت این پروژه در زمینی به مساخت  .شودمیکشورهای جهان و در شهر دبی ساخته  ترینداغاز  یکیدر  عظیم پروژهاین 

 هاید پارک در شهر لندن است. به بزرگی تقریباًو  مترمربع 6101

 قزاقستان، میدان نفتی کاشاقانپروژه . 3

 

  :میلیارد دالر در زمان ساخت و رو به افزایش 21هزینه کلی 

 بازه زمانی ساخت: در حال ساخت 



 

 

ین . اگیردمیقرار  برداریبهرهموبیل و ... مورد نشنال، شِل، توتال، اکسان هایشرکت واسطهبهاین میدان نفتی در حال حاضر 

ددی این منطقه مشکالت متعباال آمدن سطح روبرو شده است.  افزایش هزینه و ،تا خبربا مشکالتی همچون  پرهزینهپروژه بسیار 

 این مشکالت را نادیده گرفت. توانمیرا به همراه دارد اما در مقایسه با سود باالی آن 

 بمبئی، هند -دهلی کریدور صنعتی پروژه .2

 

  :میلیارد دالر در زمان ساخت و رو به افزایش 1.هزینه کلی 

  زمانی ساخت: در حال ساختبازه 

 . این کریدورشودمیسیاسی )دهلی( و تجاری )بمبئی( هند ساخته  هایپایتختکیلومتر بین  6190این پروژه بزرگ به طول 

 5پروژه نیروگاهی و  2شهر هوشمند، دو فرودگاه،  9منطقه صنعتی،  51 زیرساختی دنیا است که هایپروژه ترینبزرگاز  یکی

 .شودمیمرکز لجستیکی را شامل 

 . شهر جنگلی، مالزی0

 



 

 

  :میلیارد دالر در زمان ساخت و رو به افزایش 611هزینه کلی 

 بازه زمانی ساخت: در حال ساخت 

ه ک طراحی شده ایگونهبهبسیار بزرگ  ایجزیره. این شهر شودمیمشترک توسط چین و مالزی اجرا  صورتبهاین شهر جنگلی 

تا از  شوندمیپارک  به هم متصلی هایتونلو در  زیرزمینسبک زندگی را در اختیار افراد قرار دهد. همه خودروها  ترینمدرن

اتی متعدد در ارتفاعات و امکان هایباغ دارای گلخانه، توجهقابلبرای فضلی باال ایجاد نشود. این پروژه بسیار این طریق مزاحمتی 

 برای تفریح است. آبی هایمحیطتصفیه آب باران و هوا و  همچون

 مترجم: بهاره بهرامی
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