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  دهيچك
 72رودخانه سيستان، در جنوب شرقي دشت سيستان در مرز ايران و افغانستان از رودخانه هيرمند منشعب شده و پس از طي مسافت طوالني در حدود 

هاي هيدروليكي متعددي ساخته شده است كه عمده استفاده آنها در امور  ئاندري سازهبر روي اين رودخانه م. ريزد كيلومتر به درياچه هامون هيرمند مي
طولي و عرضي،   هاي احداث سازه ،سال اخير به دليل شيب كم رودخانه 55طي  در مورفولوژي رودخانه سيستان. باشد مي مربوط به كشاورزي

اين پژوهش هدف از انجام  .اطراف را داشته استتخريب اراضي  اي و فرسايش كنارهاز جمله تغييرات زيادي  ،هاي انساني و ناماليمات طبيعي دخالت
مختلف رودخانه از نظر   هاي ارزيابي بازه و نقش عوامل تاثيرگذار در تغييرات مورفولوژيكي رودخانه سيستان از ديد ژئومورفولوژي مهندسيبررسي 

با هيدروليكي،   هاي دست سازه رسوبات باالدست و پاييناز ، برداري از ديواره بستر رودخانه نمونهبا . مي باشد پايداري با استفاده از پارامترهاي هندسي
رودخانه سيستان كه نشان داد اين بررسي ها . و علت آن بررسي گرديدها  پذيري ديواره شناسي و ژئوتكنيكي، وضعيت فرسايش رسوب  هاي آزمايشانجام 

رفتار غيرپالستيك، چسبندگي كم و و  باشند مي رسوبي ديواره رودخانه سيستان فاقد حد خميري و رواني  هاي اليه .رددا وضعيت پايدارها  در تمامي بازه
اجراي  اب ،ضروري است ،كننده آب شرب و كشاورزي منطقه ترين منبع تأمين رودخانه به عنوان مهماين با توجه به اهميت  .دارندمقاومت برشي پاييني 

ضمن  ،تلفيق مطالعات ژئومورفولوژي مهندسي و مهندسي رودخانه ارائه گردد و باراهكارهاي اساسي  اي، ساماندهي رودخانهو مهندسي   هاي طرح
  .بهره برداري اصولي و بهينه نمود مذكور از اراضي، و مشكالت اجتماعيها  با كمترين تنش هاي آن، حراست از حريم رودخانه و حفظ پايداري كرانه

  .، فرسايشسيستان هاي طولي و عرضي، رودخانه تغييرات مورفولوژيك، سازه :يديكل يها واژه
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