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استفاده از تراکتور درکشاورزی به عنوان منبع قدرت برای به حرکت در آوردن 
ماشین های کشاورزی مختلف بسیار متداول است. امروزه تراکتورهای متنوعی 
در ایران مورد استفاده قرار می گیرند که چند کارخانه در ایران مونتاژ و ساخت 
تراکتور می شوند. موتور به عنوان قلب تپنده تراکتور تولید قدرت را برعهده دارد 
تراکتور  پرکارترین قسمت های  از جمله  تراکتور  کار  در  آن  نقش  به  توجه  با  و 
مشغول  کشاورزی  شرایط سخت  در  تراکتور  موتور  اینکه  به  توجه  با  می باشد. 
کار می باشد نسبت به موتور سایر خودروها زودتر فرسوده می شود. موتورتراکتور 
بعد از طی عمر مفید خود توسط تعمیرکاران تراکتور تعمیر می گردد. تعمیر کار 
موتور تراکتور باید ضمن تعمیر اجزای اصلی موتور بتواند مکانیزم های موتور را 
نیز تعمیر کند. در این کتاب سعی شده است فراگیران ازجنبه های مختلف برای 
تعمیر موتور آماده شوند و ضمن آموختن روش تعمیر موتور دیزل ومکانیزم های 
آن، آمادگی علمی در زمینه شناخت مکانیزم ها وکارکرد اجزای موتور و مواردی 
را که یک تعمیرکار در حین کار با آن مواجه خواهد شد پیدا خواهند کرد. در این 
از: مهارت های مقدماتی  کتاب مطالب در سه پیمانه مطرح شده اند که عبارتند 

تعمیرات، تعمیر سیستم های موتور  و تعمیر اجزای اصلی موتور. 
برای استفاده بهینه از این کتاب بهتر است آموزش را از اولین پیمانه شروع 
کرده و همراه با مطالب عنوان شده پیش بروید و در ضمن رعایت نکات ذکر 
شده، نسبت به انجام فعالیت های عملی ارائه شده اقدام نمایید و با جواب دادن به 

پرسش های مطرح شده در متن کتاب آموخته های خود را تکمیل نمایید. 
به عنوان یک دستور ایمنی و فنی، قابل توجه است که عالوه بر استفاده از 
مطالب این کتاب، قبل از شروع تعمیرات ابتدا کتابچه های راهنمای تراکتور مورد 

نظر را مطالعه کنید و دستورات مندرج در آن ها را در موقع کار رعایت نمایید.
کمک  کتاب  این  تکمیل  در  مختلف  طرق  به  که  کسانی  کلیه  از  مؤلفین 
کرده اند و نیز کسانی که فصول مجزای کتاب را عمیقًا مطالعه کرده و نظرات 

سازنده خود را ارائه داده اند، سپاسگزاری می نمایند. 
از مدرسانی که این کتاب را آموزش می دهند درخواست می کنیم که اشتباهات 
کتاب را گوشزد و پیشنهادهای سازنده خود را برای اصالح کتاب در چاپ های 

بعدی منعکس کنند. 
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