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ي تری  طَالًی را بِ ّن هتصل هی کٌذ، چیيکشَر ٍالغ در  Hunan شْر در ًسدیکی  BaotouG65کِ خطَط ٍیژُ  Aizhai پل

ای  ِ دّاًدارای راُ اًذازی شذُ ٍ  هیالدی ۲۱۰۲شگفت آٍر در سال  ُگرفتِ است. ایي ساز بپل هؼلك تًَل در تًَل جْاى لم

رُ پاییي پل است. هتری آى از هرکس د ۳۳۱ عفاتار  ػظین، دیگر شگفتی ایي پل چیٌی ِ. در کٌار ایي دّاًاست ۰۰۴۱بِ طَل 

 !بر رٍی ایي پل را ًخَاّیذ داشت  اگر ترس از ارتفاع داشتِ باشیذ، یمیٌا جرات راًٌذگی
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ل چْار هشخصِ هْن را در ساخت ایي پدّذ. هٌْذساى    ایي پل از بسیاری از جْت رتبِ ًخست را بِ خَد اختصاص هی

از ایي ّای  تریي پل در هیاى دیگر پل  هتری پل آى را بِ طَالًی ۰۰۴۱ ِشذ، دّاً ِاػوال کردُ اًذ. ّواى طَر کِ پیشتر گفت

 Aizhai پلّوچٌیي است.  از ّن ق ٍ شاُ تیر بِ صَرت هٌفکدّذ. ساخت ایي پل ًخستیي کاربرد تجاری تیر بر   لرار هی ًَع

-ّای کربٌی پیش ر از فیبراًخستیي بل بِ کار رفتِ ٍ ًیس برای بِ ػٌَاى پایِ پ خرُ ّاصل هؼلمی است کِ در آى ًخستیي پ

ّای   در استفادُ از ریل آىسازًذگاى  ، ًَآٍری جذیذای سازُ شگفتی. ٍ آخریي ُ استفشار جْت هماٍم سازی پل استفادُ شذ 

 .ی فلسی بِ کار رفتِ در ساخت پل استاّ اکابلی برای حرکت دادى ٍ ًصب کردى خرپ

 
 (Highest Bridges)مرجع عکس: نمایی از پل پس از خروج از تونل 

پل در آى لرار گرفتِ ّای ًَ آٍراًِ آى، هکاًی است کِ   ل جذا از هشخصٍِصاف، شایذ بسرگتریي شگفتی ایي پبا توام ایي ا

 هیاى درّای ساختِ شذُ   ختِ شذُ است. تًَلادر کشَر چیي س Hunan رْدر حَهِ ش توام ل با ظرافت ٍ هْارتاست. ایي پ

 .از دل کَُ بیرٍى زدُ باشذ  لیایي شْر فراّن کردُ است؛ گَیی پ ای ػجیب برای ساکٌاى  صخرُ هٌظرُبیش از ّساراى هتر 
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  طی Jishou  ٍChadong ساػت را برای سفر بیي دٍ شْر ۴بِ طَل   یفتساه هجبَر بَدًذ  هسافراى چیٌیپیش از ساخت پل، 

تریي   هذآاز کار  را بِ یکی آى بذیي ترتیب یک ساػت کاّش دادُ ٍ زهاى ایي سفر را بِ کوتر از Aizhaiساخت پل اها . کٌٌذ

شرایط جغرافیایی هٌطمِ ًیس در ایي هیاى، . ُ استّای طَالًی تبذیل کرد  ٍ ًیس هسافراى سفر ٌطمِبرای هردم ه سازُ ّا

گاُ  ّای تکیِ ِ از پای هرتفغ،ّای   کَُ بْرُ گرفتي ازبا  ؛ بِ طَری کِهٌْذساى کاّش داد یل را براّای ساخت پ  ّسیٌِ

 اًتمال دادُ شذ. ؼیبیّای ط  صخرُ بِ ر سازُااز ب  بخش ػظیویاستفادُ شذُ ٍ  ی در ساخت آىرکَتاّت
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