پر هسینه ترین فبجعه هبي طبيعي جهبن
ّیچ چیشی در همببل ًیزٍی طبیؼت تَاى ایستبدگی ًذاردً.یزٍی طبیؼت هی تَاًذ هیلیَى ّب ببر لَی تز اس
بوب ّب ٍ هَاد هٌفجزُ ای ببضذ کِ بطز اهزٍس بِ آى ّب دست یبفتِ است.
در ایي هطلب بب  ۱۰هَرد اس پزخزج تزیي فجبیغ طبیؼی دًیب کِ بیطتزیي خسبرت ّبی هبلی را هَجب ضذُ
اًذ ،آضٌب هی ضَیذ.
 1ـ زلسله شرق شاپن  ،کشور شاپن  ،سبل2011

خسبرت هبلی ۺ 309هیلیبرد دالر
طبك بزآٍردّبی اًجبم ضذُ هیشاى خسبرات التصبدی ٍارد ضذُ بِ صاپي پس اس سلشلِ ٍ سًَبهی یبسدّن هبرس

 2011حذٍد دٍ بزابز خسبرت ٍاردُ در جزیبى سلشلِ کَبب ٍ چْبر بزابز تَفبى کبتزیٌب در آهزیكبست.
گشارش ّبی رسیذُ اس تَکیَ حبکی است کِ ایي رلن ضبهل سیبى ّبی ٍاردُ بِ راُ ّبٍ ،احذّبی هسكًَی،
اداری ،کبرخبًِ ّب ٍ سبهبًِ ّبی سیزبٌبیی ایي کطَر است .بب ایي ٍصف اگز سیبى ّبی ٍاردُ ًبضی اس
اًفجبرّبی ًیزٍگبُ اتوی فَکَضیوب ًیش بِ آى افشٍدُ ضَد ،ایي رلن بِ هزاتب بیطتز خَاّذ بَد.
 2ـ زلسله سيچوان  ،کشور چين  ،سبل ۲۰۰۸
خسبرت هبلی ۺ  ۱۴۷هیلیبرد دالر
سهیي لزسُ ای کِ در سبل  ۲۰۰۸استبى سیچَاى چیي را لزساًذ  ًِ ،تٌْب پزخزج تزیي فبجؼِ طبیؼی ایي
لیست هی ببضذ بلكِ هزگببر تزیي آًْب ًیش استّ ۷۰.شار ًفز در ایي حبدثِ کطتِ ضذًذ ٍ  ۱۱هیلیَى ًفز ًیش
بی خبًوبى ضذًذ.ایي سلشلِ در هٌبطك دٍر افتبدُ ٍ کَّستبًی کبر اهذادرسبًی را بب هطكل بسیبری رٍبزٍ
سبخت.
 3ـ زلزله هبنشين  ،کشور شاپن  ،سبل ۱۹۹۵
خسبرت هبلی ۺ  ۱۴۴هیلیبرد دالر
ٍیزاى کٌٌذُ تزیي سلشلِ صاپي در ػصز هذرى.البتِ لبل اس آخزیي سلشلِ  ۸.۹ریطتزی کِ فمط  ۲۰ثبًیِ بِ
طَل اًجبهیذ ٍ خسبرات ٍسیؼی را بِ ایي کطَر تحویل کزد.ضْز کَبِ کِ بیطتزیي لزسُ ّب را اس ایي سهیي
لزسُ دریبفت کزدُ بَد بِ تٌْبیی ً ۴۶۰۰فز اس سبکٌبًص را اس دست داد.سلشلِ سال ّ ، ۱۹۹۵بًطیي در ًْبیت
ً ۶۴۳۴فز لزببًی گزفت.
 4ـ طوفبن کبترینب  ،ایبالت متحده آمریکب  ،سبل ۲۰۰۵
خسبرت هبلی ۺ  ۱۳۷هیلیبرد دالر
طَفبى کبتزیٌب  ،اس ًظز التصبدی پزخسبرت تزیي طَفبى در تبریخ ایبالت هتحذُ آهزیكب بَد.ایي طَفبى بِ
سزػت  ۲۸۰کیلَهتز در سبػت رسیذُ بَد ٍ در ًْبیت بِ هزگ ً ۱۸۰۰فز اًجبهیذ.

 5ـ زلسله ایرپينيب  ،کشور ایتبليب  ،سبل ۱۹۸۰
خسبرت هبلی ۺ  ۵۲هیلیبرد دالر
ً ۳۰۰۰فز در سهیي لزسُ ایزپیٌیب  ،بذًبم تزیي فبجؼِ طبیؼی ایتبلیب کطتِ ضذًذ.ایي سلشلِ گزیببى سبختوبى
کیلَهت هزبؼی گزفت ٍ خسبرات ضذیذی را بِ آًْب ٍارد سبخت.
ر
ّب ٍ بٌبّبی ضْز را تب ضؼبع ّ ۲۶شار
 6ـ زلسله نورث ریج کبليفرنيب  ،ایبالت متحده آمریکب  ،سبل ۱۹۹۴
خسبرت هبلی ۺ  ۴۳هیلیبرد دالر
در اثز ایي سهیي لزسُ ً ۹۰۰۰فز در آسادراُ سبًتب هًَیكبی ایبالت کبلیفزًیب سخوی ٍ هجزٍح ضذًذ.ضذت
خسبرات ٍاردُ بِ ایي بشرگزاُ -کِ اس آى بِ ػٌَاى پز رفت آهذ تزیي بشرگزاُ آهزیكب یبد هی ضَد-بِ حذی بَد
کِ  ۳هبُ طَل کطیذ تب ایي هسیز دٍببرُ لببل رفت ٍ آهذ ضَد.
 7ـ طوفبن آندره  ،ایبالت متحده آمریکب  ،سبل ۱۹۹۲
خسبرت هبلی ۺ  ۴۱هیلیبرد دالر
آًذرُ  ،لَی تزیي طَفبًی بَد کِ در لزى  ۲۰هیالدی بخص ّبیی اس آهزیكب را فزا گزفت.طَفبى آًذرُ کِ در
اٍت سبل  ۱۹۹۲هیالدی اتفبق افتبد تب  ۲۷۲کیلَهتز در سبػت سزػت گزفتِ بَد ٍ .ببػث تخزیب ّبیی در
فلَریذای جٌَبی ٍ در خط سبحلی ایبلت لَییشیبًب گزدیذ.
 8ـ سيل رودخبنه یبنگ تسه  ،کشور چين  ،سبل ۱۹۹۸
خسبرت مالی ۺ  ۴۰هیلیبرد دالر
ببرش ّبی پیبپی ببراى در بْبر سبل  ۱۹۹۸ببػث ضذ کِ استبى ّبی ضوبلی کطَر چیي  ،سِ هبُ توبم بب
سیل جبری ٍ هطكالت آى دست ٍ پٌجِ ًزم کٌٌذً ۴۰۰۰.فز در اثز ایي سیل جبى خَد را اس دست دادًذ،
 ۱۴هیلیَى چیٌی اس خبًِ ّبی خَد راًذُ ضذًذ ٍ ًَاحی سیبدی اس کطَر بِ طَر کبهل تخلیِ گزدیذ.
 9ـ زلسله چئوتسو  ،کشور شاپن  ،سبل ۲۰۰۴
خسبرت هبلی ۺ  ۳۲هیلیبرد دالر
سلشلِ چئَتسَ  ،چٌذیي ببر هٌبطمی اس صاپي را لزساًذ.در  ۶۶سبػت اٍل بؼذ اس ٍلَع ایي حبدثِ  ۱۵پس لزسُ
جذی ببػث لزسُ ّبی جذیذی ضذ.بیص اس  ۳۰۰۰تي سخوی ٍ ً ۴۰فز کطتِ ضذًذ.
 10ـ طوفبن آیک  ،ایبالت متحده آمریکب  ،سبل ۲۰۰۸
خسبرت هبلی ۺ  ۳۰هیلیبرد دالر
طَفبى آیک بِ اًذاسُ ای لَی بَد کِ بؼذ اس پیوَدى ٍ تحویل خسبراتی بِ هٌبطمی اس کبرائیب ٍ تگشاس در
آهزیكب  ،اثزاتی در ضْزّبی لٌذى ٍ اًتبریَ ًیش بز جبی گذاضت!

 11ـ زلسله ایسميت  ،کشور ترکيه  ،سبل ۱۹۹۹
خسبرت هبلی ۺ  ۲۶هیلیبرد دالر
ایي سلشلِ  ۷.۶ریطتزی تٌْب  ۳۷ثبًیِ طَل کطیذ ٍ هٌجز بِ سخوی ضذى ّ ۴۴شار ًفز ٍ کطتِ ضذى ۱۷
ّشار تي گزدیذ .

