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  شرح وقايع خسارات البمحل وقوع سي  زمان وقوع

شـود   مي هداد ها هجوم برده و به مامورين دستور ها به علت سيالب تخريب و مردم به كوهپايهتمام ساختمان ساري  هجري325

  د. نديدگان برحذر باشتخسارعليهعملكه از شدت

ت سال بعد شـديداً كـاهش يافتـه و در سـال     شهر تخريب شده، محصوالبند شمالمتعاقب سيالب مهم، سيل زرنگ (سيستان)  هجري429

 شود.بند شهر ساخته ميمجدداً سيل432

نفر  300از  رود و بيش طغيان واقع شد و زرنگ به زيرآب ميمنطقه بزرگي از سيستان و دلتاي هيرمند تحت سيستان  هجري640

 گردند.تلف مي

  ز بين برده و خسارات سنگيني به بار آورد.غالت را اتربيشسيالب بعد از سال قبل، سيستان  هجري641

روز باران شديد سيالب در منطقه شرق و جنوب شهر ايجاد تخريب نموده و آب با شكسـتن بـاروي   5بعد از يزد  هجري673

  گريزند. برد و مردم به ارتفاعات مي شهر وارد آن شده و بخش عمده شهر را از بين مي

  هاي شهر تخريب مي گردد.ر ساختمانبه علت سيالب اكث تبريز  هجري772

ن، شيراز،وكازر  (بهار) 845

 فارس

ن و شـيراز  وكـاره فـارس، كـازر    آغاج سبب بروز سـيالب در شـبان  باران شديد در جبال منتهي به منطقه قره

  گردد. ها با تنه درختان خرما تخريب ميعلت گرفتگي دهانهگرد. پل عروس بهمي

شـكند،   گـردد. ديـواره شـهر را مـي     در پي يك هفته باران شديد، سيالب مهيبي از كوهپايه جنوب شهر جاري مـي  فتتيزد،  فروردين)25(860

گـردد. در شـهر تفـت خسـارات      هاي يزد وارد مي رود و خسارات سنگيني به ساختمان هاي منطقه از بين مي قنات

  نمايند. بل، مامورين بدرفتاري ميشود و در مقا ديدگان نميگونه همراهي با خساراتسنگين بوده است، هيچ

شرقي شهر، سيلي عظيم جاري شده گذرگاه  هاي مشرف به شمالدر پي ريزش تگرگ و رگبار شديد بر دامنه هرات  فروردين)26(898

 رود.شهر از بين ميو شمال

  گردد. قزوين مي خانه در محله دروازه ابهر2000سيالب شديد، باعث از بين رفتن حدود قزوين  اسفند) 22(965

لرزه مهمي آن را همراهي نموده تا تخريـب كامـل    روز باران شديد، سيالب جاري شده و زمينشبانه2بعد از سراب  هجري 1001

 شود.

مناطق غربتر بيش  (بهمن ماه)1002

ايران تا حوالي دشت 

  كوير

هاي منطقـه را بـه بـار آورد.     رودخانهوزيده است طغيان غالب روز باران شديد كه باد آن از جنوب مي2بعد از

ها و باغات  نالاآورد. ك ميها را به ارمغان  ها و پل هاي حفاظتي، آسياب رود سرريز كرده و شكستن ديواره زاينده

مردم براي جلوگيري از هجوم طغيان و سيالب به داخـل   ،شود اطراف قم و قزوين پر از گل و الي سيالب مي

هـا   هاي شني، مالفه و پارچه و چوب استفاده نموده ولي تعداد زيـادي از خانـه   گوني ها از فرش و گليم و خانه

شـود.   گردند. ولي يك تا دو محله كـالً تخريـب مـي    هاي دولتي شديداً حفاظت مي شود. ساختمان تخريب مي

  گيرد. سيالب منطقه يزد و تفت را نيز در برمي

والي، بـه   برد و فقط تلي از گل باغات را جارو كرده و ميها و اراضي و  در تفت سيالب عظيمي كليه ساختمان

هـاي محـدودي از كشـور از سـيالب محفـوظ       ماند. در چنين طوفان عظيمي فقط بخـش  جاي شهر باقي مي

ـ و، آورد شود و تلفات سنگيني را ببـار مـي   متعاقب آن در اصفهان وبا و طاعون شايع مي ،ماند مي ين وا در قـز ب

  يابد. ري واپيدمي تا پاييز ادامه مينمايد و بيمابيداد مي

سيالب عظيمي كه از رودخانه هراز و الر جاري شد سبب از بين رفـتن شـهر آمـل و روسـتاهاي اطـراف آن       آمل  ميالدي 1008

دهند، ولي دولت از منطقه گرگان  گردد. هزاران نفر بر اثر بروز غافلگيرانه سيالب جان خود را از دست مي مي

اي  ستاق درياچـه رلغزه در ناحيه نما دهد. زمين براي ساختن مجدد شهر به اين منطقه كوچ ميافراد زيادي را 

  ريزد. نمايد. كه بعداً تخريب و به درياي مازندران ميايجاد مي

  آورد. آسا خسارات سنگيني را با ايجاد سيالب عظيم در شهر شيراز ببار ميهاي سيلبرف سنگين و باران شيراز  هجري1039

شود سبب تلفـات جـاني سـنگين و از بـين رفـتن       ها حاصل ميطغيان ناگهاني قم رود كه با ذوب سريع برف قم  (بهار) 1045

 گردد.خانه مي1000حدود

هاي مترتـب بـر    علت تلفات سنگين، اپيدمي و بيماري كند. به شهر را جارو مي3/1سيالب مخرب و سنگيني شيراز  هجري 1079

  دهد. و دامنه تلفات را گسترش ميآن بر شهر حاكم شده
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  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

خانه و سـاختمان در پـي سـيالبي مهيـب از بـين       2000ازهاي باستاني و در مجموع بيشكليه ساختمان قم  هجري1080

  رود. مي

 رود.شهر ساوه با سيالبي عظيم از بين مي در منطقه ساوه  هجري1120

  آورد. سيالب تاريخي در اين شهر و اطراف خسارات سنگين به بار مي ماهان  هجري1234

  آورد. نمايد و خسارت به بار مي هاي شديد طغيان ميرودخانه كارون بعد از بارندگي خوزستان  (بهار)1228

تاريخ دقيق اين  گردد. احتماال چنين شهر دزفول مي پل تاريخي شوشتر و همسيالب مهيب سبب تخريب خوزستان  هجري1247

  بوده است. 1252واقعه 

دهـد،   بند مي شود. شاه دستور ساخت سيل خانه و ساختمان تخريب مي3000چهارمحله شهر با استعداد قزوين  هجري1267

  شود. در همين زمان در تبريز سيل جاري مي

گردد.  ها از الي پر مي آسا، باغات غرب كاشان و قنوات از بين مي روند و كانالي سه روزبارندگي سيلدر پ كاشان  هجري1283

بيدگل در سيالب محاصـره و اميـد بـه زنـدگي     و آباد، آران  اهالي مناطق شمالي منطقه كاشان نظير: نوش

. خسارات وارده در مورد نمايد كه خوشبختانه بعد از سه روز، سيالب فروكش مي ،دهند خود را از دست مي

  هزارتومان برآورد شده بود. 200قنوات از بين رفته، باغات و اعياني و مستغالت و... متجاوز از 

شمسي 1245

  (ارديبهشت)

 خانه تخريب مي گردد 120كند و به داخل شهر سرازير و حدود هاي شهر را پر ميسيالب ناگهاني خندق تهران

  دهند. دست مي و عده زيادي جان خود را از

  شمسي1246

  (دربهار)

بيند، احتماال تـاريخ دقيـق ايـن     گيرد و منطقه شوش خسارات ميهاي مهمي خوزستان را در برميسيالب خوزستان

  شمسي است. 1248حادثه 

د، غالب روسـتاهاي  كن هاي مزينان را جارو مي قسمت تر بيشاي سرازير شد.تسيالبي عظيم كه از دامنه كوه چغ خراسان–مزينان   1248

رود. مزينان حدود يك كيلومتر باالتر (سمت شمال) از محل  آباد در حاشيه كوير از بين مي اطراف آن نظير بهنام

  نمايد. شود و ساكنان اطراف را به سمت خود جلب مي تخريب شده مجددا ساخته مي

  فات جاني، شعرهايي در كتب ادبي آمده است.نمايد و به ياد بود تلسيل مهمي خساراتي به شهر وارد مي تبريز  1249

1249  

  (شهريور)

  شود ولي ظاهرا تلفاتي در بر نداشته است.روز بارندگي، سيالبي تاريخي جاري مي2در پي دامغان

1250  

  (ارديبهشت)

اني و رود، تلفـات جـ   متر به زير آب مـي  6/0شكند و اسدآباد به مقدار حدود كن سدي را ميسيالبي بنيان اسدآباد

  مالي زياد بوده است.

1251  

  فروردين) 25(

  هاي جاري شده در روستاها خساراتي بر اراضي وارد نمود.سيالب كردستان

بند شوشتر را شكست و سـپس باعـث شـد     هاي خوزستان، پل آبسيالب استثنايي كارون و ساير رودخانه خوزستان  (بهار)1363

اطراف سوار نگردد. بند مربوط به نهـر هاشـم در هـويزه تخريـب      هاي كه تراز آب پايين آيد و آب بر زمين

  شده سبب گرديد كه نيمي از شهر تخريب شود.

برد. در همين زمان در ديگر مناطق ايران نظير تنگ سردره سيالب بزرگي نيمي از شهر تفت را از بين مي تفت (يزد)  1263

انـد.   هاي عمده گزارش گرديده و جيرفت، سيالبرود در كرمان  هليل ،(درشرق تهران) هيرمند در سيستان

  هاي عمده جاري شده است.  چنين در خوستان سيالب هم

1271  

  (آذر)

  گردد. برد در عوض وضع كشاورزي خوب مي كارون سرريز كرده و مناطق اطراف را به زير آب مي خوزستان

  د نيست.كند ولي خسارات آن گزارشي موجوشوررود طغيان مي منطقه كرمان  1272

  آورد. سيالب در مناطق مختلف ناحيه قزوين خسارات زيادي ببار مي منطقه قزوين  1276

1280  

  (خرداد)

  برد. طغيان و سيالب دلتاي هيرمند (بر اثر ذوب شديد برف ارتفاعات) تمام غالت دروشده را با خود مي سيستان

1281  

  (بهمن)

سال قبـل   17رود ولي در بهار، بهترين محصول كه در ون زيرآب ميمناطق باالي اسماعيليه با طغيان كار خوزستان

  گردد. مي نعيا ،سابقه بوده است بي
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  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

1282  

  (دي ماه)

ن رودخانه اهـرم در تنگسـتان و خسـارات عمـده     باران سنگين در منطقه شمالي استان بوشهر سبب طغيا اهرم (فارس)

گردد. روحانيون براي مردم درخواست كمك مي نمايند اما حاكم منطقه به جاي كمـك   جانبي و مالي مي

  دهد. در وصول ماليات شدت عمل به خرج مي

1284  

  (خرداد)

رود و به محصوالت كشـاورزي و احشـام    تقريبا كليه مناطق اين روستا بر اثر طغيان هيرمند به زير آب مي جازنيك(سيستان)

  شود. خسارت عمده وارد مي

1286  

  (دي ماه)

هـاي رودخانـه خشـك     شـود. ديـواره   ، سيالب مهمـي در شـهر جـاي مـي    مترميلي110در پي باران بيش از شيراز

كـه  هاي جديـدي   گيرد.باغات و خانه هاي شمال و غرب، باروي شهر مورد تهديد قرار مي شكند و از قسمت مي

كاروانسـرا   4مغـازه و   200گردنـد. دروازه اصـفهان بـا     ها ساخته شده بودند ويـران مـي   اطراف ورودي خندق

بنـد خـاكي غـرب     روند. گرچه سيل نفر از بين مي 50تا  15و بين  خانه ويران مي شود600گردد.  تخريب مي

سـيالب قـرار گرفـت. در     شهر افزايش ارتفاع يافته بود ولي صدمات حاصـل شـد. تمـام منطقـه در محاصـره     

مردم آرزو داشتند كـه   .سيوند(شمال شرقي) و در احمدي و دالكي (در جنوب غربي) سيالب شديد بوده است

هـاي پـر شـده را     هاي قبلي بنا نمايند ولي روحانيون هرگونه احداث بنا بر روي خنـدق  منازل خود را در مكان

تفـاوتي بـه هـداياي بيگانـه      مقامات و اهل محل با بـي  شود ولي هاي خارجي ارايه مي ممنوع مي نمايند.كمك

آورد. قابل ذكـر اسـت    خساراتي به بار مي متر ميلي 60روز بعد باراني به مقدار  11نمايد. مجددا در  برخورد مي

  باشد. كه بارندگي دي ماه در مناطق ديگر به علت ريزش به صورت برف، براي كشاورزي مفيد مي

1287  

  (ارديبهشت)

رعد و برق و رگبار شديد در منطقه ماهان سيل بزرگي به راه مي اندازد كه چند نفر همراه با تعـداد قابـل    ماهان

  رودند.  توجهي از احشام از بين مي

1287  

  (مرداد ماه)

ي داشت كه در استرآباد سبب خسارات جاني و پها را در  باران شديد در سواحل بحر خزر، طغيان رودخانه استرآباد

  گردد. ي مالي م

1288  

  (اسفند)

روز بارندگي شديد و مداوم رودخانه خشك لبريز كرده و ديوار سـاحلي خـود را مـي شـكند و     3به دنبال شيراز

  رود. (براي دومين با در همين زمستان) قسمت غربي شهر به زير آب مي

1288  

  (اسفند)

اناور-رفسنجان

  منطقه غرب كرمان

زار و  روستا بـين اللـه  150شود  زار، سيالب مهيبي جاري  مي هاي اللهه ويژه در كوهروز باران مداوم ب3به دنبال

هزار تومان و خسارت همراه با تلفات جاني بيش  200رود. فقط خسارات وارد به رفسنجان بيش از  انار از بين مي

ب روبيـده شـده و طغيـان    هاي زيادي توسط سـيال  خانمان بوده در انار ديوارها و خانه نفر بي 4000نفر و  40از 

شرقي، شمال و  رود. در شمال ها از بين مي رودخانه سبب وارد شدن سيالب گل به داخل قنوات گشته و اكثر آن

رود و بسياري از روستاهاي اطـراف در محاصـره    غرب كرمان سيالب خسارات مهمي وارد كرد، راور، زرند و چت

هاي سنگين در سراسـر   شود. فقط در كرمان باران شديد و برف يها خسارت وارد م گيرد و به آن سيالب قرار مي

تشـكيل و بـه    عانـات صـندوق ا  ممـرد به ها وارد نمايند. براي كمك  اسفند ماه خسارات سنگيني را به ساختمان

هـاي جـان    شتابند. منابع آب مشروب شهر توسط اجساد حيوانات و احشام و انسان كمك قربانيان رفسنجان مي

ه كـه  شدگردد. در رفسنجان گزارش  شود. كه سبب بروز اپيدمي و بيماري مي الب شديدا آلوده ميباخته در سي

واسطه بيماري ناشي از اپيدمي از بين رفتند، ترس از قحطي و فقدان آب آشاميدني كه توسط  نفر به 6تا 5روزانه 

  شد. سرنوشتي هولناك براي مردم به وجود آورد. قنوات تخريب شده تامين مي

1288  

  (فروردين)

بسياري از مناطق سيستان در اين ماه در سيالب فرو ريختند. هيرمند و ارغنـد آب در افغانسـتان در مـاه     سيستان

ها گرديد كه تداوم سـيالب و بارنـدگي هـا از بـين رفـتن       اسفند سبب قطع ارتباطات و از بين رفتن جاده

  دنبال داشت.  بهها را  محصوالت و آذوقه مردم، تخريب منازل و ساختمان

1289   

  (فروردين)

مناطق ميان كنگي به  تر بيشدرياچه هامون لبريز شده به داخل رودخانه شبله سمت گود زره سرازير شد.  سيستان

نفر در يك روستا غرق شدند. بسياري از روستاهاي واقـع در منطقـه مـزي افغانسـتان و      46زير آب رفت، 

سطح آب براي چندين هفته باالمانـد و در   ها دچار خسارت گرديدند. بايران (در دو كشور) از ناحيه سيال

ب بكانال شـبله سـ   –ها قابل توجه بود افزايش سرعت آب در نهر  منطقه زابل خسارات وارده به ساختمان

سـيالب و طغيـان    هـا گرديـد.   ها و بلـم  قطع ارتباط و عدم حمل و نقل كاال و آذوقه در منطقه توسط قايق

  تا تيرماه ادامه داشت.ها  رودخانه



 

  هاي تاريخي ايران برخي از سيالب - 4- 3ادامه جدول 

  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

1289  

  (ارديبهشت)

خراسان (شمال

  منطقه خواف)

هـاي شـديدي در شـمال شـرقي ايـران،       به دنبال چندين روز بارندگي و طوفان و رعدوبرق و تگرگ، سيل

خانه تخريب و تعداد زيادي جان خود را از دست دادند زيرا سيالب در شـب   300قوچان جريان يافت. در 

  اتفاق افتاد.

1290  

  (فروردين)

سيالب در سيستان در بسياري از نقاط خسارات به بار آورده و رودخانه شـيال تـا تيرمـاه در طغيـان بـوده       سيستان

  است.

فريدن (چهارمحال  1292

  بختياري)

زن و مرد و كودك غـرق شـده و    500اف شهركرد سيالب شديدي جاري شد و بيش از در روستاهاي اطر

  شد. برد. خسارات وارده به بيش از يك ميليون تومان (از جمله به قنوات) بالغ مي ها را مي سيالب آن

1292  

  (شهريور)

 50سيالبي در پاييز به دنبال يك بارندگي شديد سيالب بزرگي در رودخانه جاري مي شود. مشابه چنين  بيرجند

  سال قبل اتفاق افتاده بود 

 سيستان–وقوع سيالب شديد در هامون سيستان (فروردين)  1293

هـاي   آقا سيالب مهمي جاري شده و كاروانسرا و راه بعد از سه روز بارندگي مداوم در حوالي امامقلي و علي قوچان (تيرماه)  1293

نفت، شكر، غالت با چندين شـتر و افـراد در مسـير سـيالب نـابود       رود و كاروان حامل ارتباطي از بين مي

  شود. مي

  شود. هاي مهمي در مناطق نيشابور با جگيران شيروان جاري ميبه دنيال بارندگي شديد سيالب خراسان (مردادماه)  1293

1297  

  (ارديبهشت)

  .شود به دنيال طوفان و رعد و برق، سيالب در مشهد جاري مي درگز(خراسان)

هـاو قطـع    ب شكسـتن پـل  ببارندگي سنگين، ذوب برف شديدي را در پي داشته كه از اطراف منجيـل سـ   منطقه قزوين  (فروردين)1299

  گردد. تهران مي-چنين قطع ارتباط جاده قزوين ارتباطات و هم

دزفول و شـوش را  پل شكستن هاي آبان و آذر، بروز سيالب در خوزستان و كارون و بارندگي شديد در ماه خوزستان  (آذر)1299

  تومان هزينه تعمير دو پل مزبور گرديد.40000به بار آورد. فقط 

خانه  420هاي مهيب را به بار آورد  هاي منطقه و سيل آسا در منطقه رشت، طغيان رودخانههاي سيلباران رشت  (مرداد)1301

خط تلگراف قطع شـده و خسـارات   دهند. شود و تعداد زيادي جان خود را از دست مي در رشت تخريب مي

» شـافت «در روسـتاي   شـكند  رود و جنوب رشت مـي  شود. پل سياه زيادي به مزارع برنج و تنباكو وارد مي

دهند. ميـزان   رود تعدادي جان خود را از دست مي و احشام همراه سيل مي رود هاي زيادي از بين مي خانه

و مالكين تقاضاي كاهش  ،شود ي مختلفي ارائه ميها خسارات بسيار سنگين بوده كه از طرف دولت كمك

  نمايند. % به علت خسارات وارده را مي25ماليات به ميزان 

نمايـد. بخشـي از پـل والـرين در      هاي مهمي را جـاري مـي  روز در منطقه سيالب5آسا به مدتباران سيل خوزستان  (ديماه)1302

دهند ولي  شود و تعدادي جان خود را از دست مي ميخانه و مغازه تخريب  200در اهواز  شكند شوشتر مي

خسارات به مزارع و احشام فراوان بوده است. در خرمشهر تعدادي از اعراب همراه بـا احشـام خـود از بـين     

گير  شتابند و براي نجات شهر دستور ساخت بند سيل خانمان مي روند و شيخ منطقه به كمك مردم بي مي

هـاي زيـادي تخريـب     يابد و در شـيراز سـاختمان   فارس گسترش مي ق خليجمناطبه شود. سيالب  داده مي

  شوند. مي

در انـار   .هـاي مهمـي بـه بـار آورد     ويژه در انار و رفسـنجان سـيالب  هاي شديد در جنوب ايران بهبارندگي منطقه كرمان  (آذرماه)1302

و جـاده شـرقي و غربـي ايـران از     رونـد   نفر از بين مي2روند و چارپايان عرق شده و  نهرهاي آب از بين مي

  گردد.   اط توسط سيالب تخريب ميقكرمان به سمت ديگر ن

سيالب شديد در منطقه تلفات جاني و مالي سنگيني را به بـار آورد كـه از طـرف شيروخورشـيد وقـت از       منطقه قائن  (ديماه)1303

  آوري كردند. مردم مشهد كمك و اعانه جمع

روستا از بين رفته و خسارات زيادي به محصوالت و به منطقـه  7گزارش گرديده است كه به علت سيالب منطقه قوچان  (خرداد)1304

  وارد شد.

بـاران، ريـزش    متـر  ميلي 450هاي شديد به دنبال ذوب شديد برف كه آذر گذشته به مقدار حدود سيالب شيراز  (بهار)1307

  شد. ها و منازل خسارت وارد يافته بود جاري شد و به جاده
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  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

نمايـد و   خانه را تخريب مي 2000سيالب شديدي جاري مي شود كه به محله بازارشهر وارد شده و حدود  تبريز  خرداد)18(1307

از روستاهاي اطراف توسط سيالب از بـين   اد زياديگردد. تعد تهران تخريب مي-كيلومتر از جاده تبريز 10

ميليـون تومـان بـالغ     2دهند و خسارات وارده بيش از  نفر جان خود را از دست مي 375رود و حداقل  مي

  گرديد.

انه خ 1000اندازد كه حدود  آسا، سيالب ديگري را به جريان ميماه قبل، بارندگي سيل2به دنبال سيالب تبريز  مرداد)21(1307

هـزار   500دهنـد. خسـارات بـه بـيش از      نمايد و تعداد زيادي جان خود را از دست مي ديگر را تخريب مي

گردد. شاه به علـت سـنگين بـودن تلفـات در مهـر مـاه از        ميتخريب تومان بالغ گرديد. محله ماراالن كال 

  نمايد. گير شهررا صادر مي نمايد و دستور احداث سد سيل منطقه بازديد مي

حدي بـوده اسـت    آورد. شدت سيل به را در منطقه بوجود ميآساهاي سيلابرهاي سياه ضخيم، باران مشهد و حومه  (ارديبهشت)1310

خانه تخريـب   130گردد.  متر را پركرده و وارد شهر مي 6كه در ظرف چند ثانيه خندق شهر به عمق 

اي  ند. كشف رود بـه نحـو بـي سـابقه    رو گردد گوسفندان و احشام و مرغان زيادي همراه سيل مي مي

هـزار  100آورد. خسـارات وارده بـيش از    بـار مـي   طغيان كرده و خسارات زيادي را در اطراف خود بـه 

مشهد در چند نوبـت   –تومان بوده است. هواي مرطوب و باراني تا ماه تير ادامه داشت و جاده تهران 

  بيند. آسيب مي

هـاي مهمـي در اطـراف كرمـان      اي تمام منطقه كرمـان را دربرگرفتـه و سـيل   رهاي شديد جادهرگبا ماهان–كرمان  (خردادماه)1311

اي  شود و عـده  رود و تعدادي قنات تخريب مي خانه در شرق كرمان از بين مي 150آورد.  وجود مي به

دهند. ادامه بارندگي شديد در هفته بعد، ترس و وحشت شديدي بين مـردم   جان خود را از دست مي

ميليـون تومـان خسـارات مـالي     10آورد ولي با هشدار اهالي خسارت جاني كم شده، حداقل  ار ميب به

گردد. تلفـات   خانه و محصوالت كشاورزي مي 500رشته قنات و بيش از  500آيد كه شامل  بار مي به

شـود.   زدگان دعوت مـي  از مردم براي كمك به سيل ، ونفر گزارش شده است 200تا  100جاني بين 

بندي جديد شـهرهاي ماهـان و كرمـان     گردد و در نهايت صرف خيابان آوري مي نات مختلفي جمعاعا

هـاي   هاي مهيـب باعـث بـاال رفـتن نـرخ غـالت و احشـام سـاير فـرآورده          گردد. وقوع اين سيالب مي

  سال ادامه يافته است.   5كشاورزي گرديد كه حداقل تا 

درپـي بـوده    هاي پـي  شود كه اين سيالب به دنبال بارندگي قه در اين ماه جاري ميسيالب ديگري در منط باغين-بم  مرداد)10(1311

  است.

جام سبب از بـين رفـتن    هاي تاخيري فصل، در خراسان توام با تگرگ و رگبار بوده است كه در تربتباران تايبادخان–جام تربت  (ارديبهشت)1312

گردد. گرچه خسـارات   االغ) و يك انسان مي 150 محصوالت كشاورزي و قنوات و تعدادي چهارپا (ازجمله

  وارده به روستاي تايبادخان در شمال شرقي مشهد قابل توجه بوده است.

ب برف شديد كه در پـي  وهايي از لرستان و بختياري ذ سال در خوزستان و بخش25براي اولين بار بعد از خوزستان  (بهمن)1313

هاي دز، كارون و كرخه بـه وجـود آورد.    ن مهمي در رودخانهطغيا ،هاي مداوم سنگين حاصل شد بارندگي

آهن و منطقه غرب اهواز وارد شد و به باغات و مـزارع خسـارات قابـل توجـه وارد      خسارات سنگيني به راه

شود كـه شـهر را نجـات دهنـد،      وقت ايجاد مي بند) موقت در اسرع گرديد. در اطراف اهواز خاكريزي (سيل

ميليون ريال خسارت  و ده خانمان شدند نفر بي 80در اين مدت ،خسارت وارد شد مناطق نفتي و انديمشك

هاي آبادان و خرمشهر به ويژه گمرك خرمشهر كاالهـاي زيـادي را از بـين     وارد شد. اما سيالب در خيابان

بند اطراف شهر مرمت شده بود خسارات كمتر بود. مجددا سيالب ارديبهشت خساراتي به  برد. اگر سيل مي

  هاي منطقه لرستان وارد نمود. پل

مناطقتربيشدر   (خردادماه)1313

  ايران

هاي سنگيني در ارديبهشت و خرداد ادامه داشت سبب جاري شدن سيالب به ويژه در قـم گرديـد و   باران

  شرقي  منشعب از تهران خسارت وارد گرديد. هاي جنوبي و جنوب خانه تخريب و به جاده 1000

آوج (آوه)–فيروزكوه  (مردادماه)1313

  و كرمان

نفـر را   30چنين در فيروزكوه سيالب  آهن در گردنه اسدآباد براثر سيالب خسارت وارد شد. همبه تونل راه

خانه و از بين رفتن  80 ببه كام خود برده و در آوه قزوين تخريب و خسارت به بار آورد و در كرمان تخري

  بخشي از محصوالت كشاورزي حاصل شد.
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زمـان بـا رگبـار و     هـا، هـم   شود كه ناشي از باران شديد بر روي برفسيالب مهيبي از قله سهند جاري مي تبريز  مرداد)21(1313

و ديواره هـدايت سـيالب را شكسـته و تـا      گردد تگرگ بوده پس از تخريب دهكده پنج شلوار وار تبريز مي

نمايد. خوشبختانه پليس زمان كافي براي اعالم خطر به  جاده تهران بر سر راه خود هر چه بوده تخريب مي

يابنـد، ارتفـاع سـيالب     را داشته است كه از اين رهگذر، بسياري از مرگ نجات مي ها مردم و تخليه خيابان

هـاي شـهرداري،    متر بوده است. سيالب به منطقـه بـازار، سـاختمان    2/1ها بيش از  جاري شده در خيابان

هـا   نمايـد. در خيابـان   شوند) خسـارات عمـده وارد مـي    كنند ولي بعدا دستگير مي زندان (زندانيان فرار مي

خانـه   2000نمايد و حدود  ي بزرگ (هزاران قطعه سنگ) پس از فرو كشيدن سيالب بر جاري ميها سنگ

گـردد.   گردند. كاالهاي زيادي در بازار طعمه سيالب مي برداري ساقط مي د يا از حيز بهرهگرد يا تخريب مي

ها بـين   ميليون تومان بوده كه ارقام رسمي آن 15گردد.كل خسارات را بيش از  منابع آب شهر تخريب مي

يدي در ميليون تومان بوده است. در روز بعد رگباري شديد همراه با رعد و بـرق وحشـت شـد    300تا  15

هاي مهندسي معلوم  شود. بعد از بررسي مردم به وجود آورد و سريعا شهر در مقابل سيالب سنگربندي مي

ديـواري   شود داري بوده است. كه تصميم گرفته مي بند شهر بدي نگه شود كه علت شكست ديواره سيل مي

هـا بـه    كند و بقيه هزينه ت ميهزار تومان پرداخ200گير ساخته شود. دولت  با مصالح بنايي به عنوان سيل

  شود.   صورت اجباري از مردم گرفته مي

شـود. زابـل در    بيرجند شسته مـي  –نمايد كه جاده زاهدان اي در منطقه ريزش ميسابقهبيباران شديد و سيستان  (بهمن)1314

كننـد.   ري ميافت كه نظاميان و مردم فورا بندي در اطراف شهر احداث و از بروز خسارات جلوگي خطر مي

  زارها از بين مي رود.  هكتار از گندم 500بند سيستان بيش از  با شكستن سدهاي سيل

دهنـد. خسـارات    باران سنگين سبب جاري شدن سيل در منطقه شده و تعدادي جان خود را از دست مي شيروان  خرداد)26(1314

  هزار تومان بوده است. 150بيش از 

بنـد در   رگبار، رعد و برق شديد در سرتاسر آذربايجان حاكم شده و در تبريز كه هنوز كار احداث سد سيل و مهابادمنطقه تبريز  مرداد)12(1315

خانـه   10دست اقدام بوده و با ارتفاع نهايي نرسيده بود باز هم سـيالب در شـهر خسـارت بـه بـار آورد و      

 29هاي زيـادي را تخريـب،    شده مغازه شود. در بعدازظهر همان روز سيالب به بازار مهاباد وارد تخريب مي

خانـه نيـز سـيالب     شـود. در شـرف   زخمي و بيش از يك ميليون تومان خسـارت وارد مـي   56نفر كشته و 

ها را بـاز   ها بسته مي شوند كه در مدت كوتاهي آن خسارت به بار آورد به ويژه محصوالت كشاورزي، جاده

  مي نمايند. 

نمايد. كشت خشخاش كال از بـين   ها وارد مي باران سنگين و سيالب خسارات به مزارع، احشام و ساختمان رانباجگي–خراسان   (ارديبهشت)1316

  رود. در اين سال وقوع سيالب در نايين و اصفهان نيز گزارش شده است مي

تقريبـا كـل شـهر     با هجوم ابرهاي ضخيم و سياه و ريزشي ناگهاني، سيالب سهمگيني به وجـود آمـد كـه    نهاوند  (شهريور)1317

نفر غرق شدند. در اين سال در آذربايجان و دزفول وقوع سيالب گـزارش   100نهاوند تخريب شد، حداقل 

  شده است.

اي بـه ويـژه در    هـاي گسـترده   در تمام مناطق شرقي ايران باران سنگين ارتباطات را قطع كرده و سـيالب  شرق ايران  (بهار)1318

واسـطه همـين عامـل)، در     ها بـه  ها و طغيان رودخانه از ذوب كامل برف سيستان خسارت به بار آورد (قبل

كند. در سيسـتان سـيالب در حجمـي حـادث      بيرجند دو بار سيل جاري شد كه به بازار خسارت وارد مي

سال اخير مشاهده نشده بود و به همين جهت خسارات قابل تـوجهي بـه    40-30شود كه نظير آن در  مي

بنـدي كـه توسـط     شكند. سيل و كانال اطراف زابل در چند منطقه مي شود ت وارد ميمزارع، روستاها، قنوا

دفاع باقي مي مانند. اما وبا در زابل از خرداد  دهد. ولي روستاها بي ارتش ساخته شده بود. شهر را نجات مي

  شود. كند كه دارو و پزشك از تهران به منطقه ارسال مي تا شهريور در منطقه بيداد مي

شود و يـك   خانه مستغرق مي 20 ،شويد را مي برق، بخش اعظم دشت تبريزوتگرگ سنگين، رگبار و رعد تبريز و باراندوز  تير)7(1318

روستا صدمه مي بيند. از جلفـا   20رود. در باراندوز  انبار غالت دولتي در سيالب فرو مي شود. زن كشته مي

  ا برده است.اي از غالت ر رسد كه سيالب بخش عمده نيز خبر مي
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  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

خانه را جارو كـرده  200شود و همراه خود  ين سيالب مشاهده شده در قرن اخير در يزد جاري ميتربزرگ يزد  (فروردين)1320

فتـه  رگ بنـدي در شـمال شـهر    م به احداث ديـواره سـيل  برد. براي جلوگيري از خسارات بعدي تصمي و مي

  شود. هزار تومان از طرف كسبه پرداخت مي 150شود كه حدود  مي

آهـن   نمايـد. بخشـي از راه   ها خسارت وارد مي گردد و به پل سيالب فراگير سبب قطع ارتباطات منطقه مي سمنان  (ارديبهشت)1323

  شود. نزديك فيروزكوه توسط سيالب برده مي

گيـرد و بنـدر از    نمايد، خرمشهر در خطر جدي سيالب قرار ميسيالب فراگير منطقه ارتباطات را قطع مي خوزستان  (بهار)1325

  گردد. شود و فشار به بندر شاهپور وارد مي سرويس خارج مي

نفـر جـان    21بينند و  تاها صدمه ميبار آورده كه تعدادي از روسسنگين در منطقه سيالب بهفباران و بر ناحيه اصفهان  (زمستان)1327

هـاي مختلـف بـه     گردند. كمـك  خانمان مي نفر بي 2500دهند و بسياري مفقوداالثر و  خود را از دست مي

  ارديبهشت) –كند(در فروردين  شود. در همين سال زاينده رود طغيان مي زدگان ارايه مي سيل

  گردد. اما محصوالت كشاورزي رشد خوبي مي يابند.ات قطع ميهاي شديد ارتباطبه علت بارندگي خوزستان  (بهار) 1328

روستا نـابود   30رسد و  هاي فراگير از راه مي بعد از سالي خشك، زمستاني سخت و بهاري پرباران با سيالب سيستان  (بهار) 1328

شـود.   د كه توسط سيل بـرده مـي  وشده ب ورود. بخشي از غالت در ها به زيرآب مي تاي آن12گردد كه  مي

نفـر و در روسـتاها   10شـود. در زابـل هـر روز     گردند. قحطي بر منطقه حاكم مي خانمان مي هزاران نفر بي

شود، اپيدمي تيفـوس در زاهـدان    نفر مردند. آذوقه و ارزاق از تهران حمل و به نحوي توزيع مي100حدود 

نده به مشهد مي روند. بسـياري  پناه 12000نمايند. حداقل  كند و مردم از منطقه فرار مي محشر به پا مي

شـود.   گـردد. از پاكسـتان ارزاق آورده مـي    شوند و فالكت بر مردم مستولي مـي  ها پراكنده مي در مسير راه

  دهند.  ساله گسترش كشور قرار مي7باتوجه به خسارات سنگين، بازسازي منطقه را در برنامه 

هـا خسـارت وارد    آورد كـه بـه مـزارع و دام    زمان با آن، سيالبي به وجود مـي رف همباران سنگين و ذوب ب منطقه كرمانشاه  (ارديبهشت)1328

  ريزش داشته است.  متر ميلي 560نمايد. فقط در فصل زمستان بيش از  مي

و  هنفر جان خود را از دست داد14آميز بوده ولي حداقل  شود. ارقام اوليه اغراقهاي مهم جاري ميسيالب زاهدان  (بهمن) 1329

  بيند.  هاي شهر ويران شده خسارت مي خانه 3/1رود و حدود  ل و منال فراواني از دست ميما

  شود. هاي كهنه و سست تخريب مي شود و تعدادي از خانهدر ميانه سيالب جاري مي ميانه  (ارديبهشت)1329

هـا خسـارات    گيـرد. پـل   را فـرا مـي   در نتيجه يك توفان كوتاه ولي با رگبار بسيار شديد، سـيل كـل شـهر    مشهد  خرداد)8(1329

گردد. تخليه سريع شهر توسط اهالي با دستور مـاموران انتظـامي انجـام     خانه ويران مي 1500بينند و  مي

هاي  ها و انجمن شود. جمعيت اي براي بازسازي ارايه نمي گردد. اما هيچ نوع برنامه شود و نظم برقرار مي مي

هـا اعـالم مـي     شوند و احداث ساختمان براي كـم بضـاعت   سيج ميآوري كمك و اعانه ب مختلف براي جمع

رسد كه تا زمستان كارهاي الزم انجـام شـود. عليـرغم دسـتورالعمل شـهرداري       شود. ولي بعيد به نظر مي

روهـا، اهـالي در همـان     القعرها و نهرها و سيالب هاي مجاور به خط مبني بر پرهيز از ساختمان مجدد خانه

  درت به احداث بناي جديد نمودند.هاي قبلي مبا زمين
  

آوري  هاي مختلف ايران و خارج و اعضاي سفارتخانه و كنسولگري انگلستان در ايران جمع روزنامه بينت فوق از ااطالع

الهـاي آسـماني   ب مخـاطرات و «تحـت عنـوان    1984و توسط آقاي چارلز ملويـل در مجلـه مطالعـات پارسـي بـه سـال       

  به چاپ رسيده است.» 1950ن تا سال (هيدرومتئورولژي) در ايرا
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