
 

 

 ؟چه نقشی در کاهش خسارات ناشی از بالیای طبیعی دارند هانامهآیین

 

طوفان  ،ناگهانی شهر الیکتوت هایسیلتا  گرفته از جریان گِل در مونتسیتوی کالیفرنیاانواع بالیای طبیعی ، ۸۱۰۲در سال 

حادثه  ۹۵، سال قبل هاارشگزا متضرر کرد. طبق ر متحدهایاالتکل  شمال کالیفرنیا؛ هایسوزیآتشو  در کارولینا فلورانس

 که باعث بر جا گذاشت (میلیارد دالر ۵۰) مالی زیادی هایخسارت تنهانهاست. بالیای طبیعی  رخ داده آمریکادر  بزرگ طبیعی

 .نفر و تعداد زیادی مجروح شد ۸۱۱کشته شدن بیش از 

FEMA را برای اقدامات بازگشت به حالت قبل از فاجعه، کمک به جبران میلیارد دالر  ۸۱به مقدار بیش از  ،۸۱۰۲سال مالی  در

پلیس و ...  هایایستگاه، هابیمارستان کوچک، ساخت مدارس، وکارهایکسب اندازیراهجدید،  هایخانهو ساخت  هاخسارت

 و با بالیای طبیعی در آینده شدهبازسازیتعمیر شده و  هایسازهاری از حقیقت این است که بسی حالباایناختصاص داد. 

ختانه خوشب آماده باشند. ابله با این شرایطبرای مق هاسازهناشی از آن مواجه خواهند شد و بنابراین الزم است که این  هایخسارت

 ی ساختمانی.هانامهآییندر این شرایط وجود دارد:  هاهسازآمادگی  ینان ازبرای اطم ایصرفهبهمقرونبسیار  هایاستراتژی

، هانامهآیین روزترینبهاستفاده از  که دهدمی( انجام شده نشان NIBSتوسط موسسه ملی علوم ساختمان ) اخیراًکه  ایمطالعه

دالر  ۴و  ، سیل و طوفانلرزهزمینناشی از  هایخسارت کاهش در بخش گذاریسرمایهالر ازای هر یک ددالر به  ۰۰باعث کسب 

 .دهندمیرا نشان  ی جدیدهانامهآییناهمیت ر این مقادی. شودمی سوزیآتشبه ازای هر یک دالر در بخش مقابله با 

کمترین خسارت را  ی جدیدهانامهآییناز  گیریبهره واسطهبه آالسکا ،Port MacKenzie لرزهزمینسال گذشته و در پی وقوع 

 بر طبق الزامات که هاییساختماندر فلوریدا هم  باز گردد. لرزهزمین به حالت قبل از سرعتبهتوانست و همچنین  متحمل شد

 بودند عملکرد بهتری در طی طوفان مایکل از خود نشان دادند. شدهساختهی جدید هانامهآیین

 



 

 

 ۸۱در کل امریکا به یک شکل نیست. در  هانامهآییناین  سازیپیادهی جدید اما پذیرش و هانامهآیینمزایای مشهود  رغمعلی

ین ادر برخی از به عبارتی اده شود. باید استف اینامهآییناز چه  کنندمیکه تعیین  هستندمقامات محلی  ایالت آمریکا این

سال پیش یا بیشتر  ۵ی هانامهآیینسکونت دارند که مطابق با  هاییساختماندر  هاآندرصد از ساکنین  ۸۹بیش از  ،هاایالت

ی واقع یدر دنیا چنددستگی. این تفاوت باعث شودمیاستفاده  هانامهآیینترین . تنها د چند ایالت از جدیداندشده هساخت

ه مناطقی ک پناهگاه در مدارسِ وجود الزاماتبا است، باید  موردقبول هاایالتساختمان که در همه  المللیبین نامهآیین .شودمی

 سومیکتندباد قرار دارد اما تنها ایالت آمریکا در معرض گردباد و  ۸۰جود اینکه  شود. با روزبهگردبادها قرار دارند، در معرض 

 .اندشدهملزم به ساخت پناهگاه در مدارس  هاایالتاین 

 ایهزیرساختدر  گذاریسرمایه و رهبران برای افزایش جمهوررئیسو درخواست  جدید اینامهآیین الزاماتنیاز آشکار به  باوجود

جدید و  هایمانساختوجود داشته باشد که بر طبق آن  هازیرساختضوابطی برای مدرن سازی ملی؛ بدیهی است که باید 

همگی  هاپناهگاهو  هابیمارستانمی، تطابق داشته باشند. مدارس، مراکز عمو هانامهآیین الزامات جدیدترین با شدهبازسازی

 امطابق ب هاسازهه این دارند. در صورتی ک پذیرآسیبافراد  نیازهایفع رجوامع ما هستند که اهمیت به خصوصی در  هایستون

 .شودمیحفاظت  دولت هم گذاریسرمایه از جان افرادانتظار داشت که عالوه بر  توانمیی جدید ساخته شوند هانامهآیین

و  ترینساده توانمیرا  اینامهآیینحداقل الزامات  به پیروی از هازیرساختتصویب یک الیحه قانونی برای ملزم کردن 
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