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 خسارات وارده به سازه ها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای ایالم بر اثر سیالب های  مورخه 89/1/4 لغایت 89/1/11

 ردیف شهرستان نام تاسیسات خسارت دیده نوع خسارت

تخریب و پرشدگی کانال ایستگاه پمپاژ 

 ناحیه شمالی

شبکه آبیاری وزهکشی دشت 

 عباس

 دهلران

1 

زهکش اصلیپرشدگی و انسداد   

 پرشدگی زهکش های فرعی

 دشت وزهکشی آبیاری شبکه

 عباس
1 

 تخریب خط انتقال نهرعنبر

(GRP لوله   ) 
 3 شبکه آبیاری و زهکشی دویرج

خسارت وارده به تاسیسات برقی و  -

 مکانیکی سد انحرافی

تخریب کانال، پل و پرشدگی کانالها -

 توسط رسوبات

 4 شبکه آبیاری پهله و پرچینه

بند سیل تخریب  شبکه گاوی وزهکشی گاوی 

 مهران

5 

تخریب بخشی از جاده دسترسی سدشهید 

 آل اسحاق

شبکه آبیاری و زهکشی 

 کنجانچم
6 

پر شده کانالها توسط رسوبات و تخریب 

متر 152کانال به طول   

 زهکشی و آبیاری شبکه

 کنجانچم
7 

تخریب قسمتهای ساماندهی شده  وعملیات 

 ساماندهی بحرانی 
 9 ساماندهی رودخانه کنجانچم

 8 شبکه آبیاری گدارخوش تخریب جاده دسترسی و دو دهنه پل

 آسیب به و آبیاری شبکهتخریب کانال 

شبکه پمپاژ ایستگاه تاسیسات  

 شبکه آبیاری

گالن-آمیرآباد  
12 

کمربندی تا پل ساماندهی رودخانه از پل 

 بلوار امام شهر مهران
 11 رودخانه شماور

 11 رودخانه گاوی  ساماندهی قسمتهای در معرض خطر 

پرشدگی و آسیب به تاسیسات مکانیکال و 

 تخریب دیوارده های کنار

 سیکان رودخانه سدهای انحرافی

ساختمان 3به تعداد  
 دره شهر

13 

متر و پرشدگی حدود  دو  122تخریب 

 کیلومتر از کانال های فرعی
 14 کانال های آبرسان
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خسارت نوع دیده خسارت تاسیسات نام   ردیف شهرستان 

تخریب کامل مسیر انحراف آب به سمت 

 ایستگاه 

 شبکه آبیاری و زهکشی هلیالن

 چرداول

15 

کانالها از قسمتهایی تخریب-  

پرشدگی کانالها به دلیل هجوم سیالب-  

هلیالن زهکشی و آبیاری شبکه  
16 

انتقال آب کشاورزی به  خط کامل تخریب

  (422فوالدی لوله) متر 322طول 

خط لوله انتقال آب روستای چم 

 قوله
17 

متر و پرشدگی  722تخریب به طول حدود 

 توسط رسوبات 

 کانالهای سنگی انتقال آب 
19 

 پرشدگی و متر 522 حدود طول به تخریب

رسوبات توسط  

آب انتقال سنگی کانالهای  

 سیروان

18 

آب شستگی شدید کناره ها وانحراف آب 

 رودخانه 

 سد انحرافی طاق گاورین
12 

ار کار افتادگی تابلوها و سایر تاسیسات به 

 دلیل برخورد صاعقه

خط انتقال برق اختصاصی سد و 

 تاسیسات آبی 

 ایوان

11 

 11 اداره شهرستان  تخریب دیوار و لزوم انحراف آب مسیل

آب شستگی شدید دستک های دو طرف پل 

 انتهای دریاچه در روستای سرتنگ

 سد کنگیر
13 

تخریب کانالهای روستاهای شهرستان به طول 

متر و پرشدگی کانال ها  822  

 کانالهای سنگی انتقال آب
14 

پرشدگی کانال اصلی -  

تخریب بخشی از دستک و آسیب به -

 تاسیسات مکانیکال سدانحرافی

 شبکه آبیاری و زهکشی موالب

 آبدانان

15 

کیلومتر  3متر و پرشدگی حدود   152تخریب 

 از کانال های فرعی 

 کانال های آبرسان 
16 

 17 ایالم  جاده سد ایالم  رانش جاده دسترسی به تاج سد 

ایستگاههای هیدرومتری به تعداد  تخریب کلی و الیروبی 

دستگاه  12  

کلیه 

 شهرستانها
19 

درمنطقه دشت عباس جهت کمک به تخلیه 

 سد کرخه.

 پایین دست سد کنگیر ایوان

 خسارت تخریب اراضی ناشی

شهرستانها

ی دهلران، 

 ایوان

18 

 جمع خسارات وارده

 


