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كارشناس ارشد سازمان -3 عضو هئيت علمي مركز تحقيقات كشاورزي  و منابع طبيعي فارس -2 كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس  -1

  جهاد كشاورزي فارس

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  نجمين همايش مليپ
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  در استان فارس بر مهار سيل داريبخيزطرح هاي آاثر
1محمد رضا خوش نامي

  3 محمد مهدي قاسمي و 2احبسيد حميد مص ‘

  چكيده
به سبب خسارت هاي فراوان سيل به منابع بـه ويـژه   .  وقوع سيالب هاي ويرانگر در دهه هاي اخير نسبت به گذشته افزايش يافته است        شدتتعداد و 

توجيـه سـرمايه گـذاري در       اصالح روش هاو    براي  . داري كشور مي باشد   بخيزه برداري از آن يكي از سياست هاي اصلي آ         آب و خاك، مهار و بهر     
داري بر مهـار سـيل در   آبخيز هايبه منظور بررسي اثر اجراي طرح .  بر مهار سيل ضروري است   آن ها ارزيابي كمي عملكرد    , داري  آبخيز طرح هاي 

در اين مطالعه تحليل آمـاري بـارش ايـستگاه          مبناي روش كار    . بررسي گرديد 1380 دي    ي  در سه حوضه بر واقعه     هاآن  تاثير اجراي    استان فارس ،  
اجرا شده و مراجعه به گزارش خـسارت هـاي   هاي ري طرح  گي مشاهد صحرايي وضعيت آب    ،)به روش سطح مقطع   (  سيالب    بده هاي منطقه ، برآورد   

 ،  37هري اقليد ، سعادت شهر و شرق آباد  ارسـنجان بـه ميـزان                شحوضه هاي   خروجي  جم سيالب در     مي دهد كه ح    نتايج نشان . بوده است سيل ،   
حـداكثر لحظـه اي در خروجـي         بده برخي طرح هاي اجرايي در باال دست اين حوضه ها نيز سبب كاهش            .  درصد كاهش يافته است    100 و   56/38

 تغذيه سفره هاي زيرزميني، استفاده از سيالب به منظور رويش گياهان ، كاهش              .ستگرديد و خسارت هاي سيل به ميزان قابل توجهي كاهش يافته ا           
 آبخيـز مديريت حوزه هاي      بنابراين ، با   فرسايش خاك و جلوگيري از هدر رفت آب، از ديگر مزاياي اين طرح ها در مناطق مورد بررسي بوده است                   

  .را كاهش داد  احتمالي آن خسارت هايحجم ، شدت وي به ميزان قابل توجهعالوه بر  بهره برداري از سيل مي توان 
  داري ، فارسآبخيزسيل ،  :واژه هاي كليدي

  مقدمه
بر اساس بررسي انجام شده تعـداد و شـدت وقـوع            . سيل يكي از پديده هاي طبيعي ا ست كه از گذشته تا كنون زندگي بشر را تهديد مي كند                  

 تا  1990سال هاي    (90وقوع سيل در دهه       نمونه تعداد  عنوانبه   .ايش چشمگيري داشته است   اين پديده در دهه هاي اخير نسبت به گذشته افز         
اين روند در ايران نيـز بـا   .]1[گزارش شده است) 1979 تا 1950هاي  سال (70 ، 60 ،  50بيش از دو برابر مجموعه سيل هاي سه دهه          ) 1999

 مـورد   195 در كشور بـه وقـوع پيوسـته ،           1375 تا   1331مورد سيل كه از سال       2871شدت بيشتري مشاهده مي شود ، به گونه اي كه از آمار             
 چنانچه اين آمار را با روند تخريـب  .]6[ گزارش شده است1375ا ت1370آن در سالهاي )  درصد6/38( مورد   1108 و   20در دهه   ) درصد8/6(

 بـسيار قـوي بـين وقـوع سـيل ،       اير از ساير عوامل ، رابطـه منابع طبيعي و تغيير كاربري اراضي مقايسه كنيم ، مشاهده مي شود كه صرف نظ             
  .  وجود دارد،شدت آن وتخريب اراضي

 بنيـادي  هوقوع سيل نه تنها سبب بروز خسارت هاي فراوان به امكان ، تاسيسات و جان افراد مـي شـود ، بلكـه سـبب از بـين رفـتن دو نهـاد               
داري در كـشور مـي      آبخيـز ر و بهره برداري از سيل يكي از سياست هاي اصلي            به همين سبب مها   .  مي شود   نيز كشاورزي ، يعني آب و خاك     

 از عوامل بروز سـيل را       ي يك اثر و توسعه اراضي منابع طبيعي       حفظداري به گونه است كه از يك سو با تاكيد بر            آبخيز طرح هاي    يتماه. باشد
طرح هاي . هاي مهار سيالب ترغيب مي كند  را در روشانهره بردار بهره بردراي از سيل ، انگيزه بنگرشكاهش مي دهد،  و از سوي ديگر با   

  مهـار داري با استفاده از مصالح منطقه اي به روش هاي ساده و ساز گار با محيط به دنبال اجراي راهكارهاي كم هزينه و مشاركت پـذير                     آبخيز
  .سيالب مي باشد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

مـي  ته آن قدر روشن بود كه عموما با واژه هاي كيفي مورد ارزيابي قـرار                داري بر كاهش سيالب در دهه هاي گذش       آبخيزاثر اجراي طرح هاي     
 ضرورت بررسي كمي اين مسئله مورد توجـه         بخش توجيه سرمايه گذاري در اين        باز نگري در روش ها و      اما در سالهاي اخير به دليل     . گرفت

  :در كشور به شرح زير اشاره كرددر اين زمينه مي توان به برخي از مطالعات انجام شده . جدي قرار گرفته است
داري آبخيـز سيل مسيل هاي مورد بررسـي را در اثـر اجـراي طـرح هـاي                 %) 100(ر حوضه تفتان سيستان و بلوچستان مهار كامل         جهان تيغ د  

  ، در نتيجـه اجـراي طـرح هـاي    چـشمه هـا و فتـوات   آبـدهي   افـزايش   عدم ارايه گزارش خسارت سيل وجواديان . ]3 [گزارش كرده است
بـر اسـاس گـزارش نيلـي و همكـاران ارزيـابي پـروژه هـاي          .]2 [ برابر مشاهده كرده اسـت 2 تا 5/1 را از ،ديزدر حوضه ميانكوه آبخيزداري 
 ميلـي   1 ميلي متر بـه      10 و كاهش ارتفاع روان آب از        59 به   70 از CN اجرا شده در مناطق مختلف استان اصفهان حكايت از تغيير            آبخيزداري
 سـال اجـراي   5/5 مشاهده كردند كه در طي ،خش سيالب بر مهار سيل در استان تهرانپخليل پور و همكاران  ضمن بررسي اثر . ]8 [متر دارد

ع سيالب در منطقه ولي از وققبرغم گزارش هاي  علي. ]4 [ مورد سيل مهار شده است21 ميليون متر مكعب سيالب ناشي از 3/6طرح حدود 
 سـاله را مهـار كـرده و    50 متر مكعب بر ثانيه با دوره بازگشت 90خش سيالب قادر است سيالب پكه تاسيسات مورد بررسي آنها نشان دادند    

 كيلـومتر مربعـي پلنگـي       162 در حوضـه     آبخيـزداري بر اساس گزارش قائم مقاميان در اثر اجراي طرح هـاي            . گونه خسارتي ايجاد نكند    هيچ
رئيسيان ضمن بررسي اثر احداث بنـدهاي  . ]7 [ درصد كاهش يافته است8/85 به ميزان  ساله50سيرجان خسارت سيل هاي با دوره بازگشت 

 سـيالب از  بـده  كيلومتر مربع در هرچگان چهار محـال و بختيـاري نـشان داد كـه             8/62و سيمان در يك آبراهه با حوضه اي به وسعت            سنگ
در همه مـوارد  . درصد دبي سيالب در اثر اجراي طرح كاهش يافته است 9/92به عبارتي . ]5 [ ليتر بر ثانيه كاهش يافته است93/10 به 7/153

 اسـتفاده از سـيالب بـه منظـور          ، شده كه اجراي اين گونه طرح ها عالوه بر مهار سيل مزاياي از جمله تغذيه سفره هـاي زيرزمينـي                    ثابتفوق  
  .رداشته است ب دررويش گياه و توليد ، كاهش فرسايش خاك و جلوگيري از هدر رفت آب ، را نيز

 در سه  ناحيه استان فـارس ، نقـش اجـراي طـرح هـاي                 1380در اين نوشتار سعي بر اين است تا با مطالعه آماري بارش و سيل دي ماه سال                  
  .شود  در اين مناطق بيان ناشي ازاين بارش در مهار و ذخيره سيالبآبخيزداري

  اد و روشوم
  في حوضه هاي مورد بررسيعر م-الف

ميانگين بارندگي سـاالنه    . قراردارد) مركز استان فارس  ( كيلومتر مربع در شمال شيراز       35/473 اقليد ، اين حوضه با مساحت         حوضه شهري  -1
 1380ش از سـيل     پـي .  ميلي متر اسـت    14/267معادل  ) 1379-80 تا   1362-63( ساله   18حوضه بر اساس آمار ايستگاه اقليد و براي يك دوره           

  .است در اين حوضه اجرا شده آبخيزداريپروژه هاي مختلف 
ميانگين بارندگي ساالنه حوضه بـر      .  كيلومترمربع در شمال شرقي شيراز قرار دارد       9/26 حوضه شرق آباد ارسنجان ، اين حوضه با مساحت           -2

 حوضـچه   80 پـيش از سـيل    .  ميلي متر اسـت    3/313معادل  ) 1379-80 تا   1351-52( ساله   29اساس آمار ايستگاه ارسنجان و براي يك دوره         
  .است هزار مترمكعب در هر واقعه ، در اين حوضه احداث شده 400ري يهاي شش گانه شرق آباد با حجم آّبگ

ميـانگين بارنـدگي    .  شرقي شيراز قرار دارد    ل كيلومتر مربع در شما    38/402اين حوضه با مساحت     ) سر پنيران ( حوضه شهري سعادت شهر      -3
 بـه ارسـنجان و عـدم وجـود     هبه سبب نزديكـي ايـن حوضـ   .  ميلي متر برآورد شده است    3/313معادل   ساله   29ساالنه حوضه براي يك دوره      

ر  د 80از سيل   پيش   با حجم آبگيري متفاوت تا     آبخيزداري پروژه   12. ايستگاه در خود منطقه آمار بارندگي آنها يكسان در نظر گرفته شده است            
  .ه است حوضه اجرا گرديداين
   روش كار-ب
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 22/10/80 تـا  17/10/80 در سه ناحيه فوق ابتدا بـارش هـاي        1380 بر وضعيت سيالب دي      آبخيزداريرسي اثر اجراي طرح هاي      به منظور بر  
بارش روزانه منطقه بر اساس توزيع دو پارامتري گاما بـا اسـتفاده از      . اين مناطق با استفاده از آمار هواشناسي ايستگاههاي موجود تحليل گرديد          

بـراي  .  تعيين گرديدآبخيزداري اجرا شده بر اساس گزارش طرح و برنامه مديريت آبخيزداريحجم پروژه هاي . يل شد تحلHYFAنرم افزار   
 و وضعيت آبگيري طـرح      آن تداوم زمان   ،  سيل  آمار خسارت  . استفاده شد  بررسي وضعيت دبي سيالب ناشي از بارندگي از روش سطح مقطع          

  .برآورد گرديد) افراد مطلع(ررسي محلي  صحرايي و به شيوه با بازديد مستقيمبها 
  بحث و نتيجه گيري

   در مهار سيالب حوضه شهري اقليدآبخيزداري و اثر طرح هاي 1380 دي  بررسي بارش-الف
 مجموع در.  ميلي متر بارندگي را ثبت كرده است 6/125 نيز 22/10/80 تا 20/10 ميلي متر ، و از 7/39، ، 20/10/80 تا   17/10ايستگاه اقليد از    

 روز طـي سـال هـاي    6تـا  1 پس از استخراج بارندگي هاي حـداكثر  . ميلي متر ، بارندگي در اين ناحيه نازل شده است3/165 روز 6در مدت  
 بـراي   ، ايـستگاه   روزه 6تـا   1 مقادير حداكثر بارندگي      ،   HYFAبر اساس توزيع آماري دو پارامتري گاما با استفاده از نرم افزار           مختلف آماري   

 3 اساس دوره بازگشت بارنـدگي        اين بر.برآورد گرديد  ، روزه با دوره برگشت هاي مختلف      6 و   3 و مقادير بارندگي حداكثر      ، ساله 18ه اي دور
بـراي تعيـين اثـر طـرح هـاي           . ساله اسـت   50 )22/10 لغايت   17/10( روزه آن    6 ساله و بارندگي     22شهر اقليد   ) 22/10 لغايت   20/10(روزه  

بـر  .  آمـده اسـت    1نتايج درجـدول    . بارندگي از طرح هاي اجرا شده بازديد و ميزان آبگيري آنها به تفكيك مشخص گرديد              آبخيزداري پس از    
  .متر مكعب بوده است هزار200اساس اين جدول حجم آبگيري طرح هاي مختلف در اين سيل 

 دبي حداكثر   ،)در محل پيشنهادي سد طغر    (ه بروك   ي از مقطع خروجي رودخان    ضبا برداشت پروفيل هاي عر    ،  براي بررسي رواناب اين بارش      
لذا حجـم كـل     .  ساعت جريان داشته است    15با توجه به پرسش هاي محلي اين سيل حدود          .  مترمكعب در ثانيه برآورد گرديد     73/13سيالب  

 37 آبگيري نشان مي دهد كـه        مقايسه اين عدد با حجم    .  مترمكعب برآورد مي گردد    540,000 مترمكعب بر ثانيه حدود      10سيل با دبي متوسط     
ضمن اينكه اين طرحها در تاخير زمان تمركز و كـاهش           . درصد حجم كل سيالب به وسيله طرح هاي اجرايي نگهداري و ذخيره گرديده است             

 و  ال كاري مرتع كاري ،نه  هاي اصالحي، قرق،       چون بند  يهمچنين در اين بررسي نقش طرح هاي      . مقدار بيشينه سيالب تاثير بسزاي داشته است      
 نشان مي 2 مختلف و خسارت سيالب هاب ناشي از آن در جدول ي در دوره هاي زمان حوضهمقايسه بارش .پيتينگ در نظر گرفته نشده است    

هـيچ گونـه خـسارتي       ، در اين واقعـه    اي كه در سيالب هاي پيشين شاهد خسارت بوده          هاي آبخيزداري در حوضه     دهد كه پس از اجراي طرح     
  . ستگزارش نشده ا

   در مهار سيالب حوضه شرق آباد ارسنجانهاي آبخيزداري  طرح و اثر1380 دي بارش بررسي -ب
در .  ميلي متر بارنـدگي را ثبـت كـرده اسـت             25/135 نيز   22/10/80 تا   20/10 ميلي متر ، و از       28، ،   20/10/80 تا   17/10ايستگاه ارسنجان از    

 روز طي سال    6تا  1پس از استخراج بارندگي هاي حداكثر        .ي در اين ناحيه نازل شده است       ميلي متر ، بارندگ    25/163 روز   6مجموع در مدت    
 روزه ايـستگاه،  6تـا  1 ،  مقادير حـداكثر بارنـدگي   HYFAهاي مختلف آماري بر اساس توزيع آماري دو پارامتري گاما با استفاده از نرم افزار     

بـراي  هـا     بـرآورد  براسـاس ايـن      .روزه با دوره برگشت هاي مختلف، بـرآورد گرديـد          6 و   3 ساله، و مقادير بارندگي حداكثر       29براي دوره اي  
 سـال  55دوره برگشت  ) 22/10/80 تا   17/10 ( آن  روزه 6 سال و بارندگي     33دوره برگشت   ايستگاه  )  22/10/80 تا   20/10( سه روزه  بارندگي  

يكـي از ايـن     . در اين ناحيه به طور كامل آبگيري شده انـد          زداريمشاهدات نشان داده كه تمام طرح هاي سازه اي آبخي         . تخمين زده مي شود     
 متر مكعب مي   000/400 حوضچه در اين طرح      6حجم آبگيري   . طرح ها ، حوضچه هاي كنترل سيالب و تغذيه مصنوعي شرق آباد مي باشد               

بـه ايـن   .  سر ريزي هم وجود نداشته است باشد كه به جز حوضچه ششم كه نصف آن آبگيري شده بود، بقيه آنها بطور كامل آبگيري شدند و        
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

. توسط طرح آبخيز داري اجرا شـده مهـار شـده اسـت              %) 100(در نتيجه كل سيالب     .  متر مكعب آب استحصال شده است        000/380ترتيب  
ن هـاي پـايين      و بـه زمـي     مي شد  جاري   ي بزرگ براساس اظهار مسئولين و مردم محلي در سال هاي قبل از اجراي طرح با بارشي اندك سيالب                

  .  ، اما در اين واقعه هيچگونه خسارتي گزارش نشده است مي گرديددست و جاده خسارت فراواني وارد 
  )سر پنيران( در مهار سيالب حوضه شهري سعادت شهر آبخيزدارياثر طرح ها  و 1380بارش دي بررسي -ج

لذا تحليل هايي كه براي ايستگاه ارسـنجان انجـام گرديـد ،             . گرفته شد   بارش ها در اين زير حوضه با توجه به نزديكي برابر ارسنجان در نظر               
طرح هاي مختلفي اعم از بند خاكي ، حوضچه كنترل سيالب و تغذيه مـصنوعي ، پخـش سـيالب ، بانكـت                       . براي اين منطقه نيز كاربرد دارد       

 مجمـوع   ،ا و مشخص نمـودن حجـم آبگيـري آنهـا          ضمن بازديد از تك تك طرح ه      . بندي ، درختكاري و قرق در اين حوضه اجرا شده است          
براي برآورد دبي اين سيل در محل خروجي رودخانه سـر پنيـران از            . برآورد شد  هزار متر مكعب     833آبگيري كل طرح ها در اين سيل حدود         

ساكنان  . گرديدبرآورد   متر مكعب بر ثانيه      106دو مقطع مناسب پروفيل عرضي بر داشت گرديد و به روش شيب سطح مقطع مقدار آن حدود                  
 حجـم كـل سـيل در ايـن      متر مكعب بر ثانيه در نظر بگيـريم   60اگر دبي متوسط را     .  ساعت بيان كردند     10 محلي تداوم سيل را حدود       مطلع  
 بـر   عـالوه .  درصد از حجم سيالب را ذخيره كرده انـد           56/38 طرح هاي آبخيزداري بيش از       كه  هزار متر مكعب برآورد مي شود      2160مدت  

الزم بـه ذكـر اسـت در محـل       . اين با تأخير در زمان وقوع بيشينه سيالب و همچنين با كاهش آن ، قدرت تخريبي سيل نيز كاهش يافته است                      
البتـه طـرح هـاي مـذكور     .  درصد سيل مهار شده بود 100هايي نظير سد خاكي گودبنه ، حوضچه كنترل سيالب و تغذيه مصنوعي نجف آباد      

گزارش ها بيـانگر آن اسـت       . ا دوره برگشت هاي باالتر طراحي گرديده اند، بنابراين قادرند سيل هاي بزرگتر را نيز مهار كنند                براي سيل هاي ب   
كه در سال هاي گذشته با بارندگي هاي كمتر، تنگه و شهر سعادت شهر دچار سيل گرفتگي شده و مشكالت فراواني براي مـردم و مـسئولين                           

 خانوار و كشته 540 ضمن وارد آوردن خسارت هاي زياد به تأسيسات و اماكن شهري سبب ، آوارگي           65ل سيل سال    براي مثا . ايجاد مي كرد    
 عليرغم بارندگي شديد، خوشبختانه مشكالت بسيار ناچيز بـوده كـه ايـن موضـوع بـه وسـيله                    80اما در سيل سال     .  نفر گرديده است     8شدن  

  .مسئولين محلي گزارش شده است 
مي دهد كه با تهيه طرح هاي جامع آبخيز داري در كليه زير حوضه ها به ويژه آبريز شهر هاي در معرض سـيالب و بـا تخـصيص        نتايج نشان   

اعتبارات الزم اجرايي مي توان عالوه بر كاهش خسارت هاي سيل به مزارع ، باغات ، تأسيسات و شهرها، از آن براي تغذيه سفره ها و آبياري                     
  . سيالبي، استفاده كرد 

  منابع
  . مشهد،سيل هام ياولين همايش ملي مهندس .درياچه هاي شهري راهكاري جديد در كنترل سيالب. 1385 .ا  توسلي،-1
االت نخـستين همـايش     قـ مجموعـه م  . ه يـزد  و بر تعديل خشك سـالي در حـوزه ميـانك          آبخيزداريتاثير عمليات   . 1382 .م.ع.س جواديان،   -2

  . بوشهر،آبخيزداري و  خاك پژوهشكده حفاظت آبخيز،ر حوضه هايت استحصال آب دي و مديرآبخيزداري
 و مـديريت    آبخيـزداري  مجموعـه مقـاالت نخـستين همـايش          .شا منطقه تفتـان خـ     اريدپا در توسعه    آبخيزدارينقش  . 1382.م ،تيغ جهان   -3

  .بوشهر پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ،آّبخيز هاياستحصال آب در حوضه 
 مطالعـه   –رل سيالب ها و ارزش اقتصادي مهار سيالب هـا           ت سيالب بر مهار و كن     پخشهاي   تاثير ايستگاه . 1382. و همكاران  خليل پور، ا     -4

  .تهران پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، آبخوانداري،مجموعه مقاالت سومين همايش . موردي ايستگاه آبخوان شهيد هادي احمدي
داري و مـديريت منـابع آب وخـاك،         آّبخيزكنفرانس سراسري   .  در مهار آب هاي سطحي     آبخيزدارييات  اثر بخشي عمل  . 1383 .ر ان،يسي رئ -5
  . با هنر، كرمانشهيدگاه نشدا
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  .259 شماره تحقيقات جغرافيايي،فصلنامه .  در ايرانزيخسيل و مناطق سيل .1375 .ع. ج، غيور-6
 مديريت منـابع     و آبخيزداري كنفرانس سراسري    .  بر حوزه پلنگي سيرجان     داريآبخيزارزيابي عملكرد پروژه هاي     . 1383. قائم مقاميان، ش     -7

  .آب و خاك، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان
 رسوب و استحصال آب و نقـش آن در          فرسايش و  و   لترن در رابطه باك   آبخيزداريارزيابي عملكرد پروژه هاي     . 1382. نيلي، ن و همكاران      -8

پژوهـشكده حفاظـت   ,  آبخيزهاي  و مديريت استحصال آب در حوضه آبخيزداري مجموعه مقاالت  همايش      .انآبخيز نشين بهبود توليد و در آمد    
  . بوشهرخاك و آبخيزداري،

  
   مشخصات و حجم آبگيري طرح هاي آبخيزداري در حوضه شهري اقليد-1جدول 

  گنجايش طرح  نام طرح  رديف
  )هزار مترمكعب( 

  حجم آب استحصالي  در
هزار متر  (80ي دي   واقعه

  )مكعب
  0  43  حوضچه نباتي  1
  26  26  حوضچه زبيده خاتون  2
  50  150  حوضچه پوزه سياه  3
  25  35  حوضچه پنيان  4
  39  78  15حوضچه زير حوضه   5
  60  -  بانكت بندي  6

  200  جمع
  

   و خسارت هاي آن در شهراقليد1380 و 1370 ، 1365  مقايسه بارش سالهاي -2جدول 
 3حداكثر    بارشمدت  سال

  روزه
  ميلي متر

دوره 
  برگشت
  سال

 6حداكثر 
روزه ميلي 

  متر

دوره 
  برگشت
  سال

نوع 
  بارش

  خسارت

 واحد مسكوني 177تخريب   باران  90  181  110  159  14/9 تا 9/9  65
 عدل پل و تاسيسات 12

  شهري
 واحد مسكوني و 10تخريب   باران  21  4/142  40  4/141  25/9 تا 20/9  70

  ت شهريپل و تاسيسا
 تا 17/10  80

22/10  
باران   50  3/165  23  6/125

  وبرف
  نداشته است
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