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باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه 
پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه 
بنیادین  تحول  سند  رویکرد  با  مطابق  و  کشور  نیاز  براساس  قبلي  پایه هاي  تغییرات 
آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي 
بر  ارزشیابي مبتني  تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و  بازطراحي و 
شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف 
شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي 

شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي شخم زدن

2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف 
بهینه

3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي 
کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که 

مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
تألیف شده است  امور زراعی  این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته 
و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي 
متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و 
حرفه براي آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي 

آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
کتاب درسي عملیات خاک ورزی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك یا 
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چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. 
شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن 
را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات 

منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي 
شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب 
همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته 
باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با 
مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن 

مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق 
فناوري  و  مادام العمر  یادگیري  شایستگي هاي  و  زیست  محیط  از  حفاظت  حرفه اي، 
اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته 
آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار 
شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري 

به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز 
محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي 

بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت 

مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته امور زراعی طراحي و براساس آن 
محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي 
سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند 
واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب 
مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي 
هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند.  نمره قبولي در هر پودمان 
حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در 
هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي 
فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، 
اخالق حرفه اي و بحث هاي زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده 
براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار 
و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي 

و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان »رانندگی تراکتور« است. که در آن رانندگی تراکتور و تیلر با تأکید بر سرویس 
و نگهداری و کاربرد انواع تراکتورهای رایج با رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی می باشد.

پودمان دوم: با عنوان »اقدامات قبل از شخم« است. که شامل دو واحد یادگیری می باشد. واحد 
یادگیری اول اصول عملیات نمونه برداری از خاک و آماده کردن آن برای ارسال به آزمایشگاه 
می باشد و در واحد یادگیری دوم آماده کردن زمین زراعی را برای اجرای شخم، آبیاری زمین 

برای گاورو شدن و کود دهی کود دامی آموزش داده می شود.
پودمان سوم: با عنوان »شخم« است. که در آن توانایی اجرای شخم با ماشین های رایج اعم از انواع 

برگردان دار و شکافنده را به روش های گوناگون آموزش داده می شود.
پودمان چهارم: با توان »نرم کردن خاک« است. که در آن روش ها و ضرورت های نرم کردن خاک 

و توانایی ایجاد بستری مناسب برای کاشت بذر آموزش داده می شود.
پودمان پنجم: با عنوان »شکل دهی سطح زمین« است. این پودمان شامل دو واحد یادگیری 
است. واحد یادگیری اول چگونگی صاف و هموار کردن زمین را بیان می کند. واحد یادگیری دوم 

به ضرورت و روش های شکل دهی سطح زمین می پردازد.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس 

گردد. محقق 
 دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی
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فصل 1

رانندگی تراکتور

 تراکتور، ماشین خودگردانی است که می تواند توان کششی، توان دورانی و هیدرولیکی بسیاری از ماشین های 
کشاورزی مانند: تریلر، انواع گاوآهن، دنباله بندهای نرم کننده خاک، خرمنکوب و... را تأمین نماید.

 )U650(شرکت تراکتورسازی ایران در سال 1348 در شهر تبریز احداث شد و با مونتاژ و تولید تراکتور رومانی 
کار خود را شروع کرد و در حال حاضر با تولید انواع تراکتورهای فرگوسن، بزرگترین شرکت تراکتورسازی 

خاورمیانه می باشد.



10

واحد یادگیری 1

شایستگی رانندگی و سرویس تراکتور

آیا می دانید:
 از تراکتور چه استفاده هایی می شود؟

به طور  را  اقتصادی آن  به موقع سرویس ها می توان عمر  و  انجام صحیح  و  کتور  ترا از  استفاده درست  با   
چشمگیری    افزایش    داد؟

 میزان شخم زدن روزانه یك دستگاه تراکتور معمولی با گاوآهن سه خیشه معادل شخم زدن چند نفر با 
بیل است؟

 تردد در جاده های عمومی با تراکتور دارای قوانین خاصی می باشد؟

برای تولید خوراک، پوشاک و مواد اولیه گیاهی بخش صنعت، باید نیروی زیادی در بخش کشاورزی به کار 
گرفته شود تا بتوان در شرایط مختلف متناسب با آب و هوای مناطق گوناگون عملیات کشاورزی را انجام داد. 
تراکتور یکی از منابع تأمین قدرت یا نیرو در کشاورزی است. بهره برداری درست از تراکتور نیاز به دانش کافی 

دربارۀ سازوکار، کاربرد و سرویس آن دارد.

استاندارد عملکرد
انواع تراکتورها را از نظر ساختار و کاربرد بشناسد و پس از بازدیدهای اولیه و بررسی سالمت اجزای تراکتور، 

آن را راه اندازی و هدایت کرده و سرویس های ضروری را نیز در حد کاربری انجام دهد.
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بررسی اجزای تراکتور

رانندگی یك مهارت است. راننده ماهر تراکتور، کسی است که با قسمت های ظاهری تراکتور و کاربرد درست 
ادوات مربوط با آن آشنایی کامل داشته و بتواند آن را راه اندازی، هدایت و کنترل نماید. همچنین راننده باید 
بتواند برخی از سرویس های ساده تراکتور را انجام دهد. مورد اعتماد کارفرما بوده و با انجام درست امور فنی، 

دارای انضباط کاری، مسئولیت پذیری و حسن معاشرت با همکاران باشد. 

انواع تراکتورهای کشاورزی از نظر کاربرد
انواع  تراکتور نیروی الزم برای به کارگیری برخی از ماشین ها و ادوات کشاورزی را تأمین می کند. کاربرد 
تراکتور در کشاورزی مکانیزه امری ضروری به شمار می رود. شناخت انواع تراکتور به ما در گزینش درست 
آن در جهت کاهش هزینه و باال بردن کیفیت و کمیت کار کمك می کند. انواع تراکتورهای کشاورزی از نظر 

کاربرد عبارتند از:

1ـ تراکتورهای عمومی
این تراکتورها برای انجام بیشتر کارهای مزرعه از جمله عملیات آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت 
و غیره در مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین ویژگی های این تراکتورهای کشاورزی عبارتند از :

 سادگی و سرعت در اتصال با ادوات 
 قابلیت گردش سریع در شعاع کم 

 قابلیت اتصال و تأمین نیروی مورد نیاز بیشتر ادوات کشاورزی
این نوع تراکتورها با توجه به موارد استفاده دارای قدرت مالبندی حدود40 الی 400 اسب بخار هستند.

2ـ تراکتور باغی
این تراکتورها کوچك و متوسط بوده و بیشتر کمرشکن با فرمان 
هیدرولیك هستند. این ویژگی، آنها را قادر به حرکت و کار با ادوات 
در بین درختان و مزارع کوچك می سازد. این تراکتورها دارای توانی 

حدود 15 تا 40 اسب بخار هستند.

شکل ١ـ١ـ چند تراکتور عمومی رایج در کشور باتوان کششی متفاوت

شکل ٢ـ١ـ تراکتور باغی
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3ـ تراکتورهای دوچرخ )تیلر(
با دست کنترل می شوند و  تراکتورها، دو چرخ محرک دارند  این 
بیشتر در گلخانه ها، زمین های کوچک و شالیزارها به کار می روند.

4ـ تراکتورهای شاسی بلند
این نوع تراکتورها دارای شاسی بلند بوده و برای انجام عملیات در 

مرحله داشت گیاهان ساقه بلند مانند نیشکر، سورگوم و ذرت استفاده می شوند.

5  ـ تراکتورهای چرخ زنجیری
تراکتورهای چرخ زنجیری به علت سطح 
تماس زیاد با زمین، دارای نیروی کششی 
زیاد بوده و از فشردگی بیش از حد خاک 
در  تراکتورها  این  از  جلوگیری می کند. 
اراضی شیب دار به جهت حفظ تعادل و 
زمین های سبک به جهت عدم فرو رفتن 

در زمین نیز استفاده می شود. 

تجهيزات كنترل و هدايت تراكتور

 ،)١P.T.O( قبل از رانندگی با تراکتور الزم است، کاربرد کنترل کننده های ترمز، کالچ، گیربکس، محور توان دهی
قفل دیفرانسیل و... را یاد بگیرید. به همین منظور به همراه هنرآموز از تراکتورهای موجود در هنرستان بازدید 

نموده و کاربرد هریک از قطعات را از هنرآموز خود بپرسید.
به منظور توانایي کاربر براي راه اندازي، هدایت و کنترل تراکتور تجهیزات گوناگوني در قسمت هاي مختلف 
تراکتور تعبیه شده     است تا با به کارگیري آنها سالمت تراکتور و راننده تضمین گردد. این تجهیزات شامل 

اهرم ها و پدال هاي کنترلي، عالئم هشدار دهنده، و تجهیزات ایمني مي باشند.

شکل 4ـ١ـ تراکتور شاسی بلند

شکل 5ـ١ـ تراکتور چرخ زنجیری

Power take off ـ١

شکل 3ـ١ـ تیلر
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فصل 1    رانندگی تراکتور

به همراه هنرآموز خود از یک دستگاه تراکتور موجود در هنرستان بازدید کنید، سپس جدول1ـ1 را 
با توجه به شکل های نشان داده شده از  تجهیزات هدایت و کنترل تراکتور، تکمیل کنید.

فعالیت

نام قطعه 
نام قطعه تصویروظیفهکنترلي

تصویروظیفهکنترلي

رهایي تراکتور ترمز دستی
از بوکسوات

پدال گاز

انتخاب 
حالت هاي 

مختلف سرعت، 
قدرت و جهت 

حرکت

قفل کن 
پدال هاي 

ترمز

ثابت نگهداشتن 
 دور موتور
)گاز دستی(

 خاموش 
کن

قطع و وصل 
توان موتور به 

چرخ ها 

کنترل بازوهاي 
تراکتور

کنترل وضعیت 
دوران محور 

تواندهي

ـ  1 تجهیزات هدایت و کنترل تراکتور جدول1
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صفحه وسایل اندازه گیری، کنترل و هشدار دهنده )داشبورد1(

در رانندگی با تراکتور، راننده عالوه بر تعیین مسیر و هدایت صحیح تراکتور، به طور همزمان باید به عالئم 
هشدار دهنده توجه نماید. به همین منظور مقابل راننده بر روی تراکتور صفحه ای  به نام داشبورد وجود دارد 
که کلیه چراغ های هشداردهنده، کلیدها، درجه ها، چراغ های آگاهی دهنده از وضعیت کار تراکتور، روي آن 

نصب شده است. 

Dashboard ـ١

از  بازدید  هنگام  است.  داده شده  نشان   MF285تراکتور مختلف  کنترلي  تجهیزات  زیر  در شکل 
تراکتور با راهنمایی هنرآموز خود جدول را تکمیل کنید. در صورت موجود نبودن این نوع تراکتور 

همین عالئم را بر روی تراکتور موجود جستجو کنید.

در جدول زیر شکل های تجهیزات کنترلي مختلف تراکتور نشان داده شده است.  هنگام بازدید از 
تراکتور جدول را تکمیل کنید.

فعالیت

فعالیت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6

1

2

4

5

6

3

MF285 شکل6ـ1ـ تجهیزات كنترلی تراكتور

شکل وظیفه نام  شکل وظیفه نام 

چراغ دینام دور سنج و 
ساعت شمار

+_
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فصل 1    رانندگی تراکتور

مهارت هایي که مي بایست به عنوان یك کاربر یا هدایت کننده ماشین های کشاورزی یاد گرفته باشیم همان 
محافظت از خود و دیگران است. باید یاد بگیریم که با کمترین هزینه و کمترین آسیب بیشترین بازده را 

داشته باشیم و تالش کنیم تا با فراگیري اصول ایمني و زیست محیطی یك کاربر خوب باشیم.

آنچه یک راننده تراکتور باید بداند و به کار ببندد:  
 اصول ایمنی و زیست محیطی را رعایت کند.

 سرویس و نگهداري مناسب را با توجه به کتابچه دستورالعمل انجام دهد.
 از تراکتور فقط براي کاري که طراحي شده استفاده کند.

 وارسي قبل از کار را انجام دهد.
 در هنگام سوخت گیري اصول ایمنی را رعایت نماید.

 در راه اندازي و خاموش کردن تراکتور توصیه های دفترچه راهنما را به کار گیرد.
 در هنگام کار دقت ویژه اي براي جلوگیري از حادثه انجام دهد.

هنگامی که سوئیچ تراکتور در وضعیت روشن قرار دارد و هنوز موتور روشن نشده است چراغ های 
روغن، دینام و هواکش باید روشن باشند. لحظه ای پس از روشن شدن موتور، همراه با افزایش دور 
آن، باید این چراغ ها خاموش شوند. چنانچه هر کدام خاموش نشد، باید بالفاصله موتور را خاموش 

کرد و علت را یافت.

توجه

MF285جدول2ـ1ـ تجهیزات كنترلی تراكتور

شکل وظیفه نام  شکل وظیفه نام 

چراغ فشار 
روغن درجه آب

چراغ 
هواکش

درجه 
سوخت
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ارزشیابی مرحله ای

بازدیدهای قبل از روشن کردن تراکتور

ـ وارسي هاي قبل از کار
رعایت اصول ایمنی در رانندگی با تراکتور یك امر ضروری و حیاتی است. غفلت راننده شاید منجر به مرگ 
او یا سایر افراد و از بین رفتن تراکتور شود. بنابراین الزم است هنرجویان در رعایت دقیق اصول ایمنی کوشا 
باشند. قبل از وارسي تراکتور، اصول ایمنی و بهداشت فردی را رعایت نمایند. لباس هاي گشاد و آویزان به 

قطعات متحرک گیر کرده شما را به سمت ماشین مي کشد.

ـ بازدید الستیک ها
وضعیت ظاهری تراکتور و الستیك ها و میزان باد چرخ ها را کنترل کنید. بریدگي روي آج و دیواره الستیك 

را نگاه کنید.
توجه داشته باشید که الستیك هاي آسیب دیده مي ترکند و تراکتور را از کنترل خارج مي کنند و باد کم 
الستیك موجب آسیب داخل آن و باد زیاد الستیك موجب پرش چرخ هاي جلو در برخورد باسطح ناهموار 

شده و کنترل تراکتور از دست شما خارج مي شود.

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره دهی(

1
بررسي 
اجزاي 
تراکتور

هانگارـ کارگاه 
ماشین هاي کشاورزي  ـ 
انواع تراکتور چهارچرخ 
و دو چرخ ـ جعبه ابزار 
مکانیك عمومي ـ میز 

کار

تبیین رابطه اجزا 
با هدایت و کاربرد 

تراکتور

تشریح عملکرد 
اجزاي تراکتور

نام بردن اجزاي 
تراکتور

آسیب شناسي هریك از 
اجزا در شرایط عملکردي 

مختلف
3

شناسایي اجزا و ابزارهاي 
2عمومي

1عدم شناسایي اجزا و ابزار

ـ   مقایسه لباس مناسب و نامناسب کار ـ  1  شکل 7
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ـ بازدید لوله هاي سوخت رساني، روغن و آب
از باز بودن شیر گازوئیل مطمئن شوید. سپس محل 
اتصال لوله های سوخت، روغن و آب را  بازدید کنید 
و اگر در آن نشتی یا خرابی دیده می شود برای رفع 
عیب آن اقدام نمایید. نشت لوله های سوخت رساني 
و اتصاالت، خطر آتش سوزي و هدر رفتن سوخت و 
نشت  دارد.  دنبال  به  را  ط     زیست  محی آلودگیهای 
روغن از لوله هاي سیستم هیدرولیك منجر به کاهش 
و فشار روغن در این سیستم شده و در عملکرد فرمان 
هیدرولیکي، ترمز هیدرولیکي و کنترل اتصال سه نقطه 

اختالل ایجاد می کند.

براي جلوگیري از آسیب هاي ناشي از خروج روغن تحت فشار و اجتناب از هدر رفتن توان هیدرولیکی، می بایست 
لوله ها، اتصاالت و واشرهاي معیوب تعویض شوند و یا اتصاالت سفت گردند.

براي پیدا کردن نشتی از یک تکه مقوا یا کاغذ استفاده کنید و از دست هاي خود براي این منظور 
استفاده نکنید.

ایمنی

کنترل روغن موتور
برای کنترل سطح و رنگ روغن موتور به ترتیب زیر عمل نمایید.

1ـ تراکتور را در یك سطح صاف قرار داده و موتور را خاموش کنید. اگر موتور قباًل روشن بوده، چند 
دقیقه صبر کنید تا روغن در مخزن جمع شود.

2ـ میله اندازه گیری روغن موتور1 را از محل قرارگیری آن خارج  نمایید. 
3ـ میله اندازه گیری روغن تمیز شده را دوباره در محل خود قرار دهید. سپس برای بررسی سطح روغن، 

مجدداً از محل خود خارج کنید.

Gage ـ١

فعالیت

شکل ٩ـ١ـ میله اندازه گیری

شکل ٨  ـ١ـ مسیر لوله های سوخت رسانی

صافی اصلی
لوله فشار متوسط

لوله فشار 
لوله برگشتقوی

انژکتور

باکپمپ انژکتور

لوله فشار 
ضعیف

پمپ 
سه گوش

لوله های 
برگشت
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عوامل مؤثرتغییر کمي

کاهش حجم روغن

افزایش حجم روغن

      

4ـ سطح روغن را با توجه به عالمت های کمترین و بیشترین روی میله اندازه گیری روغن بررسی کنید. 
5ـ کیفیت روغن موتور را از لحاظ گرانروی و رنگ بررسی کنید.

اگر سطح روغن بین دو عالمت کمترین و بیشترین باشد، سطح روغن مطلوب است. در غیر این صورت 
باید سطح روغن را به حد مطلوب برسانید. در موتور تراکتورهای فرگوسن MF285 مقدار روغنی که 

الزم است تا سطح روغن از حداقل به حداکثر مجاز برسد 2 لیتر می باشد.

شکل10ـ1ـ سنجش روغن

در مورد عواملی که باعث ایجاد تغییرات کمي روغن موتور می شود گفت وگو کنید و سپس جدول 
زیر را تکمیل نمایید.

گفتگو کنید

چراغ هشدار روغن روی داشبورد مربوط به فشار روغن است و ربطی به مقدار روغن در مخزن روغن 
ندارد. هرگاه این چراغ روشن شود نشانگر این است که فشار روغن درموتورکاهش یافته است. که 

یکی از دالیل آن می تواندکاهش میزان روغن باشد.

توجه
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ـ بررسی آب رادیاتور 
قبل از شروع کار روزانه و روشن کردن موتور، باید مایع خنك کننده موتور را بازدید کنید. 

جدول 3ـ1ـ نمونه ای از تغییرات کیفي روغن موتور است آن را تکمیل نمایید.
فعالیت

بازدید آب رادیاتور
فعالیت

نمونه روغنروش تشخیصعلتتغییرات

سیاه شدن رنگ 
مشاهده رنگ روغن.......................روغن

سفید شدن 
.......................................رنگ روغن

لجنی شدن 
روغن

ترکیبات روغن با هوا و ایجاد حالت لجنی 
......................در روغن

جدول 3ـ1ـ تغییرات روغن پس از استفاده

بررسی مایع خنک کننده موتور شامل دو مرحله زیر می باشد:

الف ـ کنترل ظاهری مایع خنک کننده 
1ـ درب رادیاتور را باز کنید.

یا  وجود رسوب بررسی  از نظر چرب بودن  را  2ـ گلویی رادیاتور 
کنید.

3ـ درصورت چرب بودن سطح مایع، وجود زنگ زدگی روی سطح 
مایع یا کدر بودن آن، مایع خنك کننده را باید پس از رفع عیب 

تعویض کنید.
شکل ١١ـ١ـ بازدید آب رادیاتور
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ـ تنظیم صندلي راننده
دفترچه  مطابق  خود  وزن  و  قد  با  متناسب  را  صندلي  وضعیت 
راهنمای تراکتور تنظیم کنید، به طوری که وقتي دست هاي شما 
باید  بازوي شما  و  ساعد  زاویه  مي گیرد،  قرار  فرمان  غربالك  روي 
90  درجه باشد. پاي شما باید بعد از فشردن پدال کمي زاویه دار 
قابل  راننده  وزن  تناسب  به  تراکتور  از صندلي هاي  بسیاري  باشد. 
شدید  تکان هاي  و  ضربات  مقابل  در  را  راننده  تا  هستند  تنظیم 

کند.  حفاظت 

راه اندازی تراکتور )روشن کردن(

ب ـ  کنترل ارتفاع سطح آزاد مایع خنک کننده   
در صورت لزوم رادیاتور را با آب سبك)آبی که امالح کمی دارد( تا حد توصیه شده پر کنید.

کم شدن آب سیستم خنک کننده ممکن است به علت نشت آب از قسمت های مختلف سیستم 
خنک کننده مانندخرابی درب رادیاتور، نشتی لوله ها و یا سوختن واشر سرسیلندر باشد.

نکته

ـ 1ـ نحوه نشستن صحیح در صندلی شکل 12

کار با تراکتور بدون حضور هنرآموز ممنوع است.
ایمنی

روشن کردن تراکتور
فعالیت

برای روشن کردن تراکتور باید به ترتیب زیر عمل نمود:
1ـ لباس مناسب کار بپوشید.

2ـ بازدیدهای قبل از روشن کردن تراکتور را انجام دهید. 
3ـ  برای سوار شدن تراکتور از پلکان مخصوص استفاده کنید.

4ـ  روی صندلی نشسته و آن را تنظیم نمایید.
5ـ  از کشیده بودن ترمز دستی اطمینان حاصل کنید.                 

6ـ اهرم های تعویض دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
7ـ محور انتقال نیرو  را در وضعیت خالص قرار دهید.                  
8ـ اهرم های هیدرولیك را در پایین ترین حالت  قرار دهید. 

شکل 13ـ1ـ وارسی های قبل از
روشن کردن تراکتور
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ارزشیابی مرحله ای

کنترل، هدایت و متوقف کردن تراکتور

پس از روشن کردن تراکتور و اطمینان کامل از درست کار کردن موتور و سیستم های آن مي توانید رانندگی 
تراکتور را با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی آغاز کنید. 

9ـ گاز دستی را در وضعیت وسط قرار دهید.                   
10ـ خاموش کن را به داخل فشار دهید.

11ـ سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید.                  
12ـ از روشن شدن المپ های هشدار دهنده اطمینان حاصل کنید.

13ـ از کافی بودن سوخت اطمینان حاصل کنید.
14ـ در صورت دارا بودن وضعیت گرمکن، سوئیچ را به

مدت 10 ثانیه در این حالت نگه دارید.
شکل ١4ـ١ـ سوئیچ و وضعیت های آن15ـ استارت زده و پس از روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید.

در برخی از تراکتورها اگر اهرم دنده در وضعیت خالص نباشد، موتور استارت نمي خورد.
توجه

رانندگی تراکتور برای هنرجویان صرفًا در زمان آموزش و در مزارع واحد آموزشی با حضور هنرآموز 
مربوطه امکان پذیر است.

توجه

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

 راه اندازي 2
تراکتور

 هانگارـ کارگاه ماشین هاي 
کشاورزي ـ انواع تراکتور 

چهارچرخ و دو چرخ ـ 
جعبه ابزار مکانیك عمومي ـ 

میز کارـ انواع تیلر ـ مواد 
و ملزومات مصرفي در 

سرویس

 بازدید اولیه، 
روشن کردن انواع 

تراکتورها

رفع معایب درحد 
کاربر

کنترل کردن 
سالمت اجزا

بازدید قبل از روشن کردن، 
تنظیم هاي مرتبط و رفع 

معایب
3

2کنترل و روشن کردن تراکتور

کنترل کردن تراکتور قبل از 
1روشن کردن 
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مراحل هدایت تراکتور
فعالیت

برای حرکت تراکتور باید به ترتیب زیر عمل نمود:

مراحل توقف تراکتور

1ـ با پای چپ پدال کالچ را تا انتها 
فشار دهید.

2ـ اهرم های دنده را در وضعیت مناسب 
قرار دهید.

 3ـ ترمز دستی را آزاد کنید.

4ـ با پای راست به آرامی پدال گاز را 
کمی فشار دهید.

6ـ با کنترل فرمان تراکتور را به آرامی  5ـ پدال کالچ را به آرامی رها کنید.
جلو برانید.

 در هنگام رانندگی با تراکتور در شیب ها و پیچ های تند و کارهای سنگین، از دنده سنگین استفاده کنید.
 در هنگام رانندگي در جاده گاز دستي را کم کرده و  فقط با پدال گاز کار کنید.

 به  جز مواقع ضروری، جفت کن پدال های ترمز تراکتور را آزاد نکنید.

توجه

 1ـ پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.
2ـ با فشار دادن تدریجی پدال ترمز، 
سرعت تراکتور را کاهش داده، آن را 

متوقف سازید.

3ـ اهرم دنده را خالص کنید و پدال 
کالچ را آرام رها نمایید.سپس ترمز 

دستی را بکشید.

5ـ تراکتور را خاموش کنید.4ـ ترمز دستی را بکشید.

شکل 15ـ1ـ مراحل درست حرکت و توقف تراکتور
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ارزشیابی مرحله ای

سرویس دوره ای تراکتور

ـ باتری 
باتری در واقع ذخیره کنندۀ انرژی الکتریکی تراکتور می باشد که در صورت لزوم از آن استفاده می شود، مانند استارت زدن.

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

 هدایت 3
تراکتور

 مزرعه ـ اراضي 
کشاورزي ـ انواع تراکتور 
چهار چرخ و دو چرخ به 

همراه یدک کش

رانندگي تراکتورهاي 
زراعي

رانندگي تراکتورهاي 
باغي

رانندگي تراکتور دستي 
)تیلر(

هدایت و کنترل تراکتور 
3در زمین با عوارض 

هدایت و کنترل تراکتور 
2در زمین هموار

هدایت و عدم کنترل 
1تراکتور

سایر کارکردهای باتری را در تراکتور شرح دهید.
گفتگو کنید

سرویس باتری تراکتور
فعالیت

تجهیزات مورد نیاز: باتری، جوش شیرین، برس سیمی، گریس، آب مقطر، آب اسید
شرح فعالیت: باتری را شست وشو نموده و سطح آب اسید آن را کنترل کنید.

ــ بازدید سطح خارجی باتری
سطح خارجی باتری باید تمیز و خشك باشد تا اگر ترک یا شکستگی در آن ایجاد شده باشد مشخص 

شود. خیس بودن بدنۀ باتری سبب خالی شدن خود به خود باتری می شود.
1ـ قبل از شستن کامل باتری، قطب های آن را از نظر سولفاته بودن بررسی کنید. سولفاته شدن قطب ها 

ضمن ایجاد مقاومت در مقابل عبور جریان الکتریسیته، باعث خوردگی قطب ها و سر باتری می شود. 
2ـ برای برطرف کردن رسوبات سولفاته از روی قطب ها از برس سیمی استفاده کنید.

3ـ برای تمیز کردن سطح خارجی باتری، آن را با آب گرم یا محلول رقیق جوش شیرین )60 گرم جوش 
شیرین در یك لیتر آب( بشویید.
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شکل 16ـ1ـ سولفاته شدن قطب های 
باتری

شکل 17ـ1ـ  تمیز کردن قطب ها با 
برس سیمی

شکل 18ـ1ـ شست  وشوی قطب ها با 
جوش شیرین و آب گرم

 شکل 20ـ1ـ مالیدن گریس به قطب ها شکل 19ـ1ـ پاک کردن قطب ها با دستمال نرم و خشک

4ـ باتری را خشك کنید.

5ـ جهت جلوگیری از سولفاته شدن روی قطب ها گریس بمالید.

ـ بازدید سطح آب اسید باتری
باتری ها که جعبه  باشد. در بعضی  از سطح صفحات  باالتر  باید حدود 1 سانتی متر   سطح آب اسید 
پالستیکی شفاف دارند سطح آب اسید باید بین دو عالمت Min و Max که روی جعبه باتری مشخص 

شده است قرار داشته باشد.

برخی از باتری ها به علت پلمپ بودن قابل سرویس نمی باشند به این نوع باتری ها در بازار اتمیک گفته 
می شود.

توجه

اگر سطح آب اسید کم بود فقط باید آب مقطر به باتری اضافه کرد تا سطح آن به مقدار مطلوب برسد. 
ولی در صورتی که آب اسید به علت واژگون شدن باتری خالی شده باشد باید آب اسید به باتری توسط 

باتری ساز اضافه شود.

نکته
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فصل 1    رانندگی تراکتور

سیستم هوا رسانی

در  معلق  و ذرات  غبار  و  به وجود گرد  توجه  با 
موتور  به  ورودي  هواي  است  هواي محیط الزم 
فرسایش  به  منجر  ذرات  این  گردد،  تصفیه 
شدید و ایجاد رسوب روي قطعات داخل موتور 
خواهند شد. برای جدا کردن این ذرات از صافی 
هوا در موتور استفاده مي شود. هوای ورودی به 
از  با عبور  و  موتور ممکن است در چند مرحله 
صافی های مختلف تصفیه شود. این صافی ها باید 

شوند.  سرویس  موقع  به 

پیش صافی
پیش صافی پیاله ای پالستیکی یا فلزی 
است که در ابتدای مسیر ورود هوا قرار 
گرفته است. پیش صافی، ناخالصي هاي 
درشت را از هوای ورودی جدا می کند. 
هوا پس از عبور از پیش صافی به صافی 

هوا وارد می گردد. 

شکل 21ـ 1ـ  باز کردن درپوش سلول ها  برای بازدید سطح 
آب باتری

 شکل22ـ1ـ  اضافه کردن آب مقطر به سلول ها در صورت نیاز

در تراکتورهای مختلف از صافی های مخصوص استفاده می شود برای سرویس آنها باید به دفترچۀ راهنمای 
سرویس و نگهداری تراکتور مراجعه نمود.

نکته

اگزوز

سوپاپ 
سوپاپ دود

هوا

پیش صافی

صافی اصلی
مانیفلد هوا مانیفلد دود

سیلندر

ـ  ١ـ مسیر هوا رسانی به موتور شکل ٢٣

ـ  ١ـ پیش صافی شکل ٢4
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صافي 
هوای ورودی پس از عبور از پیش صافی وارد صافی هوا شده و بعد از عبور از آن تقریباً تا 98% ناخالصی ها از 

هوا جدا می گردد. از دو نوع صافی روغنی و خشک در موتور انواع تراکتور کشاورزی  استفاده می شود. 

الف( صافي روغني: صافی روغنی از بدنه، پیاله روغن، توری 
اولیه و توری ثانویه تشکیل شده است. پس از عبور هوا از روغن، 

بیشتر ذرات معلق در هوا گرفته شده و تمیز می شود.

چگونه در پیش صافی، ذرات درشت از هوا جدا می شوند؟
فکرکنید

شکل ٢5ـ١ـ اصول کار پیش صافی

با توجه به شکل روبه رو مسیر عبور هوا در صافي را 
دنبال نموده و پیرامون نحوۀ تصفیۀ هوا در آن بحث 

کنید. 

گفتگو کنید

ـ ١ـ اصول کار صافی روغنی شکل ٢7

ورود هوا

خروج 
هوا

لوله هوا

روغن جدا شده

پیالۀ روغن

شکل ٢6ـ١ـ اجزای تشکیل دهنده صافی روغنی

توری سیمی
اولیه

پیالۀ روغن

بدنۀ صافی
توری سیمی ثانویه

بست نگهدارنده
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فصل 1    رانندگی تراکتور

با توجه به شکل زیر مسیر عبور هوا در صافي را دنبال نموده و پیرامون نحوۀ تصفیۀ هوا در آن بحث 
کنید. 

گفتگو کنید

برخی  موتور  در  خشک:  صافي  ب( 
تراکتورها مانند فرگوسن 399 از صافی 
هوای خشك برای تصفیه هوای ورودی 
نوع  از  صافی  این  است.  شده  استفاده 
است. صافی  تمیزتر و سبك تر  روغنی 
استوانه ای  صافی  دو  از  خشك  هوای 
داخلی و خارجی تشکیل شده است که 

به شکل استوانه بوده و صافی داخلی در صافی خارجی قرار می گیرد. 

سرویس هاي سیستم هوا رساني
سرویس سیستم هوا رساني شامل سرویس پیش صافي و صافي مي باشد.

یا    Max عالمت  صافی:  پیش  کردن  تمیز   
خطي که روي پیش صافي کشیده شده است، چه 

دارد؟ کاربردي 

در پیش صافی های پیاله ای، روی پیالۀ خاک گیر، خط  یا شاخص وجود دارد. بعضی از رانندگان به اشتباه پیالۀ 
خاک گیر را تا خط Max  با روغن پر می کنند. این کار اشتباه است و ذرات معلق از هوا جدا نمی شوند. قبل از 
اینکه گرد و خاک داخل پیاله پیش صافی بیشتر از حد مجاز شود )باالتر از عالمت Max یا خط روی پیاله( 

پیالۀ پیش صافی را تمیز کنید.

ـ ١ـ دو نمونه پیش صافی شکل 30

شکل ٢8ـ١ـ اجزای تشکیل دهندۀ صافی خشک

درپوش
صافی

صافی خارجی
بدنۀ صافیصافی خارجی

ـ ١ـ اصول کار صافی خشک شکل ٢9

1

2

3

4
5

6
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فعالیت

فعالیت

تمیز کردن پیش صافی

سرویس صافی روغنی

زیر  به ترتیب  فردی،  بهداشت  و  ایمنی  نکات  به  توجه  و  کار  لباس  پوشیدن  از  پس  فعالیت:  شرح 
دهید. ادامه  را  عملیات 

صافی روغنی را باید قبل از اینکه روغن داخل پیالۀ آن غلیظ شود مطابق دفترچه راهنما سرویس کنید.

گفتگو کنید:
غلیظ شدن روغن صافی به چه دلیلی اتفاق می افتد؟ به صورت گروهی بحث کنید.

تجهیزات و مواد مورد نیاز: لباس کار، پارچۀ تنظیف، ظرف روغن، روغن

شرح فعالیت: با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی، به ترتیب زیر صافی روغنی را سرویس کنید.

3ـ پیالۀ خاک گیر را خارج کنید.2ـ درپوش را بردارید.1ـ مهره درپوش را باز کنید.

 4ـ خاک آن را خالی کنید.
5ـ با پارچۀ تمیز، پیاله را پاک کرده 

و در صورت لزوم آن را با آب شسته و 
خشک کنید.

6ـ در صورت شکستگي یا خرابي بدنۀ 
پیش صافي، آن را تعویض کنید. سپس 

قطعات پیش صافی را ببندید.

شکل 31ـ1ـ مراحل تمیز کردن پیش صافی
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فصل 1    رانندگی تراکتور

1ـ برای دسترسی به صافی، شبکه جلو 
 رادیاتور را باز کنید.

2ـ پیاله روغن را از زیر با یک دست 
گرفته و با دست دیگر بست های 

نگهدارنده آن را باز کنید.

 3ـ پیاله روغن را خارج کنید.

4ـ توری سیمی اولیه را خارج کنید، با 
نفت بشویید و به وسیله هوای فشرده 

 خشک کنید.

5ـ روغن پیاله را با رعایت اصول 
زیست محیطی تخلیه کنید و پیاله را با 

 نفت یا گازوئیل بشویید.

6ـ پیاله را با روغن توصیه شده در 
دفترچه راهنما تا عالمت مشخص شده پر 
کنید و پس از جاگذاری توری سیمی، در 

محل خود نصب کنید.

شکل 32ـ1ـ مراحل سرویس صافی روغنی

در صورت کثیف بودن توري سیمي ثانویه چگونه مي توان آن را تمیز نمود؟
گفتگو کنید

شکل 33ـ1
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فعالیت
سرویس صافی خشک

صافی خشك را باید مطابق دفترچه راهنما سرویس کنید. برخی تراکتورها مانند MF399  دارای چراغ 
هشدار تعویض صافی هوا هستند که با روشن شدن آن باید صافی هوا تعویض شود.

شرح فعالیت: پوشیدن لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی اولین اقدام برای انجام هر فعالیت 
است. پس از آماده شدن به ترتیب زیر عمل کنید.

1ـ دریچۀ بغل موتور را برای دسترسی 
به صافی باز کنید.

 3ـ صافی ها را خارج کنید. 2ـ مهرۀ نگهدارندۀ صافی را باز کنید.

4ـ داخل بدنۀ صافی را با پارچه تمیز 
کنید.

5ـ مهرۀ نگهدارندۀ صافی داخلی را باز 
کنید و صافی را خارج نمایید.

6  ـ صافي داخلي و صافي خارجي را 
تعویض کنید.

شکل 34ـ1ـ مراحل سرویس صافی خشک

آیا مي توان صافي خشک را با استفاده از هواي تحت فشار، تمیز کرده و دوباره استفاده نمود؟
گفتگو کنید

شکل 35ـ1ـ تمیز کردن صافی خشک با فشار هوا

صافی ثانویه

صافی ثانویه

مهرۀ نگهدارنده

مهره نگهدارنده
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فصل 1    رانندگی تراکتور

تعویض صافي گازوئیل

از فرایند تولید تا انتقال گازوئیل به تراکتور، احتمال 
نفوذ ناخالصي به آن وجود دارد. با توجه به حساسیت 
گازوئیل  انژکتورها،  و  انژکتور  پمپ  قطعات  باالی 
باشد.  معلّق و آب  از ذرات  باید کاماًل عاری  مصرفی 
صافی  از  رساني  سوخت  سیستم  مدار  در  رو  این  از 
گازوئیل استفاده مي شود. برای جلوگیری از ورود مواد 

زاید با عبور سوخت از صافی، منافذ صافی با مواد خارجی موجود در سوخت به تدریج مسدود می شود و پس 
از مدتی سوخت به مقدار کافی از صافی عبور نمی کند. بنابراین صافی سوخت باید در زمان مشخص که در 

دفترچه راهنمای موتور معین شده است تعویض شود.

پیاله رسوب گیر
و  زنگ زدگی  سبب  سوخت  در  خارجی  مواد  یا  آب 
می شود.  سوخت رسانی  سیستم  قطعات  خوردگی 
در  رسوب گیر  از  معلّق  مواد  و  آب  کردن  جدا  برای 
سیستم سوخت رسانی استفاده شده است. این قطعه 
در واقع یك پیالۀ شیشه ای یا فلزی است که زیر فیلتر 

دارد.  قرار  سوخت 

ـ برای شستشوی پیاله و توری سیمی از مایعاتی که زود مشتعل می شوند مانند بنزین استفاده نکنید.
ـ هرگز عملیات سرویس را روی تراکتور روشن انجام ندهید.

ـ هنگام بادگرفتن به صافی از ماسک استفاده کنید.

ایمنی

بازده موتور کاهش  انجام نشود،  به موقع  ـ در صورتی که سرویس های سیستم هوارسانی 
زیاد می گردد.  یافته و مصرف سوخت 

ـ  روغن کثیف پیاله را در ظرف روغن سوخته برای بازیافت بریزید.
ـ صافی های یک بار مصرف کهنه را در ظرف نگهداری مواد بازیافتی قرار دهید.

نکات زیست 
محیطی

شکل 36ـ1ـ صافی گازوئیل

شکل 37ـ1ـ پیالۀ رسوب گیر
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فعالیت

1ـ شیر خروجی مخزن سوخت را 
 ببندید.

2ـ اطراف پایۀ صافی و روی صافی را تمیز 
کرده و شیر خروجی پیالۀ رسوب گیر را 

باز کنید تا سوخت پیاله تخلیه شود.

3ـ پیالۀ رسوب گیر و استوانۀ صافی را 
 نگه داشته، پیچ مرکزی را باز کنید.

4ـ مجموعۀ صافی را باز کرده و  قسمت 
تحتانی کاسه صافی را تمیز کنید.

6  ـ براي بستن عکس مانند مراحل قبل  5ـ واشرهای حلقوی را تعویض کنید.
عمل کنید.

تعویض صافی گازوئیل

براي تعویض فیلتر به ترتیب زیر باید عمل نمود:
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستمال تنظیف، آچار مناسب

شرح فعالیت:

شکل 38ـ1ـ  مراحل تعویض صافی گازوئیل

 بعد از تعویض صافی،  سیستم سوخت رساني را هواگیري کنید.
نکته

پس از سرویس سیستم سوخت رسانی و قبل از استارت زدن، کلیۀ اتصاالت سیستم سوخت رسانی را 
محکم کنید تا از هوا گرفتن سیستم و نشت سوخت در محیط زیست جلوگیري شود.

نکات زیست 
محیطی
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فصل 1    رانندگی تراکتور

هواگیري سیستم سوخت رساني
طور  به  موتور  رساني  مدار سوخت  به  هوا  نفوذ  با 
این  در  می شود  خاموش  یا  و  کرده  کار  نامنظم 
صورت سیستم سوخت رسانی باید هواگیری شود.

فعالیت
هواگیري سیستم سوخت رساني

نکته: برای هواگیری سیستم سوخت رسانی  هر موتور به دستورالعمل راهنما مراجعه کنید.
تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستمال تنظیف، آچار مناسب

شرح فعالیت:

1ـ عامل ورود هوا  به مدار سوخت را 
 پیدا کرده و آن را بر طرف نمایید.

2ـ پیچ هواگیری صافی سوخت را شل 
 کنید.

3ـ آن قدر اهرم پمپ مقدماتی را به 
طرف باال و پایین به طور پیوسته حرکت 

دهید)پمپ زدن( تا سوخت بدون 
حباب از زیر پیچ هواگیری خارج شود. 

هم زمان پیچ هواگیری را سفت کنید.

4ـ پیچ های هواگیری روی پمپ انژکتور 
 را شل کنید.

5ـ با اهرم پمپ دستی تلمبه بزنید تا 
سوخت بدون هوا از محل پیچ های هواگیری 

خارج شود. هم زمان فرد دیگری ابتدا پیچ 
پایینی سپس پیچ باالیی را سفت کند.

6ـ مهره گلویی لوله ورودی سوخت به 
شمع گرمکن را شل کنید و با زدن پمپ 

 دستی آن را هواگیری کنید.

شکل 39ـ 1ـ مسیر هواگیری سیستم سوخت رسانی

انژکتورها

مخزن

فیلترهاپمپ مقدماتی

پمپ انژکتور
فشار قوی

فشار
ضعیف

فشار ضعیف فشار متوسط
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7ـ تمام مهره های گلویی لوله های 
 انژکتورها در سر سیلندرها را شل کنید.

لوله های  از  تا  بزنید  استارت  آن قدر  ـ  8
انژکتور، گازوئیل خارج شود. سپس مهره های 

انژکتور را سفت کنید.

9ـ تراکتور را با زدن استارت روشن 
کنید. در صورتی که کارکرد موتور 

نامنظم بود تمام مراحل هواگیری را 
تکرار کنید.

شکل 40ـ1ـ مراحل هواگیری سیستم سوخت رسانی

در بعضي مواقع، اهرم پمپ دستي حرکت نمي کند. در چنین وضعیتی میل لنگ را در جهت حرکتی خود 
یک دور  بگردانید.

نکته

زیر قسمت هایي که هواگیري مي شوند ظرف قرار دهید تا از پاشیده شدن گازوئیل به محیط زیست 
جلوگیري شود. 

نکات زیست 
محیطی

آیا هرچه دمای موتور تراکتور پایین تر باشد بهتر است؟ چرا؟
گفتگو کنید

سیستم خنک کنندۀ موتور
موتور تراکتور دارای سیستم خنك کننده است 
که وظیفۀ آن، انتقال گرمای زیاد محفظۀ احتراق 
 . می باشد  آن  دمای  تنظیم  و  موتور  خارج  به 
سرویس و نگهداری آن منجر به افزایش طول 

عمر موتور خواهد شد.   

شکل 41ـ1ـ نحوۀ کار سیستم خنک کننده

ترموستات

رادیاتور

فن رادیاتور
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فصل 1    رانندگی تراکتور

تمیز کردن پره های رادیاتور
به علت قرار گرفتن رادیاتور در قسمت جلوی موتور تراکتور و مکش هوا 
توسط پروانه و برخورد گرد و خاک با رادیاتور، مواد خارجی مسیر عبور 
هوا را از پره های رادیاتور مسدود می سازد و مانع خنک شدن آب موتور 
می گردد. برای تمیز کردن پره ها باید رادیاتور را با آب تحت فشار، از سمت 

موتور به سمت بیرون بشویید.

1ـ پیچ بازوي تنظیم مولد 
 برق را شل کنید.

2ـ پیچ محوري مولد برق را 
 شل کنید.

3ـ به کمک اهرم، موقعیت مولد 
برق را تغییر دهید تا به کشش 
مناسب برسید. سپس پیچ های 

بازوی تنظیم را سفت کنید.

4ـ کشش تسمه را کنترل 
 کنید.

سرويس سيستم خنک كننده

تنظیم کشش تسمه پروانه
پروانه از طریق یک تسمه، حرکت چرخشی خود را از 
موتور می گیرد. کشیدگی تسمه معموالً در محلی مورد 
بازدید قرار می گیرد که بیشترین فاصله در بین دو پولی 
وجود داشته و در دسترس باشد. مقدار جابه جایی تسمه 
حدود 6 تا 25 میلی متر در تراکتورهای مختلف می باشد 

)عدد دقیق را از دفترچۀ راهنما استخراج کنید(.

شکل 42ـ1ـ پیچ های تنظیم کشش تسمۀ دینام

شکل 44ـ1ـ رادیاتور با شبکۀ کثیف

فعالیت

فکر کنید

تنظیم کشش تسمه پروانه

شل یا سفت بودن بیش از حد تسمه پروانه چه عواقبي خواهد داشت؟

پس از پوشیدن لباس کار و تهیۀ ابزار مناسب )آچار یک سر رینگی( به ترتیب زیر عمل کنید.

شکل 43ـ1ـ مراحل تنظیم کشش تسمۀ دینام
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به نظر شما درصورت عدم شست وشوی مدار خنک کاری، چه مشکالتی ممکن است ایجاد شود؟
گفتگو کنید

هنگامی که موتور گرم است از باز کردن درب رادیاتور خود داری کنید. سعی کنید با گرفتن آب بر 
روی رادیاتور، موتور را خنک کنید.

ایمنی

در صورت نیاز برای باز کردن درب رادیاتور در موتورهای خیلی داغ )جوش آوردن آب رادیاتور( به ترتیب زیر 
عمل کنید:

» در تمام مراحل زیر تراکتور روشن باشد.« 
1ـ با گرفتن آب روی رادیاتور، آن را خنك کنید.

2ـ یك قطعه پارچه خیس روی درب رادیاتور قرار دهید.
3ـ با استفاده از دستکش چرمی درب رادیاتور را نیم دور 
چرخانده تا بخار آب خارج شود سپس بدن خود را عقب نگه 

داشته درب را کامل باز کنید و خود را عقب بکشید.
4ـ سپس به آرامی در داخل رادیاتور آب بریزید.      

جلوگیری از یخ زدن آب موتور
در هوای سرد زمستان، آب خالص در سیستم خنك کننده موتور یخ می زند و انبساط 
آن باعث ترکیدن رادیاتور یا موتور می شود. برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور باید 

مقدار مناسبی ضدیخ را با آب سیستم خنك کننده مخلوط کرد. 

تهیۀ محلول آب و ضدیخ
ابتدا باید متناسب با کمترین دمای ممکن منطقه در سردترین موقع شبانه روز و ظرفیت 
آب سیستم خنك کننده، درصد محلول مناسب ضدیخ را تهیه کرد. این کار با توجه به 

دستورالعمل استفاده از ضدیخ که روی قوطی ضدیخ وجود دارد، انجام شود. 

شکل 45ـ1ـ نحوۀ بازکردن درب رادیاتور

شکل 46ـ1ـ ضد  یخ

در صورت نبودن ضدیخ در موتور و احتمال یخ بستن آب، پس از خاموش کردن موتور، آب موتور و رادیاتور 
را می توان به  وسیلۀ شیر یا پیچ های تخلیه خالی کرد.

نکته

اگر برودت هوا در سردترین زمانC° 15- باشد و ظرفیت آب سیستم خنک کننده 20 لیتر باشد، مقدار 
ضدیخ مورد نیاز در این سیستم را مطابق جدول درج شده روی قوطی ضد یخ»درصد محلول ضدیخ در 

آب« بیابید.

تمرین
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فصل 1    رانندگی تراکتور

فعالیت
تعویض محلول ضدیخ

مواد و تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، ظرف مناسب محلول ضدیخ، ضدیخ، آچار یك سر رینگی، آب، 
قیف، دستمال تنظیف.

شرح فعالیت:

1ـ موتور را روشن کرده و سیستم خنک کننده را از نظر نشتی 
بازدید کنید و در صورت مشاهدۀ نشتی، آن را برطرف کنید.

2ـ موتور را خاموش کرده، و ظرفي مناسب با حجم مایع 
خنک کننده زیر رادیاتور قرار دهید و پیچ تخلیه را باز کنید.

3ـ آب سیستم خنک کننده و موتور را تخلیه کنید و شیرها 
و پیچ های تخلیه را ببندید.

4ـ محلول آماده شدۀ ضدیخ را به اندازه مناسب در رادیاتور 
بریزید.

5 ـ ضدیخ خاصیت ضد زنگ دارد و در صورتی که سوراخی 
با رسوب گرفته شده باشد، مجدداً باز شده و نشتی ایجاد 

می گردد. موتور را روشن نموده در صورت نشتی آن را 
برطرف کنید.

شکل 47ـ1ـ مراحل تعویض ضد یخ
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با  اشتباهًا خورده شود  که  و در صورتی  نمایید  استنشاق ضدیخ خودداری  یا  از خوردن  ـ 
کنید. اجرا  را  پزشکی  دستورات  پزشک،  به  آن  مشخصات  نشان دادن 

ـ همواره درب ظرف ضدیخ را بسته و دور از دسترس کودکان نگه دارید.
ـ همیشه ضدیخ را در ظرف اصلی خود نگه دارید.

ـ هنگام کار با ضدیخ از لباس، دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.
ـ از تماس ضدیخ با چشم یا پوست بدن خودداری کنید.

ایمنی

تعویض روغن موتور

برای روان سازی قطعات متحرک داخل موتور در آن روغن می ریزند. این روغن مدت مصرف معینی دارد که 
برحسب زمان کارکرد تراکتور تعیین شده در دفترچه راهنمای تراکتور باید تعویض شود. 

فکر کنید
ـ به هنگام تعویض روغن موتور چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

ـ آیا تعویض زودتر از موعد روغن، تأثیری بر عملکرد موتور دارد؟

فعالیت
تعویض روغن موتور

تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستمال تنظیف، ظرف مناسب تخلیه روغن سوخته، آچار مناسب، روغن تازه
شرح فعالیت:

1ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده 
 کنید.

2ـ تراکتور را روشن کنید تا موتور گرم 
شود. پس از گرم شدن تراکتور، آن را 

 خاموش کنید.

3ـ تراکتور را در سطحی مسطح قرار 
داده و ظرفی برای تخلیۀ روغن، زیر پیچ 
تخلیه روغن قرار دهید تا روغن خروجی 

روی زمین نریزد.
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ـ روغن موتور یک مادۀ شیمیایی است. مراقب تماس آن با دست ها و چشمانتان باشید.
ـ اگر موتور خیلی داغ باشد ممکن است روغن داغ موجب سوختگی شما گردد. در این حالت 

صبر کنید حرارت موتور به حد نرمال کاهش یابد.

نکات

5ـ صبر کنید تا تمام روغن تخلیه شود،  4ـ پیچ تخلیۀ روغن را باز کنید.
سپس پیچ تخلیه روغن را پس از تمیزکردن 
در محل خود ببندید. از سالم بودن واشر آن 

مطمئن شوید.

سازنده  شرکت  تأیید  مورد  روغن  6ـ 
موتور را به اندازۀ تعیین شده در دفترچه 
راهنما با توجه به ظرفیت موتور در مخزن 

بریزید.

7ـ بعد از چند دقیقه با استفاده از میلۀ سنجش، میزان روغن را کنترل کنید.

شکل 48ـ1ـ مراحل تعویض روغن موتور

قبل از روشن کردن تراکتور اقدام به تعویض صافی روغن نمایید.
تذکر

کدام یک را مي پسندید؟
نکات زیست 

محیطی

شکل 49ـ1ـ روغن تعویض شده را چه باید کرد؟
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1ـ در مورد مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور تحقیق نمایید و عوامل مؤثر در تعویض آن را نام 
ببرید.

2ـ با استفاده از اینترنت، در مورد اثرات روغن های مستعمل برروی محیط زیست و روش های بازگشت 
این روغن به چرخۀ مصرف تحقیق کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف( آیا روغن های مستعمل، بر روی محیط زیست اثرات مخرب دارند بیان کنید. 
ب( مراحل بازگشت روغن های مستعمل به چرخۀ مصرف را بنویسید.

پژوهش کنید

تعویض صافی روغن موتور
آلودگی روغن بیش از هر عامل دیگری موجب کاهش عمر موتور می شود. با عبور روغن از سطوح قطعات متحرک، 
دوده و مواد ساینده از روی این سطوح جدا و با روغن حمل می گردد. اگر سیستم روغن کارِی موتور خودرو را به 
سیستم گردش خون بدن تشبیه کنیم، می بینیم فیلتر روغن موتور در سیستم روغن کاری دارای نقشی مشابه نقش 
کلیه ها در سیستم گردش خون بدن است. فیلتر روغن موتور، وظیفۀ جذب ناخالصی های شناور در روغن را بر عهده 
دارد تا از آسیب رسیدن به موتور خودرو جلوگیری گردد. اما فیلترها فقط تا مدت معینی می توانند وظیفۀ خود را به 
خوبی انجام دهند و وقتی عمر مفید فیلتر تمام شود، باید آن را تعویض کرد تا مشکلی در مدار روغن کاری ایجاد نشود. 

توصیه می شود در تراکتور، هم زمان با تعویض روغن، فیلتر آن نیز تعویض گردد.
توجه

فعالیت
تعویض صافی روغن موتور

مواد و تجهیزات مورد نیاز: لباس کار، دستمال تنظیف، ظرف مناسب تخلیۀ روغن سوخته، آچار 
مناسب، روغن تازه، صافی روغن نو

شرح فعالیت: برای تعویض صافی روغن هنگام عوض کردن روغن موتور، پس از تخلیۀ روغن به شرح 
زیر انجام دهید:

1ـ با استفاده از کتاب 
راهنماي سرویس تراکتور، 
مکان نصب فیلتر روغن را 

مشخص کنید.

2ـ با استفاده از ابزار 
مخصوص )آچار فیلتر(، فیلتر 

 روغن را باز کنید.

3ـ برای جلوگیری از پخش 
روغن در محیط، زیر آن ظرف 
مناسب جمع آوری روغن قرار 

دهید.

4ـ برای انتخاب فیلتر جدید 
به کتاب راهنمای سرویس 

 تراکتور مراجعه شود.
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فصل 1    رانندگی تراکتور

تحقیق کنید درصورتی که اصول نگهداری از تراکتور در فصل بیکاری رعایت نشود چه مشکالتی 
برای این دستگاه ممکن است به وجود آید.

پژوهش کنید

فعالیت
نگهداری تراکتور در فصل بیکاری

اقدامات الزم برای نگهداری تراکتور در فصل بیکاری )انبار(
1ـ در صورتی که قسمتی از تراکتور نیاز به تعمیر یا سرویس خاص توسط تعمیرکار دارد، در این فرصت 

نسبت به ارسال به تعمیرگاه اقدام، و تعمیرات الزم را انجام دهید.

6ـ برای آب بندی بهتر،  5ـ صافی را با روغن پر کنید.
ابتدا واشر الستیکی فیلتر به 

روغن آغشته شود.

7ـ محل نصب فیلتر روغن را  
 تمیز کنید     .

8ـ فیلتر را  با نیروی دست 
 در محل خود نصب کنید.

شکل 50  ـ1ـ مراحل تعویض صافی روغن

صافی کهنه قابل استفاده مجدد نمی باشد. پس از باز کردن صافی، روغن آن را در محل جمع آوری 
روغن سوخته تخلیه کنید و صافی را در محل جمع آوری مواد قابل بازیافت قرار دهید.

نکات زیست 
محیطی

نگهداری تراکتور در فصل بیکاری

تراکتور نیروی محرکۀ بسیاری از وسایل کشاورزی را تأمین 
می کند، به همین دلیل مدت زمان کار آن در طول سال از 

سایر دستگاه ها بیشتر است.
است  ممکن  و  هستند  فصلی  بیشتر  زی  کشاور کارهای 
ماشین های کشاورزی برای مدتی از سال مورد نیاز نباشد و 

انبار نگهداری شود.   باید در 
به کار نگرفتن تراکتور برای مدت زمان طوالنی می تواند مشکالتی 

ـ  1ـ نگهداری تراکتور در فصل بیکاریرا برای آن ایجاد کند. شکل 51
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2ـ مایع درون سیستم خنك کننده را تخلیه کنید و پس از شست وشوی کامل، دوباره از مایع مناسب 
فصل پرشود )مانند آنچه قباًل توضیح داده شد(.

3ـ چنانچه روغن هیدرولیك کثیف است یا برای مدت طوالنی کار کرده است، روغن و صافی مربوطه 
را تعویض کنید.

4ـ تمام گریس خورها گریس کاری شود.
5  ـ تعویض روغن و تمیز کردن صافی سیستم هوارسانی

6  ـ روغن موتور و صافی آن اگر زیاد کار کرده است تعویض شود و موتور را روشن کنید تا تمام بخش های 
موتور به روغن تازه آغشته شوند. 

7ـ باتری را باز کرده قطب های آن را تمیز کنید. آب 
باتری را تا اندازۀ الزم پرکنید. باتری را با دستگاه 
شارژ کاماًل شارژکرده و در جایی که خطر یخ زدگی 
نباشد نگهداری نمایید. دقت کنید: با دستگاه شارژ، 
همیشه باتری را درحد شارژ نگهدارید تا ازبین نرود.
8  ـ با قرار دادن خرک در زیر محورها، تماس الستیك ها 
را با زمین قطع کنید تا از فرسودگی الستیك در اثر 

فشار ثابت روی یك نقطه جلوگیری شود.
فشار هوای الستیك را تا اندازه ای کم کنید.

9ـ با قرار دادن یك قوطی خالی به صورت وارونه بر روی اگزوز از ورود گرد و غبار و اشیای دیگر به لولۀ 
آن جلوگیری کنید. 

10ـ چنانچه رنگ قسمتی از تراکتور برداشته شده است بهترین فرصت برای ترمیم آن است. این کار 
از پیشرفت سطحی و عمیق شدن زنگ زدگی جلوگیری می کند.

11ـ محل نگهداری یا پارک تراکتور می بایست سرپوشیده و دارای دیوار باشد تا از نور خورشید، برف و 
باران و گرما و سرمای زیاد ایمن بماند.

پس از ریختن روغن تازه باید موتور روشن شود و همۀ بخشهای هیدرولیک چند بار کار کنند تا روغن تازه 
در آنها وارد و خارج شود.

توجه

شکل ٥2ـ١ـ روش شارژ باطری با شارژر
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فصل 1    رانندگی تراکتور

ارزشیابی مرحله ای

ف
مرا حل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره دهی(

4
 سرویس و 
نگهداري 

تراکتور

هانگارـ انواع تراکتور 
چهار چرخ و دو چرخ  ـ 

دفترچه راهنماي 
تراکتورـ تیلرـ جعبه 

ابزار مکانیك عمومي ـ 
مواد و ملزومات مصرفي 

در سرویس

 سرویس هاي استراحت

سرویس هاي دوره اي

سرویس هاي روزانه

انتخاب مواد و ابزار، انجام 
سرویس روزانه، دوره اي و 

فصل بیکاري، رفع عیب
3

انتخاب مواد و ابزار، انجام 
2سرویس روزانه و دوره ای

انتخاب مواد و ابزار، عدم 
انجام سرویس روزانه، 

دوره اي و فصل بیکاري
1
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ارزشیابی شایستگی رانندگي وسرویس تراکتور

شرح کار:

1ـ اجزاي تراکتور         2ـ بازدید اولیه و راه اندازي تراکتور    3ـ هدایت و کنترل تراکتور       4ـ سرویس و نگهداري تراکتور

استاندارد عملکرد: 

ضمن شناسایی انواع و اجزای تراکتور، آنها را راه اندازی، هدایت و کنترل نموده، سرویس هاي دوره اي و نگهداري تراکتور را نیز درحد 
کاربري انجام دهد.

شاخص ها:
1ـ نشان دادن  انواع واجزاء تراکتور و بررسي وضعیت و تجهیزات هدایت و کنترل ماشین

)صندلي،  تنظیمات  احتمالی،  معایب  و  نواقص  رفع  و  اتصاالت(  و  سوخت،  روغن،  ّآب،  الستیك،  )باد  سالمت  شاخص هاي  کنترل  2ـ 
ترمزدستي، اهرم هاي دنده، محور انتقال نیرو، اهرم هیدرولیك، گاز دستي، خفه کن( ـ قراردادن سوئیچ در وضعیت روشن، کنترل عالئم 

هشداردهنده، روشن کردن
3ـ حرکت در مسیرهاي تعیین شدۀ )جاده خاکي، اراضي کشاورزي با عوارض، عبور از جوی( هنرستان کشاورزي، متوقف کردن تراکتور 

در محل تعیین شده
4ـ انتخاب مواد و ابزار استاندارد، انجام سرویس روزانه، دوره اي و فصل بیکاري مطابق با استانداردها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ـ محل اجرا : محل نگهداري ماشین هاي کشاورزي، سایت رانندگي در شرایط مختلف، اراضي و محوطۀ هنرستان کشاورزي، 

کارگاه، انبار
ـ تجهیزات : انواع تراکتورهای رایج در کشور، جعبه ابزار مکانیك عمومي

ـ مواد : مواد و ملزومات مصرفي در سرویس تراکتور ) انواع روغن،گریس، فیلتر، ضد یخ و...(
ـ منابع : دفترچه راهنماي تراکتورها، تجهیزات و ابزار تشریح شده در دفترچه سرویس و نگهداري اجزاي تراکتور، هنرآموز، 

رسانه ها، کتاب ها، مقاالت
ـ زمان : 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    

انواع تراکتور چهارچرخ و دو چرخ ـ دفترچه راهنماي تراکتورـ جعبه ابزار مکانیك عمومی ـ  مواد و ملزومات مصرفی در سرویس

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف
1بررسي اجزاي تراکتور1
2راه اندازي تراکتور2
2هدایت تراکتور3
1سرویس و نگهداري تراکتور4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگي هاي غیرفني: جمع آوري اطالعات ـ رعایت مقررات رانندگی/ 

ایمني: خود فرد و دیگران ـ / 
توجهات زیست محیطي: اثرات زیست محیطي ـ جلوگیری از آلودگی محیط زیست/ 

نگرش: دقت در سنجش ـ ریزبیني ـ ظرافت ـ  تفکر انتقادی

2

 

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


