
1

مقدمه

هاي سال. سازداندازه کشاورزان نگران نمیکس را بهآبی مشکلی است که شاید هیچبحران کم

هاي آسمانی و کمبود زیادي است که کشاورزان کشورمان با این مساله درگیرند و نظر به کاهش بارش

95مطابق آمار سازمان جهاد کشاورزي، . شودحلی براي آن یافت نمیزیرزمینی گویا راهآبهاي سفره

30شود که متاسفانه بازده آبیاري در این بخش درصد آب استحصالی کشور در بخش کشاورزي مصرف می

27گیرد تنهامیلیارد متر مکعب که در اختیار این بخش قرار می90به عبارتی دیگر از . درصد است

بلکه ،شودتنها باعث از دست رفتن آب میاین تلفات نه. میلیارد متر مکعب آن مورد استفاده گیاهان است

خیزي خاك، باعث صدمات جدي دیگر از قبیل شور و ماندابی شدن اراضی، فرسایش خاك، کاهش حاصل

جالب است . گرددینی میهاي سطحی و زیرزمآبآلودگیکاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزي و نهایتاً

درصد آن به روش 95میلیون هکتار به کشت آبی اختصاص دارد که 6بدانید که در ایران سالیانه حدود 

ناهمواري "توان مهمترین دالیل پایین بودن بازده آبیاري در ایران را می. گرددسطحی سنتی آبیاري می

ریزي آبیاري در مزارع توسط عدم برنامه"و "زیع آبخاکی و غیرفنی بودن مسیر انتقال و تو"،"اراضی زراعی

به عبارتی دیگر، . اندگو اینکه فناوري هاي جدید این مشکل را تا حد زیادي مرتفع کرده. نام برد"کشاورزان

ناهمواري اراضی زراعی . وري از آب موجود را افزایش دادتوان بهرهبه جاي افزایش میزان آبیاري مزارع، می

نقاط پست بیش از . شودقابل مالحظه بازده محصول و توزیع غیریکنواخت آب در مزارع میباعث کاهش

اگر فراتر رویم، حتی . شوند که هر دو براي محصول مضر استاندازه و نقاط مرتفع کمتر از اندازه آبیاري می

یک .شوندمند نمیآالت کشاورزي نیز به خوبی بهرههاي ناهموار از کودهاي شیمیایی و کار ماشینزمین

بندي و تسطیح مناسب نه تنها موجب گسترش یکنواخت آب و در نتیجه باال بردن راندمان زمین با شیب

لزوم انجام تسطیح .سازدرا آسان می) کاشت، داشت، برداشت(هاي زراعی گردد، بلکه دیگر فعالیتآبیاري می

کشاورزي هاير مزرعه و استفاده بهینه از نهادهاراضی زراعی در ایران به منظور بهبود مدیریت آبیاري د

ها در آبیاري یکی از چشمگیرترین پیشرفتتسطیح لیزري اراضیو در این میان امري اجتناب ناپذیر است

از این تکنولوژي در تسطیح اراضی زراعی در کشورهاي پیشرفته نظیر آمریکا، کشورهاي . سطحی است
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و در کشورهاي در حال توسعه نظیر پاکستان، مصر، هند و ترکیه به طور اروپایی و استرالیا به طور وسیع 

تر از مزرعه تر به صرفهتر و مقرونمدیریت یک مزرعه تسطیح شده به مراتب آسان.شودنسبی استفاده می

هاي عالوه بر این، تسطیح، یک روش خوب حفاظتی براي خاك. مشابهی با توپوگرافی طبیعی نامناسب است

.فرسایش استدر حال

جمع آوري اطالعات اولیه:فصل اول

بایست یک سري ااطالعات پایه را میاجزاء سیستم تسطیح لیزري و نحوه اجراي آنقبل از توضیح 

:اطالعات اولیه عبارتند ازاین .به دستگاه معرفی نمود

جهت شیب عرضی-1

جهت شیب طولی-2

)درصد(مقدار شیب عرضی -3

)درصد(مقدار شیب طولی -4

بر روي در روش نخست با ایجاد یک شبکه بندي .این اطالعات وجود دارددو روش براي به دست آوردن

ما اگر به هر دلیلی این ا.آیدنقشه شیب به دست میکه،زمین و انجام عمل نیولمان بر روي تمامی نقاط شب

به طور تقریبی و بر بایدابتداشود که گونه استفاده میاز روش دوم بدین انجام نگرفته باشد،عمل از قبل 

) شویدکه در ادامه با آن آشنا می(و جهت آبیاري مزرعه با لولر اساس اطالعات حاصل از محل ورود آب

ها توسط سیستم با این عمل ارتفاع و میزان پستی و بلندي و مواضع آن. مقداري در مزرعه گردش نمود

طور تقریب نماید و سپس دستگاه را بهها را مالحظه مید و راننده از روي نمایشگر آنشولیزري شناسایی می

زیرا عالوه بر اینکه اطالعات .روش اول بر روش دوم ارجحیت داردتوجه نمایید که.تواند تنظیم نمایدمی

مین و دانستن محل با داشتن نقشه شیب زدهد،دقیق تري از وضعیت ارتفاعی زمین را در اختیار ما قرار می

.هزینه نیز صرفه جویی قابل توجهی خواهد شدهاي پست و بلند در وقت و 
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شبکه بندي

کشی و ر پروژه هاي آبیاري، زراعی ،زهدر زمینهاي نسبتاً مسطح و به منظور بررسی فرم آن و مخصوصاً د

.غیره براي مشخص کردن شکل زمین از یک نقشه رقوم دار استفاده می کنند

متري را بر روي 30ابعاد به ايشبکه توتال استیشن دستگاهکار بدین صورت است که ابتدا با یکروش 

زمین را معموالً به وسیله میخهاي چوبی شبکه بندي نموده و ارتفاع میخها را به .نماییمزمین پیاده می

زمین و دقت مورد نظر فواصل میخها و طول اضالع شبکه بندي تابع شکل.یموسیله ترازیابی تعیین می کن

.متر متغیر است50، 20می باشد و معموالً بین 

)1- 1(شکل
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تهیه نقشه شیب

بایستی از وضعیت پستی و بلندي ،دي و به دست آوردن ارتفاع میخ هاانجام مرحله شبکه بنپس از 

پشت دستگاه از رفت زمین نقشه اي تهیه کنیم تا همانطور که گفته شد با راهنمایی عامل تسطیح کننده در 

.آمد هاي غیر ضرور جلوگیري کنیم

دهد که بلکه به عامل این امکان را میشود،این نقشه نه تنها باعث صرفه جویی در وقت و هزینه کار می

نرم افزاري که .درکی درست از وضع موجود زمین و هم چنین زمین شیب بندي شده مطلوب داشته باشد

باشد که همانطور که در ادامه به توضیح آن میGrade Planeنرم افزار ،در این جهت طراحی شده است

،مجموع عملیات خاکی،شیب طولی و عرضی،اکبرداري و خاکریزي در طول و عرضپردازم میزان خمی

در .دهدو بسیاري اطالعات دیگر را در اختیار ما قرار میموجود و وضع مطلوب نقشه سه بعدي از وضع

.کنیدتوسط این نرم افزار را مشاهده میصفحه بعد تصویري از نقشه سه بعدي تهیه شده
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)2-1(شکل

Grade planeنرم افزارآموزش 

زي آن با و راه اندابصنبا .شده استتسطیح لیزري اراضی طراحی و برنامه نویسیاین نرم افزار جهت انجام

که لغات و اصطالحات به کار به دلیل اینمحاوره اي آن انگلیسی بوده وزبان .صفحه زیر روبرو می شوید

در این .کار کردن با آن بسیار ساده می باشد،رفته در آن پرکاربرد و براي نقشه برداران آشنا می باشد

.دهماین نرم افزار ارائه میمختلف در مورد قسمت هاي را قسمت توضیحاتی 

5

)2-1(شکل

Grade planeنرم افزارآموزش 

زي آن با و راه اندابصنبا .شده استتسطیح لیزري اراضی طراحی و برنامه نویسیاین نرم افزار جهت انجام

که لغات و اصطالحات به کار به دلیل اینمحاوره اي آن انگلیسی بوده وزبان .صفحه زیر روبرو می شوید

در این .کار کردن با آن بسیار ساده می باشد،رفته در آن پرکاربرد و براي نقشه برداران آشنا می باشد

.دهماین نرم افزار ارائه میمختلف در مورد قسمت هاي را قسمت توضیحاتی 

5

)2-1(شکل

Grade planeنرم افزارآموزش 

زي آن با و راه اندابصنبا .شده استتسطیح لیزري اراضی طراحی و برنامه نویسیاین نرم افزار جهت انجام

که لغات و اصطالحات به کار به دلیل اینمحاوره اي آن انگلیسی بوده وزبان .صفحه زیر روبرو می شوید

در این .کار کردن با آن بسیار ساده می باشد،رفته در آن پرکاربرد و براي نقشه برداران آشنا می باشد

.دهماین نرم افزار ارائه میمختلف در مورد قسمت هاي را قسمت توضیحاتی 

www.mapsource.loxblog.com



6

)3-1(شکل

.کنیمکار با نرم افزار به مانند سایر نرم افزار ها یک سري تنظیمات اولیه را به آن معرفی میقبل از شروع 

.کنیمرا انتخاب میPrefrencesگزینه Optionبدین منظور از منوي 

)4-1(شکل

:شودبا انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می

)5-1(شکل
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شود و یا مستقیما نوع داده هاي ورودي بر اساس اینکه به صورت دستی وارد میData Typeدر قسمت 

.کنیمانتخاب میشود را از دستگاه قرائت می

.شودواحد هاي طول و مساحت معین میفواصل شبکه و نیز Grid Sizeدر قسمت 

پذیریم و آنرا میدهد که ا نشان مینسبت خاکبرداري به خاکریزي رDefault Cut/Fill Ratioگزینه 

خاك ،چون در هنگام خاکبرداري.این به این علت است که حجم خاکریزي بیشتر از خاکبرداري است

در نتیجه اگر مقدار .شودشده و از تراکم آن کاسته میشود منبسطو وقتی که برداشته میفشرده است

که متحمل هزینه گوشه و کنار بیاوریمباید مقداري خاك را از ،داري را با خاکریزي مساوي بگیریمخاکبر

=بنابراین نسبت.حمل و نقل خواهیم شد اي است که در اثر تجربه و محاسبات نسبت بهینه1.25

.به آن دست پیدا کرده ایم

.کنیمیشبکه بندي را وارد جدول مداده هاي به دست آمده از مرحله،پس از انجام تنظیمات اولیه

آن،س بنابراین بسته به تعداد میخ هاپو ستون هاي این جدول قابلیت افزایش و یا کاهش را دارندسطر ها 

با وارد کردن شود به طوري که با وارد کردن اعداد ،محاسبات به طور خودکار انجام می.کنیمرا تنظیم می

ي و با وارد کردن ارتفاع میخ هاشودمیاولین حجم خاکبرداري و خاکریزي محاسبه حداقل چهار ارتفاع

اطالعات مورد نیاز یدتوانبا توضیحاتی که در هر بخش ارائه شده است می.اطالعت تغییر خواهند کرد،بعدي

.دیرا به دست آور

Full Field Survey Infoکادر 

مناسب ترین شیب ،میانگین ارتفاع،عاتی راجع به نحوه ورود داده هاتوانید اطالدر این کادر می

.را مشاهده کنید. . . مناسب ترین شیب طولی و ،عرضی
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)6-1(شکل

Design Summaryکادر  – Sum of All Sectors

.کنیدو نسبت آنها را مشاهده میهاو خاکریزيهادر این قسمت مجموع خاکبرداري

)7- 1(شکل

Entire Fieldکادر 

.کنیددر این بخش شیب طولی و عرضی طراحی شده را معرفی می

)8- 1(شکل
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را Full Field Survey Infoشیب پیشنهادي در کادر با تیک زدن این گزینه 

.رودشیب به کار میجهت نرم کردن Blendگزینه .پذیریممی

Surveyتب

)9-1(شکل
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سطر ها و توانید میهمانطور که گفته شد هم چنین .کنیمجدول وارد میدر اینجا ارتفاع میخ ها را در 

.به دلخواه تغییر دهیدهاي جدول را به یکی از روش هاي زیر وستون

)10-1(شکل

:به صورت زیرویا با کلیک راست کردن در جدول

)11-1(شکل
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توانید شیب طولی و عرضی را به صورت پروفیل مشاهده نیز میRow/Column Profilesدر قسمت 

.کنید

Designe Parametersتب

)12-1(شکل

نسبت خاکبرداري به ،خاکبرداري و خاکریزيحجم شیب،: عاتی از قبیلتوانید اطالدر این قسمت می

.ارتفاعات و مساحت که بر اساس پارامتر هاي طراحی محاسبه شده اند را مشاهده کنیدمیانگین،خاکریزي
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.بیان کنمیا بخش Sectorتوضیحاتی را راجع به ستون دانم تاالزم می

Sectorیا بخش

ه با تقسیم بندي زمین به چند دهد کاین امکان را به کاربر میGrade Planeار زاین قابلیت نرم اف

یا پارامتر هاي طراحی یعنی همان شیب طولی و عرضی را به هر بخش به طور مجزا معرفی کند و،بخش

افزار استفاده گزینه هاي معرفی شده توسط خود نرماز که براي هر بخش بر اساس متوسط ارتفاع نقاط این

:براي درك بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید.نماید

:خواهیم آنرا به دو بخش تقسیم کنیمداریم و میل زیر فرض کنید جدولی مانند جدو

)13-1(شکل
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:کنیمرا انتخاب میSet Sector Slopeگزینه ،با کلیک راست کردنوکردهبخش اول را هاي الیت 

)14-1(شکل

Use Bestبا زدن کلید توانید شیب دلخواه را معرفی کنید و یا میدر جدول باز شده با مشاهده اطالعات،

Fit Slopesافزار را قبول کنیدشیب معرفی شده نرم:

13

:کنیمرا انتخاب میSet Sector Slopeگزینه ،با کلیک راست کردنوکردهبخش اول را هاي الیت 

)14-1(شکل

Use Bestبا زدن کلید توانید شیب دلخواه را معرفی کنید و یا میدر جدول باز شده با مشاهده اطالعات،

Fit Slopesافزار را قبول کنیدشیب معرفی شده نرم:

13

:کنیمرا انتخاب میSet Sector Slopeگزینه ،با کلیک راست کردنوکردهبخش اول را هاي الیت 

)14-1(شکل

Use Bestبا زدن کلید توانید شیب دلخواه را معرفی کنید و یا میدر جدول باز شده با مشاهده اطالعات،

Fit Slopesافزار را قبول کنیدشیب معرفی شده نرم:

www.mapsource.loxblog.com



14

)15-1(شکل

:دهیمهمین کار را براي مابقی نقاط انجام می

)16-1(شکل

.پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1ستون هاي بینیدمیکه همانطور 

14

)15-1(شکل

:دهیمهمین کار را براي مابقی نقاط انجام می

)16-1(شکل

.پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1ستون هاي بینیدمیکه همانطور 

14

)15-1(شکل

:دهیمهمین کار را براي مابقی نقاط انجام می

)16-1(شکل

.پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1ستون هاي بینیدمیکه همانطور 

www.mapsource.loxblog.com



15

)17-1(شکل

Final Elavationتب 
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Final Elavationتب 
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)18-1(شکل

جهت رسیدن به شیب مورد نظر نشان ،معرفی پارامتر هاي طراحیپس از در این تب ارتفاع نهایی هر میخ 

Specify Final Elavationضمنا با کلیک راست بر روي هر نقطه و انتخاب گزینه .داده شده است

.توانید ارتفاع دلخواه خود را به آن معرفی کنیدمی

16
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Cutsheetتب 

)19-1(شکل

در هر ردیف و ستون و در نهایت مجموع خاکبرداري و ،اکبرداري و یا خاکریزي در هر میخمقدار خ

و کلیک راست هم چنین در این تب قادر خواهید بود با انتخاب گروهی از میخ ها . بینیدخاکریزي را می

اگر .کنیدنسبت خاکبرداري به خاکریزي را مشاهدهCheck Cut/Fill Ratioکردن و انتخاب گزینه 

.خواهید رسید25/1میخ ها انجام دهید به همان عددمامیاین کار را براي ت
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Full Designتب 

)20-1(شکل

براي رسیدن به شیب مورد نظر و نیز مقدار ارتفاع محاسبه شده،این تب ارتفاع مشاهداتی هر نقطهدر

.کنیدخاکبرداري و یا خاکریزي براي هر میخ را مشاهده می
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3D Viewتب 

)21-1(شکل

توانید مدلی سه بعدي از مشاهدات برداشت شده، نقشه در این تب و بر اساس سه گزینه باالي صفحه می

نگه داشتن کلیک چپ بر روي مدل پایین با .طراحی شده و یا نقشه بخش بندي شده را مشاهده کنید

عمل ،روي آن و باال و پایین کردن موسکردن بررا از جهات مختلف ببینید و با کلیک راست توانید آنمی

.نمایی و یا کوچک نمایی را انجام دهیدبزرگ
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)22-1(شکل

.پردازیمدر اینجا کار آموزش این نرم افزار به پایان رسیده و در ادامه به مرحله اجرا با استفاده از دستگاه می
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تسطیح لیزري:فصل دوم

لیزريسیستم تسطیحاجزا 

:داراي چهار قسمت اصلی استیک سیستم لیزري تسطیح 

تراکتور و لولر لیزري-1

)1-2(شکل
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)2-2(شکل

پرتوي لیزرفرستنده-2

)3-2(شکل
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گیرنده و پایه الکتریکی گیرنده لیزري-3

)5-2(شکل

جعبه کنترل-4
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)6-2(شکل
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:اجراروش 

که هیچ دهیممیمزرعه در ارتفاعی قرارپایه در گوشهروي یک سهرا دستگاه مولد لیزر نخست

.مانعی بر سر راه اشعه تولیدي در سطح مزرعه وجود نداشته باشد

)9-2(شکل

بر پایه انتشار پرتوي لیزري (Rotary Laser Levels)اساس کارکرد ترازیاب هاي لیزري دوار

از این خاصیت میتوان جهت .میباشد) درجه360(بصورت دایره کامل , حول محور اصلیمسطحکامال

... کنترل صفحه تراز نقاط و, به دیگر نقاط) سطح تراز(یک نقطه انتقال کد ارتفاعی , تعیین اختالف سطوح

Machine Control)همچنین با استفاده از گیرنده هاي مخصوص ماشین آالت عمرانی.استفاده نمود

Receivers) انجام کلیه عملیات تسطیح... اسکریپر و , لودر, و با اتصال آن به بازوي بیل مکانیکی ,

محوطه سازي و غیره در کوتاه ترین زمان ممکن و با باالترین دقت , بتن ریزي , گود برداري , برداريخاك
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اعمال %0.01را با دقتYوXز دو شیبهر ترکیب ااین فرستنده هاي لیزري قادرند. امکان پذیر است

.دنکن

:کنیدرا در زیر مشاهده میCST/BERGERمشخصات فنی چند مدل از دستگاه هاي شرکت 
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)1-2(جدول

.باشدمیALGRدستگاه مورد استفاده، مدل 

آن )کمپانساتور دو محوره(تا سیستم تراز خودکارکرده کافیست دستگاه را روشن ،جهت راه اندازي

شروع به دوران نماید و صفحه با سرعت ثابت) تراز(در صفحه شیب فعال و پس از چند ثانیه پرتو لیزر

.لیزري دلخواه را ایجاد کند

لیزر گردان . باشدکند، میستگاه لیزر گردان داراي یک منبع تولید اشعه لیزر که توسط یک باطري کار مید

یک صفحه لیزري در باالي شکیلچرخد و تسطح مزرعه میً باال حول محور عمود بربا یک سرعت نسبتا

.البته این صفحه پس از تراز شدن دستگاه چنین قابلیتی را دارد.دهدمیرا مزرعه 

)10-2(شکل

صفحه لیزري مرجع تحت تأثیر حرکت زمین قرار یکی از مزیت هاي استفاده از این روش این است که،

برداري تعیین نقاط باال و پایین و تخمین مقدار خاکبرداري و خاکریزي نیاز گیرد و براي نقشهنمی
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اند که میزان انحراف از فاصله بین اشعه لیزر و سطح زمین طوري تعریف شده. کارگرفتن کارگر فنی نداردبه

. داري یا خاکریزي در هر منطقه باشداین فاصله همان میزان خاکبر

اشعه متصاعد شده از دستگاه لیزر توسط یک سنسور نوري که روي دستگاه باکت تسطیح نصب 

.شودشده است، دریافت می

)11-2(شکل

ت در یپر نور قابل روهاي نشانگرLEDدرجه اي داشته و داراي 360گیرنده لیزر قابلیت عملکرد 

ر معرض دید راننده قرار شبیه سنسور جهت سهولت دهایی LEDضمنا یک نشانگر کوچک با . باشدروز می

.گیردمی
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)12-2(شکل

اند تشکیل شده است بهطور عمودي روي هم قرار گرفتهسنسور نوري از یکسري آشکارسازها که به

اشعه لیزر توسط آشکارسازها طوري که با باال و پایین شدن باکت تسطیح بر اثر حرکت روي زمین ناهموار، 

آوردن تیغه شود و سیستم کنترل، هیدرولیک تراکتور را وادار به باال و پایینبه سیستم کنترل منتقل می

.یابدنماید و این عمل تا زمانی که اشعه لیزر به آشکارساز وسط برخورد نماید ادامه میمی

)13-2(شکل
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)14-2(شکل

زنی یا برداشت، الگوي خاصی را براي حرکت دستگاه در مزرعه دیسکبرخالف عملیاتی نظیر شخم،

پذیر میباشد اما با در نظر توان توصیه نمود و در هر جهت و به هر شکل عمل تسطیح امکاناز قبل نمی

.کار سریع تر انجام خواهد شد،داشتن نکات زیر

)15-2(شکل

.باشدلخاك از نقاط مرتفع به نقاط پایین حداقانتقال مسیرراننده باید مسیري را طی نماید که -

اش حذف این ناهمواري راننده باید در صورتیکه پستی و بلندي موضعی در مزرعه وجود دارد، هدف اولیه-
.باشد
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زنی یا برداشت، الگوي خاصی را براي حرکت دستگاه در مزرعه دیسکبرخالف عملیاتی نظیر شخم،

پذیر میباشد اما با در نظر توان توصیه نمود و در هر جهت و به هر شکل عمل تسطیح امکاناز قبل نمی

.کار سریع تر انجام خواهد شد،داشتن نکات زیر

)15-2(شکل

.باشدلخاك از نقاط مرتفع به نقاط پایین حداقانتقال مسیرراننده باید مسیري را طی نماید که -

اش حذف این ناهمواري راننده باید در صورتیکه پستی و بلندي موضعی در مزرعه وجود دارد، هدف اولیه-
.باشد
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که در یدر صورت.شودنمایشگر داراي چراغ سبزیست که در محل هایی که ارتفاع مناسب روشن می-

، باید از تکرار عبور و رفت و آمد در آن نواحی دهدعالمت سبز را نشان میمایشگرهایی از مزرعه نمحل

.خودداري نماید زیرا اتالف وقت است

)16-2(شکل

بایست در چند مرحله یا عبور انجام که ارتفاع پستی و بلندي زیاد باشد، عملیات تسطیح میدر صورتی-
.را خاکبرداري نمودسانتیمتر 10الی 5شود و هر بار یک ارتفاع حدود 

توان از باکت کوچک استفاده نمود و در اراضی که نیاز به عمق باشد، میاي که نیاز به تسطیح کمدر اراضی

.توان از باکت بزرگ استفاده نمودتسطیح اساسی دارد می
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)17-2(شکل

)18-2(شکل
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نتایج

:خالصه کردتوان در موارد زیر به طور کلی مزایاي تسطیح اراضی را می

.برداري بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده نظیر آب و خاكهحفظ، احیا و بهر·

.دافزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح و کاهش هزینه تولی·

.جویی در مصرف آبصرفه·

.وکار مکانیزه و کاهش سختی کار کشاورزانایجاد بستر مناسب جهت کشت·

.کشاورزيي هاسازي مصرف سایر نهادهزمان آبیاري، افزایش کارآیی و بهینهجویی در صرفه·

ترهاي تکامل یافتهبرداي سیستمریزي بهرهایجاد زیربناهاي الزم و آرایش هندسی مطلوب جهت پی·
.تر آبیاريپیشرفتهو

زراعی صحیح و کارگیري الگوي کشت مناسب و تناوب ریزي و بهایجاد زمینه الزم جهت برنامه·
.ها به نحو مطلوبمبارزه با بیماري

.سهولت برداشت محصول و پایین آمدن تلفات حین برداشت·

تر این امر اثرات غیرمستقیم اقتصادي و اجتماعی فراوانی در پی خواهد و در سطحی کالن
:داشت که به طور کلی عبارتند از

.محیط روستاافزایش سطح درآمد کشاورز و بهبود وضع رفاهی در·

.رویههاي بیجلوگیري از مهاجرت·

.ارتقا دانش و بینش فنی کشاورزان و تغییر تفکرات سنتی روستاییان·

.ایجاد امکاناتی جهت افزایش صادرات با تغییرات بوجود آمده در میزان تولید·

:مزایاي تسطیح لیزري نسبت به تسطیح مهندسی عبارت است از
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آالت سنگین نظیر اسکریپر عدم نیاز به ماشین·

استفاده از تراکتورهاي معمولی کشاورزي·

هاهزینه بسیار پایین عملیات تسطیح نسبت به سایر روش·

دقت بسیار باال·

عدم کوبیده شدن و فشردگی خاك ·

متر مربع500قابلیت کاربرد در اراضی کوچک حداقل ·

:شودزیر عاید میاز انجام تسطیح لیزري اراضی کشاورزي فواید 

درصد10افزایش راندمان کاربري آب در مزرعه به میزان .

درصد10هاي سنتی در اراضی به میزان ها و زهکشرفتن جويافزایش سطح زیرکشت بر اثر از بین·

درصد در هر هکتار15الی 10افزایش عملکرد محصول ·

درصد30کاهش هزینه تولید به میزان ·

درصد40الی 30بیاري کاهش زمان آ·

درصد20الی 15کاهش عمق متوسط آبیاري ·

درصد35کاهش نیروي انسانی ·

درصد50افزایش ارزش افزوده زمین ·

:توان در موارد زیر خالصه کردبه طور کلی مزایاي تسطیح اراضی را می

.خاكبرداري بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده نظیر آب وهحفظ، احیا و بهر·

.دافزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح و کاهش هزینه تولی·

.جویی در مصرف آبصرفه·
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.وکار مکانیزه و کاهش سختی کار کشاورزانایجاد بستر مناسب جهت کشت·

.کشاورزيهايسازي مصرف سایر نهادهجویی در زمان آبیاري، افزایش کارآیی و بهینهصرفه·

هاي تکامل برداي سیستمریزي بهرهزیربناهاي الزم و آرایش هندسی مطلوب جهت پیایجاد ·
.تر آبیاريتر و پیشرفتهیافته

کارگیري الگوي کشت مناسب و تناوب زراعی صحیح و ریزي و بههایجاد زمینه الزم جهت برنام·
.ها به نحو مطلوبمبارزه با بیماري

.تلفات حین برداشتسهولت برداشت محصول و پایین آمدن·

.کنیدحصول ذرت مشاهده میشت مادر خاتمه تصاویري را از زمین، پس از ک

35
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پایان

:منابع و مأخذ

)نصراهللا جوزانی(اراضی کشاورزيشبکه بندي کتاب 

pars.com-www.geoسایت 

http://www.shirazefarming.comسایت 

http://www.fadak.usسایت 
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www.geo
http://www.shirazefarming.com
http://www.fadak.us
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http://www.gradeplane.comسایت 

geosystems.com-http://www.leicaسایت

مهندسی اداره جهاد کشاورزي- کتابخانه موسسه تحقیقات فنی
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http://www.gradeplane.com
http://www.leica

