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بحث و بررسی: همان طوری که در صفحه قبل مشاهده می کنید عددی که برای 
به دست آمده در بعضی از نقاط مثبت و در بعضی منفی می باشد، می توان  عمق خاک 
چنین گفت که در نقاطی که ارتفاع خط پروژه باالتر از زمین قرار دارد این عدد منفی 
است یا به عبارتی در این نقاط باید خاکریزی کنیم و در نقاطی که عمق خاک مثبت می باشد 
برسیم.  پروژه  ارتفاع  به  تا  کنیم  نقاط خاکبرداری  آن  در  باید  که  است  این  نشان دهنده 
طبیعتاً عدد صفر برای عمق خاک بدین معنی است که خِط پروژه در این نقاط بر خط 

زمین منطبق می باشد و در این نقاط عملیات خاکی نداریم.
 به نظر شما در میخ شماره 5 خاکبرداری داریم یا خاکریزی ، چند متر و چرا؟ 

 

(Land leveling & grading)1ــ3ــ تسطیح اراضی
اجرای  برای  آن  نمودن  مناسب  و  )توپوگرافی(  زمین  بلندی های  و  پستی  وضعیت  در  تغییر 
ـ به خصوص در مواردی  پروژه های مختلف عمرانی در اغلب موارد امری الزامی است. در کشاورزیـ 
که آبیاری به روش سطحی انجام می شود ــ این تغییر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک زمین با 
شکل مناسب نه تنها موجب گسترش یکنواخت آب و در نتیجه باال بردن راندمان آبیاری می گردد، بلکه 

دیگر فعالیت های زراعی )کاشت، داشت و برداشت( را آسان می سازد.
به تمام عملیات هموار نمودن و شیب دادن زمین اطالق   تسطیح یک اصطالح کلی است و 
می شود. به عبارت دیگر تسطیح کردن به عملیاتی گفته می شود که طی آن سطح طبیعی زمین به یک 
سطح صاف بدون شیب و یا با شیب  ثابت تغییر می یابد. اما اغلب تسطیح زمین در کشاورزی به منظور 

ایجاد سطحی صاف با شیبی متناسب با روش آبیاری انجام می شود. 
ترازیابی  روش  به  شبکه  نقاط  ارتفاع  و  شده  شبکه بندی  نظر  مورد  زمین  ابتدا  تسطیح  برای 
مستقیم و یا روش های دیگر به دست آورده می شود. پس از آن، طرح تسطیح توسط مهندسان مشاور 
طراحی می شود و سپس ارتفاع تک تک نقاط شبکه روی طرح محاسبه شده و با ارتفاع زمین موجود 
خاکی  عملیات  حجم  و  می شود  مشخص  شبکه  نقاط  در  خاک  عمق  عبارتی  به  می شود.  مقایسه 
)خاکبرداری و خاکریزی( محاسبه و هزینٔه آن برآورد شده و در پایان، طرح به اجرا در می آید. پس به 
طورکلی تسطیح  را می توان در چند مرحلٔه زیر خالصه کرد: 1ــ شبکه بندی 2ــ ترازیابی و محاسبات 










