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 مقدمة
 بها ٌقوم التً العملٌات كافة هً الزراعٌة األراضً تسوٌة   

 أدوات مستعملا  مردودها وزٌادة أرضه تحسٌن بغٌة المزارع
 دقٌقة غٌر أدوات وهً كالجرافة آلٌة أو كالرفش ٌدوٌة

 التقنً التطور وبعد المزارع خبرة على كلٌاا  وتعتمد بالمجمل
 بالرذاذ ري من الحدٌث الري شبكات وظهور الري مجال فً
 الري إلى بالتحول تتعلق مشاكل عدة ظهرت بالتنقٌط الري إلى

 ( صحً صرف – مالحة ) الري مٌاه نوعٌة ومنها الحدٌث
 المطور السطحً الري إلى بالتحول المشاكل لتلك الحل فكان

 األرض تسوٌة إلى حكماا  ٌحتاج والذي الطوٌلة بالخطوط
 شعاع مرسل جهاز باستخدام  وذلك دقٌقة تسوٌة الزراعٌة

  . اللٌزر



 أدخلت  حدٌثة تقنٌة اللٌزر شعاع باستعمال الدقٌقة التسوٌة     
 أجهزة مجموعة باستعمال وذلك ملحوظاا  نجاحاا  وحققت مؤخراا 

  اللٌزر شعاع على عملها فً أساساا  تعتمد بعضها مع مترابطة
 بنسبة تماماا  مستوٌة أرض على الحصول من آلٌاا  نتمكن حٌث
 الري إلى التحول فً أساسً وهذا الحقل لكامل سم 1.5 ± سماح

 . المطور السطحً

 ٌكون أن ٌمكن مستوي سطح إنما األفقٌة تعنً ال التسوٌة : مالحظة    
   . أفقٌاا  ٌكون أن وٌمكن  بمٌول



على شدته على وٌحافظ تغٌٌر أي له الٌحصل اللٌزر شعاع 

 . الطوٌلة المسافات

متشابه تأثٌره فإن وبالتالً ٌتبعثر وال ٌتشتت ال اللٌزر شعاع 

 . المختلفة المسافات على

أنه أي بالموشور تفكٌكه ٌمكن وال مركباا  لٌس اللٌزر شعاع 
 وتحدٌداا  القصٌرة الموجات مجال ضمن وٌقع  اللون أحادي

 آخر شعاع أي وبٌن بٌنه خلط أي ٌمنع مما األحمر اللون عند

 .آخر إشعاعً مصدر أي من صادر

 مواصفات شعاع اللٌزر



واحد باتجاه مستوٌة أرض . 

باتجاهٌن مستوٌة أرض . 

أفقٌة مستوٌة أرض . 

 غٌر من فإنه الزراعٌة األراضً تسوٌة عند : مالحظة   

 أجل من وذلك لألرض األساسً المٌل تغٌٌر المسموح

 تعتبر والتً السطحٌة الطبقة جرف ولعدم العمل سرعة

 . األرض فً الخصبة الطبقة

 

 :فً نهاٌة التسوٌة نحصل على أرض بأحد األشكال التالٌة 



المناطق فً المٌاه تجمع ألن التملح مشكلة لمعالجة ضرورٌة 

 . الجوفٌة المٌاه منسوب من ٌرفع المنخفضة

المساحات تنعدم حٌث الري مٌاه توزٌع تجانس كفاءة رفع 

 . بالمٌاه تغمر التً واألجزاء  المٌاه التصلها التً

أكبر مساحة ري ٌمكن حٌث المائً اإلستهلك كفاءة رفع 

 . المٌاه كمٌة بنفس

والمحروقات العاملة بالٌد التوفٌر إلى ٌؤدي الري مٌاه توفٌر. 

المرتفعة المناطق دخول بسبب المنتجة المساحة تزٌد التسوٌة 

 . اإلنتاج فً والمنخفضة

 أهمٌة التسوٌة باللٌزر





 . اللٌزر شعاع مرسل جهاز1.

 . اللٌزر شعاع مستقبل جهاز2.

 . والقٌادة التحكم جهاز3.

 . الطبوغرافً الرفع جهاز4.

 . الشعاع مستكشف5.

 . وهٌدرولٌكٌة كهربائٌة توصٌلت6.

 المكونات الرئٌسٌة لمجموعة التسوٌة باللٌزر





 األرجل ثلثً حامل على ٌركب الضبط ذاتً جهاز هو   

 فولط 12 بتٌار أو شحنها ٌعاد داخلٌة بطارٌة بطاقة وٌعمل

 السٌارة بطارٌة من

 °360 ٌدور اللٌزر من دواراا  شعاعاا  الجهاز هذا ٌرسل   

 الضوئً المستوي هذا اللٌزر شعاع من مستوي سطح إلنشاء

 مائلا  أو واحد باتجاه مائلا  أو تماماا  أفقً ٌكون أن ٌمكن

 . باتجاهٌن

 جهاز مرسل شعاع اللٌزر1.





 المتسلسل والرقم الرسمً المودٌل علٌها ومسجل االسمٌة اللوحة•
 . للجهاز

 ٌدور محرك عن عبارة وهو والموشور الدورانٌة األجزاء•
 األشعة ٌعكس موشور معه ٌدور دقٌقة / دورة 625 بسرعة
 وٌستمد الخارج إلى 90° بزاوٌة األشعة مصدر من الواردة
 مصدر أما السٌارة بطارٌة من أو داخلٌة بطارٌة من طاقته

 . منظور وغٌر الجهاز داخل فً فهو األشعة

 زود فقد الجهاز حساسٌة شدة بسبب وذلك والتوجٌه الحمل قبضة•
   . وتوجٌهه الجهاز حمل ألجل بمقبض

 أقسام الجهاز المرسل



 حماٌة على تساعد اإلغلق محكمة زجاجٌة وهً األشعة خروج نوافذ•
 جمٌع فً األشعة بنفاذ وتسمح والغبار الماء دخول من اإلرسال مصدر

 . 360° االتجاهات

 أٌضاا  وتمنع الكسر من الزجاجٌة النوافذ لحماٌة متحركة معدنٌة أغطٌة•
 زواٌا فً الشعاع حصر فً تمكن أنها كما التوجٌه أثناء الشعاع خطر

 . العمل حاجة حسب محددة

 ثلثً والحامل المرسل الجهاز بٌن السرٌع للربط وتستخدم التثبٌت حلقة•
 . السقوط من لحماٌته األرجل

 : أوضاع عدة وله المستوى ضبط مفتاح•

المستوى ٌأخذ أن قبل الشعاع ٌولد ال المرسل  أوتوماتٌك الوضع 
 . ذاته تلقاء من المطلوب

البطارٌة شحن دارة تعمل إنما ٌعمل ال فالجهاز توقف الوضع . 

إلى ذاته لتعدٌل الحاجة دون الشعاع ٌرسل هنا المرسل ٌدوي الوضع 
 . المطلوب المستوى



 تضًء متقطع بضوء أحمر لونها المستوى مؤشر لمبة•
 أن على ٌدل فهذا تنطفئ وعندما ذاته ٌعدل الجهاز أن طالما

 . الشعاع بتولٌد بدأ قد وأنه ذاته تعدٌل من انتهى قد الجهاز

 فٌها والرقم الشعاع مٌل زاوٌة على تدل رقمٌة التدرٌج نافذتا•
 رمز ٌوجد وأعلها مسافة م 100 لكل سم1 المٌل على ٌدل

 . الجهاز توجٌه فً ٌفٌد مثلث بشكل

 أن ذلك ٌعنً تضًء عندما أخضر لونها الفولتاج لمبة•
 قد المرسل وأن شحنها وٌجب انخفض قد البطارٌة فولتاج
 . الشعاع تولٌد عن توقف

 من بالطاقة الجهاز تزوٌد ٌتم ومنه الكهربائً التوصٌل مأخذ•
  . البطارٌة شحن ٌتم طرٌقه وعن خارجً مصدر







 الحفر شفرة على مركب تلسكوبً منزلق حامل على ٌركب جهاز    

 وظٌفته والغبار والماء والحرارة الشدٌد االهتزاز لتحمل مجهز

 إلى وتحوٌله المرسل الجهاز من الوارد الضوئً الشعاع استقبال

 القٌادة لوحة إلى اإلشارة هذه إرسال ثم ومن كهربائٌة إشارة

 مع االتصال على بالمحافظة المستقبل الجهاز وٌقوم والتحكم

 التقاط من المستقبل ٌمكن مما الجهات جمٌع من المرسل الجهاز

 إلى فٌتحرك الحامل أما اتجاهه أو وضعه كان مهما الشعاع

 . والتحكم القٌادة لوحة طرٌق عن كهربائٌاا  واألسفل األعلى

 جهاز مستقبل شعاع اللٌزر2.





 الكهربائً الحامل على الجهاز لتثبٌت تستخدم  التثبٌت عتلة•

 . المنزلق

 . التحكم مركز مع الجهاز لوصل وذلك  التوصٌل مركز•

 سم 10 لمسافة وتمتد للشعاع المستقبلة الحساسة العٌون•

 سم 20 الجهاز عمل مجال أن أي لألسفل ومثلها لألعلى

 ٌحدد الذي هو الحساسة العٌون على الشعاع سقوط وموقع

  . الردم أو الحفر كمٌة

 أقسام الجهاز المستقبل







 داخل ٌجري ما كل وتوجه تراقب فهً المجموعة عقل هً   

 بالرفع الحفر شفرة إلى األوامر تعطً التً وهً المجموعة

 الواردة الكهربائٌة اإلشارة باستقبال تقوم حٌث  الخفض أو

 أو رفع من مٌكانٌكٌة أوامر إلى وتحولها المستقبل الجهاز من

 الكهربائٌة التوصٌلت من مجموعة عبر الحفر لشفرة خفض

  . السائق أمام الجرار على وتركب والهٌدرولٌكٌة

 لوحة التحكم والقٌادة3.





 . الجهاز وتشغٌل إلٌقاف وذلك إٌقاف /تشغٌل مفتاح1.

   : ٌدوي /أوتوماتٌك وضعٌن له مفتاح2.

 التحكم أوامر فإن أوتوماتٌك الوضع على على وضع فإذا•
 . المرسل الجهاز من أوتوماتٌكً وبشكل تأتً الحفر بشفرة

 وخفض برفع التحكم فإن ٌدوي الوضع على وضع إذا أما•
  . الحفر شفرة تحرٌك مفتاح خلل من ٌدوٌاا  ٌتم الحفر شفرة

 هذا ٌعمل وال واألسفل لألعلى الحفر شفرة تحرٌك مفتاح3.
 الوضع على موضوعاا  السابق المفتاح كان إذا إال المفتاح
 . ٌدوي

 

 مفاتٌح التشغٌل



     

 الشعاع مستقبل جهاز علٌه ٌثبت الذي الكهربائً الحامل لتحرٌك مفتاح4.
 . التعٌٌر أثناء وٌستعمل واألسفل لألعلى

 أو الرفع مقدار عالٌة بدقة ٌعطً حٌث السابق بالمفتاح مرتبط عداد5.
 فً العداد هذا من وٌستفاد سم 0.5 دقة حتى الكهربائً للحامل الخفض

 . المجموعة وضبط تعٌٌر عملٌة

 : لألسفل األعلى من الرأسً الترتٌب على لمبات ثالث6.

مرتفعة الحفر شفرة فٌها المتواجدة المنطقة أن على تدل علٌا صفراء . 

ضمن الحفر شفرة فٌها المتواجدة المنطقة أن على تدل خضراء 
 . المنسوب

منخفضة الحفر شفرة فٌها المتواجدة المنطقة أن على تدل سفلى صفراء   

 . التشغٌل سلمة مراقبة أجل من باستمرار السائق تساعد اللمبات هذه     

 





   . م 4.5 طولها بالسم مدرجة تلسكوبٌة قامة هً المساحٌة القامة1.

 المساحٌة القامة على ٌركب صغٌر جهاز هو الشعاع مستكشف2.
 لتحدٌد المرسل الجهاز من الصادر اللٌزر شعاع اللتقاط وذلك

 األرض سطح فوق القامة مكان نقطة فوق اللٌزر شعاع مستوى
 : من وٌتألف

        بكافة تدوٌرها ٌمكن والتً الشعاع تلتقط التً الحساسة العٌون •
   . اإلتجاهات

 . التشغٌل بطارٌة مكان•

 . البٌانات شاشة•

 . القراءات دقة مستوى وتحدٌد التشغٌل زر•

     . الصوت منبع•

 القامة المساحٌة ومستكشف الشعاع4.









 الحفر شفرة إلى األوامر كافة إٌصال عن المسؤولة وهً   

 : من وتتألف

 . خطوط بعشرة كهربائً كبل•

     . للخفض واآلخر للرفع أحدهما هٌدرولٌك خرطومً•

 التوصٌالت الكهربائٌة والهٌدرولٌكٌة5.



 : التالٌة المراحل تسلسل وفق تتم التسوٌة عملٌة    

 . المٌول وحساب الطبوغرافً الرفع1.

 . المتوسط المنسوب حساب2.

 . والردم الحفر خرٌطة رسم3.

 . علٌه المٌول وتركٌب المرسل الجهاز توجٌه4.

 . العمل وبدء األجهزة تعٌٌر5.

 نجاح من التأكد أجل من العمل نهاٌة فً األرض فحص6.

 . التسوٌة

 التطبٌق العملً لعملٌة التسوٌة





 ) صغٌرة مساحته كانت إذا الحقل طرف فً المرسل جهاز ٌنصب1.
 أكبر ) كبٌرة مساحته كانت إن الحقل وسط وفً ( دونم 20 من أقل
 وننتظر 000 المٌل على وٌوضع الجهاز وٌشغل ( دونم 20 من

 انطفاء خلل من ذلك على ونستدل الشعاع بتولٌد المرسل ٌبدأ حتى
 . الحمراء المستوى تحدٌد لمبة

 أطوال تتراوح مستطٌلت أو مربعات إلى تسوٌته المراد الحقل نقسم2.
 هو أساسً عامل على األبعاد هذه وتتوقف م 30-5 من أضلعها

 أكثر التضارٌس هذه كانت فكلما األرض سطح تضارٌس شكل
 ٌحقق أن أجل من أصغر الضلع طول ٌكون أن وجب كلما وعورة

 . الطبوغرافً الرفع عملٌة فً أعلى دقة

 وحساب المٌول الطبوغرافًعملٌة الرفع 1.









 نركب أن بعد الشاقولٌة المٌرا نستخدم السابقة القراءات ألخذ3.
 فً تقع التً النقطة قراءة ونأخذ أعلها فً الشعاع مستكشف

 تلك عن الشعاع مستوى ارتفاع أي المربع أو المستطٌل مركز
 فً صوتً بمؤشر ونستعٌن األرض سطح من النقطة

 القراءة عند متواصلا  طنٌناا  ٌعطً حٌث الشعاع مستكشف
 التً المستطٌلت باقً فً العملٌة هذه ونكرر الصحٌحة

 .سابقاا  حددناها

 الورق على علٌها الحصول تم التً األرقام ننزل ذلك بعد4.
   . باتجاهٌن المٌول أفضل ونحسب

 الجهاز على السابقة الفقرة فً علٌها حصلنا التً المٌول نثبت5.
 . المرسل

 افتراضٌة نقطة إلى الجهاز عمل أصول حسب المرسل نوجه6.
   . التسوٌة نهاٌة حتى ثابتة توجٌه نقطة ستكون حٌث معٌنة



 البداٌة

 النهاٌة

 الطبوغرافًشكل ٌبٌن حركة السٌر فً الحقل أثناء عملٌة الرفع 



 الطبوغرافًسطح التربة خلل عملٌة الرفع 

 000مٌل الشعاع 
 خطوط الرفع







 ( النقاط مناسٌب ) الشبكٌة المٌزانٌة على الحصول بعد1.
 ذلك المتوسط المنسوب بحساب نقوم تسوٌتها المراد لألرض

 زٌادة أي هناك ٌكون ال حتى علٌه التسوٌة تتم الذي المنسوب
 المتوسط المنسوب حساب وٌتم المحركة التربة فً نقصان أو

 : ٌلً كما

 الشبكٌة نقاط عدد / القراءات مجموع = المتوسط المنسوب 2.

 تفٌدنا والتً والردم الحفر خرٌطة رسم هً التالٌة الخطوة3.
 تخفٌض أجل من تحرٌكها سٌتم التً األتربة حجوم بمعرفة
 . العمل ساعات

     287 = المتوسط المنسوب : التالً المثال4.

 حساب المنسوب المتوسط2.



 283 294 المتوسطات

282 285 278 95 

275 282 268 65 

293 299 287 35 

305 311 298 5 

 المسافات 5 25

N 

0.6 

0.34 



 283 294 المتوسطات

282  +4  +10   +14 

275  +7  +21  +28 

293 - 11  +2 - 9 

305 - 23 - 10 - 33 

- 23  +23 0 

N 

0.6 

 خرٌطة الحفر والردم 0.34



 الجهاز على علٌها حصلنا التً المٌول بتثبٌت نقوم1.

 األول المٌل كان حٌث السابق المثال فً كما المرسل

 حسب الجهاز وٌوجه 0.6 فكان الثانً المٌل أما 0.34

 الدالالت حسب وثابتة محددة جهة إلى المطلوب المٌل

 . توجٌهه جهة تحدد والتً الجهاز على المرسومة

 ذلك ٌفٌدنا حٌث التثبٌت نقطة فً الجهاز ارتفاع نقٌس2.

 اضطررنا حال فً األصلً وضعه إلى المرسل بإعادة

 . كان سبب ألي التسوٌة نهاٌة قبل المرسل فك إلى

 توجٌه المرسل وتركٌب المٌول علٌه4.







 المحددة الجهة إلى وتوجٌهه الجهاز على المٌول تثبٌت بعد1.
 المستوى لمبة انطفاء حتى واالنتظار المرسل بتشغٌل نقوم

 .  الشعاع بتولٌد المرسل الجهاز ٌبدأ حٌث الحمراء

 المتوسط المنسوب نقطة فً الحفر شفرة مع الجرار ٌتوقف2.
 . األرض لسطح ملمسة الحفر شفرة تكون أن على

 الجهاز خفض أو برفع نقوم والقٌادة التحكم جهاز بواسطة3.
 حتى الشفرة على الكهربائً الحامل على المركب المستقبل

 الحساسة العٌون منتصف فً المرسل من الوارد الشعاع ٌقع
 األخضر الضوء إضاءة من ذلك على ونستدل المستقبل فً
 . التحكم لوحة فً

 تعٌٌر األجهزة وبدء العمل5.





 سطح األرض أثناء العمل بعد تركٌب المٌل

 الشعاع بعد تركٌب المٌل



 على التشغٌل مفتاح نضع السابقة المرحلة من االنتهاء بعد 4.

 .   أوتوماتٌك الوضع

 المرتفعة المناطق فً بالحفر  ٌقوم حٌث العمل الجرار ٌبدأ 5.

 . المنخفضة األماكن فً المحفورة التربة وردم

 من الجرار لحركة طرٌقة أفضل بأن العمل خلل من وجد 6.

 . الدائرٌة الحركة هً العمل إنجاز سرعة حٌث

 فً اإلشارة أضواء مراقبة استمرار مع بالعمل الجرار ٌستمر 7.

 األخضر اللون ٌضًء حٌث التسوٌة نهاٌة حتى التحكم لوحة

 .الجرار إلٌها ٌتوجه األرض من قطعة أي فً باستمرار















 

   : طرق بعدة التسوٌة عملٌة انتهاء من التأكد ٌتم     

 األخضر اللون ٌضًء حٌث والقٌادة التحكم لوحة طرٌق عن 
 .الجرار إلٌها ٌتوجه التً الحقل نقاط جمٌع فً باستمرار

 نهاٌة عند فارغة تبقى فهً الحفر شفرة مشاهدة طرٌق عن 
 . تردم أو تحفر أن دون مسحاا  األرض تمسح التسوٌة

 الشاقولٌة المٌرا على المركب الشعاع مستكشف طرٌق عن 
 . األرض من نقطة أي فً واحدة قراءة ٌعطً حٌث

 وجود حال وفً بنجاح تمت قد التسوٌة أن من نتأكد عندها 
 . التسوٌة إلكمال العمل ٌتابع خلل فٌها ٌظهر منطقة

 التأكد من نهاٌة التسوٌة6.



 سطح األرض بعد انتهاء التسوٌة






