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 ردیف

 دز، کرخه 57 46 32 4030 4732 2375 1.60 3800 3.72 14136
 

 1 شوش
 

 2 اهواز + کارون دز،کارون 71 30 26 15673 4548 2332 1.10 2566 3.57 9623
 

 3 شوشتر دز 45 45 18 4009 1530 1582 1.19 1883 3.75 7061
 

 4 شادگان کارون 34 14 28 4823 2590 1115 1.21 1349 3.84 5194
 

 5 دشت آزادگان کرخه 43 43 8 17297 656 545 1.44 785 4.05 3179
 

 6 حمیدیه کرخه 21 21 19 8136 1612 1451 1.31 1901 3.39 6444
 

 7 باوی دز،کارون 17 8 7 1987 947 790 1.19 940 3.76 3534
 

436 3.49 125 1.25 100 125 1464 3 9 12 
 

 8 دزفول دز

 9 هویزه کرخه 18 18 - 1558 - - - - - -

 

607/49  3.66 349/13  1.28 290/10  740/16  977/60  جمع کل 318 239 141 
 



 

 : نتایج گزارشات دریافتی 

درصد  44.3روستا معادل  141درصد تخلیه و تعداد 75.1روستا معادل  239شهرستان استان،  تعداد  9روستای در معرض سیل در سطح  318به استناد آمار موجود از مجموع  -

 دچار آبگرفتگی شده اند .

 درصد آسیب وارد شده است . 16.9واحد مسکونی معادل  290/10واحد مسکونی واقع در روستاهای در معرض سیل به تعداد 977/60از مجموع  -

درصد تراکم خانوار در واحد مسکونی،  برآورد میگردد در سیل اخیر به  1.28نظر گرفتن میانگین  واحد مسکونی آسیب دیده از سیل در نواحی روستایی و در 290/10با احتساب  -

 درصداز کل خانوارهای در معرض سیل،  آسیب جدی وارد شده باشد .  60خانوار معادل  171/13

 نفر جمعیت در سیل اخیر آسیب وارد گردیده است . 607/49ار استان، به تعداد متوسط بعد خانو 3.66خانوار آسیب دیده از سیل و با در نظر گرفتن  رقم   349/13با احتساب   -

 : توضیحات 

روستا به ترتیب بیشترین میزان روستای در  45روستا و شوشتر با  57روستا، شوش با  71در خصوص بیشترین روستاهای در معرض سیل ، شهرستان های اهواز و کارون با  -1

 روستا از کمترین تعداد روستای در معرض سیل برخوردار بوده است.  12معرض سیل را به خود اختصاص داده اند در این خصوص شهرستان دزفول با

روستا به ترتیب از بیشترین میزان تخلیه روستایی  43روستا و دشت آزادگان با  45با  روستا، شوشتر 46در خصوص تعداد روستاهای تخلیه شده، شهرستانهای شوش با  – 1-1

 روستای تخلیه شده کمترین تعداد را دارا بوده است . 8برخوردار بوده اند و دراین خصوص شهرستان باوی با 

روستا به ترتیب از بیشترین میران روستاهای دچار  26با  اهواز و کارونروستا و  28با شادگان روستا ، اهو 32در خصوص روستاهای دچار آبگرفتگی ، شهرستان های شوش با – 1-2

 روستا دارای کمترین میزان روستای آبگرفته می باشد. 3آبگرفتی برخوردار بوده اند و در این خصوص بعد از هویزه که فاقد روستای آبگرفته میباشد شهرستان دزفول با 

واحد مسکونی به  136/8با  حمیدیه واحد و  673/15با اهوازو کارون واحد ،  298/17با  دشت آزادگاندر خصوص تعداد واحدهای مسکونی در معرض سیل،  شهرستان های  –3

ترین میزان واحدهای مسکونی در معرض سیل را دارا واحد کم 1464ترتیب  از بیشترین تعدادواحد مسکونی در معرض سیل برخوردار بوده اند و در این زمینه شهرستان دزفول با 

 بوده است .

واحد مسکونی آسیب دیده از سیل  582/1با  شوشترواحد و  332/2واحد ، اهواز و کارون با  375/2در خصوص تعداد واحد های آسیب دیده از سیل، شهرستان های شوش با  -2-1

واحد کمترین میزان واحد مسکونی آسیب دیده را به خود  100خود اختصاص داده اند و در این خصوص شهرستان دزفول با  به ترتیب بیشترین میزان واحد های آسیب دیده را به

 اختصاص داده است .

بیشترین خانوار در معرض خانوار به ترتیب دارای  2590و شادگان با 4548خانوار، اهوز و کارون با  4732در خصوص تعداد خانوارهای در معرض سیل شهرستانهای شوش با  -3

 خانوارکمترین آمار خانوار در معرض سیل را به خود اختصاص داده است . 125سیل بوده اند و همچنین دزفول با 



آسیب دیده از سیل و همچنین خانوار بیشترین خانوار  901/1و حمیدیه با  566/2و اهواز و کارون با  800/3درخصوص تعداد خانوارهای آسیب دیده از سیل، شهرستانهای شوش با  -4

 خانوار کمترین آمار خانوارهای در معرض سیل را دارا بوده اند. 125دزفول با 

نفر به ترتیب بیشترین آمار جمعیت آسیب دیده و  061/7نفر و شوشتر با  623/9نفر اهواز و کارون با  136/14در خصوص جمعیت آسیب دیده از سیل،  شهرستانهای شوش با  -5

 . به خود اختصاص داده است نفر کمترین جمعیت اسیب دیده از سیل را دارا 436ن شهرستان دزفول با همچنی

 


