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از اجراي طرح تسطیح مهندسی و لیزري در استان فارسکشاورزانمقایسه رضایتمندي 

1*کورش رضائی مقدمو سمیه توحیدیان فر 

)11/7/94؛ پذیرش:20/7/93(دریافت:

چکیده
دیگر است. فناوريآن با تصمیم به ادامه پذیرش و یا جایگزین نمودن کنندهنییتعیکی از عوامل فناوريمیزان رضایت کشاورزان از اثرات 

شناخت میزان رضایت ،هاي مکانیکیجایگزینی براي دستگاهعنوانبهبا توجه به اجراي گسترده طرح تسطیح لیزري و معرفی آن 
بررسی میزان رضایت کشاورزان از طرح تسطیح مهندسی و طرح کشاورزان از هر دو نوع تسطیح ضروري است. این پژوهش به دنبال

دستیابی به هدف فوق از دو شیوه کمی و منظوربهو همچنین بررسی دیدگاه کشاورزان در مورد مشکالت این دو طرح بود. يتسطیح لیزر
از مطالعه موردي و مشاهده اطالعات يریگبهرهبا استفاده از فن پیمایش و در مرحله کیفی با کیفی استفاده شد. در مرحله کمی 

نفر اجراکننده تسطیح 117نفر اجراکننده تسطیح لیزري و 258نفر (375تحقیق در مرحله کمی هاي اینآزمودنیگردید. يآورجمع
نفر از 7انتخاب شدند و در مرحله کیفی نیز با يبندطبقهگیري تصادفی مهندسی) از کشاورزان بودند که با استفاده از روش نمونه

يبندبیش،مشکالت طرح تسطیح مهندسینیترمهمدهد کهان میهاي تحقیق نشیافتهکشاورزان مصاحبه حضوري به عمل آمد.
مشکالت اجرایی طرح تسطیح لیزري عدم بازدهی اقتصادي در نیترمهمو بردارنقشهو تخصص نداشتن يبردارخاكنامناسب، حجم زیاد 

ن از طرح تسطیح لیزري بیشتر از طرح باشد و همچنین کشاورزاسال اول بعد از اجراي طرح، عدم نظارت و عدم انجام صحیح تسطیح می
است.شدهارائههاي عملی ، توصیهآمدهدستبهتسطیح مهندسی رضایت دارند. در پایان بر اساس نتایج 

رضایتمندي، تسطیح لیزري، تسطیح مهندسی، استان فارس.هاي کلیدي: واژه

و دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز .آموخته کارشناسی ارشدشدانبه ترتیب، 1-
rezaei@shirazu.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیک-*



مقایسه رضایتمندي کشاورزان از اجراي طرح تسطیح مهندسی و لیزري در استان فارس

2

مقدمه 
محسوب ترین عوامل بقاي بشر ثرترین و کاراؤمازجملهآب 
یک عنوانبهشود که اهمیت آن در نگرش جدید جهانی، می

مرتباً در ها اجتماعی و نیاز اولیه انسان- کاالي مهم اقتصادي
حفاظت از منابع ). 1388مقدم، حال افزایش است (رضایی

حیات و حفظ امنیت غذایی یک عامل آب در جهت ابقاي
ر ب).1387رود (موسوي و همکاران، کلیدي به شمار می

المللیینبسسه اساس شاخص سازمان ملل و شاخص مؤ
در وضعیت بحران شدید آبی اکنونهممدیریت آب، ایران 

براي حفظ وضع موجود خود تا سال کهيطوربهقرار دارد. 
درصد به منابع آبی قابل استحصال 112باید بتواند 2025

و علیرغم بحران آب).1382خود بیفزاید (احسانی و خالدي،
وري آب در کشورمان پایین بوده بهرهمتأسفانه،محدودیت آن

درصد و حتی کمتر از این مقدار برآورد گردیده 30و حدود 
وري مصرف آب در اراضی آبی کشور تقریباً معادل است. بهره

شدهگزارشدر شرایط خوب یدشدهتولکیلوگرم محصول 7/0
راي ). نخستین گام ب1386است (شاهرودي و چیذري، 

جلوگیري از بحران آب افزایش راندمان آن است که این عمل 
هاي نوین مقدور خواهد بود (شکوهی، آوريگیري از فنبا بهره
استنیزمسطحناهمواريکشاورزي،مسائلازیکی). 1388

کاهشباعثوساختهمواجهمشکلبارایزراعاتیعملکه
مرغوبیاضارازايعمده. بخششودمیاريیراندمان آب
و ایجاد شیب يهموارسازاست. ناهموارکشورمانکشاورزي

مناسب در زمین با در نظر گرفتن ضریب نفوذپذیري و بافت 
جلوگیري از تند آب و فرسایش سطحی را برايخاك، 

تسطیح گویند که منجر به ایجاد شرایط یکسان و هماهنگ 
به تسطیح.شودیمتوزیع آب در یک عمق، در سراسر مزرعه 

: باشدیمریپذامکانهاي زیر شیوه
این روش بدون انجام عملیات . تسطیح نسبی: در1

برداري و با توجه به مهارت راننده، عملیات تسطیح انجام نقشه
هایی مانند گریدر روي به این صورت که دستگاه،شودمی

نماید. و سطح زمین را صاف میکردهزمین حرکت
): در تسطیح اراضی زراعی به (مهندسی. تسطیح علمی2

کوبی ها میخبندي و رئوس شبکهروش مهندسی، مزرعه شبکه
وربین ترازیاب، ارتفاع رئوس گردد و سپس توسط دمی

ها و ا استفاده از این رقمگردد. بها برداشت میشبکه
محاسبه يزیرخاكو يبردارخاكمیزان ،هاي مربوطهفرمول

توسط اسکریپر و يزیرخاكا برداري و یو کنترل عمق خاك
گیرد. دقت تسطیح با روش چشمی و مکانیکی صورت می

بستگی زیادي به مهارت راننده اسکریپر دارد. پس از اتمام 
برداريمجدداً توسط نقشههاعملیات تسطیح رئوس شبکه

تا دقت عملیات تسطیح کنترل گردد. شودیمترازیابی 
تمامی عملیات باً. تسطیح لیزري: در این روش تقری3

با يزیرخاكو يبردارخاكبرداري، تشخیص نقاط نقشه
پذیرد با دقت بسیار باال انجام می،لیزرفناورياستفاده از 

).1388شکوهی، و 1386ابراهیمی، (
مکانیکی که با حواس يهادستگاهعدم دقت و عدم توانایی 

ع گردد، منجر به این شده که حتی مزارانسانی کنترل می
ها نیز از کیفیت مناسبی براي تسطیح شده با این دستگاه

آبیاري ثقلی برخوردار نباشند و به دلیل ناهمواري در این 
هاي بلند و تخریب تسطیح قبلی، با اراضی، با ایجاد کرت

بیشتر در معرض هرسالآب، منابع آبی ازحدشیبمصرف 
هاي الخطر شوري و نابودي قرار داشته باشد. بنابراین در س

مناسب، جایگزین ییکارااخیر تسطیح لیزري به دلیل دقت و 
هاي مکانیکی گردیده است و به دلیل مزایاي فراوان دستگاه

امکان استفاده در سطوح مختلف، تسطیح دقیق و ازجملهآن 
و استقبال موردتوجهتر با سرعت عمل کافی و هزینه مناسب

ن فرآیندي است. تسطیح لیزري زمیقرارگرفتهزارعین 
) از ارتفاع متریسانت2هموارسازي سطح زمین (منظوربه

دستیابی منظوربهمتوسط آن با استفاده از تجهیزات لیزري 
باشد. تسطیح دقیق اراضی شامل در تسطیح زمین میدقتبه

درصد 2/0تا 0تغییر در زمین جهت ایجاد یک شیب ثابت 
فاده از تراکتورهاي با اسب بخار باشد. این عمل نیازمند استمی

از است و یا GPSهاي خاك مجهز به باال و حرکت دهنده
که بتوان خاك را شوداستفاده میياگونهبهتجهیزات لیزري 

منظوربهو نقاط پست را هاز نقاط مرتفع  برش و حرکت داد
Walkerو1386ابراهیمی، پر نمود (،موردنظرایجاد شیب  et

al., در کشور آغاز گردید. 83تسطیح لیزري از سال . )2003
، باشدمیاستان فارس یکی از پیشگامان اجراي این طرح 

فناوريتسطیح اراضی با استفاده از83که در سال ايگونهبه
1389هکتار در این استان آغاز و تا سال 6لیزر در سطح 

) 1389(ابراهیمی، 59/77567(زمان انجام پژوهش) به 
ر رسیده بود.هکتا
اثرات مختلفی را با خود به همراه داشته هافناورياین 

Asifاست. آصیف و همکاران ( et al., ) به تعیین 2003
اثرات تسطیح لیزري در مقابل تسطیح سنتی بر روي تولید 

استفاده از آب در کشور پاکستان پرداختند. کاراییگندم و 
داري بر معنیطوربهنتایج بیانگر آن بود که تسطیح لیزري 
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آن (تولید پنجه و وزن هر صد يهامؤلفهروي عملکرد و 
باشد و عملکرد محصول در اراضی مسطح میاثرگذاردانه) 

تن در هر هکتار) بیشتر از عملکرد در 56/5شده با لیزر (
باشد اما تن در هر هکتار) می99/3اراضی تسطیح نشده (

با تسطیح سنتی عملکرد در اراضی تسطیح شده با لیزر
لیزر، فناوريکرد. در اراضی تسطیح شده با برابري می

15و 47طول مدت آبیاري و عمق نفوذ آب به میزان 
هاي هاي تسطیح نشده و زمیندرصد در مقایسه با زمین

بود. داکردهیپتسطیح شده به روش سنتی کاهش 
هاي تسطیح شده با لیزر کارایی استفاده از آب باالیی زمین

مترمکعببه ازاي مصرف هر دشدهیتول(میزان محصول 
ر از درصد باالت36/29و 7/98آب) داشتند که به میزان 

هاي تسطیح شده به شیوه هاي تسطیح نشده و زمینزمین
تسطیح لیزري عملکرد محصول را واقعدرسنتی بود. 

افزایش داده و منجر به ذخیره آب آبیاري در مقایسه با 
همکارانوآنگرگردد.تسطیح میسنتی يهاروش

)Unger et al., ازاستفادهکهندکردگزارش)1990
را بهبود تسطیحکارکیفیتلولرها،درلیزرآوريفن
فرسایشکاهش :ازاندعبارتآنهايمزیتوبخشدمی

واستفاده گیاهآب جهتنگهداريظرفیتافزایشخاك،
زمین. سطحرويروانابکاهش

Ashrafهمکاران (اشرف و et al., ) اثرات تسطیح 2001
وري لیزري را افزایش درآمد خالص کشاورزان، افزایش بهره

دانند. نتایج مطالعه در مصرف آب میییجوصرفهآب و 
Jehangirجهانگیر و همکاران ( et al., گر آن ) بیان2007

وري است که تسطیح لیزري منجر به افزایش بهره
براي آبیاري، ازیموردنی آب، کاهش آب اقتصادي و فیزیک

گردد.افزایش برداشت محصول و کاهش دور آبیاري می
سهولتباآبتوزیعکه شودمیسببدقیقتسطیح

طوربهبذوردرنتیجه.یابدافزایشبازده آبیاريوشدهانجام
عملکرد محصولوکندرشدبهترگیاه،زدهجوانهیکنواخت

اي دیگر بیانگر آن است که ایج مطالعهنتیابد. افزایشنیز
افزایش بازده محصول به شاملاثرات طرح تسطیح لیزري

2درصد، افزایش مناطق آبیاري به میزان 20میزان 
درصد و 35درصد، کاهش نیاز به نیروي کار به میزان 

,Akhtarباشد (درصد می25کاهش زمان آبیاري به میزان 

Andersonو همکاران (اندرسون). 2006 et al., ) در 1999
هایی با مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که زمین

شیب مناسب باعث کاهش تلفات نفوذ عمقی آب، تسهیل 

مدیریت آبیاري، بهبود توزیع یکنواخت آب (که احتماالً 
گردد) و کاهش نیروي منجر به افزایش بازده محصول می

گردد. کار براي آبیاري می
اجراي طرح تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی بالطبع،

یان ایران به برداران و روستایتی را براي بهرهاثرات متفاو
دنبال داشته است. میزان رضایت کشاورزان از اثرات 

تصمیم به ادامه پذیرشکنندهنییتعیکی از عوامل فناوري
دیگر است. با توجه به فناوريو یا جایگزین نمودن آن با 

عنوانبهرده طرح تسطیح لیزري و معرفی آن اجراي گست
شناخت میزان ،هاي مکانیکیجایگزینی براي دستگاه

رضایت کشاورزان از هر دو نوع تسطیح ضروري است و 
تسطیح لیزري جایگزین فناوريبررسی گردد که آیا دبای

پیشین بوده است یا خیر؟ بنابراین فناوريمناسبی براي 
:دینمایمدنبال پژوهش اهداف زیر را،این

بررسی میزان رضایت کشاورزان از اثرات طرح تسطیح -
مهندسی و طرح تسطیح لیزري

طرح تسطیح مشکالت بررسی دیدگاه کشاورزان در مورد -
لیزري و طرح تسطیح مهندسی

روش پژوهش
استفاده Triangulationروشاز اطالعات آوريجمعبراي 

ایشی، مشاهده و پژوهش حاضر با روش تحقیق پیمد. ش
در همچنین شیوه کیفی مطالعه موردي انجام پذیرفت. 

گیري از پیمایش به بررسی دیدگاه مرحله اول با بهره
طرح تسطیح لیزري و تسطیح مشکالت کشاورزان در مورد 
در ین میزان رضایت آنان پرداخته شد.مهندسی و همچن

مکمل نتایج مرحله کمیعنوانبهروش کیفی،مرحله دوم
گرفته شد، به این صورت که تعدادي از کشاورزانی به کار 

توانستندیمکه هر دو نوع تسطیح را انجام داده بودند و 
و مورد مصاحبه انتخاب ،آن دو را با یکدیگر مقایسه کنند

عمیق قرار گرفتند.
اجراکنندهجامعه آماري این پژوهش را کلیه کشاورزان 

تسطیح اجراکنندهتسطیح لیزري و همچنین کشاورزان 
براي انجام . دهندیممهندسی ساکن در استان فارس تشکیل 

اي با انتساب تصادفی طبقهيریگنمونهمطالعه کمی از روش 
استفاده شد. بنابراین هانمونهانتخاب در راستايمتناسب 

اجراکنندگان تسطیح لیزري و اجراکنندگان تسطیح مهندسی 
در نظر گرفته شدند. حجم یک طبقه مجزا عنوانبههرکدام

د که بر اساس فرمول بونفر 375نمونه آماري پژوهش حاضر، 
4000)، از جامعه آماري حدود 1382کوکران (حسینی، 
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258نفري کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزري (تعداد نمونه 
تسطیح مهندسی اجراکنندهنفري کشاورزان 1600نفر) و 

26پس از بین سد. نفر) محاسبه گردی117(تعداد نمونه
به اجرا هاآنتسطیح لیزري در 1388شهرستانی که تا سال 

تصادفی انتخاب گردید. در صورتبهشهرستان 9درآمده بود، 
هر شهرستان با توجه به جمعیت پذیرنده طرح و حجم نمونه، 

تصادفی انتخاب شد و در هر روستا صورتبهتعدادي روستا 
طرح، تعدادي از اجراکنندگاننیز با توجه به تعداد افراد 

تصادفی تعیین و مورد مصاحبه قرار صورتبهکشاورزان 
گرفتند. براي انتخاب اجراکنندگان تسطیح مهندسی نیز با 

هاي محدودي اجرا این طرح در شهرستانکهاینتوجه به 
گردیده بود، روستاهایی که تسطیح مهندسی در اراضی آن به 

شد و در هر روستا با توجه به اجرا درآمده بود، شناسایی 
صورتبهتعداد پذیرنده و حجم نمونه با تعدادي از کشاورزان 

تصادفی مصاحبه حضوري به عمل آمد. 
و شیخ عبود از توابع آبادیعلدو روستاي ،در مرحله کیفی

شهرستان سپیدان که کشاورزان دو روستاي مذکور از سال 
بودند و کردهرا تسطیح لیزري را در اراضی خود اج1385

ندسی نموده بودند انتخاب نیز اراضی خود را تسطیح مهقبالً
قادر به مقایسه نتایج هر یراحتبهکه افراد ياگونهبهگردیدند،
،شوندگانمصاحبهتسطیح بودند. براي انتخاب فناوريدو نوع 

ابتدا هدفمند گلوله برفی استفاده گردید. يریگنمونهاز شیوه 
نندگان تسطیح لیزري و اجراکنندگان تسطیح لیست اجراک

مهندسی تهیه شد. سپس یک بازدید اولیه از روستاها صورت 
اولین ،گرفت و از طریق پرسش از اهالی، اعضاي شورا و دهیار

فرد براي انجام مصاحبه تعیین و پس از کسب اطالعات الزم 
از هر فرد از طریق پرسش از وي، نفر بعد براي انجام مصاحبه 

. این فرآیند ادامه داشت تا زمانی که اشباع دیگردیمانتخاب 
کشاورز که هر دو نوع 7صورت گرفت. در این مرحله با نظري

مصاحبه حضوري به عمل آمد.،تسطیح را انجام داده بودند
اطالعات در مرحله کمی این پژوهش، يآورجمعابزار 

ید و پرسشنامه بوده است. روایی آن با دریافت نظر اسات
تعیین پایایی، یک منظوربهکارشناسان مربوطه سنجیده شد. 

نفري خارج از نمونه اصلی و در منطقه ارسنجان 32نمونه 
يآورجمعتوزیع و نظرات هاآنانتخاب و پرسشنامه بین 

گردید. بعد از انجام مطالعه مقدماتی، تغییرات الزم در 
در کرونباخيیب آلفااضرمقادیرپرسشنامه مذکور داده شد. 

و پیامدهاي شدهانجاممورد متغیرهاي رضایت از تسطیح 
.دست آمدبه95/0و 78/0اجراي تسطیح لیزري به ترتیب 

یبازطراحسؤاالتدر مرحله کیفی نیز یک پروتکل حاوي 
گردید. 

افزارنرماطالعات مطالعه کمی، کدگذاري شده و با استفاده از 
قرار گرفتند.وتحلیلهتجزیمورد 16نسخه SPSSآماري 
ها و بحثیافته

میزان رضایت از تسطیح هاي لیزري و مهندسی در 
مرحله کمی

میانگین میزان رضایت از انجام تسطیح را در بین 1نمودار 
دو گروه پذیرنده تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی نشان 

دهد. بین دو گروه از نظر این متغیر اختالف میانگین می
دار معنی0001/0در سطح جود دارد کهو43/1معادل 

باشد و اجراکنندگان تسطیح لیزري به دلیل دقت باالي می
برداري و تسطیح اراضی نسبت به لیزري در نقشهفناوري

.باشندگروه دیگر از رضایت بیشتري برخوردار می
دیدگاه کشاورزان نسبت به مشکالت تسطیح مهندسی

رح تسطیح مهندسی به منظور بررسی مشکالت اجرایی ط
، خواسته شد )نفر117یعنی (از کشاورزاندر مرحله کمی

دالیل عدم رضایت خود از تسطیح مهندسی را بیان تا 
کنند. مشکالت تسطیح مهندسی در دو طبقه کلی 
مشکالت مربوط به دستگاه و مشکالت جانبی آن مورد 
بررسی قرار گرفت. مشکالت مربوط به دستگاه شامل 

دقت وجود پستی و بلندي، نامناسب زمین، بندي شیب
چند پارچه نمودن اراضی، پائین، حجم زیاد خاکبرداري،

از دسترس خارج شدن مقداري از اراضی تغییر بافت خاك، 
کشاورزان اعتقاد داشتند که باشد. فشرده کردن خاك میو 

تسطیح به وسیله اسکریپر براي تعدیل شیب زمین مناسب 
از دستگاه دبود شیب زمین حتماً بایباشد و براي بهنمی

تسطیح لیزري استفاده نمود. به دلیل تسطیح نادرست 
کشاورزان با احداث نهر در مزرعه، زمین خود را براي انجام 
عملیات آبیاري به چند قسمت تقسیم کرده بودند و از 

نمودند.چند جهت زمین خود را آبیاري می
اجراي تسطیح نمودند که بعد از کشاورزان بیان می

باشد و در برخی مهندسی هنوز اراضی داراي ناهمواري می
ها بدتر از قبل از تسطیح گردیده بود از موارد پستی بلندي

اي که کشاورزان مجبور بودند با گریدر و یا استفاده به گونه
ناهمواري زمین خود را کمتر نمایند تا ،از چندین بار لولر

ورزان بعد از اجراي تسطیح قابل کشت گردد. برخی از کشا
مهندسی به دلیل وجود ناهمواري در اراضی اقدام به انجام 

ما اون باال زمین "گفتند:تسطیح لیزري نموده بودند و می
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االن من ؛تسطیح کردنداریم که به قول خودشون
از لحاظ خاکبرداري ،هاي لیزري رو که بردم اونجاتسطیح

مثالً هزینه این .ح بکنیبرابر این نیاز داشته که تسطی4
سهمیه کشاورز ،کنهزمینی که در حال حاضر تسطیح می

اون زمینی که تسطیح .شدهزار تومن در هکتار می45
گفته وبرداري کردهمهندسی شده من صبح بردم نقشه

شه از بس گود و هزار تومن می300هزینه هر هکتاریش 
."سطیح شدهتل زیاد داره با توجه به اینکه قبالً هم ت

زان در مورد از دیگر مشکالت مطرح شده توسط کشاور
ها و وابستگی آن به ین دستگاهتسطیح مهندسی دقت پای

باشد. همچنین ه دستگاه میدقت و تجربه رانند
جایی خاك، گرد بههاي تسطیح مهندسی هنگام جادستگاه

نمایند که دید راننده دستگاه را و خاك زیادي ایجاد می
دهد. بعد از تسطیح مهندسی اراضی، به دلیل یکاهش م

حجم زیاد خاکبرداري و همچنین افزایش فرسایش خاك 
بندي اراضی، بندي نامناسب و تراسبه دلیل شیب

کشاورزان اعتقاد داشتند که بافت خاك تغییر کرده است. 
د استفاده براي تسطیح مهندسی هاي موردستگاه

در هنگام ،مین دلیلبه ه.باشندکششی و سنگین میخود
کار در مزرعه براي تسطیح نمودن زمین، منجر به فشرده 

گردند. برخی از اظهارات کشاورزان در کردن خاك می
آورده شده است. 1جدول 

عدم مشکالت جانبی اجراي طرح تسطیح مهندسی شامل 
بردار، اخذ هزینه بر اساس نظارت، تخصص نداشتن نقشه
، عدم صداقت در نظارت، حجم خاکبرداري و خاکریزي

باشد. اي میطبق قرارداد و وام زنجیرهعمل نکردن بر

خوبی کشاورزان معتقد بودند که نظارت بر اجراي طرح به 
گونه نظارتی بر انجام کار گیرد و ناظران هیچصورت نمی

د. کشاورزان مورد مصاحبه بیان توسط پیمانکار ندارن
زمین را انجام برداريکه نقشهکردند که افرادي می
باشند و برخی از تخصص الزم برخوردار نمی،دهندمی

اعتقاد داشتند که راننده دستگاه که هیچ تخصصی در 
برداري زمین را نیز انجام برداري ندارد، نقشهزمینه نقشه

دهد به همین دلیل این کار به طرز صحیحی صورت می
زینه کشاورزان بر این باور بودند که چون ه. گیردنمی

،باشددریافتی بر اساس حجم خاکبرداري و خاکریزي می
پیمانکاران حجم خاکبرداري و خاکریزي را بیشتر در نظر 

گیرند تا هزینه بیشتري از کشاورزان دریافت می
گفتند که چند قطعه کردن و ینمایند.کشاورزان م

بندي زمین باعث شده است که مقداري از اراضی در تراس
سترس اي انجام عملیات کشاورزي از داطراف تراس بر
ها بیان می کردند که یا نظارتی بر روي کار خارج گردد. آن

گیرد و یا نظارت به صورت صادقانه پیمانکار صورت نمی
عالوه ،پذیرد. در مورد کشاورزان منطقه فراشبندانجام نمی

بر طرح تسطیح مهندسی، طرح یکپارچه سازي نیز بر روي 
جام پذیرفته بود. به منظور اخذ تسهیالت ها اناراضی آن

براي انجام تسطیح مهندسی، کشاورزانی که سند در 
با استفاده از سند کشاورزان دیگر ،اختیار نداشتند

تسهیالت دریافت نموده بودند که مشکالتی براي افراد 
صاحب سند ایجاد شده بود. برخی از اظهارات کشاورزان 

آورده شده است.1در جدول 

مقایسه سطح رضایت از تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی در مرحله کمی- 1نمودار

97/4
40/6

P= 0001/٠
t= 84/17
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نوع 
مشکل

دالیل عدم 
رضایت

میزان بیانات کشاورزان
تأکید

مشکالت مربوط به دستگاه تسطیح مهندسی

چند پارچه نمودن 
اراضی

اما باز هنوز شیبش زیاده، شیبش که ،زمینامون یه کم شیبش زیاد بود، اومدن پله بندیش کردن که بهتر شه"
. "شد.)ه (فرسایش خندقی در اراضی صورت گرفته مشاهده میرداره میبر می،ذاریمآب که می،زیاده

یه تراسی بینشون .پارچه2تبدیلش کردن به ،زمینمون یه پارچه بوده ولی بعد از تسطیح.خوب صاف نکردن"
."ایجادشده

."قطعه5به شدهتبدیلزمین یه قطعه بوده که در اثر تسطیح "

+++++

تغییر بافت خاك

."رسش کم شده، درصد سیلت و شنش بیشتر شدهبافت خاك مقدار"
طوري که ،که برداشت خاکش زیاد بوده، شنش در اومدهاینکنید به خاطرشما مالحظه میاآلناین زمینی که "

."رهاش کرده،نتونسته کشتش بکنه
."خوره. تو این زمین باید چی بکاري تا دربیاد، سنگ خالیهاین زمین به درد کشاورزي می"
زمانی رو این زمین آبرفت این کوه بود بهترین زمیناي کشاورزي هم زمیناي آبرفتی هست، االن به درد هیچ یه "
."خوره. صاحبش رهاش کرده رفتهنمییچ

+++++

از دسترس خارج 
شدن مقداري از 

اراضی

10سترس خارج شده اراضی که از د،بخوام حساب کنماآلنهکتار اراضی بوده ولی 14مقدار ما ،قبل از تسطیح"
."شدهخارجاینجا یک هکتار زمین کامالً از دسترس درباشد، دقیقاً متر می1000متر به طول 

که آب از سوراخ باالیی ایجادشدههایی در زمین هاي غلطی که داشتن باعث آب بردگی شده که سوراختسطیح"
."شدهخارجمتر اراضی کامالً از دسترس 8000د چیزي حدو،بخوام حساب کنماآلنشهمیی خارج پایینداخل و از 

+++++

ولی اسکریپر لیزر نه حالت ،شهمن مخالف اسکریپر بزرگا هستم، اسکریپر بزرگا خودش باعث فشردگی خاك می"فشرده کردن خاك
."ترهتر و دقیقمنتها سبک،همو اسکریپر بزرگا رو داره

++++

مشکالت جانبی 
فناوري

تسطیح مهندسی

سطیح انجام میدن نظارتی از طرف کارفرما هیچ نظارتی بر روي کار پیمانکارایی که اینجا ت.نظارت روش نیست"عدم نظارت
. "گیرهصورت نمی

++++++

تخصص نداشتن 
بردارنقشه

."برا همین خوب تسطیح نشده.مناسبی نشدبردارينقشه.برداري اطالعات خوبی نداشتننقشهازلحاظیه مقداري "
."خوب نقشه در نمیاد،کنه که سواد و اطالعات درستی ندارهبرداري میاکثر خوده راننده دستگاه نقشه"

++++++

اخذ هزینه بر 
اساس حجم 
خاکبرداري و 

خاکریزي

."گرفتنمیکردن از ما هزینه جا میبهه جامکعب خاکی کبر اساس متر،اسکریپرشون شخصی بود"
. "همشه پر از خاکه، اون خاکاي اضافیه که برداشت کردن،بینیدمیاون رودخانه خشک که "
5پایینبردند روز این زمینه می20موندند. دیگه همین جا می،هزینشون چون بر اساس حجم خاك برداشتی بود"

."پایینبردند تا اسکریپر می
15-10رصد هزینش و به ما دادن و د70فقط ،کاري کردن که زمینا قابل کشت نیست فقط ما رو بدهکار کردند"

."درصد هم هزینه گازوئیل دادیم

++++++

عدم صداقت در 
نظارت

برداري، یه مهندسی بود حاال رفتیم به حساب نقشهدر مورد شیبش هم من خودم تو آب و خاك نگهبان بودم، می"
ات یه گودي بکن شاخصه بذار تو گه اونجایی که تله با پگرفتم میاومده زمینه تحویل بده، من که شاخص می

کنم برداري که من میگفت یه سنگی، کلوخی بردار بذار زیر شاخص که این نقشهگودیه، اونجایی که گود بید می
کردن که االن خیلی از زمینامون حقیقت شیبه داره، زیاد میوذارم ثابت بشه، این کارثابت بشه، دوربین که می

."شیب داره
."گني نظارت کارشناسا اون چی که حقیقته رو نمیوقتی میان برا"

++++

عمل نکردن بر 
طبق قرارداد

هکتار زمین از طریق جهاد از ما خواستن تسطیح کنیم، ما هم تسطیح کردیم، قرار داد هم با ما بستن اما طبق 50"
. "فته بودن انجام ندادنقرارداد با ما رفتار نکردن، زمینمون هنوز هم ناهموار بود و شیبی هم که بهمون گ

دو تا دستگاه اسکریپر آوردن اینجا گفتیم این جور براي ما کار بکنید. هر کاري خودشون خواستن کردن، حرف ما "
. "هیچ ترتیب اثري داده نشد

"کرد زمین همو ناهمواري که بود ناهموار باقی موند و شیبش هم بده.خواست میپیمانکار هر کاري می"

++++

ايزنجیرهوام

سازي است مثالً این گفتن که چون طرح یکپارچهدرصد می70درصد هزینه رو محول کردن به ما، بعد از اون 70"
اون مدرك نداشت که تو بانک بتونه ،کردن، سمت راستش زمین یکی دیگه بودقطعه زمین من رو که تسطیح می

گرفتن و اونا زمینشونه تسطیح میومدن به نام من وام میتاشه 5تا 4مثالً ،هزینش رو به صورت تسهیالت بگیره
دونیم که به بانک کشاورزي، که هنوز هم بدهکار هستیم. حاال نمی،کردن، رفتن دنبال کارشون ما بدهکار موندیم

اون پوله به جاي کی باید پرداخت کنیم، اونا زمینشونه به نام ما تسطیح کردن. ما هم زمینامون خراب شد هم چند
".اصالً به صورت کلی هیچ تسهیالتی نتونستیم بگیریم،ساله که نزدیک بانک کشاورزي نتونستیم بریم

+++

دالیل عدم رضایت کشاورزان از تسطیح مهندسی-1جدول 
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نوع 
مشکل

میزان بیانات کشاورزاندالیل عدم رضایت
تاکید

مشکالت مربوط به 
دستگاه

تسطیح مهندسی

بندي شیب
نامناسب زمین

-اما تسطیح اسکریپري فقط تل و گود رو صاف می،درصده5شیبش هم تقریباً ،کنهمیتسطیح لیزري تسطیحیه که زمین رو کامالً صاف"

ما این جا که ایستادیم "داشتند که: . کشاورزان منطقه خرما یک فراشبند در این مورد بیان می"دهکنه هیچ نوع شیبی به زمین نمی
دلیلش این بود که آبرفت بود، بهترین زمین ما همین بود. اما االن زمین اتفاقاً حاصلخیز هم بود. .زمینمون یه شیب کلی داشت، خوب هم بود

."خورهداره از چند جا آب می
خوره شیبش باید این ور باشه ولی از وسط به ما االن زمین داریم که از چند جا آب می؟شه باید آب بخوره یا نهزمین که تسطیح می"

."خورهخوره چند جهتی آب مییه قسمتی این ور آب می،خورهاون ور آب می
.  "زمینایی که تسطیح علمی شده نباید بند بخوره، اینا االن واضحاً بند خورده، جلو آب رو گرفتیم که آب هدر نره"

برخی از کشاورزان از جمله کشاورزان منطقه فخرآباد مرودشت معتقد بودند که با انجام تسطیح مهندسی شیب زمینشان برعکس شده 
از طرف خدمات کشاورزي اومدن براي تسطیح زمینا، یه مقداري از شیب زمینمونه کم کردن ولی 87بوسیله اسکریپر سال "گفتند: یها مآن

."بیش از حد کم شده شیب و برعکس کردن
باید انبار سانت آب 10کنیم، قسمت ورودي زمینمون که یه مقداري حدود از طراز هم زمینمون در اومده که موقعی که آبیاري می"

. "سانت زمین ما اختالف پیدا کرده، شیبش و کم کردن نسبت به قبل بدتر شده7بشه تا تقریباً سه سانت آب بره آخر زمین، 

++++
+++

وجود پستی و 
بلندي

طیح علمی اي، یه لوري هم مستقیم به صورت طول و عرضی زدم تا این جور شده، تسهمی امسال یه لور این طوري زدم یعنی زاویه"
."که نباید این هزینه رو بدي. ما راضی به کل نیستیم

، پستی پایینه اونجا باالست اینجا رفته پایینبه اصطالح این زمینا تسطیح علمی شده، نگاه کن چقدر شیب داره گودي زمین، اینجا "
."بلندي زمین، ناهمواري زمین خیلی زیاده

++++
++

کنه تو گرد و خاك با چشم میبینه، یه مقداري کنن ولی اون کسی که داره کار میبرداري میمه درسته نقشهاو قدیمیا همش با چش"یندقت پای
."داره یه مقداري میریزه، اندازه گیریا با چشمه خطا توش زیادهمیبر

وابوند که امسال با لیزري برش سانت خاك روش خ34داشت، میهکتار زمینه ما رو که مثالً باید خاکشو بر2....... اسکریپر داشت، "
."داشتیم خاکی که باید بر بداره آورده بود خوابونده بود رو زمین

تا کمپرسی خاکشه بردیم صحرا، جهاد کشاورزي خودش هم اومده نقشه برداري کرده از مهندس ...... بپرس 500- 400االن در حدود "
."بر طرف شدهبگو چیکار کرده انگار سنگر بسته، االن که لیزر کردیم

اومدن خاك بلندي رو گود کردن اونجایی که گود بوده اومدن بردنش باال یا از اون طرفی که زمین ،زمین رو به جایی که صاف کنن"
."شه مجبور شدن مردم شکایت کردناالن آب رو زمین سوار نمی.خورده اومدن برعکسش کردنآب می

++++
++

حجم زیاد 
خاکبرداري

ه بودیم، این زمینی که مشاهده ما تا عمرمون هنوز ماشین تسطیح هم ندید.رزي اومد و ما زمینامونه تسطیح کردیمجهاد کشاو"
."پایینمتر از این زمینه برداشتن بردن 5/1کنید حدوداً می

. "خورهین دیگه به درد کشاورزي نمیزمینه خیلی بردن پای"
. "ه دیگه همه چی تمومه اما بعداً دیدیم که خاکبرداریش خیلی مسئله هستگفتیم کمی،کردیمما زمینا رو که صاف می"
بستیم آب رو هکتاري که ول کرد و رفت، سنگش دراومد. ما جوب زمینمون این بود یعنی راه آب رو اینجا که می20ما زمین داریم "

."سطیحه که خاکبرداریش زیاد شدهمتر. این جنایت ت2شد اما االن فاصله جوب تا زمین شده نزدیک زمین سوار می

++++
++

نفر کشاورزان می باشد.10+ نشان دهنده توجه: هر 

.ارائه شده است1نگاره ،حاصل از اطالعات توصیفی ذکر شده در باالبراي درك بهتر نحوه ارتباط مفاهیم

از تسطیح مهندسیدالیل عدم رضایت کشاورزان- 1امه جدول اد



مقایسه رضایتمندي کشاورزان از اجراي طرح تسطیح مهندسی و لیزري در استان فارس

8

دیدگاه کشاورزان در مورد مشکالت تسطیح لیزري
حله کمی از افراد نمونه خواسته شد که مشکالت در مر

2اجراي طرح تسطیح لیزري را بیان نمایند. در نگاره 
ها بر اساس میزان دوري و نزدیکی اولویت این محدودیت

شده است. میزان تأکید و ها به دایره مرکزي مشخصآن
تعداد تکرار هر محدودیت توسط کشاورزان مورد مصاحبه، 

باشد.یت آن میدهنده اولونشان
مشکالت ذکرشده توسط کشاورزان در مورد فناوري 

آورده شده است. این مشکالت 2تسطیح لیزري در جدول 
توان در دوطبقه کلی مشکالت مربوط به دستگاه و را می

مشکالت جانبی آن موردبررسی قرارداد. مشکالت مربوط 
هاي اول به دستگاه شامل عدم بازدهی اقتصادي در سال

کارکرد پایین دستگاه در افت زمین، از اجراي تسطیح،بعد
هایی ین دستگاه در زمینیاراضی زراعی بزرگ و کارکرد پا

در سال اول بعد از اجراي تسطیح . باشدیمبا عرض کم 
جایی خاك از نقاط مرتفع به نقاط بهلیزري به دلیل جا

پست و گود، خاك مزرعه مرغوبیت خود را از دست 
همین دلیل معموالً سال اول بعد از اجراي به ،دهدمی

طرح به دلیل کاهش عملکرد، معموالً کشت و زرع در 
اراضی تسطیح شده بازدهی اقتصادي نخواهد داشت و 
حتی ممکن است هزینه بیش از درآمد گردد. در نقاط 

ریزي در برخی نقاط پست به دلیل انجام عملیات خاك
به رگالژ مجدد با گردید که نیاز نشست خاك مشاهده می

عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان در مورد مشکالت طرح تسطیح مهندسی-1نگاره 

عدم رضایت از 
تسطیح مهندسی

از دسترس خارج 
شدن اراضی

مهندسی

تغییر بافت خاك

شیب بندي 
نامناسب

حجم زیاد 
برداريخاك

خاكفشردگی وجود 
وبلنديپستی

عمل نکردن بر 
طبق قرارداد 

مهندسی

ايوام زنجیره ه چند پارچ
نمودن اراضی 

مهندسی

بر گرفتن هزینه
اساس حجم 

برداري و خاك
ریزي خاك

عدم نظارت عدم صداقت در 
نظارت

دقت پایین  تخصص نداشتن 
بردارنقشه
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استفاده از لولر لیزري بود. برخی از بیانات کشاورزان در 
آورده شده است. 2مورد موارد فوق در جدول 

کشاورزان مشکالت جانبی اجراي طرح تسطیح لیزري را 
عدم نظارت، عدم انجام صحیح تسطیح، کمبود آموزش، 
عدم توزیع عادالنه بودجه، کمبود ادوات موردنیاز براي 
جلوگیري از خارج نمودن زمین از حالت تسطیح، مراجعه 
براي رفع نقص در زمان نامناسب، کمبود بودجه 

بردار و عدم تناسب با نوع کشاورزان، عدم تخصص نقشه
خاك منطقه بیان نمودند. یکی از عمده شکایات کشاورزان 
از مسئولین اجرایی طرح تسطیح لیزري، عدم نظارت 

روند اجرایی طرح بود. یکی از صحیح و مناسب بر روي 
مسائل مهم، نگهداري زمین بعد از اجراي تسطیح لیزري 

باشد. برخی از کشاورزان بعد از اجراي طرح به دلیل می
هایی که بعد از اجراي تسطیح براي عدم آگاهی از فعالیت

نگهداري زمین باید انجام دهند، اراضی خود را از حالت 
هاي لبته بایستی رانندهتسطیح خارج نموده بودند، ا

تراکتور نیز در این زمینه مورد آموزش قرار گیرند. 
یافته براي تسطیح اختصاصبه نظر کشاورزان بودجه

گردد. صورت یکسان بین کشاورزان توزیع نمیلیزري به
براي جلوگیري از بر هم خوردن تسطیح زمین، تأکید 

کشاورزان کارشناسان بر این است که بعد از اجراي طرح، 
ورز مرکب براي اجراي از ادوات جدید شخم مانند خاك

ورزي استفاده نمایند. اما به دلیل کمبود عملیات خاك
ادوات در منطقه و محدود بودن تاریخ کاشت، برخی از 
کشاورزان از گاوآهن برگرداندن براي شخم زمین خود 

کردند و زمین خود را از حالت تسطیح خارج استفاده می
ه بودند. نمود

-کشاورزان هزینه اجراي تسطیح لیزري را مناسب می

دانستند اما برخی از آنان تأمین همین مقدار هزینه را هم 
دانستند. به همین دلیل اعتقاد از توان خود خارج می

ها داشتند که اگر دولت ابتدا تسطیح لیزري را براي آن
ها آنداد و در موقع برداشت محصول هزینه را ازانجام می

توانستند زمین خود را هموار تر مینمود، راحتدریافت می
سازند. برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به 

ها تسطیح زمین خود نبودند و مشکالتی براي آن
2ایجادشده بود. برخی از اظهارات کشاورزان در جدول

آورده شده است.
دهاي طرح مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیام

تسطیح لیزري و طرح تسطیح مهندسی

هاي تسطیح براي مقایسه میزان رضایت از اجراي طرح
نفر از کشاورزانی که هر دو نوع 7مهندسی و لیزري با 

تسطیح را اجرا نموده بودند مصاحبه عمیق به عمل آمد. 
ها خواسته منظور محاسبه میزان رضایت کشاورزان از آنبه

شده امتیاز به هر یک از معیارهاي مطرح5تا 0شد که از 
دهنده نشان5دهنده عدم رضایت و بدهند. عدد صفر نشان

باشد. رضایت کامل می
، بیانگر آن است که میانگین میزان رضایت 2نمودار 

) باالتر از 84/4کشاورزان از تسطیح لیزري (میانگین = 
) 3رضایت کشاورزان از تسطیح مهندسی (میانگین = 

اشد. بمی
در مورد تفاوت تسطیح مهندسی و تسطیح لیزري افراد نمونه 

تسطیح مهندسی نیمه علمی "موردمطالعه اعتقاد داشتند که: 
شه ولی لیزري علمی علمیه. تسطیح مهندسی هم حساب می

انجام دادم نامیزون کارکرده بود، تسطیح لیزري که کردم 
مین رو کنه، زخیلی خوب شده. لیزري خیلی قشنگ کار می

."کنهتسطیح می
مقایسه میزان رضایت کشاورزان از طرح تسطیح لیزري و 

طرح تسطیح مهندسی ازنظر مدیریت آب مزرعه
اي بررسی اینکه آیا تفاوت بین میانگین رتبهمنظوربه

دار ي مدیریت منابع آب معنینهیدرزمشدهمطرحمتغیرهاي 
کسون استفاده ي ویلکاپارامترریغباشد یا خیر از آزمون می

اي میانگین رتبهنتایج مبین آن بود که بین میزان .گردید
ازنظررضایت کشاورزان از تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی 

متغیرهاي میزان مصرف آب، زمان آبیاري، توزیع یکنواخت 
سطحی آب، تعداد دفعات آبیاري، بهبود عمق نفوذ آب، میزان 

یرزمینی تفاوت ي زهاآبي آب و حفاظت از سطح هدررو
در مقایسه میزان مصرف آب و زمان آبیاري باشد. دار میمعنی

در دو زمین تسطیح شده به شیوه لیزري و مهندسی، 
میزان مصرف آبمون بعد از اسکریپر به "گفتند: کشاورزان می

تره، آبیاري لیزري مقداري فرق کرد ولی لیزري استاندارد
24بره. لیزري آب میکمتره، لیزري نسبت به اسکریپر کمتر

. "ساعته32خوره اما مهندسی ساعته آب می
تسطیح بر روي تعداد فناوريکشاورزان در مورد اثر دو 

3من االن خودم "داشتند که: دفعات آبیاري بیان می
خیلی قشنگ آب ،هکتارشه تسطیح لیزري انجام دادم

ن داره چون ایخوره. تسطیح لیزري رطوبته بیشتر نگه میمی
سانت 20این رطوبتی که تو ،زمین وقتی یکنواخت باشه

الیه که حساب کنی عمق سانته، الیه20وایسیده همش تو 
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نفوذ یکسانه، تسطیح مهندسی براي اینکه یکنواخت نیست 
یاد بازم پستی بلندي داره و دفعات آبمون مثل این در نمی

در ). همچنین کشاورزان اعتقاد داشتند که3(جدول "باالتره
گردد و تر توزیع میاراضی تسطیح لیزري شده آب یکنواخت

باشد و تسطیح لیزري عمق نفوذ آب و هدرروي آب کمتر می
تر هاي سطحی و زیرزمینی مناسبمنظور حفاظت از آببه

).3است (جدول 
مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامدهاي زراعی طرح 

تسطیح لیزري و طرح تسطیح مهندسی 
نشان داد که ازنظر 4یج آزمون ویلکاکسون در جدول نتا

تفاوت ،هاي زراعیتر شدن فعالیتکاهش حجم کار و آسان
اي میزان رضایت کشاورزان از داري بین میانگین رتبهمعنی

دو نوع تسطیح وجود دارد. کشاورزان اعتقاد داشتند که: 
تر هاي کشاورزي رو آسوندرصد فعالیت70تسطیح لیزري "

چون ،کنه اما از تسطیح مهندسی اصالً رضایتی نداریممی
اي (میانگین رتبهوبلندي داره تسطیح مهندسی باز پستی

رضایت کشاورزان از طرح تسطیح لیزري و طرح میزان

تر شدن تسطیح مهندسی ازنظر متغیر آسان و راحت
باشد).می28/2و 71/4به ترتیب هاي کشاورزي فعالیت
اي میزان رضایت ف بین میانگین رتبهنتایج اختالطبق 

ازنظر متغیرهاي یکنواختی ،کشاورزان از دو نوع تسطیح
زنی، یکنواختی رشد گیاه و افزایش عملکرد در سطح جوانه

نمودند که کشاورزان بیان میباشد.دار میمعنی03/0
تر جوونه بذرها تو زمیناي تسطیح لیزري، یکنواخت"

چون ما ،ترههمین عملکرد باالکنن برازنن و رشد میمی
تن و 3تن داریم اما تسطیح مهندسی از 7تن 6اآلن تناژ 

تره، ره. محصول تسطیح لیزري مرغوبتن باال نمی4
تره، یه قیمتش هم پایین،مهندسی نارس داخلشه

شده تا بخوایم صبر قسمتیش نارسه یه قسمتیش خشک
جبوریم تو تکه، مکنیم نارسو برسه اون که رسیده می
خره، بازارپسندیش تاریخ خاصی برداشت کنیم. بازارم نمی
).3(نمودار "میاد پایین، قیمت فروششم میاد پایین

ها و مشکالت طرح تسطیح لیزريبندي محدودیتاولویت-2نگاره 

ها و محدودیت
مشکالت طرح 
تسطیح لیزري

. کمبود 8
دواتا

. افت زمین7

. عدم 3
انجام صحیح 

تسطیح 

. عدم 2
نظارت

. کمبود 12
بودجه 

کشاورزان

. کارکرد پایین 11
دستگاه در 

هایی با عرض زمین
کم

. کارکرد پایین 10
دستگاه در 
اراضی بزرگ

. کمبود آموزش6

. عدم تخصص 5
بردارنقشه

. مراجعه براي 4
رفع نقص در 
زمان نامناسب

دم بازدهی . ع1
اقتصادي در 

سال اول

. عدم توزیع 9
عادالنه بودجه

. عدم تناسب 13
با خاك منطقه  
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دالیل عدم رضایت کشاورزان از تسطیح لیزري-2جدول 

نوع 
مشکل

دالیل عدم 
بیانات کشاورزانرضایت

مشکالت مربوط به دستگاه تسطیح لیزري

عدم بازدهی 
دي در اقتصا
هاي اول سال

بعد از اجراي 
تسطیح

سانت از 30خواي شیب بدي اقلکاً باید شه یا میره یه جا انباشته  میده زراعتش، خاکاي مرغوب میسال، لیزري جواب نمی3سال، 2تا "
. "کنهت نمیینش اصالً زراعشه که پایشیب داشته باشه، این میاون خاك رو برداره بیاد این باال انباشته کنه که 

. "تونه نفوذ کنه، هوا نمیشهمیرسه به سفتی و یه قسمتیش خاك زیاد پودر می،شهیه قسمتیش خیلی خاك برداشته می"
شد که بذرا جوونه نزنن قسمت نرمش، گیاه باید تنفس کنه روزنه بین عملکردمون سال اول خیلی کمتر از قبل از تسطیح شده بود. باعث می"

. "خوریمریشه زنی مشکل داره، آبم که بخوایم بدیم به مشکل میازلحاظخاك از بین رفته، سفت هم که باشه، زمین 
تونی تو یا باید زمین رو بخوابونی یا باید کود دامیش بدي، اگه تو مهرماه یا مرداد و شهریور تسطیح کنی میبعد از تسطیح لیزري، یک سال "

آیش بخوابه خیلی خوبه، باید یه زمستون بارون بخوره یا اگه مجبور شدي آبش ،بهار کشتش کنی اگه یک سال بتونی تاب بیاري نگهش بداري
."مرزبندي بکنی، آب بدي، بعد شیار بکنی و کشت بکنی خیلی بهترهشهمیاشی که لیزر که بدي، یعنی براي زراعت وقت داشته ب

افت زمین
. "گالژي بشهدوباره باید یه ر،بوده، افت کردهها چون یه سریش پستی بلندي داشته بوده، گود زمین"
اي ه کم شیب داره این هم به دلیله اینه که خاك اولیهی،االن زمینی که صاف کردیم این گوشه و اون گوشش چون زمین خیلی ناصاف بود"

."که اومده ریخته پف بوده نشست کرده یه کمی گود شده چون زمین او ورش ناصاف بود
ین یکارکرد پا

دستگاه در 
ارضی زراعی 

بزرگ

25شیب دادیم آخر زمین شاید شده درصدي که18مثالً ما رو حساب پایینبره خیلی می،دهزمین که زیاد باشه آخراش خوب جواب نمی"
ده فاصله که دلیلش اشکال از دوربینه، کاري به تراکتور و دستگاه نداره دوربین احتماالً خوب فرمان نمیشهمیدرصد آخر زمین شیبش زیاد 

."شهمیزیاد 
بندي ید اون جوري که اونا تقسیمکنن شاکنن، قسمت قسمتش میمتر بوده خودشون میان خوردش می2000ما زمین داشتیم که طولش "

شه تا حاال هر چی هم کار کردن خراب شده مثالً ما نمونش داشتیم این برا همین شیبا خراب می،کنن مناسب براي آب خوردنش نباشهمی
."شدهخرابکار رو کرده 

ین کارکرد پای
دستگاه در 

هایی با زمین
عرض کم

گفتند:کشاورزان منطقه داراب در این مورد می
خوره، زمینی که طولش کم اکثراً به مشکل بر میدهیشیبتو ،منطقه ما عمده مشکلش عرض کم زمینا است زمینی هم که طولش زیاده"

، ولی زمینی که طولش زیاده عرضش کمه، مجبوراً شهمیو شیب مناسبی که کشاورز بتونه باهاش کار کنه شهمیزمین کمتر ورزيخاكباشه 
تر بشه، درصد راحت60کنن در حدي که کشاورز یدیه مهندس باشه، نیست، تسطیح میأیش بدن، شیبی که دلبخواه کشاورز و تیه شیبی به

. "دندرصد بیشتر بشه، مجبوراً این کار رو انجام می60وریش بهره

مشکالت
جانبی

فناوري
تسطیح

لیزري

عدم نظارت

."اصالً نمیان،کنن و زمانی که زمینا رو باید بیان تحویل بگیرنبررسی نمی،رنیان، نمیینظارت جهاد رو خود دستگاه، خیلی کمه، نم"
بار این زمین رو آبش بدیم، 3بار 2صاف بکنه، ما باید روایناینجا مشکل داره یه سري دستگاه باید بیاد باز چقدر طول بکشه تا دستگاه بیاد "

تو طول تابستون آب بدم تا مشخص بشه رواینبار باید 3- 2هکتار زمینی که من داشتم 20ر، هکتا10هکتار، 5با این وضعیت خشکسالی 
."شیبش چه جوري هست و مشکلش کجا هست 

هاي زمین رو، مشکالتی که با دوربین بذارن گوشه،اگر مسئول قسمت مکانیزاسیون بیان دقیقاً بررسی کنن زمین رو و خوب تحویل بگیرن"
بار 2باشه دیگه نه باریکاینا رو در حین کار بهشون بگن تا برطرف کنن شاید نیازي حتی به آبیاري نباشه، حتی باشه هم ،هشمیچشم دیده 

. "بار3و 
یان، هزار تومن بریز حساب تا زمین تو رو تسطیح لیزري کنیم دیگه خودشون هم نمی150گنمیلیزري که اومده جلو فقط میان متأسفانه"

."رهکنه و میذاره سر زمین تسطیحش میمیاه لیزري دوربینشوحاب دستگهمون صا

عدم انجام 
صحیح 
تسطیح

،بار زمین رو آب دادم2مرحله که من 3بار یعنی طی 3من زمینم رو کشت کردم و دیدیم زمین نسبت به قبلش هیچ تغییري نکرده، فقط "
."اما بازم عیب زمین من برطرف نشده،ده دوربین گذاشتهایشون اومده و دستگاه رو دوباره رو زمین چرخون

متر 20متر 20اندازهبهها رو اگه ایشون تسطیح رو درست انجام داده بود نیازي نبود که من بیام کرت،انجام دادماآلناین کشتی که من "
تسطیح باید جوري کهدرصورتینن زراعتشون رو آب بدن، بخوام مرز عرضی بندازم و بخوام با پالستیک کارگرام جلوي آب رو مهار بکنن تا بتو

ین بیاد، تعداد ل کرتاش بمونه و دوره آبیاریش پایتر انتخاب بکنه تا زراعتش آب بیشتري داخهاش رو بلندباشه که اون کشاورز بتونه طول کرت
دور برسه نه اینکه 6بخوام آب بدم به یه زراعتی بیاد به دور 8اگه قراره من ،هایی که قراره تو طول یه کشت به زراعتش بده کم بشهدور آب

."همون رو بخوام انجام بدم،دادمبعد از تسطیح هم بخوام همون روندي که قبل از تسطیح انجام می
آبیاري که از ،مهندس هم اصالً نمیومد نگا کنه که چه جور لیزري خورده کارشون تموم شد، رفتن، نوبت آبیاري شد.لیزري زدیم88ما سال "

اآلندفعه هم به مهندس گفتیم بیاد نگاه کنه اصالً نیومد که نگاه کنه که زمین چه جور شده 4- 3اون جور تعریفی نداشت، ،گندم کردیم
از ناآلولی داريشیبدرصد 12براي ما گفتن اآلندوباره امسال هم لیزري آوردیم زدیم اون جور فرقی نکرده شیب مناسب به زمین ندادن 

."درصد خیلی بیشتره12
،کرده یه برج کشتم عقب افتادشتن دیدن آب خور زمینه برعکس کارآب در زمینم پیشروي نداشت وقتی اومدن نظارت کردن دوربین گذا"

."همی هم چقدر هزینه داره تا او خاکو برگرده سر جاش
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دالیل عدم رضایت کشاورزان از تسطیح لیزري- 2ادامه جدول 

نوع
مشکل

دالیل عدم 
بیانات کشاورزانرضایت

مشکالت
جانبی

فناوري
تسطیح

لیزري

کمبود آموزش

ایش رو خراب کرده، مثالً تو زمین تسطیح شده باید یه بار تراکتور یه خورده،کنه االن من تسطیح کردماین تراکتوره که زمینه خراب می"
کنه، خودم یه ره شیارش میمی12گه ها، شو ساعت گه زمین منو شیار کردي میمیها، کشاورز سال دیگه از کناره،شخم از وسط باشه

. "سال زراعتم خراب شد2زمینمو راننده شب رفته بید شیارش کرده بید تا 
ري زمین بعدش نگهداریه، بعد از تسطیح لیزري نگهدا.آموزش هم ندارن باید بیان آموزش بدن که بعد از تسطیح لیزري باید چیکار کنیم"

."واجبه
. "نگهداري بعد تسطیح آقا نمیان باید به راننده هاي تراکتور آموزش بدن که بعد از تسطیح این طور عمل کن"
."دونن چیکار کننبراي نگهداري زمینشون نمی،ترهپاییندونن سطح سوادشون کسی به ما آموزش نداده افرادي که نمی"

عدم توزیع عادالنه 
بودجه

رسه عادالنه اي که میاي باشه که بودجهشه که به همه برسه، همه تسطیح کنن، اگه برنامهرسه عادالنه پخش نمیهایی که میهبودج"
بتونن تسطیح کنن ،تونه، همسطح گیرشون بیادتونه تو اداره بره، دستش به جایی بند نیست با اون که میبه او کشاورزي که نمی،پخش بشه

."خیلی خوبه
ساعت تراکتور 10گیرم، یه زمینی هم اگه تازه صاف باشه الاقل تومن براي تسطیح می35گه ساعتی ن صاحاب دستگاه میاد میاال"

تونه خصوصی تسطیح تومن، واقعاً کشاورز نمی700شه کشه، میساعت طول می35تا 20هکتار 1خواد ساعت می20بره، اگه بد باشه می
."رسهدن محدوده به همه نمییاي هم که مبکنه، بودجه

کمبود ادوات مورد 
نیاز براي 

جلوگیري از خارج 
نمودن زمین از 
حالت تسطیح

هاي جدید استفاده کنیم. زمین باید از دستگاه،بعد از اجراي تسطیح لیزري براي خارج نشدن زمین از حالت تسطیح لیزري که ما کردیم"
."استفاده کنیم،که نیستدوباره به هم ریخته به خاطر امکاناتی

آهن بندازه وسط کنه، اگه بخواد گاوندازه یا وسطشه پشته پشته میدار شخم عمیق از اونا استفاده کردیم، میون دست میاز گاوآهن برگردان"
شه. حاال باز گاو آهنه دو اگه بخواد بندازه این ور و اون ورش وسط زمینمون گود می،شهزمین این ور زمینمون با اون ور زمینمون گود می

."هاها بهتره تا یک طرفهطرفه
باز دوباره برم تسطیحش کنم، اگه امکانات جدید بیاد ،باز تل و گود شده زمینم، االن تو فکر این هستم که باز دوباره یه چی گیرم بیاد"

."کنهخرابش میاما اگه نباشه نه، گاو آهن قدیمیا،دهتسطیح که ما کردیم براي چند سال جواب می

مراجعه براي رفع 
نقص در زمان 

نامناسب

گذارن خوب که ما مجبور باشیم یاد، پس فردا و ... اینا میگه فردا میام، نمیگم بیو صاف کن، میکنیم، خوب میگن میایم صاف میمی"
خوام زمینت رو صاف کنم آقا گه آقا میموقع میکنیم، اونکاریم، سبزش میگذره دیگه زراعتمونه میزراعت بکنیم، چون موقع زراعت می

."گه دیگه نگی نیومده من اومدم صاف کنم تو خودت نگذاشتیزمینه من سبزه، می
کنم بعداً شما گذارن من که زمینمو کشت میمی،روز بعدش چند روز بعدش بیان برطرفش کنید4امروز زمین من صاف شده شما مجبورید "

".کنن اونوقت اگه من هم بخوام زمینمو بگذارم خوب یک سال از کشتم عقب میوفتمیدونن که این کارا رو ممییاید، خودشون هم می

کمبود بودجه 
کشاورزان

کنه اما باید گیرم، افزایش درآمدم جبرانش میدارم از خانوادم می،هکتار تسطیح، یک سال در مضیقه هستم2تومن دادم براي 350من اگه "
. "سال بعدش جبران کنی2کنی تا سال آینده یا اول خرج

مونه وقتی که نقدینگی نداشته باشه که تسطیح لیزریش تونه تسطیح کنه به خاطري که پولشه نداره، بین همه زمینا زمینش میکشاورز نمی"
ري کنه یکی داشته این زمینا خود به یکی پول نداشته که تسطیح لیز،کنه، االن زمینایی هست تو روستامون (اسفندران) که همسطح بوده

تونن تسطیح لیزري انجام بدن. االن پله پله که شده مشکلی که براي هایی با بهره کم، میشده، اگه دولت وام بهشون بده وامپایینخود باال و 
هست پاییناین زمینی که ،آب بخورهشه، زمینی که باال هست بخوادتونن آبه سر باالیی ببرن، زمین زه میبعضیا ایجاد شده اینه که نمی

. "رهه از بین میپایینکشه مرغوبیت زمینی که زه این زمینه می،شهحالت طبقه می

عدم تخصص نقشه 
بردار

ده چون خود اون پیمانکار صاحب دستگاه رو معرفی کر،برداري بودمشکل اصلی ما مشکل نقشه،سال گذشته که تازه این دستگاه اومده بود"
،کردکرد و خودش هم میومد تسطیح میبرداري میبردار ایشون ریش و قیچی دست خودش بود خودش میومد نقشهبودند به عنوان نقشه

متر مکعب خاکبرداري داره در هکتار و یک تکه زمین رو 914برداري کرده و به من نوعی گفته که این زمین براي من اومده زمین رو نقشه
متر مکعب 940هکتار گفته که 5/3ل هستند تو یه شیب، در یک راستا، دو تا رو یکیش رو گفته که یه قطعه زمینمونه کنار اون که وص

ها هم باز به همون منوال، خالصه نهایتاً این بود که به هاي دیگه هم که داشتیم اونمتر مکعب، زمین914خاکبرداري داره یکیش رو گفته 
خوایم تسطیح بکنیم بقیه رو شروع کن، بقیه رو شروع کردند به کن کارت رو انجام بده ولی این دو قطعه رو نمیدار گفتیم شما شروعدستگاه

همون ،برداري کردبردار آوردیم و نقشهخالصه نقشهکار کردن ما اومدیم به جهاد مراجعه کردیم نهایتاً طی چند بار مراجعه کردن اومدیم و
متر مکعب، یکی دیگش شد حدود سیصد و 267متر خاکبرداري داره یکیش شد 940متر و 914گفته بود زمینی که اون جناب براي ما 

."ین اومدخاکبرداري ما پای3/1عنی کمتر از اي یخورده

عدم تناسب با نوع 
خاك منطقه

هایی مثل زمیناي ما که زمینهاي دشت خوبه مثل مرودشت که هکتار زمینشون باالست و آب هم داره نه تسطیح لیزري براي زمین"
. "هاي مختلفی وجود داشته باشه براي مناطق مختلف نه یه روش فقط االن همه چسبیدن به تسطیح لیزريسنگالخیه. باید روش
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مقایسه سطح رضایت از تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی در مرحله کیفی- 2نمودار 

ن براي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامدهاي طرح تسـطیح لیـزري و طـرح    آزمون ویلکاکسو-3جدول 
تسطیح مهندسی در مورد مدیریت آب مزرعه

میزان رضایت از تسطیح معیار مقایسه
مهندسی

سطح zآماره میزان رضایت از تسطیح لیزري
داريمعنی

انحراف میانگینانحراف معیارمیانگین
معیار

01/0- 57/297/085/437/041/2مصرف آب کاهش میزان
01/0- 85/289/085/437/039/2کاهش زمان آبیاري
01/0- 57/278/0500/041/2توزیع یکنواخت آب

04/0- 5/237/16/451/000/2کاهش تعداد دفعات آبیاري
03/0- 329/171/448/006/2بهبود عمق نفوذ آب

01/0- 28/211/171/448/038/2آبکاهش هدر روي 
هاي آبحفاظت از

04/0- 83/216/183/440/003/2زمینیزیر

هاي طرح تسطیح لیزري و نتایج آزمون ویلکاکسون براي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامد-3نمودار 
عملکردزنی، یکنواختی رشد گیاه وتسطیح مهندسی در مورد متغیرهاي یکنواختی جوانه

٨٥/٤٨٥/٤٨٥/٤

٣ ١٤/٣ ١٤/٣

٠٣/٠P =

٠٧/٢-z =

٠٣/٠P =

٠٦/٢-z =

٠٣/٠P =

١٢/٢-z =

عملکردیکنواختی رشد گیاهزنیجوانهیکنواختی 

5تا 0توجه: طیف امتیاز از 

باشد.می

84/4
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هاي زراعی طرح تسطیح لیزري و آزمون ویلکاکسون براي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامد-4جدول 
طرح تسطیح مهندسی

سطح معنی zآماره میزان رضایت از تسطیح لیزريتسطیح مهندسیمیزان رضایت از معیار مقایسه
داري انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

- خاکورزي و بیبسترسازي به شیوه کم

خاکورزي
71/295/085/427/026/2-02/0

02/0-28/294/071/448/033/2هاي کشاورزيتر شدن فعالیتآسان و راحت
10/0-42/313/157/478/063/1بهبود ظرفیت جذب رطوبت خاك

03/0-28/338/1500/006/2سازي زمینکاهش زمان آماده
04/0-14/357/185/437/004/2کاهش زمان کاشت
03/0-14/334/185/437/006/2کاهش زمان برداشت
03/0-341/185/437/007/2مقابله با خشکسالی
10/0-2/330/160/454/063/1تغییر تاریخ کاشت 
10/0-2/364/180/444/063/1تغییر تاریخ برداشت 

10/0-10/341/175/450/063/1زمان بین برداشت و کاشت محصول جدید 
03/0-14/334/185/437/007/2استفاده از کمبینات 

06/0-341/180/444/084/1مستقیم استفاده از دستگاه کشت
02/0-315/185/437/023/2ورز مرکب استفاده از خاك

03/0-85/257/157/453/006/2استفاده از کمباین چاپردار 
03/0-57/271/185/437/012/2وآمد تراکتور تعداد رفت
04/0-85/257/185/437/004/2وآمد تراکتور بهبود رفت

06/0-85/257/183/440/084/1آالت ماشینسرعت عمل 
04/0-326/183/440/004/2ها اندازه کرت

02/0-315/185/437/023/2مساحت مفید مزرعه
03/0-83/216/183/440/007/2تراکم بوته در واحد سطح 

28/0-25/306/275/450/006/1هاي مزرعهزیرساخت
هایی که قبالً امکان زمینبه زیر کشت رفتن 

ها وجود نداشته استکشت در آن
4/294/1500/089/1-05/0

10/0-25/350/1500/063/1سازي اراضییکپارچه
03/0-341/185/437/007/2تنوع کشت 

کاشت محصوالت متفاوت نسبت به قبل از 
اجراي تسطیح 

33/336/183/440/084/1-06/0

02/0-14/321/185/437/023/2ناوبرعایت ت
06/0-6/251/16/454/085/1گذاري زمین آیش

05/0-5/322/1500/089/1میزان مصرف بذر
06/0-83/398/083/440/085/1میزان مصرف کود اوره

06/0-83/398/083/440/085/1میزان مصرف کود فسفات
02/0-14/306/157/453/027/2میزان مصرف سم

04/0-6/303/1500/000/2پاشی تعداد دفعات سم
02/0-315/185/437/023/2هاي فسیلی استفاده از سوخت

زمین، زمان يسازآمادهاطالعات مربوط به متغیرهاي زمان 
کـه بـین میـزان    دهـد یمـ کاشت و زمان برداشـت نشـان   

ی و تسـطیح لیـزري   رضایت کشاورزان از تسـطیح مهندسـ  
تـو  "گفتنـد:  کشاورزان مـی وجود دارد. يداریمعناختالف 

دیگه احتیـاج کمتـري بـه    تسطیح لیزري زمین یکنواخته،
دیسک داره، براي همین زمان آماده سازیمون کمتـر  لولر و

کردنـد کـه زمـان    . همچنین کشـاورزان بیـان مـی   "شهمی
ـ       ا کاشت بذر و برداشـت گنـدم در اراضـی تسـطیح شـده ب

(جدول باشدکمتر از تسطیح مهندسی می،سیستم لیزري
میزان رضایت کشاورزان از تسطیح يارتبهبین میانگین ).4

متغیر مقابله با خشکسالی ازنظرمهندسی و تسطیح لیزري 
ــی  ــتالف معن ــتاخ ــه،  ). =03/0P(داري اس ــن رابط در ای

باشد.می5تا 0توجه: طیف امتیاز از 
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بــراي کنــار اومــدن بــا "کردنــد کــه: کشــاورزان بیــان مــی
زمـین تسـطیح شـده    .سـطیح لیـزري بهتـره   ت،خشکسالی

، تسـطیح  شـه مـی آبـش کـم   هدررويخوره، زودي آب می
با این وضعی که اسـت  ،خورهمهندسی باشه زمین آب نمی

هـا آب نــداره و آب سرچشــمه کـم شــده، زمــین   کـه چــاه 
چـون مثـل لیـزري    ،تسطیح مهندسی آب پیشرفت نـداره 

بـین آن  نتـایج م ."شه زمین بـازم پسـتی بلنـدي داره   نمی
است که کشاورزان اراضـی تسـطیح لیـزري شـده را بـراي      

نماینـد  تر ارزیابی مـی هاي جدید مناسباستفاده از دستگاه
زمین هر چی صاف باشه براي استفاده از "گفتند: ها میآن

از ایـن  کـوبی مـیخ اگه تو زمـین  ،هاي جدید بهترهدستگاه
چون شه هاي جدید بیاریم اصالً کشتش خوب نمیدستگاه

ریـزه  زمین پستی بلندیه، یه جا عمق بذر زیاده، یه جا مـی 
قه زیاده تـا بخـواد سـبز    شه، او که تو عمرو خاك سبز نمی

کشه این هم که روکاره اگه رطوبتش کم شـد  شه طول می
. در مورد استفاده از کمباین چاپردار بـراي  "شهخشک می

کمبـاین  "داشـتند کـه:   برداشت ذرت کشاورزان بیـان مـی  
شه و محصول بیشتري از زمـین  اپردار یکنواخت زده میچ

دیـم بـازار، امـا مهندسـی بعضـی      تسطیح لیزري شده مـی 
ذاره میـره، امـا   سانت تـو هـوا مـی   20بینی جاهاش رو می

-تسطیح معمولی یه جاش می،رهزنه میلیزري از صفر می

زنـه دیگـه از کـف    سانت از این محصول رو نمـی 20بینی 
. "میره،زنها اون از ته میرفته امکشاورز

نتایج بیانگر آن اسـت کـه بـین میـانگین میـزان رضـایت       
متغیر تعـداد  ازنظرکشاورزان از تسطیح مهندسی و لیزري 

ــت ــدرف ــتالف  وآم ــور اخ ــتراکت ــود دارد يداریمعن وج
)03/0P= .(  کشاورزان اعتقاد داشتند که با اجراي تسـطیح

ل مزرعه هم به دلیل تراکتور در داخوآمدرفتلیزري تعداد 
ــتفاده از دیســ   ــاهش اس ــتفاده از   ک ــم اس ــولر و ه ک و ل

،هاي جدید کاشـت، کمتـر شـده اسـت. همچنـین     دستگاه
وآمـد رفـت کشاورزان اثر تسطیح لیزري را بـر روي بهبـود   

نمودنــدتــر ارزیــابی بــه درون مزرعــه مثبــتآالتماشــین
و مساحت مفید مزرعـه  نديبکرتي). در زمینه4(جدول 

، کشـاورزان  شـده مهندسیاراضی تسطیح لیزري و تسطیح در
اندازه کرتا تـو تسـطیح مهندسـی یـه چیـز      "معتقد بودند که: 

متري بنـدازیم چـون   3نامنظمی درمیاد. یه جاش باید فاصله 
متـري  6خـوره، یـه جـاش بایـد     یه ور زمین خـوب آب نمـی  

بندازي، اما این همش یکنواختـه بایـد همـه رو یکنواخـت بـه      
. اخـتالف  "متري بندازي بره و سطح بیشتري مفیـده 6ه فاصل

و 04/0دو متغیر مذکور به ترتیـب در سـطح   ايرتبهمیانگین 
).  4(جدول باشدمیدارمعنی02/0

رضـایت از  ازنظـر يارتبهنتایج مربوط به اختالف میانگین 
آمـاري  ازنظـر که دهدیمنشان ،تراکم بوته در واحد سطح

ــتالف  ــاخ ــود دارد (يداریمعن ــاورزان ). =03/0Pوج کش
تراکم بوتـه تـو تسـطیح لیـزري خیلـی بهتـره،       "گفتند:می

هـا تـو تسـطیح معمـولی     یکنواخت هم است تمام پیازچـه 
میـاد آب رو  ،شـه مـی یکنواخت در نمیاد، یه جـا غرقـابی   

اما تو زمین لیزري شـده  ،کنهگیره خراب میسرش رو  می
رد رعایت تنوع کشـت  . کشاورزان در مو"رسهیکنواخت می

و تناوب از تسطیح لیزري بیش از تسطیح مهندسـی ابـراز   
دو متغیـر بـه   ايرتبـه نمودند. تفاوت میـانگین  رضایت می

باشـــدمـــیدارمعنـــی02/0و 03/0ترتیـــب در ســـطح 
).   4(جدول 

،پاشـی سمکاهش میزان مصرف سم و تعداد دفعات ازنظر
یزري بیشتر از تسطیح میزان رضایت کشاورزان از تسطیح ل

در این زمینه کشاورزان بیان ). 4باشد (جدول مهندسی می
که در زمین تسطیح شده با لیـزر چـون تـراکم    داشتندمی

کافی است اما در پاشیسمباریک،باشدعلف هرز کمتر می
بـار  2اراضی تسطیح شده به شیوه مهندسـی حتمـاً بایـد    

میزان اسـتفاده  صورت گیرد. همچنین کشاورزانپاشیسم
از سوخت فسیلی را در اراضی مسطح شـده بـا اسـتفاده از    
سیستم لیزري کمتر از اراضی تسطیح شده بـا اسـتفاده از   

. اخـتالف متغیـر   دانسـتند میدستگاه اسکریپر خودکششی 
. نتـایج بیـانگر آن   باشدمیدارمعنی02/0مذکور در سطح 

ییـر  بهبود ظرفیت جذب رطوبـت خـاك، تغ  ازنظراست که 
تاریخ کاشت، تغییر تاریخ برداشـت، زمـان بـین دو کشـت،     
اســتفاده از دســتگاه کشــت مســتقیم، ســرعت عمــل      

مزرعـه، بـه زیـر کشـت رفـتن      هايزیرساخت، آالتماشین
وجـود نداشـته   هـا آنکه قبالً امکان کشـت در  هاییزمین

اراضـی، کاشـت محصـوالت متفـاوت،     سازيیکپارچهاست، 
مصرف بذر و میزان مصـرف کـود   زمین، میزانگذاريآیش

میـزان رضـایت کشـاورزان از دو    ايرتبـه تفاوت میـانگین  
. باشدنمیدارمعنیشیوه اجراي تسطیح اراضی 

شناسیبومهاي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامد
طرح تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی 

اي رضـایت کشـاورزان بـا اسـتفاده از     مقایسه میانگین رتبه
شناسیبومازنظر متغیرهاي پیامدهاي ومون ویلکاکسونآز

بیانگر آن است که کشاورزان از تسـطیح لیـزري بیشـتر از    
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). در مورد 5تسطیح مهندسی ابراز رضایت داشتند (جدول 
در "کردنـد:  کشـاورزان بیـان مـی   ،مدیریت بقایاي گیـاهی 

،شده چون زمین صاف نیسـت هاي تسطیح مهندسیزمین
بر و اینا کلورش (برداشت کاه و کلش)، یونجهبراي برداشت 

بـر  تونه بزنه، ما زمین که برداشت کردیم، یونجـه خوب نمی
بر یـه قـرار   میاریم کاه و کلورشه بزنه، صاف که باشه یونجه

در روش .تونـه یـه قـرار بزنـه    زنه، صاف که نباشه نمـی می
مهندسی پستی بلندي زیاد داره، کاه و کلور (کاه و کلـش)  

ــا ــیزی ــهدش م ــش    ،مون ــی (آت ــش بزن ــاً تش ــد حتم بای
ــی) ــدول "بزن ــه در    ). 5(ج ــد ک ــد بودن ــاورزان معتق کش

،ها تسـطیح لیـزري انجـام شـده    هایی که بر روي آنزمین
چـون در  "گفتنـد:  ها مـی باشد آنهرز کمتر میتراکم علف

هاي تسطیح لیزري شده سطح زمین صافه، آب میره، زمین
سـبز بشـه. زمـین تسـطیح     هرز مونه که توش علفآب نمی

مهندسی پستی بلنـدیش زیـاده همـی پسـتی و بلنـدیش      
).5(جدول "علف هرز بیشتر سبز بشه،شهباعث می

ــه    ــا توجــه ب ــوع تســطیح ب ــه در مقایســه دو ن ــراد نمون اف
دستگاه "داشتند که:حاصلخیزي و فشردگی خاك بیان می

تـا  2تسطیح مهندسی سنگین بـود، ولـی لیـزري نـه، اون     
20داد، تن گله تو خـودش جـا مـی   20خودش کمپرسی، 

وزن خــودش بــود. بــراي همــین حاصــلخیزي تــو تــن هــم
هاي تسطیح لیزري بهتره چون اسکریپر بزرگا خیلـی  زمین

شده زمانی کـه  کوفت. زمین تسطیح مهندسیخاك رو می
گرفـت چـون خاکـا رو    رفتیم توش تا زانومونه خاك میمی

هتره، مهندسی خیلی به پودر کرده بود، ولی لیزري خیلی ب
کـرد مـوقعی کـه راه    بـود پـودر مـی   خاطري کـه سـنگین   

ولـی لیـزري   ،رفت تو خـاك مون میرفتیم مقداري از پامی
."نه

مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامدهاي اقتصادي 
طرح تسطیح لیزري و تسطیح مهندسی 

افراد موردمطالعه اعتقاد داشتند که تعداد کارگر فصلی و 
تر ها در اراضی هموارشده با استفاده از لیزر کمنه نهادههزی

باشد به همین دلیل از تسطیح لیزري در از شیوه دیگر می
مورد این متغیرها بیش از تسطیح مهندسی رضایت 

اي متغیرهاي مذکور به داشتند. اختالف میانگین رتبه
. در مورد تعداد بوددار معنی03/0و 01/0ترتیب در سطح 

با لیزر تسطیح کردیم "نمودند:ر آبیاري بیان میکارگ
مشکل چندانی نداریم چون مقدار آب ساعتش مشخصه. 

ساعته آب 2،ذارياي (کرتی) که میرو هر کورزه
ولی اون که با اسکریپره ،کنیخوره، میري عوضش میمی

هاي) هاي (کرتبره تو کورزهنه، چون تل و گوده، می
ولی لیزري نه ،ر باالي سرش باشهدیگه، باید حتماً آبیا

شه از رو ساعت استفاده کرد می،خوادآبیار چندانی نمی
دهد که نتایج آزمون ویلکاکسون نشان می. "آبیاریش کرد

متغیر ازنظرمیزان رضایت کشاورزان از تسطیح لیزري 
باشد کاهش تعداد روز کاري بیش از تسطیح مهندسی می

)04/0P= .(هایی که روز کاري در زمین"گفتند: ها میآن
شده کمتر از اراضی ها انجامتسطیح با لیزر روي اون

تسطیح شده با تسطیح مهندسیه، روز کاري براي لیزري 
6. طبق جدول "روزه15روزه ولی براي معمولی 5تو ماه 

کشاورزان از درآمد حاصل از کشت بر روي اراضی تسطیح 
شده راضی مهندسیتر از اراضی تسطیح لیزري شده، بیش

. )=01/0P(باشندمی
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آزمون ویلکاکسون براي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامدهاي اکولوژیک طرح تسطیح لیزري و -5جدول 
طرح تسطیح مهندسی

میانگین میزان رضایت از تسطیح معیار مقایسه
مهندسی

میانگین میزان رضایت از تسطیح 
لیزري

سطحzآماره 
يداریمعن

انحراف معیارمیانگین انحراف معیارمیانگین 
04/0- 85/257/185/437/004/2آلودگی ناشی از سوخت فسیلی 

04/0- 85/257/185/437/004/2هاي زیرزمینیآلودگی آب
02/0- 315/185/437/023/2مدیریت بقایاي گیاهی 
06/0- 2/330/1500/084/1جذب حشرات مفید 

05/0- 16/332/166/451/089/1تنوع موجودات خاکزي 
03/0- 85/257/171/448/007/2هاي هرز در مزرعهتراکم علف

کاهش آفات ناشی از یکجا جمع 
شدگی آب 

85/257/185/437/004/2 -04/0

04/0- 85/257/185/437/004/2فرسایش خاك 
01/0- 57/297/085/437/041/2حاصلخیزي خاك
03/0- 4/289/080/444/007/2فشردگی خاك 
10/0- 50/229/175/450/060/1شوري خاك 

هاو پیشنهاديریگجهینت
باید ایجاد رضایتمندي ياتوسعهيهاطرحیکی از اهداف 

اگر مخاطبان از یک برنامه چراکهدر مخاطبان خود باشد. 
بعدي مشارکت يهاطرحرضایت نداشته باشند در 
گذشته همانند يهاطرحنخواهند نمود. رضایتمندي از

ان که رفتار آینده روستاییدینمایمیک عامل محرك عمل 
اولین هدف . به همین دلیل دهدیمو کشاورزان را شکل 

پژوهش حاضر بررسی رضایتمندي کشاورزان از دو طرح 

هموارسازي اراضی بود. برايتسطیح مهندسی و لیزري 
تسطیح نتایج مرحله کمی مبین آن بود که پذیرندگان 

بر روي زمینشان بیشتر از شدهانجاملیزري از تسطیح 
نتایج مقایسه پذیرندگان تسطیح مهندسی رضایت داشتند. 

میزان رضایت در بین افرادي که هر دو نوع تسطیح را اجرا 
تمامی ازنظرنموده بودند، نشان داد که کشاورزان

لیزري بیشتر از فناورياز اثرات تسطیحيهامؤلفه
تواندیمفناورياین به عبارتیباشند. ی راضی میمهندس

میانگین میزان رضایت از معیار مقایسه
تسطیح مهندسی

سطح zآماره میانگین میزان رضایت از تسطیح لیزري
يداریمعن

انحراف میانگینانحراف معیارمیانگین
معیار

01/0- 57/278/0500/041/2تعداد کارگر فصلی کشاورزي
10/0- 25/325/1500/063/1تعداد نیروي کار خانوادگی 

10/0- 341/1500/063/1ورزيهزینه خاك
03/0- 16/398/0500/012/2ها هزینه نهاده
01/0- 14/369/085/437/046/2درآمد 

04/0- 50/303/1500/004/2تعداد روزهاي کاري 

باشد.می5تا 0توجه: طیف امتیاز از 

باشد.می5تا 0توجه: طیف امتیاز از 

آزمون ویلکاکسون براي مقایسه میزان رضایت کشاورزان از پیامدهاي اقتصادي طرح تسطیح لیـزري و  -6جدول 
طرح تسطیح مهندسی
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جایگزینی مناسب براي تسطیح مهندسی مطرح عنوانبه
کشاورزان ازجملهالبته کشاورزان برخی از مناطق ،باشد

داراب معتقد بودند که تسطیح لیزري براي اراضی آنان 
که در این زمینه بایستی ابتدا باشدینممناسب 

يهاهیتوصت گرفته و بر اساس آن الزم صوريهایبررس
براي دستیابی به هدف دوم دیدگاه مناسب ارائه گردد. 

بررسیتسطیح این دو نوعکشاورزان در مورد مشکالت 
نتایج مشکالت مربوط به خود دستگاه در طبق شد. 

تسطیح لیزري فناوريتسطیح مهندسی بیش از فناوري
نندگان دالیل عدم رضایت اجراکنیترمهم. باشدیم

نامناسب، دقت يبندبیشتسطیح مهندسی از طرح، 
و يبردارخاكحجم اساس برنهیهزین دستگاه و اخذ پای

که اکثر این مشکالت به خود دستگاه باشد،میيزیرخاك
به آن و وابسته بودن پاییندقت ازناشی وگرددیبرم

کننده از سیستم کشاورزان استفاده.باشدیمحواس انسانی 
مشکالت طرح را عدم بازدهی نیترمهمازجملهزري لی

اقتصادي در سال اول، عدم نظارت، عدم انجام صحیح 
تسطیح، مراجعه براي رفع نقص در زمان نامناسب، معرفی 

بردار و کمبود آموزش نقشهعنوانبهصاحب دستگاه 
به خود دستگاه ذکرشدهاکثر موارد منشأکه دانستند.می
از مشکالت مدیریتی از قبیل آموزش و و ناشیگرددیبرنم

. باشدیمنظارت 
و برداريخاكبسته به حجم تسطیحاثرات طرح

بهو باشدنمیدر سال اول بعد از اجرا، مناسب ریزيخاك
مدیریتی هايفعالیتبهبود خواهد یافت. انجام زمانمرور

مناسب نقش مهمی در تجدید خواص فیزیکی و شیمیایی 
بهبود خواص منظوربهجراي تسطیح دارد. خاك پس از ا

خاك مدیریت کشت، و کاشت محصوالتی که تثبیت 
، کاشت گیاهان سبز و دهندمینیتروژن را در خاك انجام 
زمین، رعایت تنوع گذاريآیشبرگرداندن آن به خاك، 

حاصل از هايداده. گرددمیدادن کود آلی توصیه کشت و
حاکی از آن است که ررسیموردبمصاحبه با افراد نمونه 

اغلب کشاورزان بالفاصله بعد از تسطیح، زمین خود را به 
، بدون اینکه فعالیت مدیریتی مناسب را برندمیزیر کشت 

که در این زمینه گرددمیپیشنهاد بنابراین،انجام دهند 
الزم انجام پذیرد زیرا در این هايتوصیهو رسانیاطالع

و برداريخاكضی که حجم صورت ممکن است که در ارا
شاهد اثرات مثبت تنهانهدر آن باال بوده ریزيخاك

بندي مناسب زمین نباشیم بلکه هموارسازي و شیب

فرسایش شدید خاك را نیز داشته باشیم. برخی از 
ودن اراضی تحت مالکیت و کشاورزان به دلیل کوچک ب

مدیریتی هايشیوهقادر به استفاده از ،یندرآمد پای
دولت با دادن شودمیکه توصیه باشندنمیناسب م

.الزم را فراهم نمایدهايزمینهتسهیالت به این افراد 
له أیکی از مسائل مهم بعد از اجراي تسطیح لیزري مس

مشاهده متأسفانهاما ،باشدنگهداري و حفاظت از آن می
گردید که کشاورزان به دلیل عدم آگاهی و یا نبود می

هاي جدید، بعد از اجراي طرح از همان تگاهامکانات و دس
هاي قدیمی براي تهیه بستر و کاشت بذر استفاده روش

هاي و برگزاري کالسیرساناطالعبنابراین،.نمودندمی
براي ازیموردنهاي فعالیتينهیدرزمآموزشی و ترویجی 

حفاظت از زمین بعد از انجام تسطیح، فراهم نمودن 
ب نمودن سرعت تسطیح با ورود امکانات الزم (متناس

و کاشت) و گرفتن تعهد از يورزخاكهاي جدید دستگاه
ایجاد حس مسئولیت در آنان براي منظوربهکشاورزان 

تواند در این زمینه ، میشانیاراضنگهداري از تسطیح 
يورزخاكانجام بارکیدر غیر این صورت با ،باشدمؤثر

واهد شد.    سنتی زمین از حالت تسطیح خارج خ
نمودند که کارشناسان نظارت الزم را بر کشاورزان بیان می

برداري دهند و اغلب نقشهروي انجام طرح صورت نمی
بر عهده يزیرخاكو يبردارخاكزمین و تعیین حجم 

باشد. پیشنهاد این پژوهش این است که راننده دستگاه می
ح با توجه به مبالغ هنگفتی که صرف اجراي این طر

گردیده است بایستی نظارت کافی بر روي روند انجام کار 
برداري اراضی و تعیین حجم صورت پذیرد، نقشه

از شدهنییتعتوسط کارشناسان يزیرخاكو يبردارخاك
سوي اداره جهاد کشاورزي انجام گیرد و در پایان کار نیز 
کارشناسان، زمین تسطیح شده را با گذاشتن دوربین و 

هاي الزم (براي حصول اطمینان از بررسیانجام دادن
یدرستبهو هموارسازي زمین يبندبیشاینکه 

) از راننده تراکتور تحویل گرفته و به کشاورزان گرفتهانجام
تحویل دهند.
و يبردارخاكگردد در اراضی که حجم توصیه می

جایی خاك از نقاط بهجايجابه،باشدباال میيزیرخاك
پست، ابتدا نقاط پست با خاکی که از بیرون بلند به نقاط

و يبندبیششود پر گردند و سپس مزرعه آورده می
هموارسازي اراضی صورت گیرد.
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Abstract
Farmers’ satisfaction with technology impacts is considered as one of the determinants of continuation of
adopted technology is considering the promotion of laser land leveling it is important to compere the level of
farmers’ satisfaction with the new technology and the conventional method. Purpose of this paper was to
analysis farmers’ satisfaction with implementation of conventional and laser land levelling. Quantitative and
qualitative methods were used. In quantitative stage of survey method and in qualitative stage case study were
used. The participants at quantitative stage were 375 farmers (258 adopters of laser land leveling and 117
adopters of conventional leveling) were selected with using stratified random sampling. At qualitative stage 7
farmers were interviewed. The results show that the farmers believe that the main problems of conventional
leveling are improper slope rating, high volume of excavation and lack of expertise of topographer. The main
problems of laser land leveling are uneconomical efficiency in the first year after leveling, lack of monitoring
and low accuracy leveling. Also the satisfaction of farmers with laser land levelling is higher than conventional
levelling. At the end based on the results some practical suggestions have been presented.

Keywords: Satisfaction, Laser leveling, Engineering Leveling, Fars Province.
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