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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه رىزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  اىن کتاب متعلق  کلىه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی 
و ارائه در پاىگاه های مجازی، نماىش، اقتباس، تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.
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شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور 
خودتان را برآورده سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتکاى 

به اجانب بپرهىزىد. 
امام خمىنى)ره(



مقدمه
امروزه با افزاىش روز افزون جمعىت جهان که با نىاز فزاىنده به مواد غذاىى همراه است، استفاده ى صحىح از زمىن و امکانات 

موجود در برداشت هر چه بىش تر محصوالت کشاورزى، سرلوحه ى سىاست هاى تمام ملل دنىا قرار گرفته است.
به دو طرىق عمده مى توان تولىد محصوالت کشاورزى را افزاىش داد:

1 ــ افزاىش سطح زىر کشت
2 ــ افزاىش راندمان تولىد محصول در واحد سطح

به علت محدودىت منابع آب در اکثر مناطق و کمبود زمىن قابل کشت در بعضى از مناطق کشور، توجه به افزاىش راندمان تولىد 
محصول در واحد سطح، الزم به نظر مى رسد. به اىن منظور، استفاده ى درست از نهاده ها به خصوص ماشىن هاى کشاورزى در راستاى 

افزاىش کّمى و بهبود کىفى محصوالت ىک سىاست اصولى است.
براى کار با ماشىن هاى کشاورزى، در مزارع بزرگ از تراکتورهاى مختلف و در مزارع کوچک از تراکتورهاى دوچرخ استفاده 

مى شود. به کار گىرى صحىح تراکتورها در مزرعه و جاده باعث مى شود:
1 ــ عملىات کشاورزى با کىفىت مطلوب انجام شود.

2 ــ امکان استفاده از حداکثر ظرفىت هاى تراکتورها فراهم شود.
3 ــ از فرسودگى و خرابى زودرس تراکتورها جلوگىرى شود و هزىنه هاى تعمىر و نگهدارى آن ها کاهش ىابد.

4 ــ حوادث ناشى از کار در مزرعه و جاده تا حد قابل توجهى کاهش ىابد.
براى استفاده صحىح از تراکتورها، شناخت قطعات ظاهرى و نحوه ى درست به کارگىرى آن ها در حىن رانندگى الزم به   نظر 

مى رسد و به راننده اىن امکان را مى دهد که در مواقع لزوم با سرعت و دقت، عکس العمل نشان دهد و از بروز حوادث جلوگىرى کند.
در اىن کتاب سعى شده است با معرفى قطعات ظاهرى تراکتورها، رانندگى صحىح آن ها، ارائه ى نکات اىمنى و مقررات راهنماىى 

و رانندگى به اىن مهم دست ىابىم.
مربىان عزىز باىد توجه داشته باشند که انجام مراحل آموزشى بر طبق محتواى ارائه شده در ىادگىرى فراگىران مؤثر بوده و رعاىت 

دقىق نکات اىمنى در حىن انجام عملىات به عنوان ىک اصل آموزشى براى جلوگىرى از خطرات احتمالى الزامى است.
ارزش  ىابى از ىادگىرى فراگىران بىش  تر به صورت عملى مدنظر است و تا اطمىنان کامل از ىادگىرى در هر مرحله از آموزش، 

ورود به مرحله بعدى مجاز نخواهد بود.
مؤلفىن


