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ٔیتٛا٘یذ  4ویّٔٛتش سٚی ٛٞا سا٘ٙذٌی وٙیذ؟ لطؼٝای اص پُ آوبؿی وبیى ٛدس طاپٗ ث ٝط َٛثیـتش اص4ویّٔٛتش ٔیبٖ  2پبی ٝسٚی ٛٞا آٚیضاٖ اػت أب
ایٗ تٟٙب ٔٛظٛع ػدیت دس ٔیبٖ پُٞبی ٔذسٖ خٟبٖ ٘یؼت ،ایٗ ٔطّت دس ٔٛسد ػدیتتشیٗ پُٞبی خٟبٖ سا ثخٛا٘یذ ،لطؼب تحت تبثیش لشاس ٔیٌیشیذ.
ایٗ پُٞب ٞش وذاْ ِمجی داس٘ذ :ثضسيتشیٗ ،طٛال٘یتشیٗ ،ؿّٛؽتشیٗ  ٕٝٞ ...ٚایٗ پُٞب یه ٚیظٌی ٔـتشن داس٘ذ؛ اخذاد ٔب حتی دس سٚیبی خٛد ٓٞ
ٕ٘یتٛا٘ؼتٙذ آٖٞب سا تصٛس وٙٙذ .ایٗ پُٞب ؿٍفتیٞبی ٟٔٙذػی ٔ ٚؼٕبسی ٞؼتٙذ  ٚدس ٚالغ ؿىُ ٌشفتٗ ٞش وذاْ آٖٞب ٘ـبٍ٘ش لذست  ٚتٛا٘بیی
ا٘ؼبٖ اػت  ٚاِجت ٝتٕبْ ایٗ پُٞب  ٓٞخبرثٞٝبی ٌشدؿٍشی  ٚلطتٞبی خزة تٛسیؼت ٞؼتٙذ.
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 521كیلومتر روی هوا
طوالنیترین پل
دا٘ی یبً٘ -وب٘ـبٖ ٌشا٘ذثشیح ،چیٗ
چیٙیٞب لطت خذیذ ٟٔٙذػی دس خٟبٖ ٞؼتٙذ .آٖٞب دس ػبَٞبی اخیش ؿٕبسی اص ثضسيتشیٗ  ٚطٛال٘یتشیٗ پُٞبی خٟبٖ سا ػبختٝا٘ذ  ٚحبال دس ٔیبٖ
 55پُ طٛال٘ی خٟبٖ  55پُ دس چیٗ ٚالغ اػت .دس ٔیبٖ  5پُ طٛال٘ی خٟبٖ  3تب اص آٖٞب دس ٔؼیش لطبسٞبی ٔبفٛق ػشیغ ٔؼیش پىٗ -ؿبٍٟ٘بی
ٚالغ اػت .ایٗ ٔؼیش و ٝػبال٘ٔ88 ٝیّی٘ ٖٛفش دس آٖ تشدد ٔیوٙٙذ ثب ثٛدخٔ33 ٝیّیبسد دالسی ػبخت ٝؿذ ٜاػت .پُ دا٘ییبً٘ -وب٘ـبٖ دس آغبص ػبَ
 2855افتتبح ؿذ  ٚثب ط َٛثیـتش اص  565ویّٔٛتشی خٛد طٛال٘یتشیٗ پُ خٟبٖ ؿذ.طجیؼی اػت و ٝأىبٖ حشوت ثب پبی پیبد ٜسٚی ایٗ پُ ٚخٛد
٘ذاؿت ٝثبؿذ أب ٌزس اص آٖ ثب لطبس ٔبفٛق ػشیغ و ٝثب ػشػت  388ویّٔٛتش دس ػبػت حشوت ٔیوٙذ ثؼیبس ِزتثخؾ اػت .حبال  ٚثِ ٝطف ٔؼیش
خذیذ  ٚلطبسٞبی ٔبفٛق ػشیغ ٔؼیش پىٗ -ؿبٍٟ٘بی و ٝلجال  55ػبػت ث ٝط َٛا٘دبٔیذ  5ػبػت ٝطی ٔیؿٛد.
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044متر باالتر از سطح زمین
مرتفعترین پل
ٔیال ٚ ٚٚداِت ،فشا٘ؼٝ
پُ ٔیال ٚٚپُ چٙذاٖ طٛال٘ی ٘یؼت ،ایٗ پُ دس ٚالغ  2تپ ٝسا ثٚ ٓٞ ٝصُ ٔیوٙذ ،أب ٔؼئّ ٝایٗ اػت و ٝایٗ  2تپ ٝدس خٛٙة فشا٘ؼ ٝدس یه ٔؼجش
اػتشاتظیه ٚالغ ؿذٜا٘ذ ٔؼجش ثبسیه ٔیبٖ خٛٙة فشا٘ؼ ٚ ٝاػپب٘یب ،خبیی و ٝدس تبثؼتبٖٞب صذٞب ٞضاس ٔؼبفش ساٞی آٖ ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ پُ ػبخت ٝؿذ تب
تشأیه ػٍٙیٗ ایٗ ٔؼیش سا ػجه وشد ٚ ٜسا ٜسا  ٓٞثشای ٔؼبفشاٖ وٛتب ٜوٙذ.ػبخت ایٗ پُ  57ػبَ (اص ػبَ  5987تب  )2884ط َٛوـیذ .ایٗ پُ
اص استفبع ٔ 325تشی ؿشٚع ٔیؿٛد  ٚث ٝػٕت ثبال ؿیت ا٘ذوی داسد  ٚدس ثّٙذتشیٗ ٘مط ٝاستفبع ایٗ پُ تب
صٔیٗ ٔ 458تش اػت و ٝآٖ سا ثذَ ثٔ ٝشتفغتشیٗ پُ خٟبٖ وشد ٜاػت .ایٗ پُ خذا اص ایٗ سوٛسد خٛدٙٔ ،ظش ٜفٛقاِؼبدٜای  ٓٞداسد .اٌشچ ٝػجٛس ٞیچ
وغ ثب پبی پیبد ٜاص ایٗ پُ ٔدبص ٘یؼت ،أب یه ٔؼبثم ٝدٔٚٚیذا٘ی ث ٝط28 َٛویّٔٛتش دس تبثؼتبٖٞب دس ایٗ ٔٙطم ٝثشٌضاس ٔیؿٛد و ٝد٘ٚذٜٞب وُ
ٔؼبفت پُ سا طی ٔیوٙٙذ  ٚاص صیجبیی فٛقاِؼبد ٜآٖ ِزت ٔیثش٘ذ.
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64میلیون آجر یعنی چقدر؟
بسرگترین پل آجری جهان
پُ ٌّـٙش ِٚی ،إِٓبٖ
ایٗ پُ تٟٙب ٔ688تش ط َٛداسد و ٝدس ٔیبٖ «تشیٗٞب» دس ٔیبٖ پُٞبی خٟبٖ اصال سلٓ صیبدی ٔحؼٛة ٕ٘یؿٛد أب ٚیظٌی ایٗ پُ دس ٚالغ ط َٛیب
استفبع آٖ ٘یؼت ثّىٔ ٝصبِحی اػت و ٝدس ػبخت آٖ ث ٝوبس سفت .ٝایٗ پُ و ٝدس إِٓبٖ ؿشلی  ٚدس ٔٙطم ٝػبوؼ٘ٛی ٚالغ اػت ثب ثیؾ اص ٔ28یّیٖٛ
ػذد آخش ػبخت ٝؿذ .ٜدس حبِی و ٝاوثش پُٞبی خٟبٖ اص فّضات یب ػ ًٙػبخت ٝؿذ ٜاػت ا٘تخبة آخش ،ثب تٛخ ٝثٌ ٝشا٘ی آٖ ا٘تخبة ػدیجی اػت أب
ختٚ ،خٛد چٙذ وبسخب٘ ٝآخشپضی دس اطشاف ایٗ ٔٙطم ٝتٛخیٔ ٝیوٙذ و ٝچشا ػبص٘ذٌبٖ آٖ ایٗ تصٕیٓ سا ٌشفتٝا٘ذ .دس وٙبس ٔؼیش سیُ آ ٗٞایٗ پُ،
ٔؼیش پیبدٜسٚی ٚ ٓٞخٛد داسد ؤ ٝیتٛا٘یذ اص آٖ ػجٛس وٙیذ  ٚاص ٔٙظش ٜصیجبی آٖ ِزت ثجشیذ.
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پل  554ساله
طوالنیترین پل سرپوشیده
ٞبستّٙذ ثشیح٘ ،یٛثشا٘ضٚیه وب٘بدا
دِٚت وب٘بدا دس ٔٛسد ػبخت پّی سٚی سٚدخب٘ ٝػٗ خبٖ ٔشدد ثٛد صیشا ٚظؼیت آة ٛٞ ٚایی ٔتغیش ایٗ ٘بحی ٝػبخت پُ  ٚاػتفبد ٜاص آٖ سا ٔـىُ
ٔیوشد ،أب ٌشٞٚی اص ٔشدْ ایٗ پشٚط ٜسا ث ٝؿىُ ٔـبسوتی  ٚثب ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خصٛصی ث ٝػشا٘دبْ سػب٘ذ٘ذ .آٖٞب ایٗ پُ ٔ 483تشی سا وٝ
ػمف داسد دس ػبَ  5985ػبختٙذ  5 ٚػبَ ثؼذ آٖ سا ث ٝدِٚت فشٚختٙذ .حبال ثب پیـشفتٞبی ػّٕی ،پُٞبی ػشپٛؿیذ ٜث ٝوبس ٌشفتٕ٘ ٝیؿ٘ٛذ ٚ
ثشای ٕٞیٗ پُ ٞبستّٙذ ث ٝطٛال٘یتشیٗ پُ ػشپٛؿیذ ٜخٟبٖ ثذَ ؿذٔ .یتٛا٘یذ  ٓٞثب اتٔٛجیُ  ٓٞ ٚث ٝصٛست پیبد ٜاص
داخُ ایٗ پُ ػشپٛؿیذ ثٍزسیذ  ٚاص صیجبییٞبی آٖ ِزت ثجشیذ.
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پل 0كیلومتری با  6پایه
بسرگترین پل معلق جهان
پُ آوبؿی وبیى( ٛیب پُ ٔشٚاسیذ) ،طاپٗ
صٔب٘ی و ٝایٗ پُ دس حبَ ػبخت ثٛد ،ثؼیبسی اص افشاد آٖ سا غیشٕٔىٗ ٔیدا٘ؼتٙذ  ٚحتی ثشخی ٟٔٙذػبٖ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ و ٝدس ٟ٘بیت ػبخت ایٗ پَٛ
ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ ؿذ ،أب طاپٙیٞب طشح سٚیبپشداصا٘ ٝخٛد سا ػّٕی وشد٘ذ.پُ آوبؿی وبیى ٛدس ٚالغ ثضسيتشیٗ پُ ٔؼّك خٟبٖ اػت .ط َٛایٗ پُ 4
ویّٔٛتش ٔ 388 ٚتش اػتِٚ ،ی ایٗ پُ فمط  2پبی ٝداسد ،دس ٚالغ  2لطؼٞ ٝش وذاْ ث ٝطٞ َٛضاسٔ 588 ٚتش  ٚیه لطؼ ٝث ٝطٞ2 َٛضاس ٔ 588 ٚتش دس
ٛٞا ٔؼّك ٞؼتٙذ .ایٗ ٘ىت ٝپُ آوبؿی وبیى ٛسا ثٔ ٝؼدضٜای دس ػّٓ «ٔؼٕبسی» ثذَ وشد ٜاػت.پُ آوبؿی وبیى ٛؿٟش ثٙذسی ٔـٟٛس وٛث ٝسا ث ٝخضیشٜ
آٚاخی ٔشوض صیذ ٔشٚاسیذ طاپٗ و ٝدس وُ تبسیخ طاپٗ ث٘ ٝبْ دسٚاصٔ ٜشٚاسیذ ؿٟشت داؿتٚ ٝصُ ٔیوٙذ (ػّت ِمت ایٗ پُ ٕٞ ٓٞیٗ اػت) .ایٗ پُ وٝ
دس ػبَ  5998تىٕیُ ؿذ ٚیظٌیٞبی ٔٙحصش ث ٝفشدی داسدٔ ،ثال دس ٔمبثُ ثبدٞبیی ثب ػشػت  258ویّٔٛتش دس ػبػت ٕٞ ٚچٙیٗ صٔیِٗشصٜٞبیی ثٝ
لذست  8/5سیـتش ٔمبٔٚت ٔیوٙذ.
غول 04ساله
عریضترین پل جهان
پُ ػیذ٘ی ٞشثٛس ،اػتشاِیب
خت ،یه پُ ػشیط ث ٝچ ٝدسد ٔیخٛسد؟ پّی ؤ 68 ٝتش ػشض آٖ اػت ث ٝچ ٝدسدی ٔیخٛسد؟ اٌش خٛاة ایٗ ػٛاالت سا اص ٔشدْ ػیذ٘ی ثپشػیذ ثٝ
ؿٕب خٛاٙٞذ ٌفت ،ث ٝدسد وٓ وشدٖ تشافیه .دس ٚالغ پُ ٞشثٛس ثؼیبسی اص ٔـىالت تشافیىی ػیذ٘ی سا حُ وشد ٜاػت .دس ایٗ پُ ثؼیبس ػشیط یه
ثضسٌشا8 ٜالی4( ٝٙالیٗ دس ٞش طشف)  2خط ٔتش 2 ،ٚپیبدٜسٔ ٚخصٛف پیبدٜسٚی تؼجی ٝؿذ ٜاػت .ایٗ پُ لّت تدبسی ػیذ٘ی سا ثٙٔ ٝطمٞٝبی
ٔؼى٘ٛی حبؿی ٝؿٟش ٚصُ ٔیوٙذ  ٚثشای ٕٞیٗ ٘مؾ ثؼیبس ٕٟٔی دس ص٘ذٌی ٔشدْ ایٗ ؿٟش داسد .ؿبیذ ثبٚسؽ ثشایتبٖ ػدیت ثبؿذ ِٚی ایٗ پُ
فٛقاِؼبد ٜدس ػبَ  5932ػبخت ٝؿذ ٜاػت ٔ ٚب ٜدیٍش خـٗ تِٛذ 88ػبٍِی آٖ ثب ٔشاػٕی ثضسي ٚ ٚیظ ٜثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ.ؿبیذ ثٟتشیٗ چـٓا٘ذاص
تٕبؿبی آٖ اص ثبالی ثشج پیّت ٖٛاػت ،پغ اص ثبال سفتٗ اص  288پّٔ ،ٝیتٛا٘یذ ثش ثبالی پُ لشاس ثٍیشیذ  ٚث ٝچـٓا٘ذاصی فٛقاِؼبدٍ٘ ٜب ٜوٙیذ.
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روزی  514هسار اتومبیل
شلوغترین پل
خشج ٚاؿٍٙتٗ٘ ،یٛیٛسن
دس ػبَ ٔ 52 ،2858یّی ٖٛاتٔٛجیُ ،اتٛثٛع  ٚوبٔی ٖٛاص سٚی ایٗ پُ ػجٛس وشد٘ذ .ایٗ پُ و ٝاص سٚی سٚدخب٘ٞ ٝبدػٗ ٔیٌزسد٘ ،یٛخشػی سا ثٝ
ٟٔٙتٗ ٚصُ وشد ٚ ٜدس ٚالغ ؿّٛؽتشیٗ ٔحّٞٝبی ؿٟشی ٘یٛیٛسن سا ثٚ ٓٞ ٝصُ ٔیوٙذ .ثش اػبع آٔبس طی یه ػبَٞ ،ش ػبوٗ ؿٟش ٘یٛیٛسن
حذالُ  7ثبس اص سٚی ایٗ پُ ػجٛس ٔیوٙذ .احتٕبال تؼدت وشدٜایذ و ٝایٗ ٚ ٕٝٞػیّ٘ ٝمّی ٝچطٛس ٔیتٛا٘ٙذ اص یه پُ ػجٛس وٙٙذ .أب ثبیذ ثذا٘یذ ایٗ
پُ یه پُ  2طجم ٝاػت و ٝدس ٔدٕٛع  54الیٗ داسد (8الیٗ ػجٛسی دس لؼٕت ثبالیی  6 ٚالیٗ ػجٛسی دس لؼٕت پبییٙی)  ٚاتٔٛجیُٞب چٙذاٖ دس
تشافیه ایٗ پُ ٌیش ٕ٘یوٙٙذ.
آٔبس دس ٔٛسد پُ خشج ٚاؿٍٙتٗ دلیك اػت ِٚی احتٕبال اٌش آٔبس دس ٔٛسد پُٞبی ٚاسای وّىت ٓٞ ٝدلیك ثٛد ،ایٗ پُ ػٛٙاٖ پشتشافیهتشیٗ سا ث ٝخٛد
اختصبف ٔیداد .آٔبس حبوی اص ایٗ اػت و ٝسٚصا٘ ٝحذٚد ٞ88ضاس ٚػیّ٘ ٝمّی ،ٝیه ٔیّی ٖٛا٘ؼبٖ پیبد ٚ ٜچٙذ ٞضاس ٌب ٚاص سٚی ایٗ پُ ػجٛس ٔیوٙٙذ.

