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 ، تسطيح دقيق زمينيتسطيح ليزر: هاکليد واژه

-ب  عنوان کک فن يتوسط روش ليزر يتسطيح اراض چکيده:
 يسطح يدر بازده آب آبيار يسازمهم ب  منظور بهين  يآور

آکد. در اکران و يب  شمار م يو مکانيزه نمودن کشاورز

جاکگزکن استفاده  يدکگر، تسطيح ليزر ياز کشورها يبرت

قابل حمل توسط  يو لولرها يتودکشش ياز اسکرکپرها

 يش هزکن  باالاکن رو يتراکتور گردکده اس . محدوک  اصل

ترده مالکي  يهازمين يکشاورزان دارا يتجهيزات آن برا

نيم   يرفع اکن محدوک  کک مجموع  ليزر يباشد. برامي

 ياتوماتيک طراحي و ساتت  گردکد و ب  منظور ارزکاب

آن صورت گرف  و  يبر رو يدستگاه آزماکشات ميدان يکارآک

اکج مقاکس  ر ينتاکج بدس  آمده با سيستم اتوماتيک ليزر

)بدون قابلي  ي. اکن مجموع  شامل کک فرستنده ليزرگردکد

)آشکارساز يدوطرف (، گيرنده ليزر و ارسال شيب يتودتراز

کش و اتصاالت مربوط  بود. زن، تطچشمک يها( با چراغيليزر

 يتغييرات يدر اکن مجموع  نسب  ب  روش اتوماتيک ليزر

 يمکانيک يهاحذف شده با مکانيزم يهاصورت گرف  و قسم 

و ساتت  شده، جاکگزکن گردکد. مراحل انجام  يمناسب طراح

، تعيين شيب، انجام عمليات يبردارتسطيح شامل نقش 

صح  تسطيح بود. اکن آزماکشات در  يتسطيح و بازبين

واقع در شهرستان اقليد صورت گرف . نتاکج بدس   يامزرع 

دهد. را نشان مي ياي  مزرع درصد کاهش در ظرف 67آمده 

تجهيزات در اکن روش نسب  ب   يبکارگير يهامجموع هزکن 

درصد کاهش را در بر داشت  اس . در هر  65روش اتوماتيک 

توسط شاتص تسطيح حاصل شد)گرچ   يککسان يدو روش هموار

زمين بوده  يتجهيزات مربوط ب  بازبين يهر دو روش دارا

ط ب  شاتص تسطيح ندارند(. بر ب  محاسبات مربو يو نياز

تواند توسط صورت گرفت  اکن سيستم مي يهاياساس ارزکاب

 يکک تراکتور معمولي با توان پاکين کا متوسط در اراض

کوچک مورد استفاده قرار گيرد، بر همين اساس اکن روش 

با توان  يموفقي  آميز بود زکرا استفاده از تراکتورها

 يبرا يت روش اتوماتيک ليزرباال و تامين هزکن  تجهيزا

باشد. اکن سيستم سر نميکوچک مي يهازمين يکشاورزان دارا

در مزارع کوچک با استفاده از کک تراکتور  يکاربر يبرا

 گردد. اسب بخار توصي  مي 100با توان کمتر از  يمعمول
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 يمقدمه و مرور
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 مقدمه 1-1

ارزش  يانرژ وق  و منابع يدر توسع  صنعت هامروز 

زات مدرن و ياستفاده از تجه لين دليب  هم دارند، کيبسزا

-يم محسوب يک استراتژک يل ب  اهداف ملين يشرفت  برايپ

ک   بودهک کراتژاز موضوعات است يککق، يدق يکشاورز شود.

ران کا از جمل جهان و  ياز کشورها ياريمورد توج  بس

در سطح  يون کشاورزيزاسيقرار گرفت  اس . امروزه مکان

 ياز آنجا ک  بستر ساز .باشديرفت  شده مکک اصل پذکا يدن



 ه

 

د محصوالت يتول ين بعنوان محور اصليو آماده نمودن زم

توان يرا م يح اراضيستم تسطيشود، سيمحسوب م يکشاورز

مقاصد  يش راندمان در راستاکع و افزاکل و تسريتسه برای

ار مهم در يبس يهااز نهاده يکک . ان شده ب  کار گرف يب

و ب  طور  اس  ياريآب ياز براي، آب مورد نيبخش کشاورز

 يدر کشور ب  بخش کشاورز يدرصد آب استحصال 90متوسط 

ن بودن کيمل پان عواکاز مهمتر يکک شود.ياتتصاص داده م

 يح اراضي)عدم تسطيزراع ياراض ي، ناهموارياريده آبباز

 25تا  20ناهموار  يهانيتلفات آب در زم .باشدي( ميزراع

 .] 2[باشديدرصد م 20ها نين زمکد در ايدرصد و کاهش تول

 يب سطحيم شير و تنظييتغ ن عبارت اس  از،يح زميتسط 

ات يب عملين شکا اک  ب نحوین ب  يک طرح معکن، طبق يزم

ق  نقش يرد. در حقکن نحو انجام پذکب  بهتر ينّآبرسا

ون در يو فونداس يهمانند نقش پ يدر کشاورز يح اراضيتسط

 ب  منظور يدر زمان و آب مصرف کيجوصرف ک   اس ساتتمان 

ع کتوزمزارع، کنوات  آب در سطح کع کتوز، نيزم ياريآب

کنوات  ک رشد ، کدر تا از محصوليرطوب  مورد ن کنوات ک

مصرف  کاهش، يکاهش بذر مصرف، محصول از نظر شکل و وزن

بهبود ، يات کشاورزيعمل يبرا کيايميش يانواع کودها

 يکشاورز يهانيک ماشينظر تراف از ين کشاورزي  زميوضع

درآمد  ليتحص ،ات بعد از کاش  تا برداش  محصوليعمل يبرا

ن  کهز کاهش، ر کش کن زيش زمکشتر با توج  ب  افزايب

ب   ياکاز مزادر مصرف آب و زمان  کيجوکارگر و صرف 

. در حال حاضر هستندق در مزارع يح دقيده تسطياثبات رس

شود ک  يران استفاده مکدر ا يح اراضيتسط ياز س  روش برا

و استفاده  )مرسوم(ي(، روش مهندسي)سنتکيشامل روش ابتدا

ن س  که بر اعالو ،باشديم ين زراعيزم يزريح لياز تسط

ب  سيستم ها GPS کردنتکميلي مانند اضاف   يهاروش ،روش

انجام عمليات  يبرا يهاکو افزودن قابلي  يليزر

پذکر اس . و تسطيح بصورت کک سيستم نيز امکان يبردارنقش 

نيز مراحل  RTK-GPS کابي دقيق ماننددکگر مکان يهاروش

گذراند، يم يکا ليزر يجاکگزکن يآزماکشي تود را برا

 GPS هرچند اکن روش ب  عل  وابستگي ب  ناوگان ماهواره

 (1-1نمودار )در شود،ياکران توصي  نم يبرا يآمرککاک

 ها آورده شده اس .ن روشکحات مربوط ب  ايتوض
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 هاي تسطيحانواع روش 1-1نمودار

 

 (ي)سنت ييبه روش ابتدا يزراع يراضح ايتسط 1-2

های تسطيح روش

 اراضی

روش -1

دايی)سنتابت

 ی(

روش 

اسکرکپر 

 دامی

روش لولر 

 با دام
-روش مال 

 کشی با دام

روش مکانيزه  -2

 مرسوم)مهندسی(

روش اسکرکپر 

 تودکششی
روش اسکرکپر 

 تراکتوری
روش لولر 

 تراکتوری

روش تسِطح -3

 ليزری

روش اسکرکپر 

 تودکششي ليزری
روش اسکرکپر 

 کششي ليزری
روش گرکدر 

 ليزری
روش لولر 

 کششي ليزری

 روش تسِطح-4

 ایماهواره

GPS 
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و  يب ردارات نقش يح بدون انجام عمليتسط ،ن روشکدر ا

ن و ب ا توج   ب   مه ارت رانن ده ب ا يب زم يمحاسبات ش

ت وان يش ود و م يبند انجام مدنبال  يهااستفاده از لولر

دور  يهان روش از گذشت کرد. ايگيصورت م يکشگف  عمل مال 

 يروي ک  ب ا ن کيهاپرکبوده و در ابتدا توسط اسکرمرسوم 

ن عم ل ک گرفت  اس . امروزه ايشدند، صورت ميده ميدام کش

پر و کدر، اس کرک مانن د گر کيه ابا استفاده از دس تگاه

شوند، انجام يده ميتراکتور کش يرويبزرگ ک  با ن يهالولر

 (.4-1 تا 1-1 يهاگردد )شکليم

 

 مال  کشي بوسيل  دام)ابتداکي(تسطيح ب  روش  1-1شکل 

 يتسطيح ب  بوسيل  لولر دام 2-1شکل 
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 ياسکرکپر دام توسطتسطيح ب   3-1شکل 

 

 

 

 

 يدام ينمون  لولر کشش دو 4-1 شکل

 

 

 

 

 

 (يمهندسمرسوم )به روش  يزراع يح اراضيتسط 1-3
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-يق رار م  ين مورد نقش  ب رداريروش ابتدا زمن کادر 

ش ده و  يبندو شبک  يکوبخيم ياراض ن صورت ک کرد، ب  ايگ

-يم  يابک ارتف اع يبردارن نقش يها توسط دوربرئوس شبک 

ن، اطالع ات يزم  يب ردارات نقش  يان عملکگردد. پس از پا

م ورد پ ردازش  يمس اح مخص وص يهاافزارتوسط نرم يبرداشت

 کيب نه اين، شيزم يعيب طبين اساس شکرد و بر ايگيقرار م

 ش ود.يو مقدار آن مشخص م يزکرو تاک يداربر، نقاط تاکآن

ب   س طح مزرع    يک وبخين اطالعات با م کدر مرحل  بعد ا

-پرکح معموالً با استفاده از اسکريگردد. عمل تسطيمنتقل م

 يادک ز ين روش وابس تگکدق  ا شود.يانجام م يتودکشش يها

 و نقش   دارد. يچ وب يهاخيب  مهارت راننده در تواندن م

 يآن فش ردگاد ک ن دستگاه و ت ردد زيج  ب  وزن سنگبا تو

 .(7-1 تا 5-1 يها)شکلر اس  کناپذتاک اجتناب

 

 ي( با لولر کشش)مرسوميمهندستسطيح ب  روش مکانيزه  5-1شکل 

 

 با استفاده از اسکرکپر اولي  يتسطيح ب  روش مهندس 6-1 شکل



 ي

 

 

سکرکپر با استفاده از دستگاه ا يتسطيح ب  روش مهندس 7-1شکل 

 يتود کشش

 

 يزريل زاتيبا استفاده از تجه يعزرا يح اراضيتسط 1-4

ا کک شده ک  نور توسط تشعشع تحرکتقو يب  معنا 1زريل

 باشد.يابش مت کيل القاي  نور گسکگر تقوکب  عبارت د

رشد  يزندگ يهاشات  يزر در ده  گذشت  در تماميگسترش ل

نفک کوزه جزء الک  امر ياداشت  اس  ب  گون  ياندهکفزا

توان ب  يزر ميمهم ل يهايژگکشود. از ويمحسوب م يزندگ

 يکم(، تکفام ي)واگرائ يم بودن، همدوسياد، مستقکشدت ز

 يهااد اشاره نمود. در سالکسرع  و دق  زبودن(،  رنگ)تک

ن ب  يح زميانجام عمل تسط يح برايتسط يزرير سامان  ليات

شور مطرح شده و رو ب  ده کارآمد در سطح ککک پدکعنوان 

زات کنترل يح با کمک تجهين روش تسطکدر ا باشد.يش مکافزا

ن مورد يزم يو همانند روش مهندس شوديانجام م يزريل

گردد ين ميين تعيزم يعيب طبيقرار گرفت  و ش يبردارنقش 

نقاط  يزريب مورد نظر ب  فرستنده ليو با وارد کردن ش

 يزريستم ليک توسط سياتومات ب  طور يزکرو تاک يبردارتاک

-يحرک  داده م ،غ  دستگاه بر حسب مورديشود و تيمشخص م

ها و پرکها، اسکرلولر ي  نصب بر رويستم قابلين سکشود. ا

                                                 
. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation1  



 ك

 

-1 تا 8-1 يها)شکلباشديرا دارا م حيتسط ياهنير ماشکسا

11) 

 

 

 يتسطيح  ليزري با لولر کشش 8-1شکل 

 

 



 ل

 

 

 اسكرکپر تود كششي  تسطيح ليزري با  9-1شكل 

 

 با گرکدر يتسطيح ليزر 10-1شکل 

  

    

          

                       



 م

 

  کششی يزريح ليتسط 11-1شکل 

 

  يزريستم ليس و نحوه کارکرد ءاجزا 1-4-1

، يزريشامل فرستنده ل يزريل يهاستميس يب  طور کل

. باشنديک ميدروليه ، جعب  کنترل، بخشيزريرنده ليگ

تراکتور  يکيدروليستم توسط بخش هيس يکيدرولي  هکذغت

جداگان  در  يکيدروليدر موارد تاص بخش ه .گرددين ميتام

اجزا  (12-1)اس . در شکل ده ک  گرديتعب يکيستم مکانيس

ش کک نمايو نحوه کارکرد آن ب  صورت شمات يزريستم ليک سک

 .داده شده اس 

 

 

 

 

 

 کيح ب  صورت شماتيطتس يزريستم ليک سکاجزا   12-1شکل 

 



 ن

 

 

 يزريفرستنده ل -الف

با  بوده ک  يزريستم لي  عنوان قلب سب يزريفرستنده ل

با سطح  يمواز ياصفح  يورانب  صورت د يزريارسال پرتو ل

ک ک ياتواند تخ ، دارين صفح  مکا کند.يد ميتول مورد نظر

انطور ک  در ها همبيک از شکهر  ب باشد.يدو ش ب و کايش

 د.باش يا منفکواند مثب  تيم ،نشان داده شده (13-1)شکل 

ب ي، با شح ب  صورت تخ يز تسطن پس اي  سطح زمکدر نها

(، 14-1ب دوطرف  درتواهد آمد)شکل يا با شککطرف  و ک

 يلکترا ک  کک س  پاک يرو يزريفرستنده لن منظور کا يبرا

موتور دستگاه ورد و توسط علمک و سرويگيقرار م حمل کننده

در مورد  يافتکو با توج  ب  اطالعات در ياز تودتراز پس

باالتر از  يسطح در يزريل ن، شروع ب  انتشار پرتويزم بيش

ک کد. منبع ارسال موج ب  صورت دوار در کنمايم نيسطح زم

در  يک صفح  نورکجاد کن عمل اکچرتد و حاصل ايمحفظ  م

رستنده ، ف15-1باشد)شکل ين مينظر از سطح زم فاع موردارت

 (.يزريل

                     

 



 س

 

                                                                                                                                                                                  

 يزرينده لب  فرست يدهبيش يجه  مثب  و منف 13-1شکل 

                                                  

 

 

  سطح مزرع مختلف  يهابيش 14-1شکل 



 ع

 

 

 ه مربوطهيو پا يزريرنده ليگ -ب

از فرستنده  ياف  امواج ارسالکدر يزريرنده ليف  گيوظ

  سطح مرجع يموقع کيو شناسا ين آشکارسازيهمچن باشد.يم

ب   يزريرنده ليه دارد. گرا ب  عهد يزريجاد شده لکا

قرار  يکک  الکترکک پاک ين شدن بر روکيمنظور باال و پا

 .(15-1رد)شکل يگيم

 جعبه کنترل -ج

 يهاگناليس پردازشاف  و کعهده دار درجعب  کنترل 

الزم  يتروجهمچنين  باشد.يم يزريرنده لياز گ يافتکدر

ج  ب  حرک  يک و در نتيدرولير هيش ياندازراه برای

-1)شکل کنديک فراهم ميا ب  صورت اتوماتغ  ريرآوردن تد

15). 

 

 

 

 حيات تسطيمخصوص عمل يزريمجموع  کامل کنترل ل 15-1 شکل



 ف

 

 

 

 کيدروليستم هيس -د

غ  ين بردن تکيک ب  منظور باال و پايدروليستم هيس

ک يدروليستم هيرد. سيگيح مورد استفاده قرار مين تسطيماش

ل بوده تا بتواند دستورات متص يزريب  جعب  کنترل ل

 از آن را انجام دهد. يارسال

 يزريل يدست رندهيکش و گخط  -ه

ات يب  منظور انجام عمل ياز تط کش و آشکارساز دست

-ياستفاده من ينقاط سطح زم يو ارتفاع توان يبردارنقش 

 .(15-1)شکل شود

 ضرورت تحقيق 1-4-2

 يش سنتنسب  ب  دو رو يزريح ليتسطنک  روش کبا وجود ا

باالتر،  نهمچون راندما ياريبس ياکمزا يدارا يو مهندس

قابل استفاده بودن در مزارع با ابعاد مختلف، کاربرد 

اما  باشد،يکسان مکر روز و شب با دق  ح ديآسانتر، تسط

کاربرد  ،يآورن فنکاستفاده از ا ين  باالکبا توج  ب  هز

ن کا يريگ  ب  کاريکشاورزان، عدم قابل يده آن برايچيپ

-ک فنکران، وجود کج در اکرا يتراکتورها يستم بر رويس

ح را ک  يتسط يزريو روش ل ياز روش مهندس يانيم يآور

تواند مشکالت موجود و ب اشدران بکا يط بومکسازگار با شرا

ن اساس کد. بر ايرسيب  نظر م ي، ضروردکرا برطرف نما

ف کم  تعرناانکدر قالب پا ين اهداف، طرحکل ب  اين يبرا

 .و ب  اجرا گذاشت  شد
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 بررسی منابع  1-5

  ايران ايران   11--55--11

با  يپر کششکاسکر ي، تعدادرانکدر ا 1372در سال 

شکر توزستان بکار گرفت  ي  نعدر شرک  توس يزريزات ليتجه

ن يب  طور مشترک ب يزريح ليپروژه تسط، 1381شد و در سال 

ران در کک ايالکترون عکو شرک  صنا يوزرات جهاد کشاورز

 يهانينوع از ماش ششن منظور کا يبراشد،  اجراراز يش

از  يآورن فنکا يسازيب  منظور مطالع  و بوم يزريل تسطيح

پس از انجام  .دش يدارکن صنع  ترکصاحب ا يکشورها

  هکتار در مناطق مختلف کشور ب 300شات در سطوح کآزما

ز و يآم يموفق ن طرح کامالا کج اکفارس، نتااستان ژه کو

قرار  يشاورزک يهانيآزمون ماش يد مراجع رسمکيأمورد ت

ش کهرز، افزا يهاتوان ب  کاهش علفيمآن  ي. از مزاکاگرف 

ل ير کش  ب  دلکش سطح زک  و راندمان محصول، افزايفيک

اشاره نمود. مشکل  ياريآب يهاو کانال ياضاف يهاحذف پشت 

و عدم امکان استفاده بر  ن  باالکها هزستمين سکعمده ا

 ]. 5[باشديران مکا در جکرا يهاتراکتور يرو

در شهرستان سروستان فارس تح  نظارت  1382در سال 

 يشاتکآزما يسازمان جهاد کشاورز يزريح ليتسط يت  فنيکم

صورت  يع اراضيح در سطح وسيتسط يزريستم ليس يريبا بکارگ

رصد عملکرد، د 20ش کافزا آن،ج حاصل از ک  ک  نتاگرفت

در مصرف آب و کاهش زمان کار  کيجودرصد صرف  25ش کافزا

ز برداش  آسانتر يو ن يزنجوان  يکنواتتکو  يات زراعيعمل

 ]. 4[دنبال داشت  اس ن را ب  کتوسط کمبا

با تصوکب طرح ملي معرفي تكنولوژي تس طيح لي زري ب   

در ستاد ط رح گن دم، مبل    1382كشاورزان اکران در سال 

لاير ب  طرح اتتصاص داده شد. با اعتبار تخص يص  1.920.000.000

واحد مختلف تسطيح ليزري از كشورهاي آمرکكا و  پنج کافت 

وارد  1383استراليا ترک داري و در اردکبهش   م اه س ال 

 د. پنج واحد تسطيح ليزري عبارتند از: شكشور 



 ق

 

مت ر س ات  ش رك   6/3ب  عرض كار  زواحد لولر رکنولد -1

ب رای  اسب بخ ار 120 یقدرت تراكتوربا آمرکكا،  1زدرکنول

 . کشش آن

مت ر س ات  ش رك   6/3ب  عرض كار  2واحد لولر داربيشر -2

ب رای  اسب بخ ار 120 یقدرت تراكتوربا داربيشر آمرکكا، 

 . کشش آن

ر س ات  ش رك  مت  س  ب  عرض ك ار  3واحد لولر مسكين -3

ر برای کش ش اسب بخا 85با قدرت تراكتوری مسكين آمرکكا، 

 . آن

مت ر ) گنج اکش  1/2ر كششي ب  ع رض ك ار واحد اسكرکپ -4

با ق درت تراكت وری متر مكعب( سات  استراليا،  5/3مخزن 

  اسب بخار برای کشش آن. 140

متر ) گنجاکش مخزن  س سكرکپر كششي ب  عرض كار واحد ا -5

 180ب ا ق درت تراكت وری متر مكعب( سات  استراليا،  پنج

 )دو دستگاه(.  رای کشش آناسب بخار ب

بنا ب  دستور رکاس  سازمان جهاد كشاورزي استان فارس 

كميت  فني تسطيح ليزري متشكل از مدکران واحدهاي مختل ف 

آالت اجراکي در سازمان جهاد كش اورزي، رئ يس بخ ش ماش ين

كشاورزي دانشگاه شيراز، صناکع الكترونيك شيراز و مرك ز 

يعي اس تان ف ارس در ت رداد تحقيقات كشاورزي و منابع طب

تشكيل گردکد. كميت  فني تس طيح لي زري از  1383ماه سال 

بك ارگيري واح دهاي مختل ف  برایرکزي برنام  ،بدو تشكيل

تسطيح ليزري ترکداري شده در مزارع زارعين پيشرو در سطح 

تعيين ك ارآکي آنه  ا را ش روع  استان فارس براي تروکج و

جه    لدز در منطق  سروستانليزري رکنو . واحد تسطيحنمود

هكت ار واق ع  13 اراضي زراعي ب  مساح   قطعچهار تسطيح 

هكت اري در روس تاي  چه اردر روستاي كوهنجان و کك قطع  

ش  برداري انج ام گرفت   در دهنو بكار گرفت  شد. طبق نق

تس طيح  ب  منظوراراضي فوق ميزان حجم عمليات تاكبرداري 

س تاي كوهنج ان و در قطع   در قطعات اراضي زراع ي در رو

مت ر  715و  320اراضي زراعي در روستاي دهن و ب   ترتي ب 

 باشد. مكعب در هكتار مي
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 برایاحد ليزري گيري مدت زمان كاركرد وبراساس اندازه

هكت ار در  13تسطيح  ب  منظورساع   130تسطيح اراضي فوق )

هكت ار در  چه ارتس طيح  برایساع   80روستاي كوهنجان و 

ي دهنو( ك ارآکي واح د لي زري رکنول دز در تس طيح روستا

 36و  32اراضي در روستاهاي كوهنجان و دهن و ب   ترتي ب 

متر مكعب تاكبرداري در ساع  تعيين گردکد ك  ارقام ف وق 

 مهندسی در مقاکس  با روش بيانگر باال بودن كارآکي سيستم

متر  34) زحد ليزري رکنولدباشد. با توج  ب  كارآکي وامي

عب تاكبرداري در هر ساع ( و هزکن   اج اره ک ك واح د مك

ب لاير( هزکن    ه  ر مت  ر مكع   50000لي  زري در ه  ر س  اع  ) 

ك  در مقاکس  با هزکن    گردکدلاير محاسب   1500تاكبرداري 

اس تفاده از مكع ب ت اكبرداري در روش مهندس ي ) هر مت ر

. بن ابراکن ب وده،بسيار پاکين  ،لاير 4000 معادل اسكرکپر(

استفاده از واحدهاي ليزري جه  تسطيح اراضي عالوه ب ر با 

(، )تراكتوره اي موج وداستفاده از امكانات موجود در بخش

متر(، تطاي كمتر از کك سانتيباال بودن دق  عمليات تسطيح)

امكان استفاده واحدهاي لي زري توس ط زارع ين و قابلي   

ن  توان هزکكاربرد سيستم ليزري جه  تسطيح اراضي كوچك مي

( نس ب   3/1تسطيح هر هكتار را ب  طور چشمگيري ) ح دود 

  ]. 1[ب  روش مهندسي كاهش داد

  تود را در يفعال 1382ن  صنع  پارس  از سال کشرک  آژ

ح يتسط يهاطرح يق شروع و در اجرايدق ين  کشاورزيزم

در منطق  فارس  يقاتيو تحق کيالگو يهاب  صورت طرح يزريل

ون و آب يزاسي، اداره توسع  مکانيرزبا سازمان جهاد کشاو

 يهاپر و لولرکنده اسکرکنما داشت  اس  و يو تاک همکار

 1.ان.آريج يزريل يهاپرکاز جمل  اسکر يمتنوع يزريل

باشد ک  پس ي  ميترک 2آلپلر يزريل يهاا و لولرياسترال

-ستمين سکا يريقات الزم در بکارگيش و تحقکاز انجام آزما

  ين امنيو تام يکاهش مشکالت عصب همانند يج جالبکها، نتا

ات کاش ، داش  و ين  عملکاپراتور، کاهش هز يروان

مزارع، حفر نيب يهاو احداث جاده يبرداش ، امکان طراح

-، احداث کاناليا اصلکو  يو آبرسان فرع يزهکش يهاکانال

                                                 
 

 



 ش

 

تا  ياريآب يک نفر کارگر براک  کدر مزارع، کفا ياصل يها

 ]. 3[توان اشاره نموديمرا هکتار  50ش از يب يسطح

 جهان 1-5-2

-ن فنکثرترؤب  عنوان م يزريح ليطرح تسط ،2001در سال 

مورد  1يتواربار جهانسازمان سطح توسط  ياريبهبود آب يآور

ي تا اريآن کاهش عمق آب ب  موجبک   گرف  رد قراکيتا

ده کدرصد حاصل گرد 25تا  ياريدرصد و کاهش زمان آب 4/32

 ]. 25[اس 

 2در مرکز کنفرانس مارلبورو يناري، سم2007در سال 

 يح اراضيتسط يهاروش يچند بخش ب  معرف دربرگزار شد ک  

 يزرياستفاده از روش ل ياکن مزايق و همچنيب  روش دق

 ]. 24[پردات مختلف  يهاح در پروژهيتسط

 نيح زميمختلف تسط يهاسه روشيمقا 1-5-3

ن  توسع  و يزم در يابل توجهق يهار تالشيات يهادر سال

 3(SRCT) يعيحفاظ  از منابع طب يهايتکنولوژ ارتقاء

رت ده صوياهان ب  صورت توابيو کش  گ يورزتاکبیهمانند، 

تواند کمک  يک  م کيهاگر از روشکد يککرفت  اس . کپذ

باشد.  ين ميزمح يتسط ،( نماکدSRCTطرح ) يدر اجرا يمؤثر

نجام گرفت  در کشور هندوستان ا يهاينيش بيرا طبق پکز

و  2010 يهادر سال غالتن کشور ب  کاز اين 4توسط کومار

ک  ده کبرآورد گردون تن يليم 8/268و  5/238ب يب  ترت 2020

درصد  89/33برنج و درصد  07/41ن منطق  را کا غالتعمده 

مورد  غالتدرصد کل  96/75دهد ک  مجموعًا يل ميگندم تشک

درصد سطح  5/87حدود  درگردد و يل ماز مردم را شامين

ابد ک  کين دو محصول اتتصاص مکا ياريآب ياز برايمورد ن

 آب يعيمنابع طب ياز مبرم ب  حفظ و نگهدارين نشانگر نکا

اس  ک   ين در حالکا .باشدينده مکآ يهاسال يو تاک در ط

ن مطرح يح زميمختلف تسط يهاره آب، روشيحفظ و ذت يبرا

بر طبق  يزريح ليان آنها روش تسطياز مگردد ک  يم

 ،اس  ن بازده شناتت  شدهکبهتر يد داراشات متعدکآزما

برای را  ياشات گستردهکآزما و همکاران 5ن اساس ج يبرهم
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موجود  يهاگر روشکبا د ين تکنولوژکس  اکو مقا يبررس

-يمشاهده م 1-1 در جدول حاصل ج کانجام دادند ک  نتا

 .]17و15[گردد

 

 هاي مختلف تسطيح زمينمقاکس  روش 1-1 جدول

)هکتار  يبازده کار (cm) دق 

 در روز(

 حيتسط روش

 واناتيتوسط ح 08/0 5-4±

 يتوسط تراکتور دست 12/0 5-4±

 غ  و تراکتوريتوسط ت 0/1-5/0 5-4±

توسط جعب  حمل تاک و  0/1-5/0 5-4±

 تراکتور

 يزريستم ليتوسط س 2باالتر از  1±

 

 

 ر کشتيز سطح 1-5-4

موجب ح يتسط يزريستم لين توسط سيهموار نمودن زم

عمل ب  تاطر حذف ن کا گردد،ين مير کش  زمکش سطح زکافزا

-مین يزم يو زهکش ياريآب يهاها و لول ا کاهش کانالکو 

ر کش  را کن زيزم يدرصد هف تا  پنجش کافزا 1کمنکر. باشد

ن بر يهمچنو  ]. 21[کردهستم گزارش ين سکا يريکارگتوسط ب

پنجاب و استان سند در در مناطق  2طبق گزارشات کان

 درصد س تا  دو يزرين ب  روش ليح زميپاکستان پس از تسط

  ]. 16[اس  شدهرکش  اضاف  کب  سطح ز

 3شغرب اتارپراددر  شات انجام گرفت  توسط ج کطبق آزما

در وسط  ياريآب يهارکش  بواسط  حذف کانالکب  سطح ز هند

تا  س  يزريح ليستم تسطيس يريشت  ها با بکارگن و پيزم

-يمشاهده م 2-1ده اس  ک  در جدول کدرصد اضاف  گرد شش

 ]. 12[شود
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در دو روش تسطيح سنتي و  حاصل مقاکس  سطح زکر کش   2-1 جدول

 ليزري زمين

 يزريح ليتسط

 نيزم

 يح سنتيتسط

 نيزم

-لول  عوامل

 يها

 يزهکش

-کانال

 يها

 ياريآب

-لول 

 يها

 يشزهک

کانال 

 ياريآب

 هاقطع اندازه  40×30 30×20 50×50 40×30

 هامجموع سطح قطع  1200 600 2500 1200

600 300 1200 600 
ها و مربوط ب  پشت  کش  رکسطح ز

ها کانال
12 ham 

6 3 - - 
رکش  ) کسطح اضاف  شده ب  ز

 برحسب درصد(

  

ستم يس يريرکش  با بکارگکسطح اضاف  شده ز 1ج  و چاندنا 

ات ارپرادش واقع در غرب منطق   ينيرا در زم يزريح ليتسط

 ]. 13[درصد گزارش نمودند 3/4

 

 در آب مورد استفاده يوربهره  1-5-5

در درج   يزريح ليستم تسطيدر استفاده از س يهدف اصل

باشد. يم ياريع مناسب آبکتوز کيکارآبازده و اول بهبود 

 يزريح لين عامل را در مورد دو روش تسطکا ج  و همکاران

مزارع گندم و برنج واقع در  يلوم   يدر تاک شن يو سنت

از  يج حاصل  حاککنمودند ک  نتا يهند بررس 2پورامکمد

 يزريروش ل يريکارگتوسط ب امرن کدر ا يبهبود قابل توجه

 ]. 14[آورده شده اس  3-1ج در جدول کن نتاکاباشد، يم حيتسط

 

 

 

 

 

و  (ha/3m)آب مورد استفاده  درتأثير تسطيح زمين  3-1ل جدو

 محصولقابلي  توليد 

                                                 
 

.1  Chandna                        .2  Modipuram 



 خ

 

 د محصولي  توليقابل

لوگرم در هر متر مکعب ي)ک

 آب(

مجموع آب مورد 

روش مورد  (ha/3mاستفاده )

 استفاده

 گندم برنج گندم برنج

- 90 / 1  - 2635 1LLRB 

- 38/1 - 3335 2TLRB 

91/0 31/1 6950 3525 3BLLF 

55/0 82/0 9150 5270 4TLFB 

 

LLRB =يزريستم ليها توسط سپشت  يکاش  بر رو 

TLRB =يها توسط روش سنتپشت  يکاش  بر رو 

LLFB =يزريستم ليسطح صاف توسط س يکاش  بر رو 

TLFB =يسطح صاف توسط روش سنت يکاش  بر رو 

 

 هرز يهاکنترل علف 1-5-6

ستم يس يرير بکارگج مؤثکاز نتا يککهرز  يهاکاهش علف

مناسب رطوب  و  يريک  در امر قرارگ ح بودهيتسط يزريل

نوات  محصول کک يو جوان  زن جوان ار يدر اتت يمواد مغذ

در کارگر  يدرصد 75ز کاهش يکمن نکباشد. ريد ميار مفيبس

هرز را بواسط   يهان بردن علفياز ب ياز برايمورد ن

 ]. 21[ه اس گزارش نمود يزريح ليستم تسطياستفاده از س

 

 

 

 

 مليات زراعيع 1-5-7

 6و پاتل 5قات صورت گرفت  توسط راجپوتيبرطبق تحق

ح ب  يقبل از تسط 50×12گندم از  مورد نظر اندازه قطع 

                                                 
1.  Planting on raised beds with laser land leveling    2. Planting on raised beds with traditional land leveling 

 

.  Planting on flat beds with traditional land leveling 4. Planting  on flat beds with laser land leveling         3         
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 50×25و در مورد برنج از  يزريح ليبعد از عمل تسط 50×20

هکتار ب   1/0افت  و اندازه مزرع  از کش کافزا 50×50ب  

ش کدرصد افزا هف تا  پنجز يرکش  نکار و سطح زهکت 5/0

ش سطح کن افزامککبرطبق گزارشات رن يهمچن .(20)افت  اس ک

ر شکل ييدهد تا با تغيرا ب  کشاورز م ارين اتتکرکش  اکز

درصد  15تا  10ات را يمناسب سطح مزرع  زمان انجام عمل

  ]. 21[کاهش دهد

در غرب  ينيزم يمان عملش راندکافزا 23در حدود ٪ توسط ج 

ن گزارش شده اس  يزم يزريح ليش پس از انجام تسطپراداتار

  ]. 12[آورده شده اس  4-1در جدول  ج مربوط کنتا ک 

 

تأثير تسطيح زمين بر روي راندمان عملي و مصرف  4-1جدول 

 سوت  تراکتور

  مصرف سوت 

(ha /Lit ) 

ات يزمان انجام عمل

 کاش 

 (min/ ha) 

نوع 

 حيتسط

  تواتوريکول زنیدکسک تواتوريکول نیزدکسک

83/5 33/5 5/87 80 
ح يتسط

 يزريل

67/7 00/7 115 105 
ح يتسط

 يسنت

 اتتالف 25 5/27 67/1 84/1

99/23 86/23 91/23 81/23 
ره ي٪ ذت

 يساز

       

 افزايش عملکرد در واحد سطح 1-5-8

ن و يهموار بودن سطح زم ميان ميرابط  مستقکمن کر

ش قابل توج  در عملکرد کن افزايول و همچنعملکرد محص

ن گزارش يزم يزريح ليتسطبکارگيری بواسط  را محصول 

شات انجام کج بدس  آمده از آزماکنتا ]. 21[نموده اس 

 باال بودن گرنشانپورام توسط ج  و همکاران کگرفت  در مد

س  کدر مقا يزريح ليعملکرد محصول بدس  آمده از روش تسط

باشد. عملکرد محصول بدس  آمده از يح ميطتس يبا روش سنت

تن در هکتار بوده در  3/4ح يتسط يگندم با روش سنت



 ض

 

تن در  6/4ن مقدار ب  کح ايتسط يزريک  توسط روش ليحال

 ]. 14[افت  اس کش کهکتار افزا

در غرب اتارپرادش هند  شات انجام شده توسط ج کآزما

محصول برنج  ديدرصد تول 45/5ن يانگيدهد ب  طور مينشان م

 يس  با روش سنتکدر مقا يزريح ليدر سال اول پس از تسط

 ]. 15[آورده شده اس  5-1افت  ک  در جدول کش کافزا

 

 تأثير تسطيح ليزري زمين در مجموع آب بکار رفت  و 5-1جدول 

 عملکرد محصول برنج

 

      

 خاک يساز يبازده غن 1-5-9   

آشکار استفاده از آمد يتاک پ يسازيبهبود بازده غن

و  يبردارتاکعمليات  يرا در طکباشد زيم يزريح ليتسط

 ،گردديرو م و رکن بار زکک چندتا يزريح ليتسط يزکرتاک

ات تاک ب  صورت يمطلوب تصوصکاش  ن عل  در عمق يب  هم

رشد  يرا برا کنوات ک يبستر آمده وکنوات  و همسان در ک

ن عامل را در کا و همکاران 1پالد. آور يمحصول بوجود م

س  نمودند ک  کح مقايتسط يزريو ل يمورد دو روش سنت

 ]. 19[رده شده اس آو 6-1آنها در جدول ج کنتا

 

 

 

 

                                                 
1. Pal  

درصد 

افزاکش 

عملکرد 

 محصول

عملکرد 

 برنج

 (kg /ha) 

درصد 

 ذتيره آب

مجموع آب 

مورد 

 استفاده

 (ha/3m) 

روش 

تسطيح 

 زمين

45/5 5800 16/31 6900 
تسطيح 

 ليزري

- 5500 - 9050 
تسطيح 

 سنتي



 ظ

 

 فسفر و پتاسيم ،نيتروژنبرای  (1AE)بازده کشاورزی 6-1 جدول

 در مزرع  برنج بدس  آمده توسط دو روش ليزري تسطيح و سنتي

كيلوگرم  120كيلوگرم فسفر و  26كيلوگرم پتاسيم،  40هر هکتار )

 (نيتروژن

 

    

 ياقتصاد يايمزا 1-5-10  

ن  کار پرهزيبس يزريح ليبر طبق نظر مردم روش تسط

توسط  نيح زمي  تسطين  اولکگزارش داده ک  هز کمنک. راس 

اما بر طبق آمار بدس  آمده  اشد،بيار باال مين روش بسکا

ن کا ياقتصاد ياک، مزايزريح ليسال  تسط هش ک دوره کاز 

عالوه  د بلک کنماي  آنرا جبران مين  اولکهزروش ن  تنها 

ن کک  در ا اس . يادکز ياقتصاد يسودآور يدارا بر آن

هرز  يهان بردن علفين  از بکتوان ب  کاهش هزيراستا م

 اجپوت و پاتلر ياز طرف ]. 21[شاره نموددرصد ا 40ن تا يزم

بدس  ش محصول کافزا گزارش دادند، عالوه بر 2003در سال 

-ياستفاده م ياک  ب  صورت اجاره يزريستم ليآمده توسط س

 يقابل توجه ياقتصاد ياکز مزايدر همان سال اول نشد، 

 ]. 20[آورده شده اس  7-1ک  در جدول  اس بدس  آمده 
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AE-K AE-P AE-N 

طرز عمل 

 تسطيح
2004 2003 2004 2003 2004 2003 

60 25/56 31/22 54/86 20 75/18 NPK+2LL 

5/27 23 31/42 38/35 17/9 67/7 NPK+3TL 

- - - - - - TL+NPK 
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Abstract: Precision leveling by laser technique is known as the basis for optimization of 

water efficiency in surface irrigation and for upgrading agricultural mechanization. In 

Iran, as in many other countries, laser leveling is a favorite substitute for mechanical self 

propelled scraper and tractor drawn land leveler. The main limitation of vast usability of 

laser leveling in a high percentage of farms owned by the private sector is the 

unaffordable price of this technology. Considering this problem, a set of instruments has 

been designed and constructed, and a field test has been done using this set. The 

instruments undertaken in this field test were including a laser transmitter with neither a 

self leveling unit nor a dual grade unit, a laser detector with blinking lamps, and some 

additionally designed mechanical interfaces and stands. This Land leveling process 

composed of surveying, slope determination and execution, soil evenness measurement 

and control, and earth moving has been conducted on a field in the town of Eghlid, Fars 

Province, Iran. Results from analysis of the data show us a reduction in the field capacity 

of tractor 67% in land leveling operation. The total price of the laser equipment used in 

this method has been decreased by 65% comparing to an automatic laser land leveling 

system and Surface index is equal in both methods, though the laser system is a self-

inspection instrument and does not need any calculation of surface index. From a total 

evaluation output, this method can be recommended to be used in rural areas, by usual 

tractors with low and medium engine power. It is a reasonable suggestion, because the 

needed tractors used to be prepared mostly by governmental support through financial 

loans. From a total evaluation output, this system can be recommended to be used in rural 

areas, by usual tractors with the engine power of less than 100 HP. 
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