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میلیارد دالر  200هزینه : حادثه چرنوبیل-1

در نیروگاا  اتیاچ چرنوبیال    انفجار  . ، فاجعه چرنوبیل رخ داد1986آوریل 26در تاریخ 

.سطح كشور اكراین گردیدد صد50باعث آلودگچ بیش از

هنااوز آرااار ایاان مادرااه ریاال بییااار     .شاادندآساای دچااار نفااریلیاا   م1/7

پاكسااز  و تعییار و جااران رساارن ایان مادراه       هزینه.باقچ راند  است... سرطان و 

فقط ایجااد یاك مفاال ف از  دور ایان      . برآورد شد  استمیلیر د دال  200نزدیك به

.ری یارد دالر ررج برداشته است2نیروگا  نزدیك 
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میلیارد دالر  13هزینه حادثه شاتل فضایی كلمبیا؛ -2

. شاد رمنفجا ، شاتل فضایچ ك یایا در هنگام بازگشت به زرین 2003فوریه 1در تاریخ 

از مادره و در هنگام پارواز ك یایاا باه سایت      وز قبل 16مادره سورارچ بود كه علت

. فضا در یكچ از بال ها  شاتل ایجاد شد  بود

قیقان برا  فرستادن این فضاپییا و رطالعان و تحمیلیر د دال  13نزدیك به ای هزینه

ن مادره ای( . به غیر از هزینه رود فضا پییا. ) انجام شد  برا  این پرواز صورن گرفته بود

.گرفته استبمادره سفر تحقیقاتچ جهان لقپر خرج ترین 
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میلیارد دالر  12هزینه :  Prestigeنشت نفت از نفتكش -3

در تان نفات سان ین   77000، نفت كش پرستیژ مارال  2002نوارار 13در تاریخ 

اساپانیا  كاپیتان نفت كش از نیروها  ساام چ . شدحردثهنزدیك سوامل اسپانیا دچار 

ور ولچ آن ها نفت كش را رجاور كردند كه از  سوامل اساپانیا د . دررواست كیك كرد

. د  شاد پراكند یربعد از آن بود كه كشتچ در طوفان گرفتار شد و سورت آن در . شود

.تخیین زد  شدمیلیر د دال  12نفت رها شد  نزدیك به هزینه پركسرزی 
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میلیارد دالر  5/5هزینه : Challengerحادثه شاتل -4

.  شدمنفجربعد از پرواز ثرنیه 37، شاتل فضایچ چ نجر،1986ژانویه28در 

ار انفجعرملیكچ از رخازن سورت و نشت سورت رایع مارل شاتل اشكرل

میلیر د 1بود و نزدیك میلیر د دال  4/5شاتل بیش از سرختهزینه. بود

.تجهیزان آسیب دید  در ارر این انفجار بودهزینهنیز دال 
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میلیارد دالر  3/4هزینه :  Alpha Oilسكوی نفتی پایپر آلفاانفجار گاز در حادثه-5

یكچ به سكو  نفتچ پایپر آلفا در دریا  شیال رربوطانفجار در 

1988جوال  6از بزرگترین شركت ها  نفتچ جهان در تاریخ 

.دادكشته 165رخ داد و 
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میلیارد دالر  2/5هزینه :  Exxonنشت نفت از نفت كش شركت -6

در Exxonاز یكچ از نفت كش ها  شركت نشت نفت 

نفت رها شد  هزینه پركسرزی كه 1989رارس 24تاریخ 

.برآورد شدمیلیر د دال  2/5نزدیك به 
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میلیارد دالر  1/4هزینه :  B-2سقوط جنگنده -7

سارت آرریكاا  B-2بیب افكن ها  21، یكچ از 2008فوریه 23در تاریخ 

سات   علت حردثه نف ذ  ط بت باه سی . كردسق طلحظاتچ بعد از پرواز 

ان نیزاین مادره پر ررج ترین مادره هوایچ جه. بود ایرنه ای كنترل پرواز 

. هاار دو ر اااان هواپییااا بااا رااروج اتااطرار  نجااان یافتنااد       . اساات

.ارزش دارندمیلیر د دال  1/4هر كدام از این جنگند  ها نزدیك به 
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دالر  ونمیلی500هزینه : حادثه تصادف قطار در كالیفرنیا-8

ا در كالیفرنیبرخ  د قطر  ، در ارر 2008سپتارار 12در تاریخ 

ه پردارت غرارت بازراندگان این مادر. شدندنفر كشته 25

.برا  شركت را  آهن ررج برداشتمیلی   دال  500
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دالر  ونمیلی358هزینه : در آلمانWiehltalسقوط تانكر حامل سوخت از پل -9

، از رو  لیتار ساورت  32000، تانكر  مارال  2004آگوست 26در تاریخ 

40اولیاه تعییار پال مادود     هزینه. پ چ در آلیان سقوط كرد و رنفجر شد

ری یون دالر318سارت پل جدید هزینهررج داشت و ری یون دالر 
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دالر  ونمیلی150هزینه : حادثه غرق شدن تایتانیك-10

1500غار  شاد و بایش از    1912آوریل 15كشتچ تایتانیك در 

.دشدنكشتهرسافر آن 

بود كه باه  میلی   دال  7سارت این كشتچ در آن زران هزینه

.رچ شودمیلی   دال  150زران مال مدود 
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مرگبارترین حوادث جهان

سال اخیر40در 
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:به شرح زیر استزمان وقوع به گزارش ایسنا، این حوادث به ترتیب 

.فرستادمرگرا به كام هزا ا  نفر ریشتر  در استان سیچوان چین كه 7/9زلزله ؛ 2008مي 

. نفر دیگر شدهزا  30شدن مفق دنفر و هزا  30بیش از كشته شد  توفان ناگهانچ ریانیار كه باعث ؛ 2008مي

.  نفر شدهزا  78ریشتر  شیال پاكستان كه باعث از بین رفتن 7/6زلزله ؛ 2005اكتبر

. شدنفر 1600شدن بیش از مفق دو كشتهتوفان شدید كاترینا كه باعث ؛ 2005آگ ست 

نفار در كشاورها    هزا  230ریشتر  كه باعث كشته شدن 9تسونارچ اقیانوس هند با زلزله ؛ 2004دسرمبر 

. سام چ این سونارچ شد
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.قربانچهزا  17ریشتر  غرب تركیه با بیش از 7/4زلزله ؛ 1999آگ ست 

.كشتههزا  9توفان آرریكا  رركز  با ؛ 1998اكتبر

.كشتههزا  140توفان بنگالدش با ؛1991آو یل 

.كشتههزا  50ریشتر  شیال غرب ایران با 7/7زلزله ؛ 1990ژوئن

كشاته  هزا  665كشته كه گروهچ آن را، هزا  240ریشتر  شیال شرقچ چین با 8/2زلزله ؛ 1976ژوئیه 

.تخیین زد  اند

.نفر را به كام ررگ فرستادهزا  26ریشتر  جنوب شرقچ ایران كه 6/5زلزله ؛ 2003دسرمبر 

.رات شد  تاریخ بود  استمرگبر ترین ت فر  كشته كه هزا  300توفان بنگالدش با ؛ 1970ن امبر 
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