
Journal of Ferdowsi Civil Engineering 49  Vol.35, No.2, 2022.(49-62) 

https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/  DOI: 10.22067/jfcei.2022.74235.1103 

 

 

Risk Assessment of the Shatt Al-Arab 

Overflow in Basra* 

Reserch Articel  
 

Hossein Etemadfard1          Nemah Aldirawi2     

Hamed Kharaghani3 

 

1. Introduction 
Floods are one of the most common, widespread, and 
costly natural disasters in the world. Floods can classify 
into three groups: a) flash floods that usually occur within 
6 hours after heavy rainfall; b) river overflow due to 
continuous rainfall in large catchment areas; and c) coastal 
floods, caused by coastal storms that are often amplified 
by tidal cycles. As mentioned, one of the most important 
types of floods occurs because of the increase in the 
volume of water and lack of sufficient space to transfer 
that, which refers to overflowing rivers. Overflowing can 
cause significant financial and human damage to urban 
environments. The occurrence of this event can have 
various reasons, such as climate change, sedimentation in 
rivers, human changes in soil and landuse, and 
environmental and hydrological factors. 

The advent and development of spatial information 

technologies have made it possible to collect and store 

data, analyze and process, and generate output maps. An 

example of such a map is a valuable zoning map, which 

produced by analyzing the current state of a region, helps 

to identify and classify areas based on one or more 

specific criteria. 

Since the phenomenon of flooding causes inevitable 

damage to the environment and humans, this event's risk 

can be used as a criterion for zoning an area. For the river 

overflow study, firstly, the factors affecting the severity of 

river floods are identified, then these factors are adapted 

to the environmental conditions of the study area. These 

criteria can be classified as hydrological (like the 

characteristics of the river including its width, height, and 

depth at different stages), meteorological (including 

rainfall periods and rainy seasons), natural, landuse, and 

others that affect the occurrence and severity of floods. 

Their effects have different roles and weights in different 

cities and regions. 
This study tried to explore some of the existing criteria 

in a region in Iraq. There are many villages, agricultural 
lands, and urban facilities in the Shatt Al-Arab River 
Basin in Basra Province, Iraq, which are at risk of 
flooding. For this reason, it is necessary to spatially 
evaluate and analyze the areas prone to river flooding and 
prepare a map of floodplains in this area. 

This study investigated the river overflow risk in the 
areas around the Shatt Al-Arab River. For this purpose, 
river characteristics and required data, including depth 
and width of the river collected in 12 cross sections of the 
river and landuse data of the study area were extracted 
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through satellite images. The innovation of this research 
is determining the desired criteria for estimating river 
flooding. After determining these criteria, the riverside 
zoning was done, which is the identification and 
presentation of five groups for areas with different degrees 
of risk. This is another innovation. Finally, the assessment 
and zoning of the Shatt Al-Arab river overflow in the city 
of Basra, which is a precious area in terms of agriculture, 
population distribution, and port, was provided as the river 
overflow risk map. 

A quantitative and interpretive analytical method were 

used based on spatial data. It should be mentioned the 

result of the study is completely applicable and can be 

base for making the decision. 

 

2. Implementation 

There are seven types of landuse around the Shatt Al-

Arab, including commercial, military, wharf, park, 

industrial, agricultural, and residential areas. According to 

previous studies and the damage caused by past floods, a 

distance of 500 meters around the river was studied to 

determine landuses. In order to classify the river overflow 

risk along the streamway, it is necessary to select the 

appropriate index. Due to the direct effect of the geometric 

dimensions of each section of the river on the capacity of 

the passing water volume, the width and depth of the river 

were selected as the two primary indexes. In addition, for 

a more reasonable assessment, the product of width and 

depth was used as the main index. 

It was assumed that water flow filled the largest cross 

section of the river, and then the overflow situation was 

investigated in other sections. That is, that the largest 

section is in the lowest flood risk category. Based on the 

obtained results, the risk level of each of the landuses 

around Shatt Al-Arab was found. All landuses along with 

their area were classified into 5 quality categories: very 

low, low, medium, high, and very high. Figure 1 shows 

the zoning of the Shatt al-Arab route in terms of overflow 

risk assessment. 

 

3. Results and discussion 

Risk assessment indicators computations were 

implemented in GIS environment and risk maps and 

spatial analysis of landuses were prepared in statistical 

tables and graphs. Spatial analytical methods using GIS 

help managers' decision-making process and prevent river 

overflow risk. 

The numerical results show that a large part of the 

region around the river has been used for agriculture, and 

over 70% of them are in the category of medium to very 

high risk. Floods damage agricultural land and make it 

difficult to grow crops and provide food to surrounding 

areas. 
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Figure 1. Zoning of the Shatt al-Arab route in terms of flood risk assessment 

 

The residential part is about 45 square kilometers and 

about 38 square kilometers is between medium to very 

high risk. In other words, among the existing landuses, 

residential use has the highest level of sensitivity, so that 

in most cases, the damage to it is irreparable. 

The share of industrial use of the space adjacent to the 

river is 2 square kilometers, all of which is in the medium 

to the high-risk range. The flooding of industrial facilities 

causes a lot of direct and indirect damage. Its straight 

effect is the failure of industrial equipment due to flooding 

and the indirect effect is the unemployment of people 

working in factories and surrounding industrial towns. 

Another landuse around the river with an area of about 2.8 

square kilometers is the pier. Based on numerical analysis, 

all areas are in the category of medium to high risk. 

There is a park in Shatt al-Arab; it has been at a high-

risk level with an area of about 17 square kilometers. This 

region is adjacent to water on all sides and requires great 

care and continuous management before a crisis occurs. 

Commercial landuse covers an area of nearly 6 square 

kilometers and it has been in the category of medium-risk 

level. Although this landuse is not in the high-risk 

category, in the event of an overflow, the financial burden 

of damage can be significant. 

Finally, military landuse, due to its convenient 

location, has very little risk at the time of the overflowing. 

The results of this study indicate that GIS has played a 

significant role, that is, as an effective tool in spatial 

analysis. 
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ربی شهر بندری بصره شمال غ کیلومتری 74کیلومتر است و از به هم پیوستن دو رود دجله و فرات در شهر قرنه که در  200العرب حدوداً به طول رود شط چکیده

جاری شدن  چنینهمهای مکرر و مستعد خطر و ریسک طغیان رود و تغییرات اقلیمی، باران تأثیرگیرد. این رود تحت ، شکل میاستشدهدر جنوب عراق واقع 
و تحلیل  . هدف از این پژوهش ارزیابیاستهها و نتایج مخرب آن بودالعرب در محدوده شهرستان بصره شاهد وقوع سیالب. حوضه رودخانه شطاستسیل 

برای برآورد  GIS در این پژوهش از باشد.می )GIS( گیری از سیستم اطالعات مکانیشهرستان بصره عراق با بهره محدودهالعرب در مکانی خطر طغیان رود شط

اطراف  یهایکاربرن انواع های موجود استفاده خواهد شد. با مشخص نمودالعرب در منطقه بصره با بهره از دادهبندی مناطق طغیان رود شطو ارزیابی مکانی و پهنه

های کشاورزی با توجه به مساحت زمین دهد که کاربریکند. نتایج نشان مییدر مناطق با خطرپذیری مختلف ارائه م هاآنرودخانه، تحلیل دقیقی از نحوه توزیع 

طغیان  ریناپذجبرانصدمات  زیادی در پیشگیری از ایجاد تأثیرتواند قرار دارد. نتایج این تحقیق می طغیانها در معرض خطر زیادی که دارند بیش از سایر کاربری
 .در این محدوده داشته باشد

 .، بصره.العربشطی، سامانه اطالعات مکانتحلیل مکانی، طغیان رودخانه،  کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 یایبال نیترنهیو پرهز نیترگسترده ن،یتراز متداول یکی لیس
 لیس، گزارش سازمان ملل متحد براساسدر جهان است.  یعیطب

 همراه داردبهتلفات را  نیشتریب یگرید مخاطرهبا هر  سهیدر مقا
 هایسیلکرد: الف(  بندیطبقهبه سه گروه  توانیمرا  لیس .[1]

رخ  دیشد یساعت پس از بارندگ 6که معموالً در عرض  یناگهان
 هایبارشاز  ی، ناشدر دشت هارودخانه انیب( طغ ،دهندمی

 یناش ،یساحل هایسیلو ج(  زیمداوم در مناطق بزرگ حوضه آبر
 یجزر و مد هایچرخهاغلب توسط  که یساحل هایطوفاناز 
های بر خسارتعالوهدر صورت وقوع سیل  .[1] شوندمی تیتقو

شود. های زیادی به شهرها وارد میجانی از نظر مالی نیز آسیب
بزرگ ساالنه  یشهر ساحل 136در  2005متوسط تا سال  طوربه
که  استشدهدر جهان گزارش  لیدالر خسارت س اردیلیم 6

و  یاجتماع راتییتغ قیتنها از طر 2050شود تا سال یم بینیپیش
 [3]مطالعه  کی. در [2] ابدی شیدالر افزا اردیلیم 52به  یاقتصاد

 یدر دما یگرادسانتیدرجه  4 شینشان داده شد که افزا اًریاخ

 دوره از برابر 5از  شی)ب لیخطر س دیشد شیمنجر به افزا یجهان
 از ٪73 تقریباًشود که یم یی( در کشورها2005-1976 هپای
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 لیرا تشک یجهان یناخالص داخل دیتول از ٪79جهان و  تجمعی
 دهند.یم

افزایش حجم آب  دلیلبه ،ترین انواع سیلیکی از مهم
به وقوع  رودخانه و عدم وجود فضای کافی برای انتقال حجم آب

ها شود. طغیان رودخانهطغیان یاد می عنوانبهپیوندد که از آن می
در جهان است که صدمات  طبیعیترین خطرات یکی از مهم

رود این خطر در آینده دارد و انتظار می همراهبهاقتصادی زیادی 
 یتوان به عوامل مختلفیرا م افزایش پیدا کند. وقوع این اتفاق

 ،های در رودخانهگذاررسوب ،ییآب و هوا راتییتغکه  نسبت داد
 چنینهمو  نیزم یو کاربر خاکآمده در وجودبه یانسان راتییتغ

 انیطغ. [4] ن استی از جمله آاقتصادی و عوامل اجتماع

که در  هستند یعیطب یایبال نیترنهیاز پرهز یکیها رودخانه
 .[5] شودها، دلتاها و مناطق ساحلی مشاهده میحوضه رودخانه

جاد سیالب رودها یمنجر به افرایندهای درباره وقوع طغیان و 
مطالعات زیادی انجام شده که خصوصیات مختلف این نوع 

ها هنگام وقوع را آن و تغییرات احتمالی ها را بیان کردهسیالب
 .[9-6داشتند ]بیان 
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توان به پژوهش در زمینه مطالعات مشابه انجام شده داخلی می

 رشباهای از داده دهستفاا با اشاره کرد که [10] رانهمکاو  رشنگا

 هحوض یزیخلیس تشدساله  28دوره  یکدر  نهروزا بیو د

 ضریب اتتغییر ندداد رو ننشا نتایج که نددکر سیربررا  نکشکا

 گرزر .ستادهبو یصددر 84 شددارای ر حوضهساالنه  بناروا

 رد،بجنو رانچنا خانهروی رود بر مطالعه با [11] ادنژمعصومیو 

 حریم حد تعیینرا در  (GIS) مکانی تطالعااهای سامانه دبررکا

 بسیالبندی به پهنهو  ندداد ارقر سیربر ردموها خانهرود بسترو 

اصالنی و  در تحقیق دیگری .ختندداپر خانهرود ینا سطحدر 

به  ،در پهنه استان تهران GIS یریکارگه با ب [12پور ]مهدی

 لیتحل جینتاریزی کاهش خطرپذیری سیالب پرداختند. برنامه

و خطر و  یناامن جادیچه باعث اآن دهدمی نشان هاهای آنداده

 دیمخاطره و تهد عنوانبهاز بارش  یناش البیمطرح شدن س

 و هارودخانه میبه حر یتوجهینادرست و ب ینگزیمکان ود،شیم

است که گاه  هاییگاهتوسط سکونت رگیلیس هایپهنه اشغال

 [13] رانهمکازواره و  حفال است.شدهبنا  رمجازیغ صورتبه

اوج  بید ارمقد یبر رو را رشبا مکانی یعزتو قطعیت معد تأثیر

 .ندداد ارقر سیربر ردمو لورکا مونتاز روش  دهستفاا با بسیال

را  رشبا اومتد ثرا حساسیت تحلیلاز روش  دهستفاا با چنینهم

 تأثیر دهندهنشان هاآن نتایج .کردند تحلیلاوج  بید انمیزروی  بر

سازی شبیه نتایجروی  بر لمدهای ورودی قطعیت معد هعمد

 [14]نیا ی قوامی و محمدیپژوهش در .ستا بناروا رشبا لمد

 GISبا استفاده از  النیاستان گ زیخلیسمناطق  یمکان ینیبشیپبه 

 یاهیپوشش گ ب،یو هفت پارامتر دما، رطوبت، بارش، ارتفاع، ش

ها از روش رگرسیون معمولی، آن .اندو فاصله از رودخانه پرداخته

دار جغرافیایی و رگرسیون وزن پیرسون بستگیهم ضریب روش

مناطق  ینیبشیپاستفاده کردند که روش آخر بهترین نتایج در 

 .استهخیز ارائه نمودسیل

توان به پژوهش از مطالعات پیشین خارجی می چنینهم

 بر بسیال تأثیر مطالعه به اشاره کرد که [15]و همکاران  یوپیز

 باها . آنختندداپر هنددر  بمبئی ساحلی شهردر  یشهرهای زهسا

 یبررکاو  مینز سطح پوشش اتتغییرهای نقشهاز  دهستفاا

 بارا  مختلف ضیهای ارایبررکا ایبر سیل خطر نقشه ،ضیارا

داد  ننشا نتایج. نددکر تهیه HEC-RAS لیکیروهید لمد

 وردبرا ایبر HEC-RAS لمد توسط سیلبندی پهنههای نقشه

 [16]کالیانوپا و همکاران  .ستا مؤثر ربسیا سیل خطرو  بسیال

 برای لورکا مونت بچورچهااز  دهستفاا با شمالی یلیناروکادر 

 قعیاموداد در  ننشا نتایج و ختندداپر قطعیت معد لیوتحلهیتجز

 صددر 4/80 تا دشومی دهستفاا بسیال لکنترهای زهسااز  که

 (EAD) ساالنه رنتظاا ردمو رتخسا کاهش دموجو ضعو بهنسبت

 نسهافردر  [17]جورجز و همکاران  -سنت .نددکربینی پیشرا 

 سیل رتخسا یسازدر مدل قطعیت معد منابعبندی تبهر منظوربه

سازی لمد هنجیرز طریقاز  نطمیناا معد منابع تحلیلو  تجزیه با

 ختندداپر لورکا مونتاز روش  دهستفاا با قطعیت معد یابیارز به

 دیقتصاا بخش به بستگی نطمیناا معدبندی تبهر ندداد ننشاو 

دارد  (دیقتصاا یهاتیفعال ورزی،کشا مینز ،خصوصی )مسکن

وو و  .ستا توجهقابل رتخسا -عمق منحنیدر  قطعیت معد

بعدی و دوبعدی را با های هیدرودینامیک تکمدل [18]همکاران 

GIS سازی پویای شبیه منظوربهزمانی -یمکان صورتبه

های سیل تلفیق کردند. در این سامانه پشتیبانی تصمیم، ریسک

یک مدل سه بعدی از ناحیه مطالعه و امکانات مهندسی 

ی مبتنی بر بعدسهی سازمدلهیدرولیک با استفاده از فناوری 

تواند ایجاد شود. مبتنی بر این می سرعتبهتصویربرداری 

زمانی چندمنبعی برای -مکانی هایچارچوب، یک پلتفرم داده

های ریسک سیل برای مخزن ژیاشان در رود ویهه سازیشبیه

مطالعه موردی توسعه یافت. نتایج ارزیابی مدل در مقاله  عنوانبه

و  کینامیدرودیههای نشان داد تلفیق مدل [18]وو و همکاران 

GIS های ریسک سیل را برای پشتیبانی تصمیم سازیبازده شبیه

های سیل سازیهای بصری پویا و شبیهسازیون شبیهچهم

یک  [19]تواند بهبود بخشد. مونیر و همکاران شکست سد می

براوردهای مدل هیدرولوژیکی و یک مدل هیدرولیکی مبتنی بر 

سازی شبیه منظوربهو سنجش از دور را  GISشده از استخراج

هانی در های ناگی به رویدادهای سیلالبیسپاسخ جریان مسیل 

پاکستان تلفیق ساختند. این مطالعه با استفاده از تلفیق تکنیک 

پارامترهای هیدرولوژیکی مختلف را برای  GISو سنجش از دور 

ها ها در یک سطح پیکسل استخراج ساختند. تلفیق این مدلمدل

های سازی درجات و شرایط سیلمشخص شد که توانایی شبیه

را داراست. این دو مطالعه مشخص ساخت  ترقیدق طوربهناگهانی 
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زمانی بازده و دقت  -های تحلیل مکانیها با روشتلفیق مدل

 تواند بهبود بخشد.های سیل را برای مدیریت سیل میسازیشبیه

پذیری مناطق اطراف در تحقیق حاضر، به مطالعه ریسک
بصره کشور عراق پرداخته  شهرستانالعرب واقع در شط هرودخان

وری اگرداین امر ابتدا با مطالعه مشخصات رودخانه و  شد.
مقطع  12های مورد نیاز که شامل عمق و عرض رودخانه در داده

های کاربری داده زمانهمعرضی رودخانه بود، صورت گرفت و 

 که جاآن از .ای استخراج شدآن مناطق از طریق تصاویر ماهواره
های ، کاربریربردیموقعیت مناسب و کا دلیلبهاین رودخانه 

، مسکونی، صنعتی، اسکله، تجاری و یکشاورزمختلفی از جمله 

، ضروری است مطالعات بیشتر استهپارک را در خود جای داد
دنبال آن اندیشیدن بهو  سکیررپُهای شناسایی محدوده برای

های جانی و مالی صورت حفظ ارزش منظوربهتدابیر مناسب 
این تحقیق، تعیین معیارهای مورد نظر برای های نوآوریاز  گیرد.

 یبندپهنهبایستی  هاآنتخمین طغیان رودخانه است. پس از تعیین 
حرایم رود براساس فواصل مشخصی انجام گردد که مشخص و 
معرفی کردن پنج کالس برای نواحی حریم با میزان خطر متفاوت 

و  یابیرزااز دیگر موارد نوآوری این تحقیق است. در نهایت نیز 
که  العرب در محدوده شهرستان بصرهشط انیخطر طغ بندیپهنه

ای بسیار از منظر کشاورزی، توزیع جمعیت و بندری محدوده
 وزارت منابع آبمستندی در اختیار  عنوانبه قیمت است،ذی

عراق قرار خواهد گرفت تا برای اولین بار در آن کشور از این 

استفاده مورد  اجراییو  مدیریتیتعیین راهکارهای برای  یبندپهنه
 قرار بگیرد.

 هامواد و روش

باشد و منطقه مورد این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می
 العرب در محدوده شهرستان بصرهشطمطالعه آن حوضه رود 

ثانیه شرقی  29دقیقه و  26درجه و  47عراق )به طول جغرافیایی 

روش باشد. ثانیه شمالی( می 17و درجه  31و عرض جغرافیایی 
مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی کمی و تفسیری مبتنی 

های مربوطه با داده آوریجمعهای پژوهش است. بعد از بر داده

شود های مکانی انجام میافزارهای مختلف تحلیلاستفاده از نرم
ها و تفسیرهای اطالعات حاصل شده تحلیل براساسو سپس 

که در پژوهش پذیرد. با توجه به اینزم بر روی نتایج انجام میال

های آماری ها از طریق ابزارهای تحلیل کمی که روشحاضر داده
های ها هستند تهیه شدند از روشداده آوریجمعو ریاضی برای 

های های این تحقیق شامل کاربریداده. استشدهکمی بهره گرفته 
ای احصا رودخانه از تصاویر ماهواره زمین در اطراف رود و مسیر

و مشخصات هندسی رودخانه شامل عمق و عرض و  استشده

 وزارت منابع آبنماینده ارتفاع رودخانه در مقاطع مختلف از 
کار بههای . روشاستهدست آمدبهبصره  شهرستان عراق در

با   GISدر محیط های مکانی های تحلیلشده، تکنیکگرفته

میان ارتفاع  بستگیهمنویسی تعیین برنامه هایافزارنرماستفاده از 
 .استشدهالعرب انجام آب در ابتدا و انتهای شط

 
 مطالعه محدوده

العرب بندر عراق در امتداد شط ترینبزرگ عنوانبهشهر بصره 
میلیون نفر سومین شهر  3و با جمعیت تقریبی  استشدهایجاد 

 55بزرگ کشور عراق و مرکز استان بصره است. بصره در 
مناطق  کیلومتری بغداد است. 545و در  فارسجیخلکیلومتری 

 خیزحاصلمناطق  چنینهماطراف بصره دارای منابع مهم نفتی و 

ن های آشهرستان همراهبهاستان بصره  (1)شکل کشاورزی است. 
 دهد.را نشان می

 است شیرین آب منابع نیترمهم از یکی العربشط رودخانه
 در فرات و دجله رودهای تالقی که از زدیریم فارسجیخل به که

 بینالعرب شط جریان عرض شود.تشکیل می کرمۀ علی منطقه
 متغیر متر 15 تا 8 آن عمق و کیلومتر است 2 از بیش تا متر 200
 فارسجیخلآن در  زشگاهیاز قرنه تا ر روداین  یدرازا .است

 یرانیشهر ا انیدر م رود زشگاهیاست. ر لومتریک 190 حدود
فاو است. بصره، خرمشهر، آبادان،  یاروندکنار و شهر عراق

راه هستند که نقش آب نیمهم ا یخسروآباد و فاو از جمله بندرها
 لومتریک 81اکنون هم منطقه دارند. یدر رونق بازرگان یریگچشم

 نیبه ا نینهر خ وستنپی محل از – این رودطول  لومتریک 175از 

و عراق  رانای مشترک مرز –فارسجیخلرودخانه تا مصب آن در 
 .دیآیم شماربه

 هاداده

العرب ابتدا بررسی خطر وقوع سیل در رودخانه شط منظوربه
کننده این رود شامل عرض رودخانه، های معرفینیاز به داده

ارتفاع و عمق در مقاطع مختلف است. مختصات دو سمت 
سطح  بهنسبتعمق و ارتفاع آب  همراهبهرودخانه در هر مقطع 

و  بصره شهرستان عراق در وزارت منابع آبنماینده دریا از 
. با استفاده از استشدهتهیه های میدانی چنین برداشتهم
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X1Y1X2Y2شماره مقطع

173322234325847332793432703

273686034303087369713430294

373886434219157390303422034

474606334116657462543411798

575086634073407508023407191

675837234046977583653404829

776409333975617642913397605

876837633842637682613384046

977257633803047729103380492

1077978933743797798793374643

1180922133579488091693358178

1281499433598618153443360192

مشخصه  ArcMap افزارنرمرودخانه، در  مختصات دو سمت
مربوط به شهرستان بصره  GISهای الیه .استشدهعرض حاصل 

های مکانی با استفاده العرب نیز برای تحلیلو مسیر رودخانه شط

است. ای و عملیات رقومی سازی تهیه شدهاز تصاویر ماهواره
 د.گذار( مختصات مقاطع مورد بررسی را به نمایش می1جدول )

 

 
 

 

 های این استانشهرستان همراهبهنقشه استان بصره   1شکل  

 مورد بررسی در پژوهش العربشط  مقاطع 12 مختصات  1جدول 
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 سازیپیاده

های های مکانی مناسب وابسته به تعیین کاربریانجام تحلیل
جایی العرب است. به دیگر بیان از آناراضی اطراف رودخانه شط

های که میزان صدمات ناشی از وقوع طغیان در مناطقی با کاربری
گوناگون یکسان نیست بایستی در طول مسیر رودخانه 

د. این کار با استفاده از تصاویر های اراضی تعیین گردکاربری
و  استشدهانجام  نگارندگان کردن توسط رقومیای و ماهواره

. استشدهاز موارد از بازدیدهای میدانی محاسبه  یاپاره چنینهم
با در نظر گرفتن هفت نوع کاربری مختلف که در اطراف رودخانه 
وجود دارند و شامل مناطق تجاری، نظامی، اسکله، پارک، صنعتی، 

ها را توزیع این کاربری (2)شود، شکل کشاورزی و مسکونی می
دهد. با توجه به مطالعات پیشین و در اطراف رودخانه نشان می

متری اطراف  500گذشته فاصله های های ناشی از سیلخرابی
های اراضی مورد بررسی قرار رودخانه برای تعیین کاربری

 .استهگرفت
 

 

 

 العربشط رودخانه اطراف یاراض یهایکاربر  2 شکل

 

 برحسب درصد مطالعه مورد منطقه کل مساحت از یکاربرسهم هر    3 شکل
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 العرببرای مقاطع رودخانه شط معرفی شدههای شاخص  2جدول 

 عمق عرض شماره مقطع

ضرب عرض در حاصل

 عمق

1 132 75/10 1419 

2 111 50/10 50/1165 

3 204 11 2244 

4 232 50/11 2668 

5 162 50/11 1863 

6 132 12 1584 

7 203 50/12 5/2537 

8 245 15 3675 

9 383 14 5362 

10 278 9 2502 

11 236 13 3068 

12 482 24 11568 

 

بیشتر مناطق اطراف رودخانه مشخص است که  (2)در شکل 
ها دهد. این زمینهای کشاورزی تشکیل میالعرب را کاربریشط

س مناطق مسکونی پ در تمام طول مسیر رود وجود دارند. تقریباً

های اطراف رودخانه را از مناطق کشاورزی بیشترین سهم زمین
کان صدمه جانی در دهد که با توجه به امبه خود اختصاص می

این مناطق در صورت بروز طغیان دارای اهمیت بسیار زیادی 

العرب های اطراف شطسهم هر یک از کاربری (3)شکل  هستند.
نشان  از مساحت کل منطقه مورد مطالعه برحسب درصد را

 دهد.می

برای تعیین میزان خطرپذیری وقوع سیل در طول مسیر نیاز  
مستقیم  تأثیرهای مناسب است. با توجه به به انتخاب شاخص

ابعاد هندسی هر مقطع از رود در گنجایش حجم آب عبوری، 

شود. از دو شاخص اولیه انتخاب می عنوانبهعرض و عمق رود 
اخص مناسبی ش توانندینمتنهایی بهجایی که عمق و عرض آن

برای رسیدن به شاخصی قابل قضاوت از ضرب عرض باشند لذا 

از . استشدهشاخصی اصلی استفاده  عنوانبه و عمق در یکدیگر
هموار در محدوده  نسبتاًطرف دیگر با توجه به توپوگرافی 

تحقیق است.  موردنظر یهایژگیومطالعاتی این شاخص مبین 

ای ارزیابی میزان خطر را سه شاخص مورد استفاده بر (2)جدول 
ضرب عرض در پژوهش حاضر از شاخص حاصل دهد.نشان می

العرب در عمق رودخانه برای ارزیابی میزان خطر طغیان شط
 .استشدهاستفاده 

 قاًیدق، سطح مقطع رودخانه ترینبزرگکه در با فرض این
شاخص سوم جدول به اندازه آب،  شده توسطاشغالمساحت 

توان سایر مقاطع را از نظر خطر وقوع طغیان می، باشد (2)
رودخانه ارزیابی نمود. به بیانی دیگر با در شرف سرریز بودن 

و قرار گرفتن آن  (12)مقطع شماره  مقطعی با بیشترین گنجایش
بندی سایر مناطق اطراف در کالسی با خطر طغیان بسیار کم، طبقه

خطرپذیری  بندیدسته (3)توان انجام داد. جدول رود را می
تعریف شده، با نظر کارشناسان این زمینه معیار  براساسطغیان را 

با استفاده از کالس  5دهد. این نمایش میکالس  5کاری در 
بر آشنایی بر عالوهها . آناستشدهمحلی انتخاب  خبرگاننظرات 

ها در محدوده توپوگرافی و مدل ارتفاعی زمین و ساختمان
اند. غیان رودخانه مورد نظر را نیز در نظر گرفتهمطالعاتی، سابقه ط

-شده و با میانگینآوریجمعهای نظرسنجی ها در فرمنظرات آن

 یبندکالسها تعیین شدند. ها محدودههای دستهگیری از کران
های پیشنهادی، تنها برای این محدوده مطالعاتی با ویژگی

بل استفاده توپوگرافی، پوشش گیاهی و عوارض جغرافیایی قا
های مکانی معیاری جهت تحلیل عنوانبهتواند بوده و می

محققان بایستی برای نواحی  .شودهای اطراف رود استفاده کاربری
 های خاص آن منطقه را در نظر گیرند.دیگر شرایط و کالس
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 ارزیابی خطر وقوع طغیان بندیدسته  3جدول 

 (مترمربعمقدار شاخص سطح مقطع رودخانه ) کیفی دسته خطرپذیریعنوان 

 1500-2000 بسیار زیاد

 2000-4000 زیاد

 4000-7000 متوسط

 7000-9000 کم

 9000-11000 خیلی کم

 

 و بحث نتایج

 GISبا استفاده از  محورتحلیلی مکانهای استفاده از روش
در کمک  ،شدهانجام هایپژوهشاستخراج نتایج مختلف از  برای
گیری مدیران و بهبود عملکرد در پیشگیری از تصمیمیند افربه 

است. در این ثیرگذار أتخطر طغیان و صدمات بعدی آن بسیار 
های مکانی و آماری برای تحلیل متداولافزارهای تحقیق از نرم

ها که تعداد هریک از کاربری GISدر محیط . استشدهاستفاده 
 یاحصاهای مختلف خطرپذیری وجود دارد، در کالس

 جداول آماری و نمودارهای هریک از چنینهم. استهگشت
دهد توزیع نشان می (4). جدول استشدهها حاصل کاربری

های مختلف ی در مناطقی با ریسکهای با کاربری کشاورززمین
منطقه کشاورزی موجود در اطراف  27از بین  به چه نحو است.

منطقه در شرایطی با خطرپذیری بسیار زیاد است که  3العرب شط
 باشد.را دارا می هکتار 2427مساحتی در حدود 

 

 های توزیع آماری کاربری کشاورزی در خطرپذیری  4جدول 

 مختلف برحسب هکتار

 کشاورزیمناطق 

 تعداد مجموع مساحت )هکتار( خطر

 3 2427 بسیار زیاد

 7 4620 زیاد

 7 2649 متوسط

 6 2154 کم

 4 1554 خیلی کم

  
های دستههای کشاورزی در محدوده آماریتوزیع  (4)شکل 
نشان برحسب درصد العرب را اطراف شط یریخطرپذمختلف 

دسته با عنوان خطرپذیری زیاد بیشترین مساحت را  دهد.می

درصد  50بیشتر از  .استهها در خود جای دادسایر دسته بهنسبت
های این کاربری در مناطق مربوط به دو دسته اول ت زمینمساح

 چنینهم و (4)طور که در جدول همانقرار دارند. خطر طغیان 
خطر  موجود درمساحت مناطقی  ،استشدهنشان داده  (4)شکل 

دارد. این کمترین سهم را ها سایر دسته بهنسبت، طغیان خیلی کم
مورد حاکی  از آن است که در صورت بروز طغیان، بخش اندکی 

برای  العرب، از شانس مناسبهای کشاورزی اطراف شطاز زمین
برخوردار هستند. فلذا  احتمالیهای در امان ماندن از آسیب

ی صحیح قبل از وقوع حادثه در این کاربری رسانمدیریت و اطالع
 امری ضروری است.

 

 برحسب  العربشط اطرافمناطق کشاورزی توزیع آماری   4شکل 

 

های با زمین آماری دهد توزیعنشان می (5)جدول  درصد
های مختلف به چه شکل کاربری مسکونی در مناطقی با ریسک

 2العرب منطقه مسکونی موجود در اطراف شط 14است. از بین 
منطقه در شرایطی با خطرپذیری بسیار زیاد است که مساحتی در 

 آماریتوزیع  (5)شکل باشد. را دارا می هکتار 812حدود 
اطراف پذیری خطرمختلف  هایدستهدر  مسکونیهای محدوده

تنها دو منطقه  دهد.نشان میبرحسب درصد العرب را شط
کم و خیلی  خطرپذیرالعرب در مناطقی با مسکونی در اطراف شط
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درصد مساحت کل  16که در مجموع حدود  استهکم قرار گرفت
بیش از  کهحالیدر .(5شکل ) مناطق مسکونی اطراف رود است

 کاربری در خطرپذیری زیادی قرار دارند.درصد مساحت این  50
 

 های مختلفخطرپذیریدر توزیع آماری کاربری مسکونی   5جدول 

  حسب هکتاربر

 مناطق مسکونی

 تعداد (هکتارمجموع مساحت ) خطر

 2 812 بسیار زیاد

 6 2270 زیاد

 4 698 متوسط

 1 356 کم

 1 356 خیلی کم

 

بیشتر مناطق  ،مشخص است (5)در شکل  که طورهمان 

وقوع طغیان هستند.  خطرهای زیاد و خیلی زیادمسکونی در 
در نزدیکی شهرهای  عموماً العربمناطق مسکونی اطراف شط

که در توجه به اینبا و مهم اطراف رودخانه مانند بصره قرار دارد
باید  حتماًکنند، مناطق مسکونی تعداد افراد بیشتری زندگی می

از صدمات جانی و مالی  یت جلوگیرجهبرای تدابیر الزم 
 اندیشیده شود.

 

بر  العربشط اطراف مسکونیمناطق توزیع آماری   5شکل 

 حسب درصد

در مناطق با  های با کاربری صنعتیزمین توزیع (6)شکل  
دهد نشان می برحسب درصد رامختلف وقوع طغیان  هایریسک

 یکالعرب منطقه صنعتی موجود در اطراف شط چهاراز بین 
منطقه در شرایطی با خطرپذیری بسیار زیاد است که مساحتی در 

درصد مساحت  50باشد و بیش از را دارا می هکتار 145حدود 
 که هریک منطقه دیگر نیز سهاز شود. این منطقه را شامل می

خطر  مورد دریک خطر زیاد و  مورد در دو، دارند مساحتی برابر
طغیان کم و خیلی  مناطق صنعتی در خطرپذیری متوسط قرار دارد.

کم قرار ندارند و این بدان معناست که در احداث مناطق صنعتی، 
توجه کافی به پدیده طغیان و احتمال بروز خسارات ناشی از 

 .استشدهوقوع آن ن

 

 

بر حسب  العربشط اطراف صنعتیمناطق توزیع آماری   6شکل 

  درصد

 

 

 

 

 

 

 بر حسب  العربشط اطراف اسکلهمناطق توزیع آماری   7شکل 

 

العرب از نظر موقعیت مکانی منطقه اسکله رودخانه شط
پراکنده نیست اما در دو دسته خطر زیاد و متوسط قرار  صورتبه

العرب دارای رانی در شطکشتی دلیلبهاین منطقه  .استهگرفت
اهمیت باالیی است و جز مناطق استراتژیک محدوده مورد مطالعه 
است که حفاظت از آن در برابر طغیان اهمیت باالیی دارد. شکل 
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های مختلف خطرپذیری دستهدر آماری کاربری اسکله توزیع  (7)
 دهد.نشان میبرحسب درصد را 

در محدوده  هکتار 1715تنها یک پارک با مساحت  درصد

 مورد مطالعه وجود دارد که در بخش خطر طغیان زیاد قرار دارد.
، استهعلت موقعیت خاص این پارک که در میان رود قرار گرفتبه

بینی زمان وقوع طغیان از تعطیل بودن پارک اطمینان باید با پیش

 .حاصل نمود تا صدمات جانی به حداقل برسد
 شود کهتجاری مشخص می در بررسی کاربری چنینهم

تمامی مناطق تجاری محدود مورد مطالعه در کنار یکدیگر جمع 

ه و اند، از نظر میزان خطر طغیان نیز در یک دسته قرار گرفتشده
  دارای خطر متوسط هستند.

 هکتار 94العرب نیز با مساحت در نهایت منطقه نظامی شط

شان از که ن استهدر بخش خطرپذیری خیلی کم قرار گرفت
  موقعیت مناسب آن دارد.

های نمای کلی وضعیت هرکدام از کاربری (6)در جدول 
بندی شده و مقدار مساحت دسته همراهبهالعرب مجاور رود شط

یسه با استفاده از این جدول امکان مقا دهد.تحت خطر را نشان می
 های مختلف فراهم است. کاربری انیطغبین خطرپذیری 

را مناطق با  بخش بزرگی از مساحت مجاورت این رودخانه
 70دهند که در این میان، بیش از کاربری کشاورزی پوشش می

در طبقه  هکتار 9700درصد مناطق این کاربری با مساحت حدود 

وقوع سیل قرار دارد. در  بسیار زیادمیزان ریسک متوسط تا 
شتر از سایر صورت طغیان رود و جاری شدن سیل این مناطق بی

وقوع این رخداد، به  قرار خواهند گرفت. تأثیرها تحت کاربری

کند و کشت های زراعی و کشاورزی آسیب وارد میزمین
رو بهرومواد غذایی مناطق اطراف را با مشکل  تأمینمحصول و 

ها با میزان توزیع آماری انواع کاربری  (6)جدول  خواهد کرد.
بری از نظر میزان مساحت واقع دومین کار خطرپذیری مختلف

باشند که حدود در محدوده خطر، مناطق با کاربری مسکونی می

دهند. متری رود تشکیل می 500مساحت را تا شعاع  هکتار 4500
در محدوده با میزان  هکتار 3800از این مقدار مساحت، حدود 

وقوع سیل قرار دارد. از میان  بسیار زیادریسک متوسط تا 

ی موجود، کاربری مسکونی از باالترین میزان حساسیت هابریرکا
در اغلب مواقع صدمات وارد به آن  کهیطوربهبرخوردار است 

است. قرارگیری این میزان مساحت از کاربری  ریناپذجبران

تواند خسارات وقوع سیل، می سکیپر رمسکونی در محدوده 
اموال  ل وجانی و مالی شدیدی به بار آورده و به تخریب مناز

 با مقایسه میدانی مشخص شد که ساکنین مجاور منجر شود.

های های مختلف که در نتایج حاصل، در دستهمناطقی با کاربری
های گذشته اند، در طغیانخیلی زیاد و زیاد قرار گرفته یریخطرپذ

 اند.بیشتر دچار صدمه شده
 

 گیرینتیجه

 به باتوجه ،بصره نستادر ا قعوا العربشطدر حوضه رودخانه 
 هیشده در حاشاحداث تتأسیساو  عیزرا ضیارا ،ستاهارو کهینا

ارزیابی  ،نددار ارقر سیل نطغیا خطر ضمعردر  ارههمو خانهرود
نقشه  هیو ته طغیان رودخانه مستعد حیاو تحلیل مکانی نو

 تحقیق ینا کهدارد  ورتضر ودهمحد یندر ا گیرسیل یهاپهنه
 تحلیل این منطقه به ربا لیناو ایبر استبر این داشته سعی

 .دازدبپر

 
  ها با میزان خطرپذیری مختلفتوزیع آماری انواع کاربری -6جدول 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 سکیر زانیم
 (هکتار) یکاربر کیتفک به مساحت

 ینظام یتجار پارک اسکله یصنعت یمسکون یکشاورز

 0 0 0 0 145 812 2427 ادیز اریبس

 0 0 1715 130 87 2270 4620 ادیز

 0 591 0 148 44 698 2649 متوسط

 0 0 0 0 0 356 2154 کم

 94 0 0 0 0 356 1554 کم یلیخ
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 ترینبزرگوجود آمدن جریانی که در این مطالعه با فرض به
د کند، وضعیت طغیان رو از آب پر کامالًسطح مقطع رودخانه را 

در مقاطع دیگر بررسی گردید. این مقطع در دسته خطر طغیان 

بسیار کم جای داده شده و شاخص سطح مقطع رودخانه در 
توان دریافت کمک نتایج حاصل میمقاطع دیگر محاسبه شد. به

دی جکه در کدام منطقه با چه کاربری میزان طغیان تا چه اندازه 

های در نتایج حاصل از تحقیق تمامی کاربری آمیز است.و مخاطره
، طبقه کیفی خیلی کم پنجدر  هاآنمیزان مساحت  همراهبهموجود 

 هرکدام از ؛ کهاندبندی شدهکم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد دسته

 معینی از شاخص سطح مقطع است. ها نماد کیفی بازهستهاین د
ابزاری  عنوانبه GISدهنده این است که نتایج این تحقیق نشان

. با استفاده از استههای مکانی نقش ایفا کرددر تحلیلکارامد 

GIS  عرض مقاطع رودخانه مشخص شد و سپس با استفاده از

عمق مقاطع که از قبل حاصل شده بود، سطح مقطع رودخانه 
دست آمد. در گام بعدی بهشاخص ارزیابی خطر طغیان  عنوانبه

 500خطر طغیان در محدوده  یبندطبقهبا استفاده از این شاخص 

در این پژوهش  GISالعرب انجام شد. استفاده اصلی متری از شط
های اطراف رود در هر یک در بررسی وضعیت قرارگیری کاربری

خوبی مساحت بهالعرب بود که از طبقات خطرپذیری طغیان شط

و تعداد مناطق هر کاربری در هر یک از طبقات خطرپذیری 
سازی و بصری یبنددستهدر  GISد. کاربرد دیگر مشخص ش

 قاتیدر تحق شودیم شنهادیپ های اطراف رودخانه بود.کاربری

 یشبکه عصب یهارودخانه با استفاده از روش انیطغ زانیم یآت
بهره گرفته شود.  یکیدرولیه یهاو برآورد گردد و از مدل یبررس

حدوده مورد مناسب از م یارتفاع یوجود مدل رقوم چنینهم

 .شودیم جینتا قیمطالعه سبب تدق
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