
 طاحوهنبازنگری مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه اهی  آبخیز زوجی 

 ر علی طالبیکت مجری: د

 هدر حوز یزداریآبخ یهاتیفعال یمطالعه و طراح قیو تدق یبا بازنگر یشد تا مطالعات جامع یانجام پروژه حاضر سع یبرا

مذکور  به هدف یابیدست یبرا نی. بنابراردیشاهد و نمونه طاحونه انجام پذ یزوج زیآبخ یهابر حوزه دیطاحونه و با تاک زیآبخ

 یمرحله دوم: طراح ن،یشیمطالعات پ یو بازنگر هیشامل مرحله اول: انجام مطالعات پا یزیرو برنامه ینیبشیدو مرحله پ

بنابراین خلاصه مطالعات نشان داد شد.  یزیرطاحونه خضرآباد برنامه زیآبخ در حوزه ازیمورد ن یزداریآبخ یهاتیفعال

 یهاحوزه نیا یغرب شهر اشکذر واقع شده است. خروجو جنوب زدیغرب استان طاحونه در شمال یزوج زیآبخ یهاحوزه

 45َ   45َ   29و ً  45َ   54َ   92های ًطول نیب ییایجغراف تیها قرار دارد. از نظر موقعآن یغربمذکور در شمال زیآبخ

نمونه  زیشمالی واقع شده است. حداکثر ارتفاع حوزه آبخ  52َ   45َ   2و ً  52َ    54َ   54ًَ ییایجغراف یهاشرقی و عرض

شاهد حداکثر  زیآن و در حوزه آبخ یغربمتر در قسمت شمال 2225و حداقل ارتفاع آن  یشرقمتر در قسمت جنوب 9495

بارش سالانه  توسطقرار دارد. م یغربمتر در بخش شمال 2525و حداقل ارتفاع آن  یشرقمتر در بخش جنوب 9555ارتفاع 

 گرادیدرجه سانت 2/29ها برابر آن یسالانه دما نیانگیو م متریلیم 65/255و 56/245 بیترتشاهد و نمونه به یزوج یهاحوزه

تا  یطاحونه لوم زیبافت خاک حوزه آبخ نیچن. همباشدیشاهد م زیدر حوزه آبخ گرادیدرجه سانت 5/25در حوزه نمونه و 

روش دومارتن اصلاح شده خشک سرد و به روش آمبرژهمورد مطالعه به یزوج زیآبخ یها. اقلیم حوزهشدمشاهده  یشن-یلوم

 طاحونه از های آبخیز زوجی نمونه و شاهدحوزهو رسوب در  شیبرآورد فرسا منظوربههمچنین  .باشدیخشک فراسرد م

منظور برآورد مقدار فرسایش در مقیاس دامنه در دو حوزه مذکور به RHEM از مدل و MPSIACو  BLM ،EPMهای مدل

دهنده ها نشانهای آبخیز نمونه و شاهد با استفاده از این مدلشد و نتایج حاصل از بررسی وضعیت فرسایش در حوزه استفاده

های آبخیز نمونه و شاهد بر اساس های آبخیز مذکور بود. مقدار فرسایش ویژه در حوزهوضعیت فرسایش متوسط در حوزه

تن بر هکتار در  45/5و  45/4ترتیب به MPSIACل و بر اساس مدل تن بر هکتار در سا 95/5و  66/5ترتیب به EPMمدل 

آبخیز صورت تصادفی در حوزهدر مقیاس دامنه که برای دو دامنه بدون شکل به RHEMچنین مدل سال محاسبه شد. هم

حوزه آبخیز تر در حوزه آبخیز شاهد نسبت به دهنده میزان فرسایش بیشنمونه و شاهد با مساحت مشابه اجرا شد؛ نشان

و  55/5ترتیب سال به 94طوری که در دامنه منتخب حوزه آبخیز نمونه و شاهد هدررفت خاک با دوره بازگشت نمونه بود. به

ده در ش ینیبشیپ یهامختلف در پلات یهاو پلان مرخیلحاظ ن تیبا توجه به اهمدر نهایت  تن بر هکتار برآورد شد. 64/4

واگرا و همگرا  یهاصورت واگرا و همگرا متناسب با دامنهبه یاذوزنقه یهاو شاهد طاحونه پلاتنمونه  زیآبخ یهاسطح حوزه

مناسب  یهامتر( در مکان 96متر( و بزرگ ) 26با ابعاد کوچک )دو متر(، متوسط ) یلیمستط یهابا مساحت متناظر با پلات

با سه تکرار مدنظر قرار گرفت. در واقع در  یمتریلیم 4/2 زهینمونه و شاهد با استفاده از ورق گالوان زیآبخ یهادر در حوزه

 .شد شنهادیپ ستگاهیا 5پلات در  45تکرار و در مجموع  5پلات با  5 ستگاهیهر ا


